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Buraxılış Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi ilə əlaqədar 2021-ci il 

mayın 26-da keçirilən “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 20-ci elmi-

əməli konfransının məruzə və çıxışlarının materiallarını əhatə edir.  

 

 

This edition covers theses of lectures and speeches o scientific-

practical conference “Karabakh yesterday, today and tomorrow”, 

which was held on May 26, 2021, concerning to settlement of 

Azerbaijan-Armenia war.   
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                                                                                 Redaksiyadan  
Bu nəşrdə “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” mövzusunda 20-ci 

elmi-əməli konfransının Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi 

iddiaları və onun birbaşa təcavüzü nəticəsində yaranmış Azərbaycan-

Ermənistan müharibəsinin müxtəlif cəhətlərinə həsr olunan 

materialları toplanmışdır.  

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə 2021-ci il 26 mayda Bakı 

şəhərində keçirilən bu konfransın da məqsədi Azərbaycan-

Ermənistan münaqişəsinin yaranmasının kökləri və həlli 

perspektivləri haqqında beynəlxalq ictimaiyyəti 

məlumatlandırmaqdan, həmçinin taleyüklü problemə dair ədalətli və 

reallığa uyğun ümumi mövqe formalaşdırmaqdan ibarətdir.  

                                                                                   From Editorial  
These of reports of the 20th scientific- practical conference 

“Karabakh yesterday, today and tomorrow”, dedicated to Azerbaijan-

Armenia war, arising from territorial claim and realizing aggression 

to Azerbaijan by Armenia? Were published in this edition.  

 

This conference is held on initiative of Organization of Karabakh 

Liberation on May 26, 2021 has a goal to infrom international public 

opinion about the root of origin and perspectives of settlement of 

Azerbaijan-Armenia conflicte and also too form common, fair and 

real position on this vital problem.                                                                                                                         

От Редакцин  
В этом опубликованы материалы докладов 20-ый научно-

практической конференции “Карабах вчера, сегодня и завтра”, 

посвященной Азербайджано-армянской войне, возникшей в 

результате территориальных претензий Армении к 

Азербайджану и ее прямой агрессии.  

Конференция, проводимая по инициативе Организации 

Освобождения Карабаха в городе Баку 26 мая 2021 года, 

преследует своей целью информирование международной 

общественности о корнях возникновения и перспективах 

разрешения Азербайджано-армянского конфликта, а также 

формирование общей, справедливой реалистичной позиции по 

этой жизненно важной проблеме. 
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KONFRANS 

Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinə və düşmən 

üzərində Şanlı Zəfərə həsr olunur. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin Parlamenti açılanda səsləndirilən 

təkliflərdən biri Şəhidlərin xatirəsinin anılmasına aid olmuşdu: “ O 

qanlar ki, tökülməyilə bizi bu günə çıxarmışdır və bayrağımızı 

qaldırmışdır, onları unutmayalım”. Cümhuriyyətimizin 103-cü ilində 

Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda həlak olmuş 

hərbçilərimizi  dərin ehtiramla anır, yaralı hərbçilərimizə şəfa 

diləyirik. “Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri!” çağırışına hay 

verən Azərbaycan əsgəri milyonların  ümidini doğrultdu. Sən nələrə 

qadir imişsən, Azərbaycan əsgəri! Cəngavər şərəfi ilə xalqına 

qazandırdın bunları: 

 

 

 

Şəhid oldun, Qazi oldun, 

Vətəninə sahib oldun! 

Millətinin şərəfini 

Uca tutan igid oldun. 

 

                                   Nəsillərə miras qoydun 

                                   Bütövləşən torpağını. 

                                   Qarabağda asa bildin 

                                   Azərbaycan bayrağını! 

 

 

Qalib etdin, məğrur etdin, 

Başımızı dik tutmağa 

Alnıaçıq yaşamağa 

Əməlinlə layiq etdin. 

 

                                   Vətən üçün, dövlət üçün  

                                   Öz canını fəda etdin. 

                                   Bu qeyrətlə, məhəbbətlə 

                                   Xalqını qəhrəman etdin!  
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Hünərinlə heyran qoydun 

Uzağını, yaxınını 

Ucaldacaq elin-oban 

Şəninə Zəfər Tağını. 

                                     

                                    Təməlini özün qoydun, 

                                    Tarix üçün izin qoydun. 

                                    Qələbənin bəhrəsini  

                                    Gələcəyə zəmin qoydun! 

 

Bu həmin Gələcəkdir ki, tezliklə ay-ulduzlu bayrağın Xankəndində 

dalğalanacaq, bir qarış  torpağın da əsarətdə qalmayacaq, ərazində 

bir nəfər də olsun xarici hərbçi xidmət göstərməyəcəkdir. Bu günün 

mübarək, Gələcəyin parlaq olsun, Azərbaycan Cümhuriyyəti! 

Firdovsiyyə Əhmədli. 
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                                                                                         Akif 

Nağı 

(Azərbaycan) 

 

Qarabağ müharibəsinin  

qanlı xronikası 

(1985-2020-ci illər) 

 

Dağlıq Qarabağ məsələsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

ərazi iddiası nəticəsində yaranmışdır. Ermənilərin terrorçu 

Daşnaksütyun partiyası, digər şovinist təşkilatları, Ermənistanda 

kommunist partiyası adı ilə fəaliyyət göstərən, əslində daşnaksütyun 

ideyalarının daşıyıcısı olan qüvvələr Azərbaycana qarşı təcavüz planı 

hazırlamış və  birgə həyata keçirməyə başlamışlar. Dağlıq Qarabağda 

yaşayan ermənilərin guya öz haqları uğrunda mübarizə apardıqları ilə 

bağlı iddiasının heç bir əsası yoxdur. Ermənistan və dünya erməniləri 

Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini ələ keçirmək üçün çoxdan 

hazırlıq işləri görürdülər, 1985-ci ildə SSRİ-də  başlayan hakimiyyət 

böhranı və “perestroyka” prosesləri onlar üçün əlverişli şərait yaratdı 

və onlar bu şəraitdən  istifadə etdilər.  

1985-ci ildə Ermənistan rəhbərliyi qondarma “erməni 

soyqırımı”nın 70 illiyini qeyd etmək üçün konkret hərəkətlərə 

başladı. Onların məqsədi millətçilik hisslərini, qonşu ölkələrə ərazi 

iddialarını yenidən gündəmə gətirmək və qızışdırmaq idi.  

1985-ci il fevralın 21-də Ermənistanın kommunist rəhbərliyi 

qondarma “erməni soyqırımı”nın 70 illiyi, “24 aprelin genosid 

qurbanlarının xatirə günü” kimi qeyd olunması təklifi ilə Moskvaya 

müraciət etdi. Sovet rəhbərliyi müraciətə müsbət yanaşdı, həmçinin 

hökumət həmin il iyunun 20-də “Ermənilərin xarici ölkələrdən SSRİ-

yə köçürülməsinin davam etdirilməsinə dair” qərar qəbul etdi1.  

Daşnaksütyun partiyasının 1985-ci ilin dekabrında Afinada 

keçirilən XXIII qurultayında yeni siyasi platforma qəbul edildi. 

Həmin sənəddə “Naxçıvan, Qarabağ, Axalkalakinin Ermənistana 

birləşdirilməsi” əsas vəzifə kimi qoyulurdu2. 

Daşnaksütyun partiyası XX əsrin 60-cı illərindən etibarən 

antisovet fəaliyyətindən imtina etmiş, sovet rejiminin əlverişli 

şəraitindən istifadə edərək Ermənistanın sərhədlərini genişləndirmək 
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xətti götürmüşdü. 80-ci illərdə bu xətt daha konkret şəkildə nümayiş 

etdirildi. Daşnaksütyun 1988-ci ildə “Qarabağ hərakatı”na dəstək 

əldə etmək üçün SSRİ dövlət təklükəsizlik komitəsi ilə əməkdaşlıq 

edirdi3. Daşnaksütyun, Ramkavar, Qnçak və digər erməni qurumları 

1988-ci ildə birgə bəyanatla çıxış edərək, Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləşdirilməsi ideyasını dəstəklədilər, həmcinin xalqı 

sovet rejiminə qarşı çıxışlardan, aksiyalardan çəkinməyə çağırdılar 

və bu çağırışı belə əsaslandırdılar ki, bu cür fəaliyyət sovet 

rəhbərliyinin  ermənilərə xoş münasibətini pisləşdirə bilər4.                                                                                     

Ermənilər paralel olaraq Ermənistanda və xaricdə ictimai 

rəyi məkrli niyyətlərinə uyğun olaraq hazırlamağa başladılar. Erməni 

avantürist Zori Balayan “Oçak” kitabını yazdı. Kitab 1981-ci ildə 

Ermənistanda nəşr olunmuşdu, amma ciddi rezonans doğurmamışdı. 

1984-cü ildə Moskvada çap edildikdən sonra erməni millətçilərinin 

əsas təbliğat vasitəsinə çevrildi. Bu kitabı Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsini alovlandıran fitil və yaxud son dövrün ilk terror aktı 

kimi də dəyərləndirmək olardı. Z. Balayan bu kitabda Dağlıq 

Qarabağa və Naxçıvana əsassız ermən iddiasını ortaya qoydu. Heç 

vaxt ermənilərə aidiyyatı olmayan Araz çayını da erməniləşdirməyə 

cəhd etdi: “Araz sahilində sübhü qarşıladım. Erməni çayı ilə 

ermənicə danışdıq”. Bu kitabda türklər, azərbaycanlılar Rusiyanın və 

Ermənistanın düşməni elan olunurdu5. 

Ermənilər 1987-ci ildə beynəlxalq aləmdə ilk nəticəyə nail 

oldular. Həmin il iyulun 17-də Avropa parlamenti qondarma “erməni 

soqırımı” iddialarını tanıdı və “soyqırım qurbanları” xatirə gününü 

təsis etdi. Bunun ardınca SSRİ rəhbəri Mixail Qorbaçovun iqtisadi 

məsələlər üzrə müsaviri A.Aqanbekyan 1987-ci il oktyabrın 21-də 

Parisdə müsahibə verərək Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

verilməsinin vacibliyini iqtisadi amillərlə əsaslandırmağa cəhd etdi. 

Ermənilərin Dağlıq Qarabağa iddialarını əks etdirən bu müsahibə 

noyabrın 18-də Fransanın “L` Humanite” qəzetində çap olundu. 

1987-ci ilin oktyabr ayından başlayaraq İrəvanda “Qarabağ” 

komitəsinin təşkilatçılığı ilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan 

alınaraq Ermənistana verilməsi tələbi ilə mitinqlər, nümayişlər 

başladı, geniş təbliğat kampaniyasına start verildi. Noyabr ayında 

Ermənistanın Qafan və Mehri rayonlarında azərbaycanlılara qarşı ilk 

təzyiqlər göstərildi, onları deportasiya etməyə başladılar6. Qafan və 
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Mehridən çıxarılan azərbaycanlılar Qarabağ müharibəsinin ilk 

qaçqınlarına çevrildilər. Ermənistan rəhbərliyi azərbaycanlıları 

deportasiya etməklə böyük müharibəyə hazırlaşırdı. Həmin vaxt 

Ermənistanda kompakt şəkildə 300 min nəfər azərbaycanlı yaşayırdı. 

Bu sayda azərbaycanlının orada yaşaması Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı müharibəsini  qeyri-mümkün edirdi. 

 1988-ci il fevralın 13-də Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin inzibati mərkəzi Xankəndi şəhərində ermənilər ilk mitinqi 

keçirdilər. Mitinqlər dalğası üzərində fevralın 20-də Dağlıq 

Qarabağın yerli özünüidarəetmə orqanı-xalq deputatları soveti 

bölgənin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Ermənistana 

birləşdirilməsinə dair qərar qəbul etdi və bu qərarın yerinə 

yetirilməsi üçün Azərbaycan, Ermənistan və SSRİ rəhbərlərinə 

müraciət göndərildi7. 

 Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası və təcavüzü bu 

cür başladı. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək üçün 

Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalidən vasitə kimi istifadə edirdi. 

Rəsmi statistikaya görə, 1989-cu ildə, yəni münaqişə başlayan vaxt, 

Dağlıq Qarabağda əhalinin sayı 189 min nəfər idi, onlardan 145,5 

min (76,9%) erməni, 40,7 min nəfər (21,5%) azərbaycanlı idi8. 

Ekspertlər ermənilərin sayının şişirdilmiş olduğunu qeyd edirlər. 

 Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ və digər bölgələrinə göndərilən təxribat qrupları qanlı 

hadisələr törətməyə başlayırlar. 1988-ci il fevralın 22-də erməni 

təxribat qrupları Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Əsgəran qəsəbəsində 

dinc yürüşdə iştirak edən 2 gənc azərbaycanlını – Əli Hacıyev və 

Bəxtiyar Quliyevi odlu silahla öldürdü, 19 nəfər aksiya iştirakçısını 

yaraladı. Onlar münaqişənin ilk qurbanları oldular9. Az sonra, 1988-

ci il fevralın 28-29-da Azərbaycanın Sumqayıt şəhərində 

Ermənistanın təxribat qrupları tərəfindən qanlı hadisələr törədildi, 26 

erməni və 6 azərbaycanlı öldürüldü, qırğınların əsas təşkilatlarından 

biri erməni əsilli Eduard Qriqoryan idi10. Ermənistan rəhbərliyi bu 

qanlı hadisələri törətməklə proseslərin qarşısıalınmaz məcraya 

girməsi, böyük münaqişəyə çevrilməsini istəyirdi ki, yaranmış 

vəziyyətdən istifadə edərək, Azərbaycan ərazilərini ələ keçirsin. 

 Ermənistan artıq niyyətini gizlətmirdi. 1988-ci il iyunun 15-

də Ermənistan parlamenti (Ermənistan SSR Ali Soveti) Dağlıq 
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Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi11. 

Ermənistan ilhaqçı hərəkətlərinə “qanunverici” don geyindirməklə 

yanaşı, qanlı cinayətlərini davam etdirirdi. 1988-ci ilin noyabr ayında 

Ermənistanın şimal-şərq hissəsindəki Vartan yaşayış məntəqəsində 

erməni silahlı dəstələri 14 azərbaycanlını diri-diri yandırdılar, həmin 

ayın sonunda Ermənistanın Quqark (tarixi Qarakilsə) bölgəsində 30-

dan artıq azərbaycanlı qətlə yetirildi12. Ermənistan rəhbərliyi daha bir 

cinayəti bu ölkənin Spitak (tarixi Hamamlı) bölgəsində baş vermiş 

zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün gedən azərbaycanlılara qarşı 

törətdi. 1988-ci il dekabrın 11-də Azərbaycandan Ermənistana 

humanitar yardım məqsədi ilə uçan təyyarə Ermənistanın Leninakan 

şəhəri yaxınlığında yerli aeroportun işçiləri tərəfindən bilərəkdən 

yanlış koordinatlar verilərək qəzaya uğradıldı. Təyyarədəki 68 

xilasedici və 9 nəfər ekipaj üzvü həlak oldu. Yalnız bir nəfər sağ 

qalmışdı, onu xəstəxanaya yerləşdirmişdilər, lakin yerli ermənilərin 

tələbi ilə xəstəxanadan çıxarılıb Bakıya göndərdilər. Hətta erməni 

həkimləri də “ermənilər arasında türkə yer yoxdur” – deyib onu 

müalicə etməkdən boyun qaçırmışdılar13. 

 1988-ci ilin sonuna qədər Ermənistanda yaşayan 

azərbaycanlıların, demək olar ki, hamısı oradan zorla deportasiya 

edildi. Deportasiya zamanı 218 azərbaycanlı qəddarlıqla öldürüldü, 

onlardan 52 nəfər aldıqları yaralardan, 34 nəfər işgəncələrdən, 20 

nəfər odlu silahdan ölüb, 15 nəfər diri-diri yandırılıb, 9 nəfər 

həkimlər tərəfindən öldürülüb14. 

 Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycana qarşı beynəlxalq dəstəyə 

də nail olmağa çalışırdı. Erməni lobbisinin təsiri altında ABŞ Senatı 

1989-cu il iyulun 19-da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ muxtar 

vilayətində vəziyyətə dair qətnamə qəbul etdi. Bu sənəddə faktlar 

kobud şəkildə təhrif edildi, Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan 

ermənilərin hüquqlarının guya Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən 

pozulduğu iddia edildi. Həmin il noyabrın 17-də ABŞ Senatının 

xarici işlər üzrə komitəsi Dağlıq Qarabağ üzrə yeni qətnamə qəbul 

etdi. Bu qətnamə iki gün sonra Senat tərəfindən təsdiq edildi. 

Sənəddə ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ ermənilərinin “mübarizəsini” 

müdafiə etdiyi ifadə olunurdu15. Azərbaycan həmin vaxt SSRİ-nin 

tərkib hissəsi olduğuna görə müstəqil addım ata bilmir, ABŞ-ın bu 

mövqeyinə qarşı münasibət bildirilməsi üçün SSRİ rəhbərliyinə 
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müraciət edirdi. Moskva isə reaksiya vermirdi. Ümumiyyətlə, SSRİ 

rəhbərliyi münaqişə başlayandan hadisələrin qarşısını almaq üçün 

heç bir ciddi tədbir görmədi, mənasız sənədlər qəbul etməklə 

kifayətləndi. Belə təsəvvür yaranırdı ki, SSRİ rəhbərliyi, həmçinin 

ABŞ və digər Qərb ölkələri Ermənistanın təcavüzkar hərəkətlərini 

davam etdirməsində maraqlıdırlar. 

 Ermənistan parlamenti (Ali Soveti) bu şəraitdən “ruhlanaraq” 

1989-cu il dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

birləşdirilməsinə dair qətnamə qəbul etdi16. 

 Ermənistan vəziyyəti daha da kəskinləşdirərək 1990-cı il 

yanvarın 18-də Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinin Kərki yaşayış 

məntəqəsini işğal etdi17. SSRİ xüsusi xidmət orqanları Ermənistan 

tərəfinin iştirakı ilə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində 1990-cı il 

yanvarın 13-dən başlayaraq “erməni qırğınları” törətdilər18. Müxtəlif 

məlumatlara görə bu hadisələr zamanı 4819 və ya 6620 nəfər ölüb. Bu 

qırğınları təşkil etməkdə SSRİ rəhbərliyi Azərbaycanda müstəqillik 

uğrunda genişlənən mübarizəni boğmaq, Ermənistan rejimi isə 

Azərbaycana qarşı işğalçı hərəkətlər üçün daha bir “əsas” əldə etmək 

məqsədi güdürdü. Sonrakı hadisələr bunu təsdiq etdi. Sovet 

rəhbərliyi 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakı şəhərinə 

50 minlik qoşun yeritdi. Bakının küçələrində insanları qətlə yetirən 

cəza dəstələrinin içərisində çoxlu sayda erməni hərbçiləri var idi. 

Bakı və digər bölgələrdə həyata keçirilən hərbi müdaxilə Sovet 

rəhbərliyi və erməni mərkəzlərinin birgə planı idi. 20 Yanvar 

hadisələrinin tədqiqi üzrə parlament komissiyasının rəsmi 

məlumatına görə, bu kütləvi qırğın nəticəsində 131 nəfər həlak oldu, 

744 nəfər yaralandı21. Ölənlərin içərisində 117 azərbaycanlı, 6 rus, 3 

tatar olmaqla hamısı Azərbaycan vətəndaşları idi22. Bu hadisə Sovet 

rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı cinayəti idi. ABŞ rəhbərliyi 

də bu cinayətə şərik çıxdı, prezident Corc Buş bu cinayətə bəraət 

qazandıraraq bildirdi ki, Qorbaçov “qayda-qanunu qorumaq” üçün 

Bakıya qoşun yeritməyə məcbur idi23. 

 1990-cı il iyulun 11-də ermənilər Kəlbəcərə gedən maşınlara 

silahlı hücum etdilər, 14 nəfər azərbaycanlı öldürüldü, 35 nəfər 

yaralandı. Avqustun 10-da Tiflis-Ağdam avtobusu erməni 

terrorçuları A.Avanesyan və M.Tatevosyan tərəfindən partladıldı, 20 

nəfər öldü, 30 nəfər yaralandı. Həmin gün Şəmkir-Gəncə yolunda 
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avtobus partladıldı, 17 nəfər həlak oldu, 26 nəfər yaralandı. 

Avqustun 20-də Ermənistanın silahlı dəstələri Azərbaycanın Qazax 

rayonu Bağanis Ayrım kəndinə hücum edib dağıtdılar, 5 nəfər kənd 

sakinini öz evlərində diri-diri yandırdılar. 1991-ci il mayın 30-da 

erməni terrorçuları Moskva-Bakı qatarını partlatdılar, 11 nəfər öldü, 

22 nəfər yaralandı. Həmin il iyulun 31-də yenidən Moskva-Bakı 

qatarı partladıldı, 16 nəfər həlak oldu, 20 nəfər yaralandı. Noyabrın 

20-də erməni terrorçuları tərəfindən Dağlıq Qarabağın Xocavənd 

rayonu Qarakənd ərazisi üzərində helikopter raketlə vuruldu. 

Helikopterdə olan 22 nəfər, o cümlədən Azərbaycanın dövlət katibi 

və digər rəsmiləri, Rusiya və Qazaxıstandan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi üzrə vasitəçilər, deputatlar, jurnalistlər həlak oldular24. 

 Ermənistanın hərbi dəstələri 1991-ci ilin sonuna qədər 

Dağlıq Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların yaşadıqları 57 yaşayış 

məntəqəsinin böyük əksəriyyətindən azərbaycanlıları zorla 

çıxardılar. Bundan sonra Ermənistan rəhbərliyi yerdə qalan azsaylı 

yaşayış məntəqələrini hədəfə götürdü. İlk olaraq kütləvi ölümlə 

nəticələnən daha bir neçə terror aktı törədilir. 1992-ci il yanvarın 8-

də Türkmənistanın Krasnovodsk (Türkmənbaşı) şəhərindən Bakıya 

istiqamət götürən bərə partladıldı, 25 nəfər həlak oldu, 88 nəfər 

yaralandı. Bir neçə gün sonra, yanvarın 28-də isə Azərbaycanın 

Ağdam və Şuşa şəhərləri arasında uçan mülki helikopter erməni 

terrorçuları tərəfindən raketlə vuruldu, 41 nəfər sərnişin və 3 nəfər 

ekipaj üzvü həlak oldu25. 

 Ermənistan rəhbərliyi azərbaycanlılara qarşı daha qəddar və 

sərt metodlara keçdi. 1992-ci il fevralın 13-17-də Dağlıq Qarabağın 

Xocavənd rayonu Qaradağlı kəndi darmadağın edildi. Kənd 

sakinlərindən 145 nəfərə yaxın (15 qadın və 13 uşaq olmaqla) qətlə 

yetirildi və diri-diri yandırıldı. Bir neçə gün sonra Dağlıq Qarabağın 

Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı kütləvi qətliam, soyqırım 

törədildi, 613 dinc sakin öldürüldü, 1000-dən artıq adam şikəst 

edildi, 1275 dinc sakin əsir götürüldü. Xocalı qətliamında məlum 

erməni terrorçusu Monte Melkonyan, Ermənistanın 3-cü prezidenti 

Serj Sərkisyan, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan 

birbaşa iştirak etmişdilər26. Həmin ilin aprel ayında ermənilər daha 

bir cinayət törətdilər. Aprelin 7-dən 8-nə keçən gecə Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsindən kənarda yerləşən Kəlbəcər rayonunun 
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130 evi olan Ağdaban kəndini tamamilə yandırdılar, 779 dinc sakin 

işgəncələrə məruz qaldı, onlardan 67 nəfər qəddarlıqla öldürüldü, o 

cümlədən 8 qoca, 7 qadın, 2 uşaq diri-diri yandırıldı27. 

Ermənistan rəhbərliyinin terrorçu və təcavüzkar 

hərəkətlərinə beynəlxalq birlik tərəfindən adekvat reaksiyanın 

verilməməsi işğalçı ölkənin yeni təşəbbüslərinə yol açdı. 1992-ci il 

mayın 8-də Dağlıq Qarabağ bölgəsinin demək olar ki, tamamilə 

azərbaycanlılardan ibarət olan Şuşa şəhəri işğal olundu. Şuşa 

rayonunda əhalinin 91 faizini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Şuşa 

şəhərində 17 min əhali yaşayırdı, onların 98 faizi azərbaycanlılar 

idi28. Şuşa işğal olunarkən 480 nəfərdən artıq dinc sakin öldürüldü, 

600 nəfərə yaxın yaralandı, 22 mindən artıq adam deportasiya edildi. 

Şəhərin bütün vacib müəssisələri məhv edildi, 279 dini, tarix və 

mədəni abidə dağıdıldı29. Şuşanın işğalı ilə Ermənistan rəhbərliyi 

Dağlıq Qarabağ bölgəsini tam nəzarətə götürdü, burada etnik 

təmizləməni başa çatdırdı. İşğal və etnik təmizləmə nəticəsində 40 

min nəfərdən artıq azərbaycanlı qədimdən yaşadıqları Dağlıq 

Qarabağ bölgəsindən zorla deportasiya edildi. Hazırda Dağlıq 

Qarabağdan çıxarılan azərbaycanlıların sayı 80 min nəfərdən 

çoxdur30. 

    Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 4,4 min 

kv.kilometrlik ərazisini tam işğal etdikdən sonra Azərbaycanın digər 

ərazilərinə hücuma başladılar. Ermənistan hərbi birləşmələri 1992-ci 

il mayın 18-də Dağlıq Qarabağ bölgəsinin inzibati sərhədlərindən 

kənarda yerləşən Laçın şəhərini işğal etdi, az sonra rayonun 

bütövlükdə işğalını başa çatdırdı. Rayonun ərazisi 1835 kv. kilometr 

təşkil edir. İşğala qədər əhalisi 58,7 min, hazırda 76 mindən çoxdur. 

Müharibənin gedişində rayon 267 nəfər şəhid verib. Rayonun 40-a 

qədər mədəni və tarixi abidəsi işğal altında qalmış, dağıdılmışdır31. 

   Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycana qarşı işğal hərəkətlərini 

Sovet, müstəqillik dövründə isə Rusiya rəhbərliyinin hərtərəfli 

dəstəyi ilə həyata keçirirdi.Üstəlik ABŞ rəhbərliyi də erməni 

lobbisinin təsiri altında işğalçı ölkəyə dəstəyini davam etdirirdi. ABŞ 

Konqresi 1992-ci il oktyabrın 24-də “Azadlığa dəstək aktı” adlı 

qətnamə qəbul etdi, bu sənədə edilən 907-ci düzəlişlə 

Azərbaycandan başqa keçmiş sovet respublikalarının (Ermənistan, 

Gürcüstan, Belarus və s.) hamısına iqtisadi yardımın göstərilməsi 
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nəzərdə tutulurdu. Azərbaycana yardımın göstərilməməsi onun guya 

“Ermənistana və Dağlıq Qarabağa qarşı blokada və digər hücum 

cəhdləri” tətbiq etməsi ilə izah olunurdu32. İşğala məruz qalan 

Azərbaycana qarşı tətbiq edilən bu qadağa, məntiqdən uzaq olmaqla 

elə bir ciddi iqtisadi deyil, tam siyasi xarakterli akt və ermənipərəst 

mövqenin göstəricisi idi. Bu düzəliş 2002-ci ilə qədər qüvvədə 

qalmış, yalnız həmin ildən başlayaraq prezident tərəfindən hər il bir 

il müddətinə fəaliyyəti dayandırılır, amma hələ də tam şəkildə ləğv 

edilməyib. 

Bu arada ermənilər terrorçu hərəkətlərini də davam 

etdirirdilər. 1993-cü il fevralın 28-də erməni terrorçuları Kislovodsk-

Bakı sərnişin qatarını partlatdılar, 11 nəfər həlak oldu, 18 nəfər 

yaralandı33. Bunun ardınca, aprelin 2-də Ermənistan silahlı qüvvələri 

Azərbaycanın Kəlbəcər şəhərini, az sonra bütövlükdə rayonu işğal 

etdi. İşğal zamanı əhalinin sayı 54 min, hazırda 91 min nəfərdir. 

Müharibənin gedişində erməni hərbi dəstələri tərəfindən 483 

kəlbəcərli öldürülüb. Erməni birləşmələri rayonu zəbt edərkən dinc 

sakinlərə qarşı zorakılıqlar etdi, atəş açdı, xeyli sayda insanı girov 

götürdülər. Rayonun əhalisinin hamısını azərbaycanlılar, az 

miqdarda kürdlər təşkil edirdi34. 

  Ağdam rayonu erməni işğalına qarşı mübarizənin 

mərkəzində dayanırdı. Ermənistan rəhbərliyi böyük qüvvələr cəlb 

etməklə 40 gün davam edən döyüşlərdən sonra 1993-cü il iyulun 23-

də Ağdam şəhərini, az sonra isə rayonun əsas hissəsini işğal etdi. 

Rayonun 1,1 min kv.kilometr ərazisinin 846,7 kv.kilometr hissəsi 

işğal edildi. İşğal ərəfəsində rayonun əhalisi hamısı 

azərbaycanlılardan ibarət olmaqla 126 min nəfər idi, hazırda bu 

rəqəm 197,7 min nəfər təşkil edir. Ağdam 5897 nəfər şəhid verib. 

Düşmən Ağdam şəhərini ələ keçirdikdən sonra dağıtdı, yandırdı, 

xarabalığa çevirdi. Ağdamı “Qafqazın Xirosiması” da adlandırırlar35. 

 Bundan sonra Ermənistan sürətlə Azərbaycanın digər 

ərazilərini işğal etdi. Ermənistan hərbi qüvvələri 1993-cü il avqustun 

23-də Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərini, az sonra isə Cəbrayıl rayonunu 

bütövlükdə, Füzuli rayonunun əsas hissəsini işğal etdi. Füzuli 

rayonunda işğal ərəfəsində hamısı azərbaycanlı olmaqla 105,2 min 

nəfər əhali yaşayırdı, hazırda rayon əhalisinin sayı 129,4 min 

nəfərdir. Rayonun müharibə zamanı 657 nəfər şəhidi olub. Cəbrayıl 
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rayonunun işğala qədər əhalisi 52,6 min nəfər idi, hazırda 79 min 

nəfərə çatıb. Cəbrayıl rayonu müharibə ərzində 368 nəfər şəhid 

verib. Erməni işğalçıları Füzuli və Cəbrayıl rayonlarını dağıdıblar, 

yandırıblar36. 

 Ermənistan silahlı birləşmələri avqustun 31-də Qubadlı 

rayon mərkəzini, az sonra isə rayonun 802 km2 ərazisini bütövlükdə 

işğal etdi. Ermənistanın hərbi birləşmələri rayonu işğal edərkən 238 

nəfər dinc sakini qətlə yetirib. İşğal nəticəsində rayonun bütün 

əhalisi-29,9 min nəfər zorla deportasiya edilib, hazırda öz 

yurdlarından qovulmuş qubadlıların sayı 40,2 min nəfərdir37. 

Ermənistan 1993-cü ilin oktyabrında Azərbaycanın Zəngilan 

rayonunu zəbt etməklə Dağlıq Qarabağ bölgəsinin ətrafındakı 

rayonların işğalını başa çatdırdı. Oktyabrın 29-da Zəngilan rayon 

mərkəzi, daha sonra isə rayonun 707 km2-lik ərazisi bütövlükdə işğal 

edildi. İşğal prosesində rayonun 235 dinc sakini ermənilər tərəfindən 

öldürülüb. Rayonun işğal vaxtı 35,6 min nəfər təşkil edən əhalisinin 

hamısı zorla deportasiya edilib, hazırda zəngilanlıların sayı 43,9 min 

nəfərdir38. 

 Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf 

7 rayonu işğal etdikdən, minlərlə insanı qətlə yetirdikdən, etnik 

təmizləmə siyasəti həyata keçirərək yüzminlərlə azərbaycanlını öz 

yurdlarından zorla deportasiya etdikdən sonra da cinayətlərini 

dayandırmadı. 1994-cü il fevralın 1-də Kislovodsk-Bakı sərnişin 

qatarı erməni terrorçuları tərəfindən partladıldı, 3 nəfər həlak oldu, 

20 nəfərdən çox adam yaralandı39. Həmin il martın 17-də Rusiyanın 

paytaxtı Moskvadan İrana uçan təyyarə Dağlıq Qarabağ üzərində 

erməni hərbçiləri tərəfindən vuruldu, təyyarədə olan 19 İran 

diplomatı və ailə üzvləri, o cümlədən 9 uşaq, həmçinin 13 nəfərlik 

ekipaj üzvü həlak oldular40. Bu hadisədən az sonra erməni terror 

qrupu Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində dəhşətli cinayət aktı 

törətdi. Martın 19-da Bakı metrosunun “20 yanvar” stansiyasında 

partlayış törətdilər, nəticədə 14 nəfər həlak oldu, 49 nəfər 

yaralandı41.  

 1994-cü il mayın 12-də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə 

Azərbaycanla Ermənistan arasında müvəqqəti atəşkəs sazişi 

imzalandı, hərbi əməliyyatlar dayandırıldı. Lakin Ermənistan 

Azərbaycana qarşı cinayətlərini dayandırmadı. 
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 1994-cü il iyulun 3-də erməni terrorçuları yenidən Bakı 

metrosunda partlayış törətdilər. “Gənclik” və “28 May” 

metrostansiyaları arasında törədilən terror aktı nəticəsində 13 nəfər 

həlak oldu, 58 sərnişin yaralandı42. 

 Bütün bu cinayətlərdən sonra Ermənistan rəhbərliyi 

mövqeyini bir qədər dəyişdirdi. Çünki istədiklərinə nail olmuşdular. 

Azərbaycanın 20 faiz ərazisi, 14 min km2-lik Azərbaycan torpaqları 

artıq onların nəzarətində idi. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri 

deyilən qurumun yaradılması ilə Ermənistan özü üçün beynəlxalq 

dəstəyi də təmin etdi. Həmsədr ölkələrin hər üçü Rusiya, Fransa və 

ABŞ birmənalı şəkildə Ermənistanı dəstəkləyirdi. Üstəlik ABŞ 

Konqresinin qərarı ilə 1998-ci ildən Dağlıq Qarabağdakı qondarma 

rejimə dövlət səviyyəsində maliyyə yardımı göstərilir43. 

Bu vaxtdan etibarən Ermənistan zəbt etdiyi Azərbaycan 

ərazilərdə möhkəmlənmək, işğala legitimlik donu geyindirmək 

siyasəti yeritməyə başladı. Erməni cinayətlərinin xarakteri də bir 

qədər dəyişdi, cəbhə xəttində müxtəlif təxribatların törədilməsi, 

snayperlər vasitəsi ilə dinc sakinlərin öldürülməsi kimi cinayətlər 

üstünlük təşkil edirdi. 

Erməistan silahlı dəstələri tərəfindən azərbaycanlı uşaqların 

öldürülməsi bəşəriyyətə, insanlığa qarşı cinayətdir. Müharibənin 

gedişində 193 azərbaycanlı uşaq ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib, 

71 uşaq itkin düşüb, 29 uşaq girov götürülüb. Xocalı sakinlərinə 

qarşı  törədilən soyqırım zamanı qətlə yetirilənlərdən 63-ü uşaq olub, 

yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq olub. Qaradağlı qətliamında 

ermənilər 8,  Kəlbəcərin işğalı zamanı da ermənilər 8 uşağı qətlə 

yetiriblər44.  

Atəşkəs dövründə 34 uşaq erməni tərəfindən atılan atəşin 

qurbanı olub. Onlardan 14 nəfər həlak olub, 20-si isə yaralanıb45. 

Bu illər ərzində azərbaycanlılar erməni atəşindən, 

ərazilərimizə basdırdıqları minaların partlamasından həyatlarını 

itirmiş, şikəst olmuşlar. Ağdam rayon sakini Sədaqət Məmmədova 

2009-cu il dekabrın 21-də46, 2010-cu il yanvarın 14-də Tərtər rayonu 

istiqamətində ermənilərin atəşi nəticəsində Azərbaycan Ordusunun 

əsgəri Elşən Şahmarov47, Füzuli rayonu istiqamətində əsgər Vüqar 

Pənahov 2010-cu il martın 26-da48, 2010-cu il martın 27-də əsgər 

Vüsal Salahlı49, Azərbaycan Ordusunun Qazax rayon sakinləri Həsən 
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Hüseynov və Sakit Məmmədov50 2010-cu il aprelin 3-də, 2010-cu il 

iyunun 21-də cəbhənin Füzuli istiqamətində əsgər Elgün Şükürov51, 

2010-cu il iyulun 24-də  əsgər Süleyman İsmayılov cəbhənin 

Goranboy istiqamətində52, 2010-cu il sentyabrın 5-də zabitlərimiz 

Əhmd Abdullayev və Fərid Əhmədov cəbhənin Tərtər 

istiqamətində53, 2010-cu il sentyabrın 26-da əsgər Taleh Abbasov 

cəbhənin Ağdam istiqamətində54, 2010-cu il noyabrın 19-da 

cəbhənin Ağcabədi istiqamətində gizir İbrahim İbrahimov55, 2011-ci 

il yanvarın 17-də Tərtər rayonu istiqamətində əsgər Məmməd 

Azadəliyev56, 2011-ci il yanvarın 25-də Ağdam istiqamətində zabit 

Zamin Məmmədov57, 2011-ci il martın 8-də Ağdam rayonu Orta 

Qərvənd kəndinin  10 yaşlı sakini Fariz Bədəlov58, 2011-ci il martın 

23-də Füzuli istiqamətində əsgər Samir Ağayev59, 2011-ci il martın 

24-də Tərtər istiqamətində əsgər Elnur Məmmədov60, 2011-ci il 

iyulun 14-də Tovuz rayonu Əlibəyli kəndinin 13 yaşlı sakini Aygün 

Şahmalıyeva61, 2011-ci il oktyabrın 11-də Ağdam istiqamətində 

əsgər Mahmud Mərdəliyev62, 2011-ci il noyabrın 26-da Tərtər 

istiqamətində əsgər Elmar Həbibzadə63, 2012-ci il iyunun 5-də Qazax 

rayonu istiqamətində əsgərlərimz Amil Əliyev, Xalid Əzizov, Vahid 

Bağırov, Zülfüqar Ataşlı, Elçin İsmayılov64, 2012-ci il iyulun 20-də 

Tovuz rayonu istiqamətində zabit , baş leytenant Cəfər Cəfərov65, 

2012-ci il avqustun 13-də  Ağdam istiqamətində əsgər 

Mirzəməhəmməd Ruşanov66, 2013-cü il martın 26-da əsgər Mehman 

Sadıqov67, 2013-cü il aprelin 9-da Ağdam istiqamətində leytenant 

Şəhriyar Məmmədov68, 2013-cü il mayın 27-də Tərtər istiqamətində 

əsgər Namiq Həmidov69, 2013-cü il oktyabrın 26-da Tərtər 

istiqamətində gizir Aydın Abdullayev70, 2013-cü il dekabrın 27-də 

Tərtər istiqamətində əsgər Sərxan Qasımov71, 2014-cü il yanvarın 

27-də Ağdam istiqamətində leytenant Səbuhi Əzizov72, 2014-cü il 

fevralın 7-də Tərtər istiqamətində əsgər Eşqin Quliyev73, 2014-cü il 

martın 17-də əsgər Elvin Hüseynov74, 2014-cü il aprelin 1-də Tərtər 

istiqamətində əsgər Akif Baxşıyev75, 2014-cü il mayın 28-də Füzuli 

istiqamətində kapitan Fikrət Məmmədov, gizir Xudaverdi Abilov76, 

2014-cü il iyunun 2-də Naxçıvan istiqamətində əsgər Zaur Həsənli77, 

Tərtər rayon sakini Mübariz Əliyev 2014-cü il iyulun 19-da78, 2014-

cü il iyulun 31-də Tərtər istiqamətində əsgər Qaryağdı Əhmədov, 

gizir İsa Almazov, əsgər Əli Rəhimov, əsgər Səftər Məmmədov, 
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əsgər Mustafa Əlicoşqunov, əsgər Elnur İbrahimov, əsgər Hüseyn 

Abdulov, əsgər Vüqar Poladov79, 2014-cü il avqustun 2-də Ağdam-

Ağdərə istiqamətində gizir Pərvin Əliyev, kiçik gizirlər Rahil 

Hüseynov, Elçin Əhmədov, əsgər Sənan Quliyev80, 2014-cü il 

avqustun 4-də əsgər Anar Qarazadə81, 2014-cü il avqustun 6-da əsgər 

Sahil Tərlanlı82, 2014-cü il avqustun 9-da Tovuz rayonu 

istiqamətində əsgər Rüfət Fətəlizadə83, 2014-cü il sentyabrın 23-də 

əsgər Kəramət Şəbiyev84, 2014-cü il sentyabrın 27-də leytenant 

Allahverdi Baxışlı85, 2014-cü il oktyabrın 9-da əsgər Tural 

Əhmədov86, 2014-cü il noyabrın 20-də əsgər Rüstəm Əzizov87, 2015-

ci il yanvarın 31-də Xocavənd rayonu istiqamətində əsgər Eşqin 

Allahverdiyev88, 2015-ci il fevralın 6-da əsgər Fərid Ağayev89, 2015-

ci il martın 12-də əsgər Anar Atayev90, 2015-ci il martın 27-də Tərtər 

istiqamətində əsgər Etibar Kazımov91, 2015-ci il martın 28-də 

Ağdam istiqamətində baş leytenant İqbal Əhmədov92, 2015-ci il 

iyulun 24-də Gədəbəy istiqamətində əsgər Eldar Fətəliyev93, 2015-ci 

il sentyabrın 2-də Tovuz istiqamətində gizir Ruslan Ağayev94, 2015-

ci il sentyabrın 26-da əsgər Elşən Məmmədov95, 2015-ci il sentyabrın 

28-də əsgərlər Rauf Vəliyev, Neman Əhmədzadə, Zöhrab 

Mustafazadə96, 2015-ci il noyabrın 30-da əsgər Elşən İsmayılov, 

gizir Fariz Novruzov97, 2015-ci il dekabrın 7-də baş leytenant 

Abdulla Mollayev98, 2015-ci il dekabrın 14-də əsgər Nihad 

Rəhimli99, 2015-ci il dekabrın 17-də əsgər Rəşad Cəfərzadə100, 2015-

ci il dekabrın 19-da Beyləqan istiqamətində əsgər İbrahim 

Nurməmmədzadə101, 2016-cı il yanvarın 29-da Tovuz-Qazax 

istiqamətində əsgər Nahid Səfərov102, 2016-cı il fevralın 4-də Tovuz-

Qazax istiqamətində əsgər İmran Mirzəyev103, 2016-cı il aprelin 2-də 

Tərtərin Qarağacı kəndində məskunlaşmış Ağdamdan məcburi 

köçkün Cəlal Rəhimov104, 2016-cı il aprelin 3-də Tərtər 

istiqamətində gizir Nicat İsgəndərov, Ağdam istiqamətində əsgər 

Sərvan Mehrəliyev105, 2016-cı il aprelin 2-3-də Ağdam-Tərtər 

istiqamətində, 12 Azərbaycan hərbcisi, 3 dinc sakin106, 2016-cı il 

aprel ayının əvvəlində gedən döyüşlər zamanı tam olmayan 

məlumatlara görə, Tərtərin Qarağaçı kəndində mülki şəxs Cəlal 

Rəhimov, əsgər Fərahim Novruzov, əsgər Etimad Mirzəyev, 

polkovnik-leytenant Raquf Orucov, Tərtər rayonu Həsənqaya 

kəndinin dinc sakini Turanə Həsənova, əsgər Nurlan Əsgərov, gizir 



18 
 

Rusif Ağayev, əsgər Səbuhi Musayev, əsgər Ülvi Məmmədov, gizir 

Bəxtiyar Hüseynov, baş leytenant Elvin Namazov, əsgər Fəxrəddin 

Qurbanov, gizir Teymur Qasımov, əsgər Adil Adilzadə,   əsgər 

Mahir Mirzəyev, mayor Təbriz Musazadə, mayor Urfan Vəlizadə, 

baş leytenant Bəkir İsmayılov, polkovnik – leytenant Murad 

Mirzəyev, əsgər Əbdülməcid Axundov, gizir Pəncəli 

Teymurov,əsgər Məhəbbət Mirzəyev,  əsgər Qabil Orucov, əsgər 

Orxan Həmidov, kiçik çavuş Rüstəm Əhmədov, kiçik gizir Seymur 

Baxışov, əsgər Rahib Quliyev, əsgər Zeynal Dəmirli107, 2016-cı il 

aprelin 28-də Ağdam rayonu Çəmənli kənd sakini Famil 

Mustafayev108, 2016-cı il mayın 3-də əsgər Əmrəh Yüzbəyov109, 

2016-cı il mayın 8-də kapitan Nəcməddin Savalanov, əsgər Əli 

Heydərov110, 2016-cı il mayın 13-də əsgər Rahil Ərəbli111, 2016-cı il 

iyulun 5-də Qazax rayonu istqamətində əsgər Vüsal Əliyev112, 2016-

cı il iyulun 15-də Ağdam istiqamətində əsgər Toğrul Məmmədov113, 

2016-cı il oktyabrın 6-da əsgər Sahil Məmmədov114, 2016-cı il 

dekabrın 29-da əsgər Çingiz Qurbanov115, 2017-ci il yanvarın 15-də 

əsgər Fikrət Bəşirov116, 2017-ci il yanvarın 29-da Tovuz rayonu 

istiqamətində əsgər Xanəli Fəttayev117, 2017-ci il fevralın  11-də 

kiçik çavuş Fuad Qafarov118, 2017-ci il fevralın 22-də əsgər 

Xanoğlan Xəlilov119, 2017-ci il fevralın 25-də əsgərlər Aqşin 

Abdullayev, Tural Haşımlı, Zülfi Qədimov, Zakir Cəfərov120, 2017-

ci il iyunun 16-da əsgər Sultan Şahvələdov121, 2017-ci il iyulun 4-də 

Füzuli rayonu Alıxanlı kənd sakini Sahibə Quliyeva və onun 2 yaşlı 

nəvəsi Zəhra Quliyeva122, 2017-ci il iyulun 30-da Qazax-Tovuz 

istiqamətində əsgər Hüseyn Əkbərli123, 2017-ci il oktyabrın 22-də 

əsgər Cabbar Zeynalov124, 2018-ci il yanvarın 19-da əsgər İbrahim 

Mənəfov125, 2018-ci il mayın 20-də Naxşıvan istiqamətində əsgər 

Adil Tatarov126, 2019-cu il martın 26-da Füzuli istiqamətində əsgər 

Əlləz Əlləzov127, 2019-cu il mayın 30-da Ağdam istiqamətində 

mayor Aqil Omarov128, 2019-cu il iyunun 9-da Tərtər istiqamətində 

əsgər Elşən Xəlilov129, 2019-cu il sentyabrın 22-də əsgər Elyarbəy 

Məmmədov130, 2019-cu il sentyabrın 23-də əsgər Ramin 

Abdulrəhmanov131, 2020-ci il fevralın 15-də əsgər Seymur 

Ələsgərov132, 2020-ci il martın 5-də Qazax rayonu istiqamətində 

əsgər Orxan Paşazadə133, 2020-ci il martın 7-də Qazax istiqamətində 

əsgər Eltun Qarayev134, 2020-ci il iyulun 12-də Tovuz rayonu 
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istiqamətində çavuş Vüsal Sadıqov, baş əsgər Elşad Məmmədov, 

əsgər Xəyyam Daşdəmirov135, 2020-ci il iyulun 13-də Tovuz 

istiqamətində baş leytenant Rəşad Mahmudov136, 2020-ci il iyulun 

14-də Tovuz istiqamətində general-mayor Polad Həşimov, polkovnik 

İlqar Mirzəyev, mayor Namiq Əhmədov, mayor Anar Novruzov, 

gizir İlqar Zeynallı, gizirYaşar Babayev, əsgər Elvin Mustafazadə137, 

2020-ci il iyulun 16-da Tovuz istiqamətində əsgər Nazim 

İsmayılov138, 2020-ci il sentyabrın 21-də Tovuz istiqamətində kiçik 

çavuş Elşən Məmmədov139, 2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 9-

dək 93 mülki vətəndaş140 işğalçı Ermənistan ordusunun silahlı 

birləşmələri tərəfindən qətlə yetirilib.  

  Beləliklə, son 35 il ərzində ermənilərin azərbaycanlılara 

qarşı antibəşəri cinayətlərinin qanlı xronikasını qısa şəkildə təqdim 

etdik. Bütün dünya, o cümlədən azərbaycanlılar bu cinayəti heç vaxt 

unutmamalıdır. Bu cinayətləri törədənlər Allah qarşısında, ədalət 

məhkəməsində öz cəzalarını alacaqlar!  
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Akif Nağı 

(Azərbaycan) 

 

Кровавая хроника  

Карабахской войны  

(1985-2020) 

 

Нагорно-Карабахский конфликт возник в результате 

территориальных претензий Армении к Азербайджану. 

Армянская террористическая партия Дашнакцютюн, другие 

шовинистические организации, силы действующие в Армении 

под названием коммунистической партии, а на самом деле 

являющиеся носителями идей дашнакцютюн, подготовили и 

начали совместное претворение в жизнь плана агрессии против 

Азербайджана. Претензии армян, проживающих в Нагорном 

Карабахе и, связанные с якобы борьбой за свои права, на самом 

деле не имеют никакого основания. Армения и армяне всего 

мира давно проводили подготовительную работу с тем, чтобы 

заполучить часть территории Азербайджана, и кризис власти 

начавшийся в 1985 году в СССР и процессы «перестройки» 

создали для них благоприятные условия, а они в свою очередь 

воспользовались создавшейся ситуацией.  

В 1985 году руководство Армении начало конкретные 

действия с целью отметить 70-летие так называемого «геноцида 

армян». Их цель состояла в развязывании националистических 

чувств, в возвращении на повестку дня их территориальных 

претензий к соседним государствам.  

21 февраля 1985 года коммунистическое руководство 

Армении обратилось в Москву с предложением отметить 70-

летие так называемого «геноцида армян» и «день памяти жертв 

геноцида 24 апреля». Советское руководство положительно 

отнеслось к обращению, а также 20 июня того же года 

правительство приняло решение «о переселении армян из 

зарубежных стран в СССР»1. 

На XXIII съезде партии Дашнакцютюн, проводимом в 

декабре 1985 года в Афинах была принята новая политическая 
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платформа партии. В этом документе «присоединение 

Нахчывана, Карабаха и Ахалкалаки к Армении» ставилось 

основной целью2. 

Начиная с 60-х годов ХХ столетия партия Дашнакцютюн 

отказалась от антисоветской деятельности и взяла линию 

направленную на расширение границ Армении пользуясь 

благоприятными условиями, сложившимися при советском 

режиме. В 80-х годах эта линия проявлялась более явно. В 1988 

г. с целью получения поддержки для «Карабахского движения» 

партия Дашнакцютюн сотрудничала с комитетом 

государственной безопасности СССР3. Дашнакцютюн, 

Рамкавар, Гнчак и другие армянские группировки выступив в 

1988 г. с совместным заявлением поддержали идею 

присоединения Нагорного Карабаха к Армении и призвали 

народ воздержаться от выступлений и акций против советского 

режима, обосновав этот призыв тем, что такие действия могут 

ухудшить благоприятное отношение советского руководства к 

армянам4.  

Одновременно, армяне стали подготавливать 

общественное мнение в Армении и за рубежом в соответствии 

со своими грязными намерениями. Армянский авантюрист Зори 

Балаян написал книгу под названием «Очак». Книга была издана 

в Армении в 1981 году, но не получила серьезного резонанса. 

После издания в 1984 году в Москве книга превратилась в 

основной инструмент пропаганды армянских националистов. 

Эту книгу можно расценивать как своего рода фитиль, 

воспламенивший конфликт в Нагорном Карабахе или как 

первый акт террора за последний период. В своей книге 

З.Балаян выдвинул необоснованные претензии к Нагорному 

Карабаху и Нахчывани. Он попытался приписать армянам и 

реку Аракс, никогда не имеющую какого-либо отношения к 

армянам: «Я встретил зарю на берегу реки Аракс. Мы 

поговорили на армянском языке с армянской рекой». В книге 

тюрки, азербайджанцы были объявлены врагами России и 

Армении5. 

В 1987 г. армяне добились первых результатов на 

международной арене. 17 июля того же года Европейский 
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парламент признал так называемый «геноцид армян» и учредил 

день памяти «жертв геноцида». Вслед за этим, 21 октября 1987 

года в Париже А.Аганбекян, советник по экономическим 

вопросам главы СССР Михаила Горбачева, дал интервью, в 

котором сделал попытку обосновать экономическими 

обстоятельствами важность передачи Нагорного Карабаха 

Армении. Это интервью, отражающее претензии армян на 

территорию Нагорного Карабаха, было опубликовано 18 ноября 

во французской газете “L` Humanite”. Начиная с октября 1987 

года в Иреване под организацией комитета «Карабах» начались 

митинги, демонстрации и широкомасштабная кампания с 

требованиями передачи Нагорного Карабаха Армении. В ноябре 

в районах Кафан и Мегри Армении началось давление на 

азербайджанцев и их депортация6. Азербайджанцы, изгнанные 

из Кафана и Мегри, превратились в первых беженцев 

Карабахской войны. Начав депортацию тогдашнее руководство 

Армении готовилось к широкомасштабной войне. В то время, в 

Армении компактно проживало 300 тысяч азербайджанцев. 

Проживание такого количества азербайджанцев в стране делало 

невозможной войну Армении против Азербайджана.  

 13 февраля 1988 года армяне провели свой первый 

митинг в городе Ханкенди, административном центре Нагорно-

Карабахской области Азербайджана. На волне этих митингов 20 

февраля орган местного самоуправления Нагорного Карабаха – 

совет народных депутатов принял решение о выходе области из 

состава Азербайджана и о ее присоединении к Армении и, для 

выполнения данного решения было послано обращение к 

руководителям Азербайджана, Армении и СССР7. Так началась 

агрессия и территориальные претензии Армении против 

Азербайджана. Армения использовала армянское население 

Нагорного Карабаха для захвата территорий Азербайджана. 

Согласно официальной статистике, в 1989 г., т.е. в то время 

когда начался конфликт, численность населения в Нагорном 

Карабахе составляла 189 тысяч человек, из них 145,5 тысяч 

(76,9%) составляли армяне, 40,7 тыс. человек (21,5%) 

азербайджанцы8. Эксперты утверждают, что численность армян 

была сильно завышена.  
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Провокационные группы высылаемые со стороны 

руководства Армении в Нагорно-Карабахскую область и другие 

регионы Азербайджана становятся зачинщиками кровавых 

событий. 22 февраля 1988 года со стороны провокационных 

групп армян в поселке Аскеран Нагорного Карабаха были убиты 

огнестрельным оружием двое молодых азербайджанцев, 

участвующих в мирном шествии – Али Гаджиев и Бяхтияр 

Гулиев, 19 участников акции были ранены. Это были первые 

жертвы конфликта9. Некоторое время спустя, 28-29 февраля 

1988 года в городе Сумгаит Азербайджана со стороны 

провокационных групп Армении были спровоцированы 

кровавые события, убиты 26 армян и 6 азербайджанцев, причем 

одним из основных зачинщиков погромов был армянин по 

происхождению Эдуард Григорян10. Провоцируя эти кровавые 

события руководство Армении намеревалось направить процесс 

в необратимое русло, превратить его в крупномасштабный 

конфликт и воспользовавшись создавшейся ситуацией захватить 

территории Азербайджана.  

Армения уже больше не скрывала свои намерения. 15 

июня 1988 года парламент Армении (Верховный Совет 

Армянской СССР) принял решение о присоединении Нагорного 

Карабаха к Армении11. Армения прикрывая завесой 

«законности» свои агрессорские действия продолжала 

совершать кровавые преступления. В ноябре 1988 года в 

поселке Вартан на северо-востоке Армении вооруженные 

группы армян заживо сожгли 14 азербайджанцев, в конце того 

же месяца более 30 азербайджанцев были убиты в Гугаркском 

(исторически Гаракилсе) районе Армении12. Еще одно 

преступление было совершено руководством Армении против 

азербайджанцев отправившихся на помощь пострадавшим от 

землетрясения в Спитаке (исторически Хамамлы). 11 декабря 

1988 года самолет с гуманитарной помощью на борту, 

напрявляющийся из Азербайджана в Армению, потерпел 

крушение вблизи города Ленинакан Армении по причине 

ошибочных координат, предоставленных работниками местного 

аэропорта. 68 спасателей и 9 членов экипажа самолета погибли. 

Только один человек остался жив, был размещен в больницу, но 
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по требованию армян был вывезен из больницы и 

транспортирован в Баку. Армяне-врачи уклонились от его 

лечения, сославшись на то, что «тюрку нет места среди 

армян»13.  

До конца 1988 года почти все азербайджанцы, 

проживающие в Армении были депортированы. Во время 

депортации 218 азербайджанцев были убиты с особой 

жестокостью, из них 52 человека погибли от полученных 

ранений, 34 человека от истязаний, 20 человек были убиты из 

огнестрельного оружия, 15 человек сожжены заживо, 9 человек 

были убиты врачами14. 

Руководство Армении пыталось также заполучить 

международную поддержку. Под воздействием армянского 

лобби Сенат США 19 июля 1989 года принял резолюцию по 

ситуации в Нагорно-Карабахской автономной области 

Азербайджана. В указанном документе были грубо искажены 

факты и утверждалось, что якобы со стороны руководства 

Азербайджана были совершены нарушения прав армян, 

проживающих в Нагорно-Карабахской области. В том же году, 

17 ноября комитет по иностранным делам Сената США принял 

новую резолюцию по Нагорному Карабаху. Эта резолюция была 

принята Сенатом два дня спустя. В документе утверждалось, 

что США поддерживают «борьбу» армян Нагорного Карабаха15. 

В то время, Азербайджан будучи составной частью СССР, не 

мог действовать самостоятельно и обращался к руководству 

СССР с тем, чтобы оно выразило свое отношение к такой 

позиции США. Москва же никак не выражала свою реакцию. С 

самого начала конфликта руководство СССР не предприняло 

никаких серьезных мер для предотвращения дальнейших 

событий и удовлетворилось принятием бессмысленных 

документов. Создавалось такое впечатление, что руководство 

СССР, а также США и страны Запада были заинтересованы в 

продолжении агрессии со стороны Армении.  

Парламент Армении (Верховный Совет) 

«вдохновившись» данной ситуацией 1 декабря 1989 г. принял 

резолюцию о присоединении Нагорного Карабаха к Армении16.  
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18 января 1990 г. Армения оккупировала поселок Керки 

Нахчыванской области Азербайджана, усугубляя тем самым 

ситуацию17. Спецслужбы СССР с участием армянской стороны 

начиная с 13-го января 1990 г. устроили «армянские погромы» в 

столице Азербайджана-Баку18. По различным данным, во время 

этих событий были убиты 4819 или 6620 человек. Совершением 

этих погромов руководство СССР преследовало цель задушить 

борьбу за получение независимости Азербайджаном, а 

правящий режим в Армении в заполучении еще одной 

«причины» для совершения дальнейших оккупационных 

действий. Дальнейшие события подтвердили это. Советское 

руководство в ночь с 19 на 20 января 1990 г. ввело в Баку 50 

тысячное войско. В карательных войсках, убивающих людей на 

улицах Баку было большое количество военных армян.  

Военное вмешательство в Баку и других районах было 

совместным планом Советского рукуоводства и армянских 

центров. Согласно официальным данным парламентской 

комиссии по расследованию событий 20 января, в результате 

массовой резни погиб 131 человек и было ранено 744 человека21. 

Среди убитых было 117 азербайджанцев, 6 русских и 3 

татарина, все они были гражданами Азербайджана22. Это 

событие было преступлением, совершенным Советским 

руководством против азербайджанского народа. Руководство 

США также поощрило это преступление, тогдашний президент 

Дордж Буш оправдывая это преступление сказал, что Горбачев 

был вынужден ввести войска в Баку для «поддержания 

правопорядка»23.     

11 июля 1990 г. армяне совершили вооруженное 

нападение на машины, направляющиеся в Кельбаджар, 14 

азербайджанцев было убито, 35 ранено. 10 августа автобус, 

следующий по маршруту Тбилиси-Агдам был подорван 

армянскими террористами А.Аванесяном и М.Татевосяном, 20 

человек было убито, 30 человек было ранено. В тот же день был 

подорван автобус по дороге Шамкир-Гянджа, 17 человек было 

убито, 26 человек ранено. 20 августа вооруженные отряды 

Армении напали и разгромили деревню Баганис Айрым 

Газахского района Азербайджана, 5 жителей деревни были 
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заживо сожжены в своих домах. 30 мая 1991 года армянские 

террористы подорвали поезд Москва-Баку, 11 человек были 

убиты, 22 ранены. 31 июля того же года поезд Москва-Баку был 

вновь взорван, 16 человек были убиты, 20 ранены. 20 ноября 

армянскими террористами был сбит вертолет над территорией 

Гаракенд Ходжавендского района Нагорного Карабаха. 22 

человека находившиеся на борту вертолета, включая 

государственного секретаря Азербайджана и другие 

официальные лица, посредников по Нагорно-Карабахскому 

конфликту из России и Казахстана, депутатов и журналистов, 

погибли24.  

Вооруженные отряды Армении силой изгнали 

азербайджанцев из большинства 57 населенных пунктов 

Нагорного Карабаха. Вслед за этим руководство Армении 

нацелилось на оставшиеся немногочисленные населенные 

пункты. Сначала были совершены еще несколько 

террористических актов завершившихся массовой гибелью 

людей. 8 января 1992 г. был взорван паром направлявшийся из 

города Красноводск (Туркменбаши) Туркменистана в Баку. При 

этом было убито 25 человек, 88 человек было ранено. Несколько 

дней спустя, 28 января гражданский вертолет совершавший 

полеты между городами Агдам и Шуша Азербайджана был сбит 

армянскими террористами ракетой, 41 пассажир и 3 члена 

экипажа были убиты25.  

Руководство Армении перешло к применению еще более 

жестоких и безжалостных методов против азербайджанцев. 13-

17 февраля 1992 г. село Гарадаглы Ходжавендского района 

Нагорного Карабаха было разгромлено. Около 145 человек, 

включая 15 женщин и 13 детей из жителей села были убиты и 

заживо сожжены. Спустя несколько дней против 

азербайджанцев в городе Ходжалы Нагорного Карабаха было 

совершено массовое убийство, геноцид, 613 мирных жителей 

было убито, более 1000 человек стали инвалидами, 1275 человек 

мирных жителей были взяты в плен. В геноциде в Ходжалы 

принимали непосредственное участие армянский террорист 

Монте Мелконян, 3-й президент Армении Серж Саркисян, 

бывший министр обороны Армении Сейран Оганян26. В апреле 
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того же года армяне совершили еще одно преступление. В ночь 

с 7 на 8 апреля село Агдабан Кельбаджарского района, 

находящееся за пределами Нагорно-Карабахской области 

Азербайджана, и состоящее из 130 домов, было полностью 

сожжено, 779 мирных жителей подверглись пыткам, из них 67 

человек были убиты с особой жестокостью, 8 стариков, 7 

женщин и 2 детей были сожжены заживо27. 

Отсутствие адекватной реакции со стороны 

международного сообщества на террористические и 

оккупационные действия Армении открыли путь новым 

инициативам страны-агрессора. 8 мая 1992 г. был оккупирован 

Шуша, город Нагорно-Карабахской области, полностью 

заселенный азербайджанцами. 91 процент населения 

Шушинского района составляли азербайджанцы. Население 

города Шуша составляло 17 тысяч человек, 98 процентов из них 

были азербайджанцами28. При оккупации города Шуша более 

480 человек мирных жителей было убито, ранено около 600 

человек и депортировано более 22 тысяч человек. Все жизненно 

важные предприятия города были уничтожены, 279 

религиозных, исторических и культурных памятника были 

разгромлены29. Оккупацией города Шуша руководство Армении 

взяло под полный контроль Нагорно-Карабахскую область и 

завершило здесь этническую чистку. В результате оккупации и 

этнической чистки более 40 тысяч азербайджанцев были 

депортированы из Нагорно-Карабахской области, в которой 

проживали издревле. В настоящее время численность 

азербайдженцев изгнанных из Нагорного-Карабаха составляет 

более 80 тысяч человек30. 

Вслед за оккупацией территории в 4,4 тысячи 

кв.километров Нагорно-Карабахской области, руководство 

Армении приступило к наступлению на другие территории 

Азербайджана. Вооруженные формирования Армении 18 мая 

1992 г. оккупировали город Лачын, расположенный за 

пределами административных границ Нагорного Карабаха и 

вскоре завершило полную оккупацию всего района. Территория 

района составляла 1835 кв.км. До оккупации население района 

составляло 58,7 тысяч человек, а в настоящее время свыше 76 
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тысяч человек. За время войны погибло 267 человек 

участвовавших в боях. Около 40 исторических и культурных 

памятников района остались под оккупацией и были 

разгромлены31. 

Руководство Армении осуществляло оккупацию 

территории Азербайджана при всесторонней поддержке 

Советского руководства, а в период независимости при 

поддержке руководства России. К тому же, США продолжало 

оказывать поддержку стране–агрессору под влиянием 

армянского лобби. Конгресс США 24 октября 1992 г. принял 

резолюцию под названием «Акт поддержки Свободы». По 907-й 

поправке, сделанной к этому документу подразумевалось 

оказание экономической помощи всем бывшим советским 

республикам (Армении, Грузии, Беларусии и др.), за 

исключением Азербайджана. Непредоставление помощи 

Азербайджану объяснялось якобы применением им «блокады и 

попыток наступательных действий против Армении и 

Нагорного Карабаха»32. Этот запрет будучи лишенным логики и 

применяемый против Азербайджана, самому подвергнувщемуся 

оккупации, был показателем не столько серьезного 

экономического, сколько полностью политического акта и 

проармянской позиции. Эта поправка находилась в силе до 2002 

г., и только начиная с того года действие данной поправки 

приостанавливалось президентом сроком на 1 год, но эта 

попрака все еще не ликвидирована полностью.  

Все это время армяне продолжали свои 

террористические действия. 28 февраля 1993 г. армянские 

террористы взорвали пассажирский поезд Кисловодск-Баку, 11 

человек погибли, 18 человек были ранены33. Вслед за этим, 2 

апреля вооруженные формирования Армении оккупировали 

город Кельбаджар Азербайджана, а вскоре и весь район. При 

оккупации население района составляло 54 тысячи человек, а в 

настоящее время 91 тысячу человек. Во время военных 

действий армянскими военными отрядами было убито 483 

кельбаджарцев. При захвате района армянские формирования 

совершили безжалостные акты насилия против мирных 

жителей, открывая огонь и взяв в плен множество людей. Почти 
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все население состояло из азербайджанцев и в небольшой 

численности курдов34.  

Агдамский район находился в центре борьбы против 

оккупации армян. Руководство Армении, привлекая большие 

силы, в результате боев продолжавшихся 40 дней, 23 июля 1993 

г. оккупировало город Агдам, а вскоре и большую часть всего 

района. Было оккупировано 846,7 кв.км территории района с 

общей территорией в 1,1 тысячу кв.км. До оккупации население 

района составляло 126 тысяч человек, состоящее полностью из 

азербайджанцев, в настоящее время эта цифра достигает 197,7 

тысяч человек. В боях за Агдам погибло 5897 человек. Захватив 

город Агдам, враги стали громить и поджигать все, превратив 

его в руины. Агдам называют также «Хиросимой Кавказа»35. 

Вслед за этим, Армения стремительно оккупировала 

другие территории Азербайджана. Военные силы Армении 23 

августа 1993 г. оккупировали города Физули и Джебраиль, 

вскоре и весь Джебраильский район, большую часть 

Физулинского района. В преддверии оккупации в Физулинском 

районе проживало 105,2 тысячи азербайджанцев, в настоящее 

время население района составляет 129,4 тысячи человек. В 

военных действиях погибло 657 азербайджанцев. Население 

Джебраильского района составляло 52,6 тысячи человек, в 

настоящее время 79 тысяч человек. Во время войны в 

Джебраильском районе погибло 368 азербайджанцев. 

Армянские оккупанты разгромили и подожгли Физулинский и 

Джебраильский районы36. 

31 августа вооруженные формирования Армении 

оккупировали районный центр Губадлы, а вскоре всю 

территорию района в 802 кв.км. При оккупации района 

вооруженными отрядами Армении было убито 238 человек 

мирного населения. В результате оккупации все население 

района – 29,9 тысяч человек были депортированы, в настоящее 

время численность губадлинцев, изгнанных со своих родных 

земель составляет 40,2 тысячи человек37. Оккупировав 

Зангиланский район Азербайджана в октябре 1993 г. Армения 

завершила оккупацию районов вокруг Нагорно-Карабахской 

области. 29 октября был оккупирован Зангиланский районный 
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центр, а вслед за этим полностью территория района в 707 

кв.км. При оккупации армянами было убито 235 мирных 

жителей района. Все население в 35,6 тысяч человек было 

депортировано, а в настоящее время численность зангиланцев 

составляет 43,9 тысяч человек38.  

Армения не прекратила свои преступные действия и 

после оккупации Нагорно-Карабахской области и окружающих 

ее 7 районов Азербайджана, уничтожения тысячи людей и 

насильной депортации сотен тысяч азербайджанцев. 1 февраля 

1994 г. пассажирский поезд Кисловодск-Баку был взорван 

армянскими террористами, 3 человека погибло, более 20 было 

ранено39. 17 марта того же года самолет, направлявшийся из 

столицы России - Москвы в Иран был сбит армянскими 

военными над территорией Нагорного Карабаха. Находившиеся 

на борту 19 дипломатов Ирана и члены их семей, включая 9 

детей, а также, 13 членов экипажа погибли40. Вскоре после этого 

события, террористическая группа армян совершила 

жесточайшее преступление в столице Азербайджана – городе 

Баку. 19 марта на станции «20 января» Бакинского 

метрополитена был совершен взрыв, 14 человек было убито и 49 

ранено41.  

12 мая 1994 г. при посредничестве России было 

подписано соглашение о временном перемирии и военные 

действия были прекращены. Но Армения не прекратила свои 

преступления против Азербайджана. 

3 июля 1994 г. армянские террористы вновь осуществили взрыв 

в Бакинском метрополитене. Террористический акт, 

совершенный между станциями метро «Гянджлик» и «28 мая» 

привел к гибели 13 и ранению 58 пассажиров42. 

После всех этих преступлений руководство Армении 

несколько изменило свою позицию. Они уже достигли того, 

чего хотели. 20 процентов - 14 тысяч кв.вм территориии 

Азербайджана находилась под их контролем. Созданием 

Минской группы ОБСЕ Армения обеспечила себе также 

международную поддержку. Все три страны сопредседателя – 

Россия, Франция и США - однозначно поддерживали позицию 

Армении. К тому же, по решению Конгресса США с 1998 года 
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непризнанному режиму Нагорного Карабаха оказывается 

финансовая поддержка на государственном уровне43. 

Начиная с данного момента, Армения начала вести 

политику укрепления своих позиций на территории 

Азербайджана и придания легитимности своей агрессии. 

Изменился также характер преступлений армян, в которых 

преобладающими стали различные провокации на линии фронта 

и убийства снайперами мирных жителей.  

Убийство детей азербайджанцев со стороны 

вооруженных отрядов Армении является преступлением против 

человечества. В ходе войны армянами было убито 193 детей 

азербайджанцев, пропали без вести 71 детей, 29 детей были 

взяты в заложники. Во время геноцида, совершенного против 

граждан Ходжалы, среди убитых было 63 детей, из 487 

раненных 76 были детьми. Армяне убили 8 детей в резне, 

устроенной в Гарадаглы и 8 детей при оккупации Кельбаджар44.  

В период перемирия, жертвами обстрелов со стороны 

армян стали 34 детей. Из них 14 детей были убиты, 20 ранены45.  

За эти годы, в результате обстрелов со стороны армян, в 

результате взрывов мин закопанных на наших территориях, 

многие азербайджанцы потеряли свои жизни и стали 

инвалидами. Вооруженными формированиями оккупационной 

армии Армении были убиты: 21 декабря 2009 г. жительница 

Агдамского района Садагат Мамедова46
, 14 января 2010 г. в 

результате обстрелов армян в направлении Тертерского района 

солдат Азербайджанской Армии Эльшан Шахмаров47, 26 марта 

2010 г. в направлении Физулинского района солдат Вюгар 

Панахов48, 27 марта 2010 г. солдат Вюгар Салахлы49, 3 апреля 

2010 г. жители Газахского района Гасан Гусейнов и Сакит 

Мамедов50, 21 июня 2010 г. в Физулинском направлении  фронта 

солдат Эльгюн Шюкюров51, 24 июля 2010 г. в Горанбойском 

направлении фронта солдат Сулейман Исмайылов52, 5 сентября 

2010 г. офицеры Ахмед Абдуллаев и Фарид Ахмедов в 

Тертерском направлении фронта53, 26 сентября 2010 г. солдат 

Талех Аббасов в Агдамском направлении фронта54, 19 ноября 

2010 г. в Агджабединском направлении фронта прапорщик 

Ибрахим Ибрахимов55, 17 января 2011 г. в Тертерском 



38 
 

направлении фронта солдат Мамед Азадалиев56, 25 января 2011 

г. в направлении Агдама офицер Замин Мамедов57, 8 марта 2011 

г. 10-летний житель села Орта Гарвенд Агдамского района 

Фариз Бадалов58, 23 марта 2011 г. в направлении Физули солдат 

Самир Агаев59, 24 марта 2011 г. в направлении Тертера солдат 

Эльнур Мамедов60, 14 июля 2011 г. 13-летняя жительница села 

Алибейли Товузского района Айгюн Шахмалыева61, 11 октября 

2011 г. в направлениии Агдама солдат Махмуд Мердалиев62, 26 

ноября 2011 г. в направлении Тертера солдат Эльмар 

Габибзаде63, 5 июня 2012 г. в направлении Газахского района 

солдаты Амиль Алиев, Халид Азизов, Вахид Багиров, 

Зюльфугар Аташлы, Эльчин Исмайылов64, 20 июля 2012 г. в 

направлении Товузского района офицер, старший лейтенант 

Джафар Джафаров65, 13 августа 2012 г. в направлении Агдама 

солдат Мирзамагомед Рушанов66, 26 марта 2013 г. солдат 

Мехман Садыгов67, 9 апреля 2013 г. в направлении Агдама 

лейтенант Шахрияр Мамедов68, 27 мая 2013 г. в направлении 

Тертера солдат Намиг Гамидов69, 26 октября 2013 г. прапорщик 

Айдын Абдуллаев70, 27 декабря 2013 г. в направлении Тертера 

солдат Сархан Гасымов71, 27 января 2014 г. в направлении 

Агдама лейтенант Сабухи Азизов72, 7 февраля 2014 г. в 

направлении Тертера солдат Эшгин Гулиев73, 17 марта 2014 г. 

солдат Эльвин Гусейнов74, 1 апреля 2014 г. в направлении 

Тертера солдат Акиф Бахшыев75, 28 мая 2014 г. в направлении 

Физули капитан Фикрет Мамедов, прапорщик Худаверди 

Абилов76, 2 июня 2014 г. в направлении Нахчывана солдат Заур 

Гасанлы77, 19 июля 2014 г. житель Тертерского района Мюбариз 

Алиев78, 31 июля 2014 г. в направлении Тертера солдат 

Гарйагды Ахмедов, прапорщик Иса Алмазов, солдат Али 

Рагимов, солдат Сафтар Мамедов, солдат Мустафа 

Алиджошгунов, солдат Эльнур Ибрагимов, солдат Гусейн 

Абдулов, солдат Вюгар Поладов79, 2 августа 2014 г. в 

направлении Агдам-Агдере прапорщик Первин Алиев, младший 

прапорщики Рахил Гусейнов, Эльчин Ахмедов, солдат Сенан 

Гулиев80, 4 августа 2014 г. солдат Анар Гаразаде81, 6 августа 

2014 г. солдат Сахил Терланлы82, 9 августа 2014 г. в 

направлении Товузского района солдат Руфат Фатализаде83, 23 



39 
 

сентября 2014 г. солдат Керамет Шебиев84, 27 сентября 2014 г. 

лейтенант Аллахверди Бахышлы85, 9 октября 2014 г. солдат 

Турал Ахмедов86, 20 ноября 2014 г. солдат Рустам Азизов87, 31 

января 2015 г. в направлении Ходжавендского района солдат 

Эшгин Аллахвердиев88, 6 февраля 2015 г. солдат Фарид Агаев89, 

12 марта 2015 г. солдат Анар Атаев90, 27 марта 2015 г. в 

направлении Тертера солдат Этибар Казымов91, 28 марта 2015 г. 

в направлении Агдама старший лейтенант Игбал Ахмедов92, 24 

июля 2014 г. в направлении Кедабека солдат Эльдар Фаталиев93, 

2 сентября 2015 г. в направлении Товуза прапорщик Руслан 

Агаев94, 26 сентября 2015 г. солдат Эльшан Мамедов95, 28 

сентября 2015 г. солдаты Рауф Велиев, Неман Ахмедзаде, 

Зохраб Мустафазаде96, 30 ноября 2015 г. солдат Эльшан 

Исмайылов, прапорщик Фариз Новрузов97, 7 декабря 2015 г. 

старший лейтенант Абдулла Моллаев98, 14 декабря 2015 г. 

солдат Нихад Рагимли99, 17 декабря 2015 г. солдат Решад 

Джафарзаде100, 19 декабря 2015 г. в направлении Бейлагана 

солдат Ибрагим Нурмамедзаде101, 29 января 2016 г. в Товуз-

Газахском направлении солдат Нахид Сафаров102, 4 февраля 

2016 г. в Товуз-Газахском направлении солдат Имран 

Мирзоев103, 2 апреля 2016 г. Джалал Рагимов, вынужденный 

переселенец из Агдама, поселившийся в селе Гарагаджы 

Тертера104,  3 апреля 2016 г. в направлении Тертера прапорщик 

Ниджат Искендеров, в направлении Агдама солдат Сарван 

Мехралиев105, 2-3 апреля 2016 г. в направлении Агдам-Тертер 12 

военных, 3 мирных жителя Азербайджана106, по неполным 

данным в боях в начале апреля 2016 г. гражданское лицо 

Джалал Рагимов в селе Гарагаджы Тертерского района, солдат 

Ферахим Новрузов, солдат Этимад Мирзоев, полковник-

лейтенант Рагуф Оруджев, мирная жительница села Гасангайа 

Тертерского района Турана Гасанова, солдат Нурлан Аскеров, 

прапорщик Русиф Агаев, солдат Сабухи Мусаев, солдат Ульви 

Мамедов, прапорщик Бахтияр Гусейнов, старший лейтенант 

Эльвин Намазов, солдат Фахраддин Гурбанов, прапорщик 

Теймур Гасымов, солдат Адиль Адилзаде, солдат Махир 

Мирзоев, майор Тебриз Мусазаде, майор Урфан Вализаде, 

старший лейтенант Бакир Исмайылов, полковник-лейтенант 
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Мурад Мирзоев, солдат Албдулмаджид Ахундов, прапорщик 

Панджали Теймуров, солдат Махаббат Мирзоев, солдат Габил 

Оруджев, солдат Орхан Гамидов, младший сержант Рустам 

Ахмедов, младший прапорщик Сеймур Бахышов, солдат Рагиб 

Гулиев, солдат Зейнал Демирли107, 28 апреля 2016 г. житель села 

Чеменли Агдамского района Фамиль Мустафаев108, 3 мая 2016 г. 

солдат Амрах Йузбейов109, 8 мая 2016 г. капитан Неджмеддин 

Саваланов, солдат Али Гейдаров110, 13 мая 2016 г. солдат Рахиль 

Арабли111, 5 июля 2016 г. в направлении Газахского района 

солдат Вюсал Алиев112, 15 июля 2016 г. в направлении Агдама 

солдат Тогрул Мамедов113, 6 октября 2016 г. солдат Сахил 

Мамедов114, 29 декабря 2016 г. солдат Чингиз Гурбанов115, 15 

января 2017 г. солдат Фикрет Баширов116, 29 января 2017 г. в 

направлении Товузского района солдат Ханели Феттаев117, 11 

февраля 2017 г. младший сержант Фуад Гафаров118, 22 февраля 

2017 г. солдат Ханоглан Халилов119, 25 февраля 2017 г. солдаты 

Агшин Абдуллаев, Турал Гашимли, Зульфи Гадимов, Закир 

Джафаров120, 16 июня 2017г. солдат Султан Шахвеледов121, 4 

июля 2017 г. жительница села Алханлы Физулинского района 

Сахиба Гулиева и ее 2-х летняя внучка Зехра Гулиева122, 30 

июля 2017 г. в Газах-Товузском направлении солдат Гусейн 

Акберли123, 22 октября 2017 г. солдат Джаббар Зейналов124, 19 

января 2018 г. солдат Ибрагим Манафов125, 20 мая 2018 г. в 

направлении Нахчывана солдат Адиль Татаров126, 26 марта 

2019г. в Физулинском направлении солдат Эллез Эллезов127, 30 

мая 2019 г. в направлении Агдама майор Агиль Омаров128,  9 

июня 2019 г. в направлении Тертера солдат Эльшан Халилов129, 

22 сентября 2019 г. солдат Элйарбей Мамедов130, 23 сентября 

2019 г. солдат Рамин Абдулрахманов131, 15 февраля 2020 г. 

солдат Сеймур Алескеров132, 5 марта 2020 г. в направлении 

Газахского района солдат Орхан Пашазаде133, 7 марта 2020 г. в 

направлении Газаха солдат Элтун Гараев134, 12 июля 2020 г. в 

направлении Товузского района сержант Вюсал Садыгов, 

старший солдат Эльшад Мамедов, солдат Хеййам 

Дашдемиров135, 13 июля 2020 г. в направлении Товуза старший 

лейтенант Решад Махмудов136, 14 июля в направлении Товуза 

генерал-майор Полад Гашимов, полковник Илгар Мирзоев, 
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майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик 

Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, солдат Эльвин 

Мустафазаде137, 16 июля 2020 г. в направлении города Товуз 

солдат Назим Исмайылов138, 21 сентября 2020 г. в направлении 

города Товуз младший сержант Эльшан Мамедов139, с 27 

сентября по 9 ноября 2020 г. 93 гражданских лица140.  

Мы представили вам в кратком виде кровавую хронику 

преступлений армян, совершенных против азербайджанцев и 

всего человечества. Весь мир, в том числе и азербайджанцы 

никогда не должны забывать об этих преступлениях. Те, кто 

совершил эти преступления получат заслуженное наказание 

перед Богом и перед судом справедливости! 
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Akif Nağı 

(Azərbaycan) 

 

Bloody chronicle of Karabakh war   

(1985-2020) 

 

Daglygh Karabakh conflict emerged as a result of Armenia's 

territorial claims to Azerbaijan. The Armenian terrorist party 

Dashnaktsutyun, the other chauvinist organizations, forces operating 

in Armenia under the name of the Communist Party, in fact being the 

bearers of ideas of the Dashnaktsutyun, planned and initiated an 

aggression against Azerbaijan. The claims of the Armenians living in 

Daglygh Karabakh related to the alleged struggle for their rights, in 

fact, have no basis. Armenia and the Armenians around the world 

have long been carrying out preparatory work in order to capture a 

part of the territory of Azerbaijan. The crisis of power starting in 

1985 in the USSR and the processes of "perestroyka" created 

favorable conditions for them and they took advantage of the 

situation. 

In 1985, the Armenian leadership initiated actions to mark the 70th 

anniversary of the so-called "Armenian genocide". They aimed at 

unleashing nationalist feelings and restart of their territorial claims to 

neighboring states. 

On February 21, 1985 the communist leadership of Armenia 

appealed to Moscow with a proposal to celebrate the 70th 

anniversary of the so-called “Armenian genocide" and 

"commemoration day of the victims of April 24 genocide." The 

Soviet leadership reacted positively to the appeal, and also on June 
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20 of the same year, the government made a decision “on the 

resettlement of Armenians from foreign countries to the USSR”1. 

At the XXIII congress of the Dashnaktsutyun party held in December 

of 1985 in Athens, a new political platform for the party was 

adopted. The document set the major goals as "the annexation of 

Nakhchivan, Karabakh and Akhalkalaki to Armenia"2.  

Since the 60s of the XX century, the Dashnaktsutyun party 

abandoned anti-Soviet activities and took a line aimed at expanding 

the borders of Armenia, taking advantage of the favorable conditions 

prevailing under the Soviet regime. In the 1980s, this line was 

definitely displayed. In 1988, in order to gain support for the 

"Karabakh movement", the Dashnaktsutyun party cooperated with 

the USSR State Security Committee3. In 1988, Dashnaktsutyun, 

Ramkavar, Hnchak and other Armenian groups, making a joint 

statement, supported the idea of annexing Daglygh Karabakh to 

Armenia and called on the people to refrain from speaking out and 

actions against the Soviet regime, justifying this call by the fact that 

such actions could worsen the favorable attitude of the Soviet 

leadership to the Armenians4. 

Simultaneously, the Armenians were preparing the public opinion in 

Armenia and abroad in accordance with their dirty intentions. 

Armenian falsificator Zori Balayan wrote a book titled “Ochak”. The 

book was published in Armenia in 1981, however with no serious 

response. After its publication in 1984 in Moscow, the book became 

the main propaganda tool for Armenian nationalists. This book can 

be assessed as a kind of fuse that ignited the conflict in Daglygh 

Karabakh, or as the first act of terror in the last period. In his book, 

Z. Balayan put forward unfounded claims to Daglygh Karabakh and 

Nakhchivan. He made also the attempts  to Armenianize the Araks 

River, which never had any relation to the Armenians: “I met the 

dawn on the banks of Araks. We spoke in Armenian with the 

Armenian river”. In the book, the Turks and Azerbaijanis were 

declared the enemies of Russia and Armenia5.  

In 1987, the Armenians achieved their first results in the 

international arena. On July 17 of the same year, the European 

Parliament recognized the so-called "Armenian genocide" and 

established a day of remembrance for the "victims of the genocide". 
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Following this, on October 21, 1987 in Paris A. Aganbekyan, the 

adviser on economic issues to the leader of the USSR Mikhail 

Gorbachev, gave an interview in which he made an attempt to 

substantiate the economical importance of transferring Daghlygh-

Karabakh to Armenia. This interview, reflecting the claims of 

Armenians to the territory of Daghlygh-Karabakh, was published on 

November 18 in the French newspaper “L` Humanite”. Starting from 

October of 1987, demonstration rallies and a large-scale campaign 

began in Irevan under the organization of the “Karabakh” committee, 

demanding the annexation of Daghlygh-Karabakh to Armenia. In 

November, outrages upon Azerbaijanis and their deportation began 

in the Kafan and Meghri regions of Armenia6. The Azerbaijanis 

deported from Kafan and Meghri became the first refugees of the 

Karabakh war. Armenia leadership, having started the deportation, 

was preparing for a large-scaled war. At that time, 300 thousand 

Azerbaijanis lived compactly in Armenia. The residence of such a 

number of Azerbaijanis in the country made it impossible for 

Armenia to start a war against Azerbaijan. 

On February 13, 1988, the Armenians held their first meeting in the 

city of Khankendi, the administrative center of Daghlygh-Karabakh 

province of Azerbaijan. In the wake of these rallies on February 20, 

the local self-government  of Daghlygh-Karabakh, the Council of 

People's Deputies, decided to leave the region from Azerbaijan and 

join Armenia, and an appeal was sent to the leaders of Azerbaijan, 

Armenia and the USSR7.  

This was the start of aggression and territorial claims of Armenia 

against Azerbaijan. Armenia used the Armenian population of 

Daghlygh-Karabakh just as the instrument to seize the territories of 

Azerbaijan. According to official statistics, in 1989, i.e. at the time 

when the conflict started, the population in Daghlygh-Karabakh was 

189 thousand people, of which 145.5 thousand (76.9%) were 

Armenian, 40.7 thousand people (21.5%) were Azerbaijanis8. 

Experts indicate that Armenian population was greatly 

overestimated. 

Provocative groups sent by the leadership of Armenia to Daghlygh-

Karabakh and other regions of Azerbaijan become instigators of 

bloody events. On February 22, 1988, in skeran settlement of 
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Daghlygh Karabakh, two young Azerbaijanis participating in the 

peaceful march, Ali Hajiyev and Byakhtiyar Guliyev, were killed 

with firearms, and 1 protester were wounded by armed groups of 

Armenians. These were the first victims of the conflict9. Some time 

later, on February 28-29, 1988, in the city of Sumgait of Azerbaijan, 

a bloodshed was instigated by the provocative groups of Armenia, 26 

Armenians and 6 Azerbaijanis were killed. One of the main 

instigators of these bloody events was Eduard Grigoryan, an 

Armenian by origin10. By provoking these bloody events, the 

Armenian leadership intended to direct the process into an 

irreversible channel, turn it into a large-scale conflict and take 

advantage of the situation in order to occupy the territory of 

Azerbaijan. 

Armenia no longer hid its intentions. On June 15, 1988, the 

parliament of Armenia (the Supreme Soviet of the Armenian SSR) 

made a decision on the annexation of Daghlygh Karabakh to 

Armenia11. Armenia, covering its aggressive actions with a veil of 

"legality", continued to commit bloody crimes. In November of 

1988, in the village of Vartan in northeastern Armenia, armed groups 

of Armenians burned 14 Azerbaijanis alive, by the end of the same 

month more than 30 Azerbaijanies were killed in Gugark historically 

(Garakilse) province of Armenia12. Another crime was committed by 

the leadership of Armenia against the Azerbaijanis – rescuers went to 

Spitak (historically Hamamli) after the earthquake. On December 11, 

1988, an airplane with humanitarian aid on board en route from 

Azerbaijan to Armenia crashed near the city of Leninakan in 

Armenia due to erroneous coordinates provided by employees of the 

local airport. 68 rescuers and 9 crew members were killed. Only one 

person survived and was admitted to the hospital, but at the request 

of the Armenians he was taken out of the hospital and transported to 

Baku. Armenian doctors declined to treat him because “there is no 

place for a Turk among Armenians”13. 

By the end of 1988, almost all Azerbaijanis living in Armenia were 

deported. During the deportation, 218 Azerbaijanis were killed with 

particular cruelty, 52 people died from wounds, 34 people died from 

tortures, 20 people were killed by firearms, 15 people were killed 

alive, 9 people were killed by doctors14. 
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The Armenian leadership also tried to get international support. 

Under the influence of the Armenian lobby, the US Senate adopted a 

resolution on the situation in the Daghlygh-Karabakh province of 

Azerbaijan on July 19, 1989. This document misrepresented the facts 

and asserted that alleged violations of rights of Armenians living in 

Daghlygh Karabakh province committed by the leadership of 

Azerbaijan. In the same year, on November 17, the Foreign Affairs 

Committee of the US Senate adopted a new resolution on Daghlygh 

Karabakh. The resolution was appoved two days later by the Senate. 

The document stated that the United States was defending the 

"struggle" of the Armenians of Daghlygh Karabakh15. At that time, 

Azerbaijan, being an integral part of the USSR, could not act 

independently, and appelaed to the leadership of the USSR in order 

to express its attitude to such a position of the United States. 

Moscow, however, did not express its reaction in any way. From the 

very beginning of the conflict, the USSR leadership did not take any 

serious measures to prevent further events and was satisfied with the 

adoption of meaningless documents. The impression was that the 

leadership of the USSR, as well as, the USA and the Western 

countries, were interested in aggression continued by Armenia. The 

Parliament of Armenia (the Supreme Soviet) “inspired” by this 

situation, on December 1 of 1989 adopted a resolution on annexation 

of Daghlygh Karabakh to Armenia16. 

 

 On January 18, 1990, Armenia further escalating the 

situation, occupied the Kerki village of the Nakhchivan region of 

Azerbaijan17. The USSR secret services with the participation of the 

Armenian side, starting from January 13, 1990, staged "Armenian 

pogroms" in Baku, the capital of Azerbaijan18. According to various 

sources, 4819 or 6620 people were killed during these events. By 

committing these violence, the leadership of the USSR pursued the 

goal of strangling the struggle for gaining independence by 

Azerbaijan, and assisting to the ruling regime in Armenia in getting 

one more "reason" for further aggressive actions. Further events 

confirmed this. On the night of January 19-20, 1990, the Soviet 

leadership sent a 50 000-strong army to Baku. There were a large 

number of Armenian warriors in the punitive troops killing people on 
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the streets of Baku. Military intervention in Baku and other regions 

was a joint plan of the Soviet leadership and the Armenian centers. 

According to official figures from the parliamentary commission for 

investigation of the events of January 20, as a result of these punitive 

actions 131 people were killed and 744 injured21. Among those killed 

there were 117 Azerbaijanis, 6 Russians and 3 Tatars, all of them 

citizens of Azerbaijan22. This was a crime committed by the Soviet 

leadership against the Azerbaijani people. The US leadership also 

encouraged this crime, then President George Bush, justifying the 

actions said that Gorbachev was forced to send troops to Baku to 

"maintain law and order"23.  

On July 11, 1990, Armenians carried out an armed attack on vehicles 

on route to Kelbajar, 14 Azerbaijanis were killed, 35 were injured. 

On August 10, the bus following the route Tbilisi-Agdam was blown 

up by Armenian terrorists A. Avanesyan and M. Tatevosyan, 20 

people were killed, 30 people were wounded. On the same day, a bus 

was blown up on the Shamkir-Ganja road, 17 people were killed, 26 

people were injured.  On August 20, the armed detachments of 

Armenia attacked and destroyed the village of Baganis Ayrim in the 

Gazakh region of Azerbaijan, 5  villagers were burned alive in their 

houses. On May 30, 1991, Armenian terrorists blew up the Moscow-

Baku train, 11 people were killed, 22 were injured. On July 31 of the 

same year, the Moscow-Baku train was blown up again, 16 people 

were killed, 20 were injured. On November 20, Armenian terrorists 

shot down a helicopter over the Garakend territory of the Khojavend 

region of Daghlygh Karabakh. 22 people on board the helicopter, 

including the State Secretary of Azerbaijan and other officials, 

mediators in the Daghlygh Karabakh conflict from Russia and 

Kazakhstan, deputies and journalists were killed24. 

  Armed detachments of Armenia deported Azerbaijanis from 

most of the 57 settlements of Daghlygh Karabakh by the end of 

1991. The following target of the Armenian leadership was the 

remaining few settlements. At first, several more terrorist acts were 

committed with a large number of life losses. On January 8, 1992, a 

ferry was blown up, heading from the city of Krasnovodsk 

(Turmenbashi) Turkmenistan to Baku. 25 people were killed, 88 

people were injured. A few days later, on January 28, a civilian 
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helicopter flying between the cities of Aghdam and Shusha in 

Azerbaijan was shot down by Armenian terrorists, 41 passengers and 

3 crew members were killed25. 

 

The leadership of Armenia started using cruel and ruthless methods 

against Azerbaijanis. On February 13-17, 1992, the village of 

Garadaghly of the Khojavend region of Daghlygh Karabakh was 

destroyed. About 145 people (including 15 women and 13 children) 

from the villagers were killed and burned alive. A few days later, 

mass murder and genocide were committed against the Azerbaijanis 

in the city of Khojaly of Daghlygh Karabakh, 613 civilians were 

killed, more than 1000 people became disabled, 1275 civilians were 

taken as prisoner. Armenian terrorist Monte Melkonyan, the 3rd 

President of Armenia Serzh Sargsyan, former Minister of Defense of 

Armenia Seyran Ohanyan were directly involved in the genocide in 

Khodaly26. In April of the same year, the Armenians committed 

another crime. On the night of April 7-8, the village of Agdaban of 

the Kelbajar region, located outside the Daghlygh Karabakh region 

of Azerbaijan, and consisting of 130 houses, was completely burned 

down, 779 civilians were tortured, of which 67 people were killed by 

unseen cruelty, 8 elderly, 7 women and 2 children were burnt alive27. 

The lack of an adequate response from the international community 

to the terrorist and occupation actions of Armenia opened the way 

for new initiatives of the aggressor country. On May 8, 1992, 

Shusha, a city in Daghlygh Karabakh region, completely populated 

by Azerbaijanis, was occupied. 91 percent of the population of 

Shusha province were Azerbaijanis. The population of the city of 

Shusha was 17 thousand people, 98 percent of them were 

Azerbaijanis28. During the occupation of the city of Shusha, more 

than 480 civilians were killed, about 600 people were wounded and 

more than 22 thousand people were deported. All major enterprises 

of the city were destroyed, 279 religious, historical and cultural 

monuments were destroyed29. By occupation of Shusha, the 

Armenian leadership took the Daghlygh Karabakh region under its 

full control and completed the ethnic cleansing. As a result of 

occupation and ethnic cleansing, more than 40 thousand Azerbaijanis 

were deported from Daghlygh Karabakh region, where they had 
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lived for centuries. At present, the number of Azerbaijanis deported 

from Daghlygh Karabakh is more than 80 thousand people30.  

Following the occupation of a territory of 4.4 thousand square 

kilometers in Daghlygh Karabakh region, the Armenian leadership 

launched an attack on other territories of Azerbaijan. On May 18, 

1992, the armed groups of Armenia occupied the city of Lachin, 

located outside the administrative borders of Daghlygh Karabakh, 

and soon completed the full occupation of the entire region. The 

territory of the province was 1835 sq. km. Before the occupation, the 

population of the region was 58.7 thousand, and now it is over 76 

thousand people. During the war, 267 people who participated in the 

battles were killed. About 40 historical and cultural monuments of 

the region remained under occupation and were destroyed31. 

The leadership of Armenia carried out the occupation of the territory 

of Azerbaijan with the full support of the Soviet leadership, and in 

the period of independence with the support of the leadership of 

Russia. In addition, the United States continued to support the 

aggressor country under the influence of the Armenian lobby. On 

October 24, 1992, the US Congress passed a resolution called the 

Freedom Support Act. The 907 amendment made to this document 

implied the provision of economic support to all former Soviet 

republics (Armenia, Georgia, Belarus, etc.), with the exception of 

Azerbaijan. The refuse to provide assistance to Azerbaijan was 

explained by the alleged use of "a blockade and attempts at offensive 

actions against Armenia and Daghlygh Karabakh"32. This 

prohibition, being devoid of logic and applied against Azerbaijan, 

which was subjected to occupation, was an indicator of a completely 

political act and a pro-Armenian position. This amendment was in 

force until 2002, and only after the President suspended the 

amendment for a period of 1 year, however the amendment has not 

yet been completely eliminated. 

Through all this period, the Armenians continued their terrorist 

actions. On February 28, 1993, the Armenian terrorists blew up the 

Kislovodsk-Baku passenger train, 11 people were killed, 18 people 

were injured33. April 2, the armed forces occupied the city of 

Kalbajar of Azerbaijan, and soon after the entire region. Before the 

occupation, the population of the region was 54 thousand people, 
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currently it is 91 thousand people. During the hostilities, Armenian 

military units killed 483 Kalbajar residents. During the seizure of the 

region, Armenian armed groups committed merciless acts of 

violence against civilians, firing to armless people and taking many 

prisoners. Almost the entire population consisted of Azerbaijanis and 

only a small population of Kurds34. 

Agdam region was in the center of the struggle against the 

occupation of Armenians. The leadership of Armenia, attracting 

large forces, as a result of battles that lasted 40 days, on July 23, 

1993 occupied the city of Agdam, and soon after the most of the 

entire region. The territory of 846.7 sq. km of a total 1.1 thousand sq. 

km of the province was occupied. Before the occupation, the 

population of the region was 126 thousand people, consisting entirely 

of Azerbaijanis. Currently this figure reaches 197.7 thousand people. 

5897 residents of Agdam died in the battles.  The enemy having 

captured the city of Aghdam totally destroyed the city, turning it into 

the ruins. Agdam is also called the "Hiroshima of the Caucasus"35.

 Armenia rapidly occupied the other territories of Azerbaijan. 

On August 23, 1993, the Armenian military forces occupied the 

cities of Fizuli and Jabrail, and soon the entire Jabrail region and the 

most of Fizuli region. On the eve of the occupation, 105.2 thousand 

Azerbaijanis lived in Fizuli region, currently the population is 129.4 

thousand people. 657 Azerbaijanis were killed in the hostilities. The 

population of Jabrail region was 52.6 thousand people, currently 79 

thousand people. During the war, 368 Azerbaijanis were killed in 

battles for Jabrail. The Armenian occupants devastated Fizuli and 

Jabrayil provinces36. 

On August 31, the armed forces of Armenia occupied the regional 

center of Gubadly, and soon the entire territory of the region of 802 

sq. km. During the occupation of the region, 238 civilians were killed 

by the armed forces of Armenia. As a result of the occupation, the 

entire population of the province - 29.9 thousand people - were 

deported; currently, the number of Gubadly residents deported from 

their native lands is 40.2 thousand people37. Having occupied the 

Zangilan region of Azerbaijan in October 1993, Armenia completed 

the occupation of the regions around the Daghlygh Karabakh region. 

On October 29, the regional center of Zangilan was occupied, and 
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later the entire territory of the province of 707 sq. km. During the 

occupation by the Armenians, 235 civilians of the region were killed. 

The entire population of 35.6 thousand people was deported, and 

currently the number of Zangilans is 43.9 thousand people38. 

Armenia did not stop its criminal actions even after the occupation of 

the Daghlygh Karabakh and surrounding 7 provinces of Azerbaijan, 

killings of thousands of people and forced deportation of hundreds of 

thousands of Azerbaijanis. On February 1, 1994, the Kislovodsk-

Baku passenger train was blown up by Armenian terrorists, 3 people 

were killed, more than 20 were injured39. On March 17 of the same 

year, the plane heading from Moscow, the capital of Russia to Iran 

was shot down by the Armenian military over the territory of 

Daghlygh Karabakh. 19 Iranian diplomats and members of their 

families on board, including 9 children, as well as 13 crew members, 

were killed40. Soon after this event, a terrorist group of Armenians 

committed the most merciless crime in Baku, the capital of 

Azerbaijan. On March 19, an explosion was carried out at the “20th 

January” station of the Baku subway, 14 people were killed and 49 

injured41. 

On May 12, 1994, with mediation of Russia, an agreement on a 

temporary ceasefire was signed and military operations were 

terminated. Armenia, however, continued committing its crimes 

against Azerbaijan. 

On July 3, 1994, Armenian terrorists again carried out an explosion 

in the Baku subway. Explosion was between the “Ganjlik” and “28 

May” subway stations and resulted in the death of 13 and injury of 

58 passengers42. 

After all these crimes, the Armenian leadership changed its position 

to a some degree. They have already achieved what they wanted. 20 

percent, in other words,  14 thousand square meters of the territory of 

Azerbaijan was under their control. With the creation of the OSCE 

Minsk Group, Armenia also secured international support. All three 

countries of the co-chair - Russia, France and the United States - 

unequivocally supported Armenia's position. In addition, by the 

decision of the US Congress since 1998, the unrecognized regime of 

Daghlygh Karabakh has been officially provided by a financial 

support43. 
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From this moment on, Armenia began to pursue a policy of 

strengthening its positions on the territory of Azerbaijan and bringing 

the cover of legitimacy on its aggression. The nature of crimes of 

Armenians has also changed. Provocations of various kinds on the 

front line and the murder of civilians by snipers have become 

predominant. 

The killing of children of Azerbaijanis by the armed forces of 

Armenia is a crime against humanity. During the war, Armenians 

killed 193 children of Azerbaijanis, 71 children went missing, 29 

children were taken hostage. During the genocide committed against 

the citizens of Khojaly, 63 children were killed, 76 of the 487 injured 

were children. The Armenians killed 8 children in the Garadaghly 

massacre and 8 children during the occupation of Kalbajar44.  

During the ceasefire period, 34 children became victims of shelling 

by Armenians. Of these, 14 were killed and 20 injured45. 

Over these years, many Azerbaijanis lost their lives and became 

disabled because of shelling and mines buried in our territories by 

Armenians. Below is the list of people killed by the armed 

formations of Armenia: Sadagat Mammadova,  Aghdam province, 

December 21, 200946, January 14, 2010, as a result of shelling by 

Armenians in direction of Terter region, soldiers of Azerbaijan Army 

Elshan Shakhmarov47, on March 26, 2010 in the direction of Fizuli 

region, the soldier Vyugar Panahov48, on March 27, 2010 the soldier 

Vyugar Salahly49, April 3, 2010 the residents of Gazakh region, 

soldiers of the Azerbaijan Army Hasan Huseynov and Sakit 

Mamedov50, on June 21, 2010 in the Fizuli direction of the front, the 

soldier Elgyun Shukurov51, on July 24, 2010, in the Goranboy 

direction of the front, the soldier Suleiman Ismayilov52, on 

September 5, 2010, the officers Akhmed Abdullaev and Farid 

Akhmedov in the Tertar direction of the front53, September 26, 2010 

the soldier Taleh Abbasov in the Aghdam direction of the front54, on 

November 19, 2010 in the Agjhabedi direction of the front, the 

warrant officer Ibrahim Ibrahimov55, on January 17, 2011 in the 

Terter direction of the front, the soldier Mamed Azadaliev56, on 

January 25, 2011 in the direction of Aghdam, the officer Zamin 

Mammadov57, on March 8, 2011, the 10-year-old Fariz Badalov, a 

resident of the village of Orta Garvend, Aghdam region58, on March 
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23, 2011 in the direction of Fizuli, the soldier Samir Agayev59, on 

March 24, 2011 in the direction of Terter, the soldier Elnur 

Mammadov60, on July 14, 2011, 13-year-old resident of the village of 

Alibeyli, Tovuz region, Aygun Shakhmalyeva61, on October 11, 

2011 in the direction of Aghdam, the soldier Mahmud Merdaliyev62, 

on November 26, 2011 in the direction of Terter, the soldier Elmar 

Habibzade63, on June 5, 2012, in the direction of the Gazakh region, 

the soldiers Amil Aliyev, Khalid Azizov, Vakhid Bagirov, Zulfugar 

Atashli, Elchin Ismayilov64, on July 20, 2012 in the direction of 

Tovuz region, officer, senior lieutenant Jafar Jafarov65, on August 13, 

2012 in the direction of Aghdam, the soldier Mirzamagomed 

Rushanov66, on March 26, 2013, the soldier Mehman Sadigov67, 

April 9, 2013 in the direction of Aghdam, lieutenant Shahriyar 

Mammadov68, on May 27, 2013 in the direction of Terter, the soldier 

Namig Hamidov69, October 26, 2013, the warrant officer, Aydin 

Abdullaev70, December 27, 2013 in the direction of Terter, the 

soldier Sarkhan Gasimov71, January 27, 2014 in the direction of 

Agdam, lieutenant Sabuhi Azizov72, on February 7, 2014 in the 

direction of Terter, the soldier Eshgin Guliyev73, on March 17, 2014, 

soldier Elvin Huseynov74, on April 1, 2014 in the direction of Terter, 

the soldier Akif Bakhshiyev75, on 28 May 2014 in the direction of 

Fizuli, the captain Fikret Mamedov, the warrant officer Khudaverdi 

Abilov76, 2 June 2014, in the direction of Nakhchivan, the soldier 

Zaur Hasanly77, on July 19, 2014, a resident of the Terter region, 

Mubariz Aliyev78, July 31, 2014 in the direction of Terter, the soldier 

Garyagdy Akhmedov, the warrant officer Isa Almazov, soldier Ali 

Rahimov, soldier Saftar Mamedov, soldier Mustafa Alijoshgunov, 

soldier Elnur Ibragimov, soldier Huseyn Abdulov, soldier Vyugar 

Poladov79, on 2 August 2014 in the direction of Agdam-Agdere, the 

warrant officer Pervin Aliyev, junior warrant officers Rakhil 

Huseynov, Elchin Akhmedov, soldier Senan Guliyev80, August 4, 

2014, the soldier, Anar Garazade81, on August 6, 2014, the soldier 

Sahil Terlanly82, on August 9, 2014 in the direction of Tovuz region, 

the soldier Rufat Fatalizade83, September 23, 2014, the soldier 

Keramet Shebiev84, September 27, 2014, lieutenant Allahverdi 

Bakhyshly85, October 9, 2014, the soldier Tural Akhmedov86, 

November 20, 2014 Rustam Azizov87, January 31, 2015 in the 
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direction of the Khojavend region, soldier Eshgin Allahverdiyev88, 

February 6, 2015, soldier Farid Agayev89, March 12, 2015, soldier 

Anar Atayev90, on March 27, 2015 in the direction of Terter, soldier 

Etibar Kazimov91, on March 28, 2015 in the direction of Aghdam, 

senior lieutenant Igbal Akhmedov92, on July 24, 2014 in the direction 

of Gadabay, soldier Eldar Fataliev93, on September 2, 2015 in the 

direction of Tovuz , the warrant officer Ruslan Agayev94, 26 

September 2015, soldier Elshan Mammadov95, 28 September 2015, 

soldiers Rauf Veliyev, Neman Akhmedzade, Zohrab Mustafazade96, 

30th November 2015, soldier Elshan Ismayilov, warrant officer Fariz 

Novruzov97, December 7, 2015, senior lieutenant Abdulla Mollaev98, 

December 14, 2015, soldier Nihad Rahimli99, December 17, 2015, 

soldier Reshad Jafarzade100, December 19, 2015 in the direction of 

Beylagan, soldier Ibrahim Nurmammadzade101, January 29, 2016 in 

the Tovuz-Gazakh direction, soldier Nakhid Safarov102, on February 

4, 2016 in the Tovuz-Gazakh direction, soldier Imran Mirzayev103, 

on April 2, 2016 Jalal Rahimov, an internally displaced person from 

Aghdam, who settled in the village of Garagadzhi of Terter region104, 

on April 3, 2016 in the direction of Terter, the warrant officer Nijat 

Iskenderov, in the direction of Aghdam soldier Sarvan 

Mehraliyev105, 2-3 April 2016 in the direction of Aghdam-Terter 12 

military, 3 civilians of Azerbaijan106, according to incomplete data on 

the battles in early April 2016 the civilian Jalal Rahimov in the 

village of Garagadzhi of Terter region, soldier Ferahim Novruzov, 

soldier Etimad Mirzoev, lieutenant colonel Raguf Orudzhev, Turana 

Hasanova, a villager from Hasangaya village of the Terter district, 

the soldier Nurlan Askerov, warrant officer Rusif Agayev, soldier 

Sabuhi Musayev, soldier Ulvi Mammadov, warrant officer Bakhtiyar 

Huseynov, senior lieutenant Elvin Namazov, soldier Fakhraddin 

Gurbanov, warrant officer Teymur Gasimov, soldier Adil Adilzade, 

soldier Mahir Mirzoyev, the Major Tabriz Musazade, Major Urfan 

Valizade, Senior Lieutenant Bakir Ismayilov, Colonel-Lieutenant 

Murad Mirzoev, soldier Albdulmadzhid Akhundov, the warrant 

officer Panjali Teymurov, soldier Makhabbat Mirzayev, soldier 

Gabil Orudzhev, soldier Orkhan Hamidov, junior sergeant Rustam 

Akhmedov, junior warrant officer Seymur Bakhyshov, soldier Ragib 

Guliyev, soldier Zeynal Demirli107, on April 28, 2016,  Famil 
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Mustafayev, villager from Chemenli, Agdam province108, May 3, 

2016, soldier Amrah Yuzbeyov109, May 8, 2016 Captain Nejmeddin 

Savalanov, soldier Ali Heydarov110, May 13, 2016, Soldier Rahil 

Arabli111, on July 5, 2016 in the direction of Gazakh region, soldier 

Vusal Aliyev112, on July 15, 2016 in the direction of Agdam, soldier 

Togrul Mammadov113, on October 6, 2016, soldier Sahil 

Mammadov114, on December 29, 2016 soldier Chingiz Gurbanov115, 

on January 15, 2017, soldier Fikret Bashirov116, January 29, 2017 in 

the direction of the Tovuz region, soldier Khaneli Fettaev117, 

February 11, 2017, junior sergeant Fuad Gafarov118, February 22, 

2017, soldier Khanoglan Khalilov119, February 25, 2017, soldier 

Agshin Abdullaev, Tural Gashimli, Zulfi Gadimov, Zakir Jafarov120, 

June 16, 2017, soldier Sultan Shahveledov121, on July 4, 2017, a 

resident of the Alkhanly village of Fizuli region Sahiba Guliyeva and 

her 2-year-old granddaughter Zehra Guliyeva122, on July 30, 2017 in 

the Gazakh-Tovuz direction, soldier Huseyn Akberli123, on October 

22, 2017, soldier Jabbar Zeynalov124, 19th January 2018, soldier 

Ibrahim Manafov125, on May 20, 2018 in the direction of 

Nakhchivan, soldier Adil Tatarov126, March 26, 2019 in the Fizuli 

direction, soldier Ellez Ellezov127, May 30, 2019 in the direction of 

Aghdam, Major Agil Omarov128, June 9, 2019 in the direction of 

Terter, soldier Elshan Khalilov129, September 22, 2019, soldier 

Elyarbey Mamedov130, September 23, 2019, soldier Ramin 

Abdulrakhmanov131, 15 February 2020, soldier Seymur Aleskerov132, 

on March 5, 2020 in the direction of Gazakh region, soldier Orkhan 

Pashazade133, March 7, 2020 in the direction of Gazakh, soldier Eltun 

Garayev134, on July 12, 2020 in the direction of Tovuz region, 

sergeant Vusal Sadigov, senior soldier Elshad Mammadov, soldier 

Hayyam Dashdemirov135, July 13, 2020 in the direction of Tovuz, 

senior lieutenant Reshad Mahmudov136, on July 14 in the direction of 

Tovuz, Major General Polad Gashimov, Colonel Ilgar Mirzoev, 

Major Namig Akhmedov, Major Anar Novruzov, warrant officer 

Ilgar Zeynalli, warrant officer Yashar Babayev, soldier Elvin 

Mustafazade137, July 16, 2020 in the direction of Tovuz, soldier 

Nazim Ismayilov138, September 21, 2020 in the direction of Tovuz, 

junior sergeant Elshan Mammadov139 and 93 civilians from 

September 27 to November 9, 2020140.  
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We have briefly presented to you the bloody chronicle of crimes of 

Armenians committed against Azerbaijanis and the all humanity 

through the last 35 years. The whole world, including Azerbaijanis, 

should never forget about these crimes. Those who committed these 

crimes will receive a well-deserved punishment before God and 

before the court of justice! 
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                                                                                                   Ali 

Asker, 

Sevilay Hilal Erdinç                                                                                                    

(Türkiyə) 

 

İkinci Karabağ Savaşı Döneminde Türk Basını: Milliyet 

Gazetesi Örneği 

 

Özet: Türk basını özellikle İkinci Karabağ Savaşı boyunca önemli 

bir duruş sergilemiştir. Gazeteler, kendi haber sayfalarında savaşın 

gidişatı, savaş sırasında yaşanan olaylar, yabancı devletlerin savaş 

konusundaki tutumları, ayrıca Türk kamuoyu, yönetimi ve 

siyasilerinin tepkilerini ayrıntılı bir şekilde sunarken, köşe 

yazarlarının makalelerinde süreçle ilgili yorumlara ve diğer analiz 

içerikli yazılara yer vermiştir. Türkiye’de günlük yayın yapan 

Milliyet gazetesi savaş boyunca gelişmeleri objektif bir bakış açısıyla 

ele alarak yorumlamıştır. 

Milliyet gazetesi savaş boyunca ve sonraki dönemde; 

yaşanan gelişmelere sayfalarında geniş yer vermiştir.  27 Eylül 2020 

tarihinden 20 Ocak 2021 tarihine kadar olan süre zarfındaki gazete 

arşivinin incelenmesi; İkinci Karabağ Savaşı ile ilgili haber 

başlıkları, köşe yazıları, savaşın içeriği, yapılan basın araştırmaları 

gazetenin savaşla ilgili mesaisi konusunda bazı tespitlerde 

bulunmamıza fırsat vermektedir. Aynı dönemde gazetenin Sami 

Kohen, Tunca Bengin, Güneri Civaoğlu, Verda Özer, Hakkı Öcal 

gibi köşe yazarları konuyu farklı yönlerinden ele alarak 

yorumlamıştır. Ateşkes sonrası süreçte de köşe yazılarına ve 

haberlere önemli ölçüde yer verilmiştir. Ayrıca Türk hükûmetinin 

destek mesajları gazetenin en üst sayfalarında yer almıştır.  

Savaş boyunca gazetede yayımlanan haber, makale ve 

yorumlarda Ermenistan’ın işgalci politikaları, Azerbaycan’ın haklı 

davasına dünya kamuoyu ve uluslararası kuruluşların yeterince ilgi 

göstermedikleri, taraflı tutum sergiledikleri açık şekilde ortaya 

konulurken 1990’ların başından beri bölgede yaşanan hak ihlalleri, 

savaş, Azerbaycan’ın uğradığı kırım ve mağduriyetlere atıfta 

bulunularak gelişmelere yönelik bütüncül bir bakış açısı 

sergilenmiştir. Haber ve yorumların bir bütün olarak ele alınması ve 
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analiz edilmesi sonucunda gazetenin söz konusu süreçte izlediği 

yayın politikası ve öne çıkardığı konuları bir tebliğ kapsamında 

özetlemek mümkündür. Gazetede yer alan yazılarda otuz yıl kadar 

bir süre zarfında Karabağ bölgesinin Ermenistan işgali altında 

olduğuna vurgu yapılmış, 1992’de Ermenistan silahlı güçlerinin 

Azerbaycan’ın hakimiyet boşluğundan istifade ederek Hocalı, Şusa 

ve Laçin bölgelerini işgal ettiği, böylelikle savaş alanını genişlettiği 

ve haksız işgalini sürdürmeye devam ettiği vurgulanmıştır. 

Ermenistan saldırıları sırasında çok sayıda sivili katletmiş ve Hocalı 

bölgesinde korkunç bir soykırım gerçekleştirmiştir. Kırım ve 

katliamlar karşısında gereken tepkinin gelmemesi üzerine 

saldırılarına son hızla devam eden Ermenistan, 1993 yılı itibari ile 

Dağlık Karabağ ve Karabağ’a bağlı 7 bölgeyi işgal etmiştir. 1993 

yılının sonlarına gelindiğinde Azerbaycan’a ait Laçin, Zengilan, 

Kelbecer, Ağdam, Füzuli, Cebrayıl ve Kubatlı bölgeleri Ermenistan 

işgali altında kalmıştır. Azerbaycan, Ermenistan’ın sürdürmüş 

olduğu haksız işgali sonlandırmak amacı ile Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulunmuştur. Sorunun çözümüyle 

ilgili görevlendirilen AGİT Minsk Grubu taraflara ateşkes çağrısında 

bulunmuş, ateşkes sürecini aksatacak her türlü davranıştan 

kaçınılmasını bildirilmiştir. Ermenistan’ın saldırgan tavrına gereken 

cevabın verilmemiş olması, çatışmaların 1994 tarihine kadar devam 

etmesine yol açmıştır. 5 Mayıs 1994 tarihinde çatışmanın 

durdurulma kararı alınarak, 12 Mayıs 1994’te ateşkes anlaşması 

imzalanmıştır. 

Gazete haber ve yorumlarında belirtildiği gibi; Ermenistan’ın 

cephe hattında yapmış olduğu provokasyonlar, 27 Eylül 2020 

tarihinde Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine ateş açılması ile 

yerini yeni bir çatışmaya bırakmıştır. Ermenistan tarafından 

başlatılan; tüm etik anlayışa, hukuka ve ahlaka aykırı olan çatışma 

girişimlerine Azerbaycan, toprak bütünlüğünü korumak adına 

Ermenistan’ın hain ve alçak saldırısına karşı gereken cevabı cephede 

vermiştir. Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarında birçok 

sivil katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan, gereken müdahalelerde 

bulunarak topraklarını işgalden kurtarırken halkını da Ermenistan 

zulmünden kurtarmış ve gereken yardımları ulaştırmıştır. 



69 
 

Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermenistan’ın haksız 

savaşına karşı Azerbaycan’ın yanında net bir tavır sergilediğini 

özellikle vurgulamıştır. Bu bağlamda 2010 yılında Türkiye 

Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında imzalanan “Stratejik Ortaklık” 

anlaşması doğrultusunda Azerbaycan’ın olası bir askeri yardım talebi 

halinde Türkiye gereken desteği sağlayacaktır. Milliyet Gazetesinde 

27 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan habere göre; “Dışişleri 

Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy; Uluslararası hukukun açık ihlali 

olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle 

kınıyoruz”1 ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü 

İbrahim Kalın “Türkiye’nin, Ermenistan saldırıları karşısında 

Azerbaycan’ın yanında”2 ifadeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 

desteği vurgulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde gerek parlamento 

içinde gerek parlamento dışında Azerbaycan’a önemli ölçüde destek 

verilmiştir. 

 Azerbaycan ordusunun kararlı ve hızlı ilerleyişi, 

Ermenistan’ı hezimete uğratarak zorlu bir sürece sokmuştur. 

Azerbaycan askeri operasyonlarda Ermenistan’a ait tank, çeşitli zırhlı 

araçlar ve büyük miktarda askeri mühimmat ele geçirmiştir. 

Azerbaycan ordusunun 21 köyü Ermenistan işgalinden kurtarması ve 

İlham Aliyev’in bu zaferi “Yaşasın Azerbaycan ordusu”3 sözleri ile 

kutlama ifadeleri 22.10.2020 tarihinde Milliyet Gazetesinde yer 

almıştır. Azerbaycan, üretim lisansına sahip olduğu İsrail menşeili 

Orbiter IK’larının isimlerini “İti Qovan” olarak değiştirmiş ve “İlham 

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan işgali altındaki 

bölgelerin geri alınma operasyonlarını açıklarken; “Ordumuz işgalci 

                                                           
1Milliyet Gazetesi, “Türkiye, Ermenistan’a Saldırı Tepkisi”,(AA 

Haberi)27.09.2020, https://www.milliyet.com.tr/siyaset/turkiye-

ermenistana-saldiri-tepkisi-6316199 
2Milliyet Gazetesi,”Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ‘Türkiye Saldırılar 

Karşısında Azerbaycan’ın Yanındadır”,(AA Haberi) 27.09.2020, 

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-

turkiye-saldirilar-karsisinda-azerbaycanin-yanindadir-6316204 
3Milliyet Gazetesi, “400 Kişilik Ermeni Taburu İmha Edildi”, 22.10.2020, 

(Seyfettin Ersöz, Ankara), https://www.milliyet.com.tr/dunya/400-kisilik-

ermeni-taburu-imha-edildi-6336105 

https://www.milliyet.com.tr/haberler/disisleri-bakanligi
https://www.milliyet.com.tr/haberler/disisleri-bakanligi
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/turkiye-ermenistana-saldiri-tepkisi-6316199
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/turkiye-ermenistana-saldiri-tepkisi-6316199
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-turkiye-saldirilar-karsisinda-azerbaycanin-yanindadir-6316204
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-turkiye-saldirilar-karsisinda-azerbaycanin-yanindadir-6316204
https://www.milliyet.com.tr/dunya/400-kisilik-ermeni-taburu-imha-edildi-6336105
https://www.milliyet.com.tr/dunya/400-kisilik-ermeni-taburu-imha-edildi-6336105
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Ermenileri iti kovar gibi kovuyor, kovacak” ifadelerini 

kullanmıştır.”4 “Öte yandan Türkiye’nin yerli ve milli SİHA’ları”5 

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı vermiş olduğu mücadelenin en 

önemli destekçisi olmuştur. SİHA’ların önemi ve başarısı gazetedeki 

ilgili yazıların önemli bir bölümünü kapsamaktadır. 23 Ekim 2020 

tarihinde yayınlanan habere göre SİHA’ların başarısının arka 

planında taktiksel planlar olduğuna dikkat çeken Savunma Politikası 

Analisti Turan Oğuz, “Bayraktar TB-2, Rus hava savunma 

sistemlerinin hem takip edemeyeceği yavaşlıkta uçuş yapıyor hem de 

MAM-L mühimmatlarını ulaşamayacakları menzilden atıyor. S-

300’lerin olduğu bir sahada vızır vızır uçmalarının arka planında çok 

iyi harekât planlaması var”6 değerlendirmelerinde bulunmuştur. “Rus 

hava savunma sistemlerinin zafiyetlerinin çok iyi hesap edildiğine 

dikkat çeken Oğuz, Azerbaycan ordusunun başarısının arka planında 

sahadan istihbarat, havadan keşif, gözetleme ve kurmay zeka 

olduğuna dikkat çekmiştir.”7 Rus askeri uzman Viktor Baranets, 

“Türk SİHA’larının Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri 

hayranlıkla izlediğini vurgulamıştır. Ayrıca Türk SİHA’larının 

gelecekte savaşların kaderine hükmedeceği ve Azerbaycan’ın 

cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden birinin Türk 

                                                           
4Milliyet Gazetesi, “Son Dakika… Önce Adıyla Vuruyor! Aliyev Boş Yere 

Söylememiş”, 22.10.2020, https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-

once-adiyla-vuruyor-aliyev-bos-yere-soylememis-6336319/3 

5 Milliyet Gazetesi, “Son Dakika… Önce Adıyla Vuruyor! Aliyev Boş Yere 

Söylememiş”, 22.10.2020, https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-

once-adiyla-vuruyor-aliyev-bos-yere-soylememis-6336319/3 
6 Milliyet Gazetesi, “Rusları Çaresiz Bıraktı! Bayraktar SİHA'nın İki Sırrı 

Ortaya Çıktı”, (AA Haberi), 23.10.2020, 

https://www.milliyet.com.tr/galeri/ruslar-caresiz-birakti-bayraktar-sihanin-

iki-sirri-ortaya-cikti-6337176/1 
7 Milliyet Gazetesi, “Rusları Çaresiz Bıraktı! Bayraktar SİHA'nın İki Sırrı 

Ortaya Çıktı”, (AA Haberi), 23.10.2020, 

https://www.milliyet.com.tr/galeri/ruslar-caresiz-birakti-bayraktar-sihanin-

iki-sirri-ortaya-cikti-6337176/1 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/harekat
https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-once-adiyla-vuruyor-aliyev-bos-yere-soylememis-6336319/3
https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-once-adiyla-vuruyor-aliyev-bos-yere-soylememis-6336319/3
https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-once-adiyla-vuruyor-aliyev-bos-yere-soylememis-6336319/3
https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-once-adiyla-vuruyor-aliyev-bos-yere-soylememis-6336319/3
https://www.milliyet.com.tr/galeri/ruslar-caresiz-birakti-bayraktar-sihanin-iki-sirri-ortaya-cikti-6337176/1
https://www.milliyet.com.tr/galeri/ruslar-caresiz-birakti-bayraktar-sihanin-iki-sirri-ortaya-cikti-6337176/1
https://www.milliyet.com.tr/galeri/ruslar-caresiz-birakti-bayraktar-sihanin-iki-sirri-ortaya-cikti-6337176/1
https://www.milliyet.com.tr/galeri/ruslar-caresiz-birakti-bayraktar-sihanin-iki-sirri-ortaya-cikti-6337176/1
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SİHA’ları olduğunun altı çizilmiştir.”8 “Bayraktar TB2 SİHA’lar ve 

topçular, Ermeni güçlerine ait çok sayıda hedefi imha”9 etmiştir. 

Azerbaycan ordusunun operasyonları karşısında etkisiz halde gelen 

Ermenistan, sivillere yapmış olduğu hain saldırılar ile çemberi 

genişletmeyi hedeflemiştir. Roketler ve top saldırıları ile sivil halka 

karşı atışların yapıldığı ve birçok kişinin hayatını kaybettiği 

Azerbaycan yetkilileri tarafından açıklanmıştır. 

Milliyet gazetesin sayfalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından Azerbaycan’a yönelik destek açıklamaları da yer almıştır. 

Meclis Başkanı Şentop, Ermenistan’ın sivillere karşı yapmış olduğu 

saldırıların Ermenistan’ın yaptığı bir provokasyon eylemi olarak 

değerlendirmiştir: “Bunun bir sebebi var. O sebep şudur, 

Azerbaycan’ı tahrik ederek, bugünkü Ermenistan sınırları 

içerisindeki bölgeleri mukabelede bulunmak suretiyle taarruz 

etmesini sağlamaya çalışıyor. Bunu sağladığı takdirde, Rusya ile 

arasında olan güvenlik anlaşmasının fiilen yürürlüğe gireceğini 

düşünüyor. Yani, bir taraftan sivillere saldırarak savaş suçu işlediği 

gibi, ayrıca Azerbaycan ve başka ülkeleri çatışmaya çekmek 

suretiyle savaşın alanını, krizin alanını genişletmeye çalışıyor” 

ifadeleri ile açıklamalarda bulunmuştur.10  

Milliyet gazetesinde yer alan yazılarda savaş sırasında 

yapılan ateşkeslerin gerçek mahiyetini de ortaya koymuştur. 

Ateşkesler Ermenistan tarafından dakikalar içinde bozulmuştur. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, uğramış olduğu yenilgi 

karşısında Putin’den mektup aracılığı ile yardım talebinde bulunmuş, 

                                                           
8Milliyet Gazetesi, “Son Dakika... Ok Yaydan Çıktı! Birkaç Ay İçinde Vuruş 

Kabiliyeti...”, 24.10.2020, https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-

ok-yaydan-cikti-birkac-ay-icinde-vurus-kabiliyeti-6337888/16 
9Seyfettin Ersöz, “PKK da Ermenistan Saflarında Savaşıyor”, 24.10.2020, 

https://www.milliyet.com.tr/dunya/pkk-da-ermenistan-saflarinda-

savasiyor-6337857 

10 Milliyet Gazetesi, “TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan, Savaşın Alanını 

Genişletmeye Çalışıyor.”, 

06.11.2020,https://www.milliyet.com.tr/siyaset/tbmm-baskani-sentop-sbu-

fahri-doktora-tevdi-toreninde-konustu-6348533 

https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-ok-yaydan-cikti-birkac-ay-icinde-vurus-kabiliyeti-6337888/16
https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-ok-yaydan-cikti-birkac-ay-icinde-vurus-kabiliyeti-6337888/16
https://www.milliyet.com.tr/dunya/pkk-da-ermenistan-saflarinda-savasiyor-6337857
https://www.milliyet.com.tr/dunya/pkk-da-ermenistan-saflarinda-savasiyor-6337857
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/tbmm-baskani-sentop-sbu-fahri-doktora-tevdi-toreninde-konustu-6348533
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/tbmm-baskani-sentop-sbu-fahri-doktora-tevdi-toreninde-konustu-6348533
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bu bağlamda Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan 29 Ağustos 

1997 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması 

bağlamına atıfta bulunmuştur. Paşinyan’ın beklediği yardım Rusya 

tarafından karşılıksız kalmış ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 

tarafından yapılan “çatışmanın Ermenistan topraklarına taşınması 

halinde yardım edileceği”ne dair açıklaması Ermenistan’ı hayal 

kırıklığına uğratmıştır. Paşinyan, vermiş olduğu röportajda 

Rusya’dan bekledikleri yardımı aldıkları ifadeleri ile gözdağı verme 

çabasına girmiştir. Rusya’nın önceden Ermenistan’a yakın bir 

pozisyonda yer aldığı, Ağustos 2008 Gürcistan ile yaşanan savaş 

sonrasında strateji değiştirdiği gözlemlenmiştir. Öte yandan 

Azerbaycan’ın ABD açısından öncelikli konu haline gelmesi, 

Rusya’nın yönünü Ermenistan yerine Azerbaycan’a çevirmesine 

sebep olmuştur.11 

10 Kasım 2020 tarihinde Nikol Paşinyan tarafından yapılan 

açıklama ile Ermenistan’ın Azerbaycan karşısındaki yenilgisi 

resmiyet kazanmıştır. Paşinyan, “Dağlık Karabağ’daki savaş sona 

erdi. Savaşın sona ermesi için bir açıklama imzaladım. Açıklama 

benim ve halkımız için inanılmaz derecede acı verici” ifadelerini 

kullanmıştır.12 Paşinyan’ın ardından Putin’in, “Azerbaycan ve 

Ermenistan’ın kontrol ettikleri bölgelerde kalacaklar” şeklindeki 

beyanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in yapılan anlaşmanın 

“Ermenistan’ın yenilgisi anlamına geldiğine, Paşinyan’ın anlaşmayı 

kendi isteği ile değil Azerbaycan’ın ‘demir yumruğu’13 sayesinde 

                                                           
11 Milliyet Gazetesi, “Son dakika...Uluslararası Medya Duyurdu! Savaş 

Bitiyor...”, 08.11.2020, https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-

savas-bitiyor-birkac-kilometre-kaldi-6348985/2 
12 Milliyet Gazetesi, “Son Dakika... Savaş Sona Erdi! Ermenistan Yenilgiyi 

Kabul Etti”, 10.11.2020, https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-

savas-sona-erdi-ermenistan-yenilgiyi-kabul-etti-6350687 
13Milliyet Gazetesi, “Son Dakika... Savaş Sona Erdi! Ermenistan Yenilgiyi 

Kabul Etti”, 10.11.2020, https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-

savas-sona-erdi-ermenistan-yenilgiyi-kabul-etti-6350687 

https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-savas-bitiyor-birkac-kilometre-kaldi-6348985/2
https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-savas-bitiyor-birkac-kilometre-kaldi-6348985/2
https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-savas-sona-erdi-ermenistan-yenilgiyi-kabul-etti-6350687
https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-savas-sona-erdi-ermenistan-yenilgiyi-kabul-etti-6350687
https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-savas-sona-erdi-ermenistan-yenilgiyi-kabul-etti-6350687
https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-savas-sona-erdi-ermenistan-yenilgiyi-kabul-etti-6350687
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imzaladığı” yönündeki açıklamaları ve Ermenistan’ın yenilgisi dünya 

basınında yer almıştır.14  

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan 

dokuz maddelik ortak anlaşma gereğince Dağlık Karabağ üzerinde 

sadece Rus askerinin konuşlanacağı belirtilmiş ancak Aliyev 

tarafından yapılan açıklama ile Türkiye’nin bu çatışmanın gelecek 

çözümünde ve ateşkese uyulma sürecinde yer alacağı ifade 

edilmiştir. Bu hususta Rusya tarafından Türk askerinin Dağlık 

Karabağ üzerinde yer almayacağı bildirilmiş ve sadece Rus askeri 

Dağlık Karabağ üzerinde konuşlandırılmıştır. Anlaşma ardından 

Cumhurbaşkanı Aliyev, “Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir. 

Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin’in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca 

sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı. Çatışmaların 

bitmesinde bu iki lider olumlu rol aldı”15ifadeleri ile ulusa 

seslenmiştir. 

Gazetede yer alan haber ve yorumlarda Ermenistan 

tarafından haksız bir savaş yürütüldüğü, işgalci planları ve sonunda 

uğradığı ağır hezimet gözler önüne serilmekte olup, otuz yıl boyunca 

Azerbaycan’ın işgal altında kalması, Birleşmiş Milletler tarafından 

verilen dört kararın yerine getirilmemesi, AGİT tarafından 

Ermenistan’a destek verilmesi, buna karşın Türkiye’nin bu duruma 

serzenişlerini her zaman dile getiren taraf olduğu, Azerbaycan 

ordusunun ülke topraklarını işgalinden kurtardığı, bu süreç boyunca 

Türkiye’nin Azerbaycan’a destek verdiği gerçeği yer almaktadır. 

Türkiye’deki tüm kesimler, iktidar-muhalefet partileri (Halkların 

Demokratik Partisi - HDP hariç), geniş çaplı sivil toplum örgütleri 

Azerbaycan’ın yanında yer almış, parlamento içinde ve dışında 

birçok destek mesajları gönderilmiştir.  

Sonuç 

Milliyet gazetesi dahil, Türkiye’deki haber kanalları ve 

gazeteler savaşın gidişatı hakkında objektif haber yapmak için 

                                                           
14 Milliyet Gazetesi, “Son Dakika... Ermenistan Diz Çöktü! Dünya Medyası 

Böyle Gördü”, 10.11.2020, https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-

ermenistan-diz-coktu-dunya-medyasi-boyle-gordu-6351231 
15Seyfettin Ersöz, Namık Durukan. “Ermenistan Teslim Oldu”, 11.11.2020, 

https://www.milliyet.com.tr/dunya/ermenistan-teslim-oldu-6351695 

https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-ermenistan-diz-coktu-dunya-medyasi-boyle-gordu-6351231
https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-ermenistan-diz-coktu-dunya-medyasi-boyle-gordu-6351231
https://www.milliyet.com.tr/dunya/ermenistan-teslim-oldu-6351695
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önemli çaba sarf etmişler. Geçmiş dönemde yabancı basın kaynakları 

tarafından yapılan haberlerin gerçekleri yansıtmaması ve Ermenistan 

yanlısı tavır sergilemeleri nedeni ile İkinci Karabağ Savaşı sırasında 

savaş bölgesine Türk basını haricinde gazeteci alınmamıştır. Türk 

basınının Azerbaycan üzerinden vermiş olduğu haberler ve 

röportajlar yoluyla halkın sesi doğrudan kamuoyuna duyurulmuştur. 

Türk basını tarafından verilen çaba Azerbaycan açısından oldukça 

önem arz etmektedir. Bu husus, Ermenistan tarafından yürütülen kara 

propagandanın, Ermenistan diasporası ve lobilerinin, Azerbaycan 

karşıtı enformasyon savaşının zararsız hale getirilmesinde önemli rol 

oynamıştır.  
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Ali Asker, 

Sedanur Şeyban                                                                                                                      

(Türkiyə) 

 

İkinci Karabağ Savaşı ve Türk Dünyasının Tepkileri 

 

Özet 

27 Eylül 2020’de Ermenistan’ın saldırılarıyla başlayan 44 

günlük savaş boyunca “Bir Millet İki Devlet” söylemini rehber 

edinen Azerbaycan ve Türkiye hem diplomatik hem de askeri alanda 

sağlam işbirliği içinde olduklarını tüm dünyaya sergilemişlerdir. 

Ermenistan’ın mağlubiyetiyle sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı 

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yeni güç kazandırırken diğer Türk 

cumhuriyetlerine olaya ilişkin farklı bakış açısı kazandırmıştır. 

Çalışmada, İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türk cumhuriyetlerinin 

(Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan) ve Türk 

Konseyi’nin tutumu ele alınacaktır. 

Giriş 

SSCB’nin dağılmasının ardından uluslararası arenada 

yeniden şekillenen Avrasya coğrafyasında Türk Dünyası olgusu bir 

realite olarak ortaya çıkmıştır. Farklı yorum ve açıklamaların 

yapılmasına rağmen Türk Dünyası olgusu kendisini kabul ettirme 

yoluna girmiş, Orta Asya’da Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, 

Özbekistan ve Güney Kafkasya’da Azerbaycan olmak üzere 

bağımsızlıklarını kazanan beş Türk devleti birer aktör olarak dünya 

siyasetinde yerlerini almaya başlamışlardır.16  

Uzun yıllar boyunca çeşitli gerekçelerle yeni çatışma alanları 

oluşturmak ve bu sayede kolay bir şekilde hâkimiyet kurma 

gayesinde olan Rusya, “yakın çevre” politikası doğrultusunda bölge 

üzerindeki etkinliğini devam ettirmeye çalışmıştır. Günümüzde Türk 

cumhuriyetleri etnik çatışmalar, ekonomik bağımlılık, sınır 

anlaşmazlıkları, su sorunu, terörizm vd. sorunlarla karşı karşıya 

kalırken stratejik coğrafi konumu, zengin enerji kaynakları ve 

                                                           
16 Atila Artam, Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri ve 

Türkiye İlişkileri, İstanbul: Sabri Artam Vakfı Yayınları, 1993, s. 11-12.     
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uluslararası pazar potansiyeline sahip olan Azerbaycan “Karabağ” 

sorunu bağlamında ciddi egemenlik sorunu yaşamıştır. 

Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Karabağ, tarihsel 

süreç içerisinde zengin medeniyeti ile tanınmış bir bölge olarak her 

zaman önemini korumuştur. 18. yüzyılda Nadir Şah’ın ölümünün 

ardından Azerbaycan’da “hanlıklar dönemi” olarak bilinen süreçte 

müstakil bir hanlık olarak ortaya çıkan Karabağ Hanlığı’nda,  14 

Mayıs 1805 tarihinde İbrahim Halil Han ve P.D. Sisianov arasında 

imzalanan “Kürekçay Antlaşması” ile Rusya İmparatorluğu hanlık 

üzerinde nüfuzunu güçlendirmiştir.17 Rusya-İran çatışmalarının 

kaderini 1813 Gülistan Antlaşması ve 1828 Türkmençay 

Antlaşması’nın ardından Azerbaycan’ın kuzey toprakları Rusya’nın 

egemenliğine geçmiştir. Rusya’nın bölge demografisini tahrip etme 

ve bir Ermeni oluşumu şekillendirme politikası uygulamaya 

konmuştur. Günümüze kadar devam eden süre boyunca Rusya’nın 

Ermeni meselesi konusundaki politikaları bazı istisnalar hariç 

değişmeden devam etmiş ve “Ermeni oluşumu” bölge ülkeleri 

üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmıştır. Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasının ardından on binlerce insanın 

ölümü, milyondan fazla insanın yurtlarından edilmesi, Azerbaycan 

topraklarının beşte birinin işgal altında tutulması, Dağlık Karabağ 

dışındaki bölgelerde yağma ve yıkım sonucunda hayalet şehirlere 

dönmüş iskân birimlerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanan bu süreç 

aynı politikanın sonuçlarıdır. 27 Eylül 2020 tarihinde patlak veren ve 

10 Kasım’da Ermenistan’ın yenilgiyi kabul ettiği anlaşmayı 

imzalanmasıyla sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türk 

cumhuriyetleri ve Türk Konseyi’nin tutum ve açıklamalarının 

incelenmesi ileriye dönük politikaların belirlenmesi açısından son 

derece önemlidir. 

1. Türk Cumhuriyetlerinin Tutumu, Açıklama ve Söylemleri 

1.1. Kazakistan 

 SSCB sonrası yaşanan gelişmeleri incelediğimizde 

Azerbaycan-Kazakistan ilişkilerinin iyi yönde geliştiğini görebiliriz. 

                                                           
17 Bknz: Ali Asker, Sedanur Şeyban, “Kürekçay Anlaşmasının Tarihi Arka 

Planı, Hukuki Niteliği ve Siyasi Sonuçları”, Giresun Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Dergisi, 2021, 7(1), (ss. 34-50). 
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İki ülkenin bağımsızlıklarını elde etmesinin ardından 30 Ağustos 

1992’de Azerbaycan ve Kazakistan arasındaki diplomatik 

münasebetler kurulmuştur. 1 Ocak 1993’de Kazakistan’ın 

Azerbaycan Büyükelçiliği ve 1 Mart 2004’de Azerbaycan’ın 

Kazakistan Büyükelçiliği açılmıştır. 2005 yılında iki ülke arasındaki 

yakın temaslar stratejik ortaklık ile tescillenmiştir. Her iki ülke Türk 

Kültür ve Miras Vakfı, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 

Uluslararası Türk Akademisi, Türk-PA ve TÜRKSOY gibi önemli 

kuruluşlarda ortak işbirliği yapmaktadırlar.18Azerbaycan ve 

Kazakistan arasındaki çok boyutlu ilişkileri stratejik ve önemli kılan 

diğer bir husus enerji ve ulaştırma projeleri alanında yaşanan olumlu 

gelişmelerdir. İki devlet özellikle Trans-Hazar projeleri kapsamında 

işbirliği içerisinde hareket etmişlerdir.19 

Kazakistan’ın Karabağ konusunda Azerbaycan’ın toprak 

bütünlüğünü savunan ve yaşanan çatışmaların çözüme kavuşması 

için en fazla arabuluculuk rolünü üstlenen ülke olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira 30 Ağustos 1991 tarihinde Dağlık Karabağ Özerk 

Bölgesi’nde yaşanan çatışmaların son bulması adına Nazarbayev 

önemli arabuluculuk adımları atmıştır. Nazarbayev ve Rusya Devlet 

Başkanı Boris Yeltsin’in birlikte bölgeye ziyaretinin ardından barış 

görüşmeleri başlamış ve 23 Eylül 1991’de Azerbaycan ve 

Ermenistan yönetimi Kazakistan ve Rusya’nın ortak garantörlüğünde 

Karabağ sorununda ilk ateşkes anlaşması özelliğine haiz 

Jeleznovodsk Anlaşması imzalanmıştır.20 2014 yılında yani 

Ermenistan’ın Avrasya Ekonomi Birliği’ne kabul edildiği tarihte 

kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev Azerbaycan’ın toprak 

bütünlüğüne atıfta bulunmuştur. Öyle ki Ermenistan’ın Avrasya 

Ekonomi Birliği’ne ancak Birleşmiş Milletler tarafınca kabul edilen 

sınırlar dâhilinde katılabileceğini söyleyerek Ermenistan’ın işgal 

                                                           
18 Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi “Azərbaycan- 

Qazaxıstan”, 2020 https://mfa.gov.az/az/content/215/qazaxistan 
19 Radio Free Europe Radio Liberty.  “Eurasia: Kazakhstan Squeezes In On 

BTC Pipeline Project”, https://www.rferl.org/a/1069229.html (2006, 

Haziran 16). 
20 Araz Aslanlı, Karabağ Sorununda Ateşkesin Kısa Tarihi, SETA, 

Perspektif, Sayı: 300, Kasım, 2020, s.1 

https://setav.org/assets/uploads/2020/11/P300.pdf  

https://www.rferl.org/a/1069229.html
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ettiği bölgeleri Azerbaycan’ın toprak parçası olarak kabul ettiğini 

uluslararası bir örgüt nezdinde açıkça ifade etmiştir.21 27 Eylül 

2020’deki İkinci Karabağ Savaşı’nda Kazakistan yakın temas ve 

iyimser geçmişe rağmen aktif bir politika gösterememiştir. 

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan “Bizim için dost 

Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı istikrarın sağlanması için tüm 

tedbirleri almaya, güç kullanmaktan vazgeçmeye ve müzakereleri 

başlatmaya çağırıyoruz. ”22 şeklindeki açıklama her ne kadar 

konuyla ilgili endişeleri dile getirse de iki tarafı ateşkese davet 

ederek müzakere çağrısında bulunmaktan ileri gidilememiştir. 

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı aracılığıyla 

Ermenistan’ın 29. bağımsızlık yıl dönümünde yayınladığı kutlama 

mesajı ve başkentin en büyük binalarından birinde Ermenistan 

bayrağının gösterilmesi Azerbaycan ile birlikte Türk Dünyasında 

tepkiye yol açmıştır.23 Kazakistan ve Ermenistan’ın ortak 

kuruluşlarda yer almaları sebebiyle tebrik mesajı resmi prosedürün 

bir parçası olarak görülse de İkinci Karabağ Savaşı’nın yaşandığı bir 

döneme denk gelmesi şansızlık olarak nitelendirmenin ötesinde bir 

gelişmedir.  

 

1.2.Kırgızistan 
Azerbaycan ve Kırgızistan arasındaki diplomatik ilişkiler 19 

Ocak 1993 tarihinde tesis edilmiştir. 11 Ekim 2007’de 

Azerbaycan’ın Kırgızistan Büyükelçiliği ve 24 Ekim 2014’de 

Kırgızistan’ın Azerbaycan Büyükelçiliği açılmıştır.24 Türk 

dünyasının bir parçasını teşkil eden Kırgızistan, Karabağ konusunda 

                                                           
21 Kürşad Zorlu (2020, Ekim 4). “Nazarbayev, Karabağ ve Türk Dünyası...”, 

Habertürk, https://www.haberturk.com/yazarlar/prof-dr-kursad-

zorlu/2823865-nazarbayevkarabag-ve-turk-dunyasi 
22 Euronews, Dağlık Karabağ: Müslüman Ülkeler Nasıl Bir Tutum 

Sergiledi? (01.10.2020) https://tr.euronews.com/2020/10/01/dagl-k-

karabag-musluman-ulkeler-nas-l-bir-tutum-sergiledi 
23 Qırım Haber Ajansı (2020, Eylül 22). “Kazakistan, Ermenistan'ın 

Bağımsızlığını Kutladı!”, https://qha.com.tr/haberler/kazakistan-ermenistan-

in-bagimsizliginikutladi/250021/ 
24 24 Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi, 

https://mfa.gov.az/az/content/214/qirgizistan 
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Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyan ve 

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ihtilafların sonlanması için 

arabuluculuk temasları yürüten bir ülkedir. Arabuluculuk 

girişimlerine örnek olarak Kırgızistan’ın 4-5 Mayıs 1994’de 

imzalanan Bişkek Protokolü’ndeki inisiyatif üstlenmesini örnek 

gösterebiliriz.25 Kırgızistan 1994’de yürüttüğünü arabuluculuk ve 

müzakere politikasının 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında da 

devam ettirdiğini söylemek mümkündür. Zira Kırgızistan Dışişleri 

Bakanlığı yaşanan hadiselerden endişe duyduklarını vurgularken 

anlaşmazlığa çözüm bulma konusunda her iki tarafa yardım etmeye 

hazır olduğunu ifade etmiştir. Toprak bütünlüğü ve bağımsızlık 

ilkelerine saygı vurgusu yapılmakla birlikte tarafların barış ve 

müzakere yoluna başvurmaları için atıfta bulunulmuştur. Dışişleri 

Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kırgızistan’ın, anlaşmazlığa 

çözüm bulmak için yapıcı öneriler geliştirmeyi kabul ettiği, aynı 

zamanda 1994 Bişkek Protokolü'nün tarihsel deneyimine dayanarak 

Azerbaycan ve Ermeni taraflarına çatışmaya çözüm bulmada 

yardımcı olmaya hazır olduğuna vurgu yapmıştır.26  

İkinci Karabağ Savaşı’nın devam ettiği sırada Kırgızistan’da 

iç karışıklığın ve siyasi istikrarsızlığın hâkim olduğunu dikkate 

almak gerekir. Keza bu dönemde Kırgızistan önemli ölçüde iç 

politika sorunlarına odaklanmış, 4 Ekim 2020 tarihli parlamento 

seçimlerinin akabinde usulsüzlük iddiaları sebebiyle halk sokağa 

dökülmüş ve ülke çapında meydana gelen gösteriler kısa sürede 

alevlenmiştir. Bazı yorumculara göre yaşanan bu olaylar yarı darbe 

olarak değerlendirilmiştir. Ülkede OHAL ilan edilerek başkente giriş 

çıkışlar kısıtlanmış ve sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır.27 

                                                           
25 TASS. (2016, Nisan 4). “Kyrgyzstan Ready to Contribute to Nagorno-

Karabakh Settlement-Kyrgyz Foreign Ministry”, 

https://tass.com/world/867224 
26 Sputnik. (2020, Eylül 29). “Кыргызстан Азербайжан менен 

Армениянын жаңжалы боюнча позициясын билдирди”, 

https://sputnik.kg/politics/20200929/1049774993/azerbayzhan-

armeniyakyrgyzstandyn-bildiruusu.html 
27 Gülperi Güngör (2020, Ekim 12). “Kırgızistan’da Neler Oluyor?”, 

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), 

https://avim.org.tr/tr/Yorum/KIRGIZISTAN-DANELER-OLUYOR  
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Gerilimin azalmaması ve ülke çapında çatışmaların durmamasının 

ardından Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov "Benim için her bir 

yurttaşımın hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. Tarihte 

halkının kanını döktüren cumhurbaşkanı olarak anılmak 

istemiyorum. Bu nedenle görevimden istifa etme kararı aldım." 

ifadelerini kullanarak görevini sonlandırmıştır.28 Her ne kadar 

Kırgızistan İkinci Karabağ Savaşı sırasında iç sorunlarla uğraşmak 

zorunda kalsa da normal dönemlerde sergilediği tutumun dışına 

çıkabileceğini söylemek imkânsızdır. Bu tutum genel karakteristiği, 

ülkelerin toprak bütünlüğüne vurgu yapmanın yanı sıra saldırgan ve 

saldırıya uğrayan taraflar arasında kesin ve kararlı ayrım 

yapılmamasıdır. Savaş sırasında yaptığımız şahsi görüşme ve 

mülakatlar zamanı Kırgızistan’daki bazı kesimlerin, siyasi ve sivil 

kuruluşların bu tutumdan rahatsızlıklarını ifade ederek Azerbaycan 

büyükelçiliğine destek ziyaretinde bulundukları belli olmuştur.  

 

1.3. Özbekistan 
 Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki diplomatik 

münasebetler 2 Ekim 1995 tarihine dayanmaktadır. 1996 yılının 

ağustos ayında Azerbaycan’ın Özbekistan Büyükelçiliği ve 1998 

yılının temmuz ayında Özbekistan’ın Azerbaycan Büyükelçiliği 

faaliyete başlamıştır. İki ülke, 1996’da "Azerbaycan Cumhuriyeti ile 

Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması", 

1997’de "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti 

arasında Kapsamlı İşbirliği ve Ortaklığın Daha da Geliştirilmesi 

Bildirgesi", 2004’de "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Özbekistan 

Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklığın Daha Fazla 

Güçlendirilmesine İlişkin Bildiri" ve 2012’de "Ortak Bildiri" 

imzalanmıştır.29 

Özbekistan, Karabağ sorununda Azerbaycan’a destek veren 

ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun en net örneklerinden biri 

                                                           
28 Nazır Aliyev Tayfur (2020, Ekim 15). “Kırgızistan Cumhurbaşkanı 

Ceenbekov Görevinden İstifa Etti”, Anadolu Ajansı, 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kirgizistancumhurbaskani-ceenbekov-

gorevinden-istifa-etti/2007048 
29Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi, 

https://mfa.gov.az/az/content/372/ozbekistan 
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Özbekistan’ın kurucu Devlet Başkanı İslam Kerimov’un Ermenistan 

askeri kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından geri 

çekilmesini talep etmesi, söz konusu talep gerçekleşene kadar 

Ermenistan ile diplomatik temaslar kurmayı ertelemesi olmuştur.30 

Şunu da vurgulamak gerekir ki Özbekistan’ın büyükelçiliğinin 

bulunmadığı tek BDT ülkesi Ermenistan’dır. Ayrıca İslam Kerimov 

ve Şavkat Mirziyoyev Ermenistan’a resmi ziyarette 

bulunmamışlardır.31  

27 Eylül’de Ermenistan’ın saldırıyla başlayan ve 44 gün 

süren İkinci Karabağ Savaşı’na ilişkin Özbekistan Dışişleri 

Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şu şekildedir: “Özbekistan 

Cumhuriyeti, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar 

ile ilgili kaygı duyuyor. İki ülke arasındaki problemin daha da 

büyümesi ve sivil nüfus kayıplarının yaşanması, Bağımsız Devletler 

Topluluğu ülkelerinin toplumsal ve ekonomik bağlarını zayıflatarak 

bölgesel güvenliğe zarar verebilir. Bu nedenle Özbekistan devleti, 

istikrar ve huzur için karşılıklı siyasi ve diplomatik görüşmelerin 

yapılması çağrısında bulunuyor. Vefat edenlerin ailelerine ve 

dostlarına başsağlığı diliyoruz.”32 Görüldüğü gibi Özbekistan’ın ana 

vurgusu toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve savaşın 

durdurulması yönünde olmuştur. Orta Asya’daki diğer Türk 

devletleri gibi Özbekistan‘dan gelen açıklamada da tarafların 

müzakere yolunu tercih etmeleri ve çatışmaların sonlaması 

gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

 

1.4. Türkmenistan 

                                                           
30 Farruh Rahimov, Günel Asadova (2019), “Bağımsızlık Döneminde 

Azerbaycan-Özbekistan İlişkileri”, 5. Uluslararası Afro-Avrasya 

Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, Ed. Niyasi, Kurnaz ve Hakan 

Arıdemir, Kütahya: Academia Yayınları (ss.325-326), s. 325. 

http://afroeurasia.org/assetsx/2019/files/afroeurasia_org_2019_cpyrus_proc

eedings_book.pdf 
31 Kamoliddin Rabbimov (2020, Eylül 30). “Tog‘li Qorabog‘ Mojarosi: 

O‘zbekiston Qaysi Tarafda?”, SOF.UZ, https://sof.uz/uz/post/togli-qorabog-

mojarosi-ozbekiston-qaysi-tarafda 
32 Kırım Haber Ajansı, https://qha.com.tr/haberler/azerbaycan-ve-

ermenistana-ozbekistandan-cagri/225286/ 
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Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki diplomatik 

münasebetler 9 Haziran 1992’de kurulmuştur. 2017’de Türkmenistan 

Cumhurbaşkanının Azerbaycan’a düzenlediği resmi ziyaretinde iki 

ülke arasında Stratejik Ortaklık Deklarasyonu'nu imzalanmıştır. 

Azerbaycan ve Türkmenistan arasında ulaştırma, lojistik, tarım, 

enerji, ilaç ve turizm gibi pek çok alanda işbirliği yürütülmektedir.33 

İki ülke arasındaki çok boyutlu olarak yürütülen ilişkilerde enerji 

özel bir yer teşkil etmektedir. İlk dönemlerde Bakü-Aşkabat arasında 

Hazar Denizi’nin statüsü ve enerji kaynaklarının işletilmesine ilişkin 

anlaşmazlıklar yaşansa da ilerleyen dönemlerde iki ülke arasında 

enerji işbirliği tesis edilmiştir.34 21 Ocak 2021’de Hazar 

Denizi’ndeki “Dostluk” olarak adlandırılan petrol yatağında kaynak 

araştırması, geliştirilmesi, işletilmesi ve kullanımının Azerbaycan ve 

Türkmenistan tarafından ortaklaşa yapılacağına dair anlaşma 

imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma iki ülke arasındaki stratejik 

işbirliği ve dostluk ilişkilerin gelişmesinde çok mühim bir rol 

oynamıştır.35  

Türkmenistan’ın İkinci Karabağ Savaşı’nda ise olumlu ya da 

olumsuz yönde bir adım atmamıştır. Bunun en temel sebebi ise 

Türkmenistan’ın daimî tarafsızlık statüsüdür. Daimi tarafsızlık 

statüsünün gereğince Türkmenistan uluslararası sistemde yer alan 

devletler arasında yaşanan meselelerde taraf tutmaktan 

kaçınmaktadır. Fakat daimi tarafsızlığın çatışma ve uyuşmazlıklar 

konusunda barışa çağrı yapma veya arabuluculuk rolü üstlenmesini 

engelleyecek bir statü olmadığını vurgulamak gerekir  

 

                                                           
33 Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. (2020, Mayıs 12). 

“Azərbaycan-Türkmənistan”, 

https://mfa.gov.az/az/content/362/turkmenistan 
34 Azerbaycan’ın Türkistan Cumhuriyetleri ile Enerji İlişkileri 

https://tasam.org/Files/Icerik/File/Azerbaycan_pdf_45df977a-cdbe-4bb9-

8b89-7db71c260595.pdf 
35 Ruslan Rehimov, Gökhan Varan (2021, Ocak 21). “Azerbaycan ve 

Türkmenistan Hazar'daki 'Dostluk' Petrol Yatağının Ortak İşletilmesi 

Konusunda Anlaştı”, Anadolu Ajansı, 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-ve-turkmenistan-hazardaki-

dostlukpetrol-yataginin-ortak-isletilmesi-konusunda-anlasti/2118146 



84 
 

2. Kurumsal Bir Tepki: Türk Konseyi’nin Tutumu 

2009 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye 

tarafından kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 

(Türk Konseyi) 2019’da Özbekistan’ın tam üyeliği ile genişlemiştir. 

2018’de Kırgızistan’da düzenlenen Konsey’in 6. Zirvesinde ise AB 

üyesi olan Macaristan gözlemci statüsü elde etmiştir.36 Politikalarını 

barış ve istikrar çerçevesinde özümseyen Türk Konseyi kurulduğu 

tarihten itibaren Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne 

vurgu yapmıştır. Konsey, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan 

çatışmalara tepkisiz kalmamış ve Azerbaycan’a destek olacak şekilde 

açıklamalarda bulunmuştur. Ermenistan’ın 12-14 Temmuz 2020’de 

Azerbaycan’ın nüfusun yoğun olduğu Tovuz bölgesine karşı 

düzenlediği saldırılar Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad 

Amreyev tarafından açık bir şekilde kınanmış ve eleştirilmiştir. Bu 

çerçevede Türk Konseyi Azerbaycan’ın yanında yer alarak destek 

beyan etmiştir.37 2020 Eylül’de yeniden alevlenen çatışmalarda Türk 

Konseyi, endişe duyduğunu ifade ederek uluslararası hukuk ilkeleri, 

Azerbaycan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırların 

dokunulmazlığına atıfta bulunarak Ermenistan askeri kuvvetlerinin 

Azerbaycan’ın işgal altındaki bütün topraklarından derhal ve 

koşulsuz olarak çekilmeye çağırmıştır.38   

Ermenistan’ın 2020’nin ekim ayında Azerbaycan’ın sivil 

yerleşim birimlerine saldırı gerçekleştirmesinin ardından Türk 

Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev, Azerbaycan’a ziyarette 

bulunmuş ve yaşanan hadiseleri her an takip ettiklerini ifade ederek 

şöyle bir açıklamada “Türk dili konuşan ülkeler, Türk dünyası ve 

Türk Konseyi, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak 

hakkını kayıtsız şartsız destekliyor. Bu savaş kardeş Azerbaycan 

halkı için vatan savaşıdır. Biz bu savaşta Azerbaycan’ın yanındayız. 

                                                           
36 Türk Keneşi, https://www.turkkon.org/tr/turk-konseyi-hakkinda 
37 Turan Gafarli, (2020, Eylül 10). “Turkic Council's Growing Role in 

Tackling Crises of 2020”, Anadolu Ajansı, 

https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-turkiccouncils-growing-role-in-

tackling-crises-of-2020/1968547 
38 Türk Keneşi (2020, Eylül 28). “Türk Konseyi Genel Sekreteri’nin 

Beyanatı”, https://www.turkkon.org/tr/haberler/turk-konseyi-genel-

sekreterinin-beyanati_2075 
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Dostumuz Azerbaycan’a barış ve zafer diliyoruz.”39 Bu açıklamalar 

Türk Dünyasında olumlu yönde karşılanmıştır. Görüldüğü gibi İkinci 

Karabağ Savaşı’na bir ölçüde mesafeli yaklaşan Türk cumhuriyetleri 

desteklerini Türk Konseyi aracılığıyla iletme imkânı bulmuşlardır.  

 

Sonuç 

1991’de SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan 

ortak tarihsel bağlara ve değerlere sahip beş Türk cumhuriyetidir. 

Söz konusu cumhuriyetler bağımsızlıklarını elde ettikleri tarihten bu 

yana pek çok sorunla karşı karşıya kalmışlardır. Bu sorunlardan biri 

kökenleri 18. yüzyıla kadar uzanan “Karabağ”  sorunudur. Bu 

bağlamda Azerbaycan ve Ermenistan arasında farklı dönemlerde 

şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Çatışmaların en nihai örneği 27 Eylül 

2020’de Ermenistan’ın ateşkesi ihlal etmesi ile başlayan İkinci 

Karabağ Savaşı olmuştur. Türk cumhuriyetlerinin yetkili 

makamlarınca yapılan açıklamalara bakıldığında Azerbaycan’ın 

egemenliğini ve toprak bütünlüğünü doğrudan ilgilendiren Karabağ 

konusunda tepkilerin arzu edilen seviyede olmadığını görebiliriz. 

Türk cumhuriyetlerinin her biri Karabağ’ı Azerbaycan’ın ayrılmaz 

bir parçası olarak kabul etmelerine rağmen 44 günlük savaşta 

gereken diplomatik desteği sağlamamış, yaşanan olaylara ilişkin 

taraflara barış çağrısı, arabuluculuk girişimi ve müzakere yolunu 

işaret etmekten öteye gidememişlerdir. Kuşkusuz böyle bir durumun 

ortaya çıkmasında Rusya’nın etkisi ve nüfuz gücünün söz konusu 

olduğunu söyleyebiliriz. Yaşanan tecrübe, bundan sonraki süreçte iki 

hususa dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır: 

1) Türk cumhuriyetleri arasındaki iki taraflı ilişkilerin daha etkin 

parametreler doğrultusunda ileri düzeye taşınması, stratejik 

ortaklık ve işbirliğini geliştiren anlaşma ve protokollerin 

imzalanması 

                                                           
39 Ömer Cihad Kaya, Kırım Haber Ajansı, Türk Konseyinden Ermenistan’ın 

Gence saldırılarına kınama ve Azerbaycan’a destek.  (20 ekim 2020) 

https://qha.com.tr/haberler/guncel/turk-konseyinden-gence-saldirilarini-

kinama-ve-azerbaycan-a-destek/263274/ 
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2) Kurumsal düzlemde Türk Konseyi’ni daha etkin bir statü 

kazanmasını sağlamak ve ortak sorunların çözümünde bu kurum 

üzerinden daha etkin politikalar geliştirmek. 

 

Bundan sonraki dönemde Türk cumhuriyetleri arasında birlik 

ve beraberliği güçlendirmek ve stratejik işbirliğini geliştirmek Türk 

Dünyasının ortak yararı doğrultusunda önemli sonuçlar doğurabilir. 

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak 

hareket etmesi sonucunda elde edilen önemli kazanımlar diğer Türk 

devletleri açısından düşündürücü sonuçlar doğurmaktadır. 
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Zeynep Gizem Özpınar                                                                                                         

(Türkiyə) 

 

İkinci Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin Rolü: Diplomatik ve 

Askeri Destek Açısından Bir Değerlendirme         

     

Özet 

Ermenistan Karabağ’daki işgalcilik faaliyetlerini sürdürmek 

adına Eylül 2020’de Azerbaycan topraklarına saldırmış ve ikinci bir 

Karabağ Savaşı çıkmıştır. Azerbaycan ordusunun büyük taarruzu ile 

karşı karşıya kalan Ermenistan adeta şaşkına dönmüştür. 

Türkiye’nin Karabağ meselesindeki tutumu ise her daim açık 

olmuştur. 44 Günlük Savaş boyunca Türkiye, stratejik desteği ile 

Azerbaycan’ın yanında yer almış ve Azerbaycan’ın sahadaki 

kazanımları artmıştır. Türkiye, üst düzeyde yaptığı diplomatik 

açıklamalarıyla da Azerbaycan’a olan desteğini açıkça dile 

getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, 

Stratejik Ortaklık, Türkiye 

1. Türkiye’nin Azerbaycan’a Diplomatik Destek 

Açıklamaları 

İkinci Karabağ Savaşı sırasında (ayrıca savaş öncesi dönemlerde) 

Türkiye hem diplomatik hem de askeri destek yönüyle 

Azerbaycan’ın yanında olduğunu açıklamış ve bu desteğini üst 

düzeyde yaptığı açıklamalarla dile getirmiştir.40 Cumhurbaşkanı 

                                                           
40 Bu tebliğde kullanılan kaynaklar, varılan tespit ve 

değerlendirmeler ağırlıklı olarak, yazarlar tarafından 

daha önce yayımladıkları makaleden alınmıştır. Bkz: 

Ali Asker, Zeynep Gizem Özpınar, “Azerbaycan’ı 

Zafere Götüren Büyük Taarruz: 44 Günlük Savaşın 
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Erdoğan Türkiye’nin her konuda kardeş Azerbaycan Devleti’nin 

yanında olacağını sürekli tekrarlamış, “Bölgede Dağlık Karabağ'ın 

işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir, İşgale uğrayan 

topraklar Azerbaycan toprakları. 'Artık hesap vakti geldi' diyen 

Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” 

şeklinde açıklamada bulunarak Azerbaycan’ın haklı davasını 

savunmuştur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “Azerbaycanlı 

kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. 

Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından 

getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal 

ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, 

barışın, istikrarın önü açılmalıdır” demiştir.41 Türkiye Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz Türk halkı olarak kardeş 

Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden 

çözmek istiyoruz. Çözelim ki Kafkasya'ya barış ve istikrar gelsin. 

Türk diplomasisi olarak da dünyanın her yerinde kardeş 

Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle 

Azerbaycan'ın büyükelçiliğinin olmadığı yerde temsilciliklerimiz 

Azerbaycan için çalışacak.”demiştir.42 TBMM Başkanı Mustafa 

Şentop ise resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’a gitmiş ve 

Azerbaycan Milli Meclisi’nde bir konuşma yapmıştır. Şentop, 

“Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Amerika, Fransa 

ve Rusya'nın eş başkanlığını yaptığı Minsk Grubu sorunu çözmek 

yerine, adeta çözümsüzlüğe mahkûm etti. Konu Ermenistan’ın 

uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle otuz yıldır adeta kangrene 

dönmüş durumda. Minsk Grubu sorunu çözme konusunda şimdiye 

kadar hiçbir irade göstermedi. Üstelik Birleşmiş Milletler Şartı'nın 

                                                                                                                           

Anatomisi”,  Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal 

of Eurasian Inquiries 10, 1 (2021), (ss. 83-106). 
41 Dağlık Karabağ: Ermenistan Türkiye'yi çatışmalarda Azerbaycan'a askeri 

destek vermekle suçladı, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-

54315251, 28.09.2020, (Erişim Tarihi: 15.04.2021). 
42 Çavuşoğlu'ndan Karabağ açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden 

çözmek istiyoruz, https://www.haberturk.com/cavusoglu-ndan-karabag-

aciklamasi-artik-bu-meseleyi-kokunden-cozmek-istiyoruz-2818652, 

29.09.2020, (Erişim Tarihi: 15.04.2021). 
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51. maddesinden, meşru müdafaadan bihaber olan bu eş 

başkanlardan biri, açıklama yaparak Azerbaycan ve Türkiye'yi, 

Azerbaycan vatanının parçası olan Dağlık Karabağ'a saldırmakla 

itham etti. Durum buysa, kendisinin de başka örgütlere yakıştırdığı 

ifadelerle, şunu söylemekten imtina etmemek lazım. Minsk 

Grubu'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir.” demiştir.43 

Rusya bu kez Ermenistan’a sahada destek vermemiş ve 

çatışmaların başlamasından itibaren görece sessizliğini korumuştur. 

Türkiye’nin Karabağ meselesindeki kararlı tutumu ve bölgede artan 

gücü karşında, Rusya’nın konuya müdahale etmesiyle olayların 

kontrolden çıkacağı ve Rusya için olumsuz sonuçlar doğurabileceği 

düşüncesi, Rusya’nın pasif tutumuna neden olmuştur.44 ABD, 

başkanlık seçimleri dolayısıyla pasif bir tutum sergilemiş ve olaya 

müdahil olmamıştır. İran’ın Karabağ sorunundaki çelişkili siyaseti 

ise Ermenistan’a herhangi bir yarar sağlamamıştır.45 AGİT, Karabağ 

sorununa yıllardır herhangi bir çözüm getiremediği gibi bu savaşta 

AGİT’in işlevsiz bir örgüt olduğu net olarak anlaşılmıştır. Fransa, 

Karabağ meselesinde Ermenistan’a en çok destek veren devlet olmuş 

ve işgalci Ermenistan’ı desteklemiş, bilhassa Türkiye’ye karşı 

suçlayıcı ithamlarda bulunmuştur. Ancak Fransa’nın desteği 

Ermenistan için sürecin gidişatını değiştirememiştir.46 Fransa, 

Azerbaycan’ın sahadaki başarısını kabullenememiş ve 25 Kasım 

2020 tarihinde Fransa Senatosu, “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni” 

tanıyan bir karar kabul etmiştir. Fransa’nın bu kararına Türkiye sert 

                                                           
43 Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan flaş açıklamalar, 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-tbmm-baskani-

mustafa-sentoptan-flas-aciklamalar-41640812, 20.10.2020, (Erişim Tarihi: 

15.04.2021). 
44 Ali Asker, Başarısız Hamle: Paşinyan’ın Mektubu, 

https://kafkassam.com/basarisiz-hamle-pasinyanin-mektubu.html, 

01.11.2020, (Erişim Tarihi: 15.04.2021). 
45 Hacı Mehmet Boyraz, Oğuz Güngörmez, Karabağ Zaferinin Anatomisi, 

https://www.setav.org/karabag-zaferininanatomisi/, 10.12.2020, (Erişim 

Tarihi: 15.04.2021). 
46 Hacı Mehmet Boyraz, Avrupa’nın Dağlık Karabağ Tutumu, 

https://www.setav.org/avrupanin-daglik-karabag 

tutumu/, 04.12.2020, (Erişim Tarihi: 15.04.2021). 
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tepki vermiş ve (HDP hariç) TBMM’de grubu olan bütün siyasi 

partiler senatonun bu kararını kınayarak, kararı yok hükmünde 

saymışlardır.47 Kararla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından 

yayımlanmış 26.11.2020 tarihli açıklamada şöyle bir 

değerlendirmede bulunulmuştur: “Hiçbir makul gerekçeyle izah 

edilemeyecek olan bu sağduyudan yoksun karar, Fransa’nın 

meselenin çözümüne gerçek anlamda katkı sağlama imkânını da 

sınırlamaktadır. Fransa Hükümeti’nin de kabul edilemez bulacağı 

unsurlar içerdiği görülen kararın, yine son dönemde Fransa’da 

sıkça görülen Türkiye takıntısını yansıtması ise şaşırtıcı olmasa da 

düşündürücüdür.”48 

44 Günlük Savaş’tan Azerbaycan’ın zaferle çıkmasının ardından 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın zaferini kutlamak için 

Azerbaycan’a gitmiş ve düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne 

katılmıştır. Aliyev ve Erdoğan askeri geçit törenini izlerken, askerleri 

selamlamışlardır. Karabağ Savaşı’nda şehit olan 2 bin 783 askeri49 

temsil etmek amacıyla törene 2 bin 783 Türk askeri katılmış ve 

askerlerin geçişi esnasında, “Ne güzel ki Türk kardaşın var. Yaşasın 

Azerbaycan Türkiye kardaşlığı” anonsu yapılmıştır. Tören alanında 

Mehter Marşı’nın sesi duyulurken aynı anda Ermenistan’a büyük 

zayiat verdiren Türk SİHA'ları ile Bayraktar TB2'ler sergilenmiştir.50 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada “Azerbaycan'ın 

topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına 

asla gelmiyor. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık 

                                                           
47 TBMM’de 4 partiden Fransa Senatosu’nun skandal Dağlık Karabağ 

kararına kınama, https://www.haberler.com/tbmm-de-4-partiden-fransa-

senatosu-nun-skandal-13763928-haberi/, 27.11.2020, (Erişim Tarihi: 

15.04.2021). 
48 No: 300, 26 Kasım 2020, Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ İhtilafına 

İlişkin 25 Kasım 2020 Tarihinde Kabul Ettiği Karar Hk. 

http://www.mfa.gov.tr/no_-300_-fransa-senatosu-nun-yukari-karabag-

ihtilafina-iliskin-karari-hk.tr.mfa, 26.11.2020, (Erişim Tarihi: 15.04.2021). 
49 İlerleyen dönemlerde şehit sayısında artış yaşandığı için rakamlar 

güncellenmiştir  
50 Tarih tekerrür etti: Türk askeri 100 yıl sonra yeniden Bakü'de, 

https://www.yenisafak.com/dunya/tarih-tekerrur-etti-turk-askeri-100-yil-

sonra-yeniden-bakude-3588968, 10.12.2020, (Erişim Tarihi: 15.04.2021). 
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onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak 

boynumuzun borcudur” şeklinde açıklamada bulunmuştur.51 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zafer törenine katılımıyla 

güçlenmiştir. Türkiye kazanılan zaferi Azerbaycan ile aynı 

duygularla sahiplenmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama 

törenine katılımı, Türkiye’nin Kafkasya’daki rolünün giderek 

artacağının işareti ve Kafkasya’ya da göz ardı edilemeyecek bir aktör 

olduğunun kanıtıdır. 2020 yılı Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde 

tarihi bir dönüm noktası olmuştur.52 Türkiye’nin savaş boyunca 

Azerbaycan’a verdiği diplomatik destek ve askeri güvence dünya 

medyasında yer alırken, Rusya’nın Ermeni yanlısı haber kaynakları, 

Ermenistan, Fransa vd. ülkelerin basın ve haber ajansları tarafından 

Türkiye’ye karşı asılsız suçlamalar yöneltilmiştir. 

2. Türkiye’nin Azerbaycan’a Askeri Desteği 

Türkiye’de savunma sanayinin gelişmesi ve askeri olarak dışa 

bağımlılığını azaltmaya yönelik son on beş senede yaşanan 

gelişmelerin en ciddi ve reel etkisi İkinci Karabağ Savaşı sırasında 

yaşanmıştır. İki ülke arasında askeri iş birliği alanındaki en önemli 

gelişme 16 Ağustos 2010 tarihinde Türkiye ve Azerbaycan arasında 

“Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın53 

imzalanması olmuştur. Bu doğrultuda 15 Eylül 2010 tarihinde 

“Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” kurulmuştur. Konseyin 

kurulmasıyla stratejik, askeri ve ekonomik iş birliği ilerletilmiştir. 

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 25 Şubat 2020’de 8’inci 

                                                           
51 Cumhurbaşkanı Erdoğan Baküde! İlham Aliyev ile Erdoğan 'büyük zaferi' 

kutladı, https://haberglobal.com.tr/dunya/cumhurbaskani-erdogan-ile-ilham-

aliyev-azerbaycan-in-buyuk-zaferini-kutladi-82163, 10.12.2020, (Erişim 

Tarihi: 15.04.2021). 
52 Ferhat Pirinççi, Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve Bölgenin Yarınları, 

https://www.setav.org/turkiye-azerbaycan-iliskileri-ve-bolgenin-yarinlari/, 

12.12.2020, (Erişim Tarihi: 15.04.2021). 
53Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik 

Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/979), 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss645.pdf, (Erişim Tarihi: 

13.04.2021). 
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kez toplanmış ve bu toplantıda “Askeri Mali İşbirliği Anlaşması”na 

yeni maddeler eklenmiştir. Eklenen hükümler ile ikili ilişkiler ileri 

bir boyuta taşınmıştır. İmzalanan anlaşmada; silahlı kuvvetler 

arasında yakın işbirliğinin güçlendirilmesi, tarafların güvenliği ve 

savunma ihtiyaçları için teknik/maddi araçların temin edilmesi, 

tasarlanması ve hizmetlerin sağlanması, iki ülkenin ortak askeri 

tatbikatlar gerçekleştirmesi ve savunma amaçlı hazırlıkların 

yapılması, savunma amaçlı ürünlerin üretimi, silahlı kuvvetler için 

uzmanların eğitilmesi ve lojistik desteğinin sağlanması gibi birçok 

karara yer verilmiştir.54  Ermenistan, temmuz ayında Azerbaycan’ın 

Tovuz rayonuna saldırılar gerçekleştirmiş ve Türkiye bu saldırıların 

ardından Azerbaycan’a çok açık bir biçimde destek vermiştir. Sonuç 

olarak Karabağ meselesi söylemden eyleme intikal etmiştir. Türkiye, 

Suriye ve Libya’da başarıları ile ünlenmiş Türk İHA ve SİHA’ları ile 

beraber birçok envanteri Azerbaycan’ın kullanımına sunmuştur.55 

27 Eylül 2020’de İkinci Karabağ Savaşı’nın başlarken 

Azerbaycan yönetimi saldırıyı önleyecek her türlü hazırlıklarının 

olduğunu da belirtmiştir. Türkiye ise savaşta fiilen yer almasa bile 

savaş öncesi tatbikatlar ve Azerbaycan’ın kullanımına sunulan 

silahlar ile Azerbaycan’a olan desteğini zaten daha önceden 

göstermiştir. Bu defa büyük güçlerin desteğini arkasında bulamayan 

Ermenistan, güçlü bir Azerbaycan karşısında ne yapacağını şaşırmış, 

bir yandan kendisine diplomatik destek ararken diğer taraftan da 

Türkiye’ye karşı suçlamalarda bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Aliyev 

bu tür suçlamaları, çatışmalarla ilgili olarak, “Türkiye bu çatışmaya 

başka herhangi bir sıfatla katılmıyor. Ve Ermeni tarafının 

Türkiye'nin çatışmaya taraf olarak katıldığına dair yaydığı tüm 

söylentiler kışkırtıcı nitelik taşıyor, yani şu anda kabul edilen şekliyle 

yalan haber” olarak nitelerken, “Türkiye'nin çatışmaya dahil 

                                                           
54 İsmail Cingöz, Stratejik Açıdan Karabağ, 

https://www.gencdiplomatlar.com/misafir-yazarlar/stratejik-acidan-karabag-

ismail-cingoz.html, 15.12.2020, (Erişim Tarihi: 11.04.2021). 
55 Burak Çalışkan, 2. Karabağ Savaşı ve Güney Kafkasya’da Yeni Dönem, 

https://insamer.com/tr/2-karabag-savasi-ve-guney-kafkasyada-yeni-

donem_3524.html, 04.12.2020, (Erişim Tarihi: 11.04.2021). 
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olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Ve böyle bir ihtiyaç da yok” şeklinde 

açıklamada bulunmuştur.56 

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a karşı kullanılan İHA 

ve SİHA’lar ilk olarak Ermenistan’ın hava savunma sistemleri ile 

komuta-kontrol merkezlerini yok etmiştir. Sonrasında Ermeni 

ordusuna ait top, tank, zırhlı araç, açıktaki piyade ve 1 adet balistik 

füze aracı vurulmuştur. Burada özellikle üzerinde durulması gereken 

nokta, bir balistik füze fırlatma arıcına dünya çapında İHA ve 

SİHA’lar yapılan ilk saldırı olarak kayıtlara geçmesidir. Bu savaşta 

İHA ve SİHA’lar hassas güdümlü taarruz görevlerinde ne kadar 

başarılı olduklarını ortaya koymuştur.57 Azerbaycan savaş esnasında 

kamikaze dronlar ve SİHA’larla kaydettiği imha görüntülerini 

yayınlamıştır. Bunun üzerine psikolojik üstünlük savaş alanında 

Azerbaycan’ın tarafına geçmiştir. Ayrıca görüntülerin yayınlanması 

Ermenistan tarafının daha önce yaptığı açıklamalara gölge 

düşürmüştür.58 

Türkiye’nin askeri anlamda Azerbaycan’a verdiği destek ve 

güvencenin açık şekilde gündeme getirilmesine vesile olan 

konulardan biri de F16’larla ilgili yapılan açıklamalar olmuştur. 

Ermenistan ordusuna ait birçok askeri mühimmatın yok edilmesi 

üzerine Aliyev, “Nereden geliyor bu paralar? Bizim paramız var. 

Her şey şeffaftır. Kendi paramızla alıyoruz. Peki, borç içinde yüzen 

ülke bu silahları nasıl alıyor? Kim veriyor bunlara bu kadar silahı. 

Neden bunu soran yok? Bana hep 'Türk F-16'lar sizde ne arıyor' diye 

soruyorlar. Yanıt vermekten yoruldum. Herkes biliyor ki F-16'lar 

yerde bekliyor. Tatbikat için gelmişlerdi, Türk kardeşlerimiz onları 

                                                           
56 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Ermenistan'la çatışmada 

taraf değil, https://tr.sputniknews.com/avrupa/202009291042937850-

azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-turkiye-ermenistanla-catismada-taraf-

degil/, 29.09.2020, (Erişim Tarihi: 11.04.2021). 
57 Cenk Özgen, “44 Günün Ardından: 2020 Karabağ Savaşı’nın Askeri 

Açıdan Analizi”, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 

Sayı:1 (2021), s. 114, (ss. 104-123). 
58 Arda Mevlütoğlu, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı’na Dair Askeri-Stratejik 

Gözlemler, https://www.uikpanorama.com/blog/2020/11/05/2020-daglik-

karabag-savasina-dair-askeri-stratejik-gozlemler/, 05.11.2020, (Erişim 

Tarihi: 11.04.2021). 
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bize manevi destek vermek için burada tuttu. Eğer bize karşı 

dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16'ları görecekler.” 

şeklinde konuşmuştur.59 

10 Kasım 2020’de Rusya’nın duruma müdahil olması, aniden 

meydana gelen (fakat her zaman beklenen) bir helikopter 

provokasyonu sonrası Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında üçlü 

bildiri imzalanmıştır. Bildiri üç devlet arasında imzalanmış olmasına 

karşın, Türkiye’nin bildirinin hazırlanmasında taraf olarak 

Azerbaycan’ın yanında yer aldığı düşünülmektedir. 44 Günlük 

Savaş’ın sonu yaklaştıkça; Türkiye’nin Savunma Bakanı, Dışişleri 

Bakanı ile diğer üst düzey askeri ve siyasi görevlilerinin kısa 

aralıklarla birçok kez Azerbaycan’a gitmiş olmaları, Rusya Devlet 

Başkanı Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı 

görüşmeler ve tüm bu sürecin ardından bildirinin açıklanması, bahsi 

geçen savı güçlendirmektedir.60 Bildiri gereği Azerbaycan’ın 

Karabağ’da geri aldığı bölgeler kendisine geçmiş ve Ermeni güçleri 

işgal ettiği bölgeleri terk etmek zorunda kalmıştır. Laçın koridoru 

üzerindeki kontrol Rus Barış Gücü’ne, Azerbaycan’ın anakarasıyla 

Nahçıvan’ı bağlayan yolun kontrolü ise Rus federal güvenlik 

güçlerine bırakılmıştır. Bildiri metninde yer verilmese de bölgede 

kurulacak gözlem merkezinde Türkiye’nin de görev alacağı 

hususunda mutabakata varılmıştır.61  

İlerleyen dönemlerde Rusya’nın bölgedeki artan etkisini 

dengelemek ve kaba güç kullanma ihtimalini bertaraf etmek 

amacıyla Türkiye ve Azerbaycan arasında yapılacak ikili anlaşma 

doğrultusunda bölgede Türk askerinin bulundurulması son derece 

isabetli bir adım olacaktır. Böyle bir birliktelik, ilerleyen dönemlerde 

                                                           
59 Ruslan Rehimov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Dışarıdan bir 

saldırı gerçekleşirse o zaman Türk F-16'ları görecekler, 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-

cumhurbaskani-aliyev-disaridan-bir-saldiri-gerceklesirse-o-zaman-turk-f-

16lari-gorecekler/2019466, 26.10.2020, (Erişim Tarihi: 13.04.2021). 
60 Murteza Hasanoğlu, Asim Memmedov, Bahtiyar Maharramov, “İkinci 

Karabağ Savaşı Sonrası Azerbaycan- Türkiye İlişkileri”, Uluslararası 

Yönetim Akademisi Dergisi, Sayı: 3 (2020), s. 526,527, (ss. 522-529). 
61 Ali Asker, Zeynep Gizem Özpınar, age, s. 101.102. 
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stratejik ve taktik yönüyle iki ordu arasındaki ortaklıkların 

gelişmesine katkı sağlayacaktır.  
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Azər Səfərov                                                                                                                               

(Rusiya) 

 

Развитие союзнических отношений с Российской 

Федерацией - 

путь к полному и окончательному решению Карабахского 

конфликта 
 

Убедительная победа во Второй Карабахской войне 

(Великая отечественная война, 44 дневная война и т.д.) 

позволила Президенту Азербайджана И.Г. Алиеву утверждать, 

что Карабахская проблема решена. По его мнению, эта 

проблема решена военно политическим путем, поскольку 

уничтожена военная машина агрессора, оккупированные 

территории освобождены, международно-признанные границы 

Азербайджанской Республики восстановлены, четыре 

резолюции Совета Безопасности ООН, требующие 

немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил 

Армении из оккупированных территорий, выполнены. Созданы 

условия для восстановления власти Азербайджанского 

государства в зоне компактного проживания армянской общины 

Карабаха, восстановлении хозяйственных связей этого региона с 

экономикой всего Азербайджана. Открытие границ Армении, 

создание новых транспортных коммуникаций региона с 

участием Армении, включение этой республики в 

международную транспортно-логистическую систему на 

маршрутах «Восток-Запад» и «Север-Юг» позволит усилить 

мирный процесс в регионе и добиться прочного и 

долгосрочного мира. 

Все это дало основания Президенту И.Г. Алиеву 

говорить о решении Карабахской проблемы в принципе, и мы 

полностью с ним можем согласиться.  

Вместе с тем, с учетом исторического опыта армяно-

азербайджанских отношений, сложных процессов, 

происходящих в армянском обществе после поражения в войне, 

усилившейся пропаганды реваншизма со стороны карабахского 

клана, дашнакского фашизма и других деструктивных сил, а 
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также неоднозначной позиции  российских властей к этому 

вопросу в совокупности с попытками западных держав 

противостоять усилению роли России и Турции на Кавказе, 

использовать реваншистские силы Армении для достижения 

своих целей и многое другое позволяет нам утверждать, что 

говорить о полном и окончательном решении Карабахской 

проблемы преждевременно.  

Что мы подразумеваем под понятием «полное и 

окончательное решение Карабахской проблемы»? В содержание 

этого понятия мы предлагаем включить следующие 

составляющие: 

 а) восстановление власти Азербайджанского государства в 

районах компактного проживания армянского населения и 

вывод российских миротворческих сил из этой зоны; 

б) восстановление исторических границ Карабахского региона 

(Карабахское генерал-губернаторство АДР, Карабахское 

ханство и т.д.) с включением Зангезурской области, 

искусственно расчленившей азербайджанские земли и 

отделившей Нахычеван от основной части Азербайджана;   

в) очищение Армении от фашистской идеологии и установление 

международно-правового запрета на любые проявление 

фашистской идеологии в этой стране;  

г) добиваться таких качественных изменений в российско-

азербайджанских отношениях, чтобы это гарантированно 

исключило поддержку Армении в какой-либо форме со стороны 

Российской Федерации.  

Предложенный подход предполагает проведение 

определённой сдерживающей политики по отношению к 

армянам в Азербайджане, в Армении, в мире и в тоже время 

всесторонней стимулирующей и притягательной политики по 

отношению к Российской Федерации.  

Поясню вначале первую часть данного утверждения. 

Дело в том, что для установления власти Азербайджана в 

районах компактного проживания армянского населения 

потребуется немало времени и усилий как со стороны 

центральных властей Азербайджана, так и со стороны 

миротворческих сил России. На мой взгляд, самым простым и 
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эффективным решением этой проблемы было бы переселение 

армянского населения из этого региона в другие районы 

Азербайджана и, пожелавших этого людей, даже в другие 

страны, например, в Армению или Россию. В этот проект могли 

бы внести свой вклад азербайджанские и армянские общества 

России, организовав обмен домами и квартирами армянских 

жителей Карабаха с азербайджанскими жителями России. До 

тех пор, пока в этом регионе будет компактно жить армянское 

население, риски возрождения сепаратизма, террористической 

деятельности и попытки разжигания новой войны будут 

существовать.  

Мне, как уроженцу Карабаха, думается, что люди, 

поднявшиеся под лозунгами «миацум» на вооруженную борьбу 

за отделение Карабаха от Азербайджана, учувствовавшие в 

актах геноцида азербайджанцев в Ходжалы, Малыбейли, 

Мешэли, Керкиджахане, Агдабане и других населенных пунктах 

Карабаха, превратившие в руины наши некогда цветущие 

города и деревни, полностью потеряли моральное право жить в 

Карабахе!  

С другой стороны, нахождение Российского военного 

контингента в этом районе, населенного армянами на 

относительно длительный период тоже создает риски 

суверенитету Азербайджанской Республики. С учетом опыта 

исторических последствий российского присутствия на Кавказе, 

постоянно поддерживающих армян и использующих их против 

коренного населения этого региона, а также с учетом все 

усиливающейся роли армянской лобби во властных структурах 

России, эти риски будут только возрастать.   

Следует также отметить, что в историко-географическом 

плане к Западному Азербайджану относились Эриванская, 

Карская, Эрзурумская области и другие земли. Зангезур и Гекча 

всегда относились к Карабаху. Как известно, после 

установления советской власти в Азербайджане, решениями 

партийных органов большевиков Зангезур был оторван от 

Карабаха и передан Армении в качестве подачки дашнакам для 

ускорения советизации Армении. Эти решения партийных 

органов без учета воли народа, без какого-либо юридического 
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обоснования и в нарушение прежнего статуса этих земель, были 

незаконным актом, и сейчас пришло время поднять вопрос о 

возвращении этих земель законным наследникам. Этот вопрос 

может быть предметом официальных переговоров между 

Азербайджанской Республикой, как правопреемника АДР и 

Российской Федерацией как правопреемника СССР и РСФСР. 

Мы же, люди, потерявшие свои наследственные земли в 

Зангезуре, дома и имущество в Карабахе, наверно должны 

судиться с Республикой Армения за восстановление своих 

имущественных прав.  

Еще одна возможность присоединения Зангезура 

появилась после второй Карабахской войны. С учетом 

ограниченных финансовых возможностей современной 

Армении, Зангезур можно потребовать в счет оплаты 

контрибуции за учиненные разрушения в Карабахе и 

прилежащих территориях за годы армянской оккупации, 

которую непременно нужно будет добиваться в международных 

судебных инстанциях.  

Эти и другие судебные акты над военными 

преступниками, над идеологами фашизма в Армении в 

комплексе должны быть направлены на уничтожение 

агрессивной сущности несостоявшейся армянской 

государственности, ликвидации самой возможности 

агрессивных действий по отношению к соседним странам.  Мы 

твердо уверены – пока не ликвидированы все причины и 

условия армянских претензий к соседним народам и странам, а 

также сама почва армянского фашизма, говорить о полном и 

окончательном решении Карабахской проблемы 

преждевременно.   

Да, можно согласиться на право армянского народа иметь свое 

государственное образование и на решение основателей АДР 

уступить город Эриван армянам, для учреждения своего 

государства и своей столицы. Но, никак нельзя смириться с 

сохранением в этой стране в виде господствующей 

политической идеологии оголтелый фашизм. Эта идеология, 

отравляя души армян, зомбируя их, создает широкую 

социальную базу для отрядов террористов, варварских 
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разрушительных орд, готовых напасть на соседей и опустошить 

их земли, политиканов, готовых разжечь огонь региональных и 

глобальных войн. Решением этой проблемы может стать запрет 

международных судебных инстанций на любые проявления 

фашистской идеологии и право иметь армию для Армении на 

основе совместного иска Азербайджана, Грузии, Турции и 

России. Поддержав такую инициативу, Россия могла бы 

облегчить горькие последствия водворения на Кавказ племени 

хаев. Это переселение, проведенное Россией, Л.Н.Толстой в 

свое время охарактеризовал как: «нож, воткнутый в спину 

народов Кавказа со стороны Российской империи». Может быть, 

пришло время залечить эту рану?!  

Главным условием полного и окончательного решения 

Карабахской проблемы является достижение качественно 

нового уровня отношений между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой, исключающего дальнейшее 

использование армян, как средства давления на Азербайджан со 

стороны Российского государства и позволяющего армянам 

поэтапно захватывать азербайджанские земли, подвергать 

геноциду азербайджанское население за спиной русского 

солдата, начиная со времён их водворения на Кавказ Российской 

империей. Эта архисложная задача, которая предполагает 

изменение траектории, механизмов, инструментария всей 

кавказской политики России и которую я характеризую как 

староимперскую и проармянскую политику. Суть этой политики 

выражается в постоянном давлении России на государственные 

образования Кавказского региона, используя звериную силу 

армянского национализма, как важного инструмента 

достижения своих целей в регионе и одновременным 

удовлетворением агрессивных потребностей приезжих армян за 

счет коренных народов, порою жертвуя стратегическими 

интересами самой России. Этому способствует, несомненно, из 

года в год усиливающееся влияние всесильного  армянского 

лобби России. Однако главной причиной является сила инерции 

самой этой политики, инерции политического сознания в 

России, не умение государственных мужей адекватно оценивать 

существенные изменения, происходящие в мире, в регионе, в 
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самой России. Не умение творчески подойти к возникшим 

проблемам, легкость применения старых, проверенных, хотя и 

малоэффективных шаблонов в изменившихся условиях сегодня 

является главной проблемой во внешней политике ведущих 

держав мира, в том числе и России. Поэтому, чтобы добиться 

существенной корректировки кавказской политики России в 

свою пользу, азербайджанская внешняя политика должна 

оставаться стабильной и прозрачной, а азербайджанской 

дипломатии нужно будет проявить чудеса изобретательности с 

учетом следующих моментов:  

а) внимательнейшим образом изучать и учитывать, как 

государственные интересы РФ, так и отдельных групп, а также 

лидеров политической элиты России;  

б) выдвигать такие предложения для формирования и развития 

союзнических отношений с РФ, чтобы было невозможно 

отказаться от этих предложений;  

в) выдвигая очень выгодные предложения Российской стороне, 

одновременно показывать наличие альтернативных вариантов и 

их возможных  последствий.  

Президент РФ В.В.Путин, проявив максимум 

реалистичности и конструктивности в переговорах с 

Президентом И.Г.Алиевым и Президентом Р.Т.Эрдоганом по 

решению региональных проблем и придерживаясь принципа 

нейтралитета во время второй Карабахской войны, 

продемонстрировал пример нового подхода к кавказской 

политике России и показал возможность дальнейших 

улучшений российско-азербайджанских отношений. Нам всем 

надо воспользоваться этой возможностью и приложить все 

усилия к такому улучшению отношений Азербайджана и 

братской Турции с Российской Федерацией, чтобы для нее (РФ) 

стало бессмысленным содержание агрессивного сателлита, 

который уже сегодня является непосильным грузом для 

российской казны.  

Одним из направлений и средств усиления российско-

азербайджанских отношений может выступить содействие 

консолидации и использование потенциала азербайджанской 

общины России. Для этого нужно будет добиваться 
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определенных изменений во внутренней политике РФ и 

полностью перестроить диаспоральную политику 

Азербайджана, переподчинив эту политику удовлетворению 

национальных  интересов азербайджанского государства и 

исключить ее использование в качестве инструмента 

политических интересов отдельных чиновников Азербайджана.  

 

Brilyant Cəfərli                                                                                                                       

(Azərbaycan) 

 

Qarabağın memarlıq incilərindən olan  

Şeyx Babı Yaqubi türbəsində 

Naxçıvan memarlıq məktəbi ənənələrinin 

Təcəssümü 

 

 Azərbaycan dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri 

olmaqla yanaşı, həm də yüksək memarlıq təfəkkürünün formalaşdığı 

ölkələrdəndir. Memarlıq tarixi eradan əvvəl IX-VII əsrlərə dayanan 

Azərbaycan memarlığı eramızın XII əsrində daha da inkişaf etdi. Ən 

qədim dövrlərdən gələn inşaat ənənələri bu dövrdə yeni yaradıcılıq 

ənənələri ilə birləşərək Azərbaycan memarlıq məktəblərinin 

yaranmasına stimul yaratdı. Bu dövrdə Azərbaycanda yaranan 

Naxçıvan memarlıq məktəbinin ilkin memarlıq məktəblərindən 

olduğu hesab edilir. Naxçıvan memarlıq məktəbinin yarandığı bu 

dövrdə, yəni XII əsrdə Naxçıvanda Atabəylər dövləti hakimiyyətdə 

idi. Atabəylər dövlətinin mülkünə dair bir çox dünya əhəmiyyətli 

memarlıq abidələri dərin riyazi təfəkkürə malik, memarlığın dühası 

Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən inşa edilmişdir. Əcəmi 

Naxçıvaninin banisi olduğu Naxçıvan memarlıq məktəbi ənənələri 

sonrakı dövrlərdə ucaldılan abidələrdə də davam və inkişaf 

etdirilmişdir. Dahi memar Əcəmi Naxçıvani orta əsr Azərbaycan 

memarlığının inkişafında dərin və silinməz izlər buraxmış, özündən 

sonrakı Azərbaycan memarlıq sənətinə istiqamətverici təsir 

göstərmişdir. Naxçıvan memarlıq məktəbi abidələrinin Yaxın və Orta 

Şərq bölgəsində çoxlu sayda memarlıq tikililərinin yaradılmasında 

əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsirləri olmuşdur [3, s. 14-60].       
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Azərbaycanın memarlıq tarixində Qarabağ abidələrinin 

önəmli yeri vardır. Cənab Prezident İlham Əliyevin böyük siyasəti 

nəticəsində 29 illik həsrətdən sonra böyük mədəniyyətin beşiyi olan 

Qarabağa qovuşmaq bu ərazidəki memarlıq abidələrimizin yenidən 

dirçəliş dövrünü yaşaması deməkdir. Naxçıvan memarlıq məktəbinin 

kərpic tikililərində yaranmış memarlıq üslubu Qarabağ memarlığının 

unikal nümunələrindən olan Şeyx Babı Yaqubi türbəsində də öz 

əksini tapmışdır. Şeyx Babı Yaqubi türbəsi Naxçıvan memarlıq 

məktəbinin böyük təsirinin duyulduğu Qarabağın əzəmətli 

abidələrindən biridir. Xalq arasında “Şıxbaba türbəsi” adı ilə tanınan 

bu abidə Şuşa və Xudafərin körpüsündən sonra Qarabağ bölgəsində 

ən dəyərli və böyük tarixi abidələrdən hesab olunur. Füzuli 

rayonunun Babı kəndinin yaxınlığında salınmış qəbiristanlıqda 

yerləşən türbə 1273–1274-cü illərdə memar Əli Məcidəddin 

tərəfindən inşa olunmuşdur. Türbə müxtəlif dövrlərdə həm xarici, 

həm də yerli alim və tədqiqatçılar tərəfdən dərindən araşdırılmışdır. 

Abidənin tikilmə tarixi ilə bağlı müxtəlif fikirlər vardır. XIX-XX 

əsrlərdə bir çox rus alimləri abidəni tədqiq etmiş, abidə haqqında bir 

çox məlumatları öz qeydlərində yazmışlar. Türbə haqqında ilk 

araşdırmaları məşhur rus alimi, şərqşünas Nikolay Xanıkov 

aparmışdır. Türbənin ərəb dilindəki kitabəsinin oxunmasına ilk nail 

olan Nikolay Xanıkov“Qafqaz təqvimi” adlı gündəliyindətürbənin 

1271–1272-ci illərdə Məşədi Babı Yaqub ibn Saadın əmrilə tikilməsi 

fikrini irəli sürmüşdür. Orta əsrlər dövrünün məşhur araşdırıcıları 

A.Brozqula və akademik T.Roskovski öz tədqiqatlarında Şeyx Babı 

Yaqubi türbəsinin XII əsrə aid olduğunu qeyd etmişlər. Lakin daha 

sonra professor V.Kraçkovskaya türbə ilə bağlı bir sıra araşdırmalar 

aparmış və türbənin XIII əsrə aid olduğunu fikrini təsdiqləmişdir [8, 

s. 122-134].  

XX əsrin Azərbaycan alimlərindən Əbdülvahab Salamzadə, 

Şamil Fətullayev, Məşədixanım Nemətova, Kamil Məmmədzadə, 

Nazim Tapdıqoğlu Şeyx Babı Yaqubi türbəsinin tədqiqi ilə bağlı 

maraqlı fikirlər irəli sürmüşlər. Onların elmi qənaətinə görə, türbə 

Naxçıvan memarlıq məktəbinin üslubunda inşa edilmişdir. Türbə 

kompleksinin epiqrafik kitabələrini tarix elmləri doktoru 

Məşədixanım Nemətova da araşdırmışdır. Alim Şeyx Babı Yaqubun 

məzarının sinədaşı üzərindəki kufi xəttli epiqrafik yazını oxumuş və 
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Nikolay Xanıkovun türbənin tikilmə tarixi ilə bağlı fikirlərini təkzib 

edərək, bildirmişdir ki, Xanıkov Şeyx Babı Yaqubi türbəsini tədqiq 

etsə də, kitabənin oxunuşunda ciddi səhvlərə yol vermişdir. Xəttatın 

simmetriya və bəzək xatirinə bəzi hərfləri eyni şəkildə yazması kufi 

kitabəsinin oxunuşunu daha da qəlizləşdirir. Bildiyimiz kimi, ərəb 

əlifbasında bir sıra hərflərin qrafik təsviri eynidir. Xüsusilə əvvəldə 

və ortada yazılan “ba”, “ta”, “sa”, “nun” və “ya” hərflərinin eyni 

formada olması onların oxunmasını çox çətinləşdirir. Bu hərfləri  bir-

birindən fərqləndirən əlamət ancaq müxtəlif saylı nöqtələrdir. 

Nöqtələrin xətdən aşağı və yuxarı düzülməsindən, eləcə də sayından 

asılı olaraq bu hərflərdən biri oxunur.Məqbərənin ərəb dilində 

yazılmış kitabəsinin tərcüməsi belədir: “Bu müqəddəs məqbərənin 

zahid, kamil Şeyx Babı Yaqub ibn İsmayıl Qur Xər üçün tikilməsinə 

hicri təqvimi ilə 672-ci ildə (Miladi 1273–1274-cü illər) əmr 

verilmişdir. Məşədixanım Nemətovanın araşdırmalarından belə bəlli 

olur ki, Şeyx Babı Yaqub Aran və Qarabağda böyük nüfuza malik 

sufi şeyxi olmuşdur. Tarixi qaynaqlarda qeyd olunur ki, Şeyx Babı 

Yaqub sağ olarkən türbənin tikilməsinə özü göstəriş vermişdir. 

Yaxın adamları şeyxə bu işi memar Əli Məcidəddinə həvalə etməyi 

təklif edirlər. Şeyx də bu təklifə razılıq verir. Dövrünün tanınan 

memarlarından olan Əli Məcidəddin isə şeyxə onu heyran edəcək bir 

sənət əsəri bəxş edəcəyinə söz verir. Nəticədə, memar Əli 

Məcidəddin ağ daşdan (əhəng daşından) hörülmüş səkkizguşəli 

möhtəşəm bir sənət əsəri inşa edir [5, s. 8, 9].  

Sənətşünaslıq doktoru, professor Əbdülvahab Salamzadə də 

həm Naxçıvan memarlıq məktəbi nümunələrinin, həm də Şeyx Babı 

Yaqubi türbəsinin memarlıq quruluşu barəsində geniş şəkildə 

tədqiqatlar aparmış, bu abidələr arasındakı bənzərliyi ortaya çıxarmış 

və sübüt etmişdir ki, Şeyx Babı türbəsinin memarı Əli Məcidəddin 

Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkr oğlu 

Naxçıvani sənətindən bəhrələnmişdir. Alimin fikrincə Şeyx Babı 

Yaqubi türbəsinin xarici səthləri, bölgüləri Naxçıvan memarlıq 

məktəbinin şahəsəri sayılan Möminə Xatun türbəsinin səthlərinin, 

bölgülərinin bəsitləşmiş formasıdır. Alim qeyd etmişdir ki, Şeyx 

Babı Yaqubi türbəsində Naxçıvan memarlıq məktəbi abidələrinin 

memarlıq konstruksiyasına xas kərpic tikintisinin təsiri özünü bariz 

şəkildə göstərir [6, s. 32].  
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Bakı Slavyan Universitetinin əməkdaşı, tarixçi Nazim 

Tapdıqoğlu Şeyx Babı Yaqubi türbəsini araşdırarkən Əbdülvahab 

Salamzadənin araşdırmalarının dəqiqliyini bir daha sübut etmiş, belə 

nəticəyə gəlmişdir ki, türbənin memarı Əli Məcidəddin bəzək 

kompozisiyasını işləyərkən Əcəmi memarlıq məktəbinin 

abidələrindən təsirlənmişdir. Nazim Tapdıqoğlu qeyd edir ki, Şeyx 

Babı Yaqubi türbəsi ornament bəzəklərinin quruluşuna görə Əcəmi 

memarlıq məktəbinə məxsus abidələrə bənzəyir. Alim tədqiqatları 

nəticəsində yazır ki, Şeyx Babı Yaqubi türbəsi ağ daşdan tikilmişdir. 

Türbənin üst hissəsi, yəni qülləsi səkkizbucaqlı çatma günbəzlə 

örtülmüşdür [8, s. 12].  

Araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur ki, Şeyx Babı Yaqubi 

türbəsinin cənub pəncərəsi önündə daş qutuda bir nəfər dəfn 

olunmuşdur. Yerli sakinlərin fikrinə görə dəfn olunan şəxs Şeyx Babı 

Yaqubun özüdür. Lakin türbənin sərdabəsinin olması başqa bir fikrin 

müzakirəsinə səbəb olur. Əgər Şeyx Babı Yaqub daş qutuda dəfn 

olunmuşsa, bəs onda türbədə sərdabə hissə niyə inşa edilmişdir? 

Burdan belə bir nəticəyə gəlinir ki, daş qutuda Şeyx Babı Yaqubun 

vəsiyyətinə görə onun ən yaxın qohumu və ya şəxsiyyətinə çox 

böyük hörmət bəslədiyi biri dəfn olunmuşdur [2, s. 57]. Tədqiqatlar 

zamanı türbənin ətrafında köməkçi otaqların qalıqları aşkar 

edilmişdir. Bu da ərazinin türbə kompleksi olduğunu sübut edir. 

Tarixi rüzgarın əzab verici yelləri gözəl Qarabağımızın bir çox 

memarlıq abidəsi kimi, bu türbənin üzərindən də əsib keçmişdir. 

Belə ki, bu türbə kompleksindən orta əsrlərdə feodal ara 

müharibələri, İran-Rusiya müharibələrindən, sonralar isə mənfur 

düşmənlərimiz ermənilərin təcavüzündən geriyə türbə, bir minarə və 

digər köməkçi otaqların qalıqları qalmışdır. Araşdırmalar zamanı 

türbə kompleksinin köməkçi otaqlarının qalıqlarında qırmızı, göy, 

firuzeyi rəngdə şirli kaşıdan istifadə olunaraq işlənən həndəsi 

ornament nümunələri aşkar edilmişdir. Abidələrin səthi üzərində 

firuzeyi rəngli şirli kaşıdan istifadə sənətini biz Naxçıvan memarlıq 

məktəbi abidələrindən olan, şərqdə ilk dəfə qadına itafən inşa olunan 

Möminə Xatun türbəsinin eksteryerindəki səthi divarlarında görürük. 

Şeyx Babı Yaqubi türbəsi ətrafında vaxtilə 2 minarə olmuşdur. 

Minarələr bişmiş kərpiclə inşa olunmuşdur. Fikrimizcə türbənin 

ətrafında 2 minarənin olmasını memar Əli Məcidəddin  memar 
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Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin şahəsəri sayılan Möminə Xatun 

türbəsinin qarşısındakı qoşa minarələrin olmasına bənzətmişdir. Şeyx 

Babı Yaqubi türbəsi də dünya memarlığının şahəsərləri sırasına daxil 

olan Möminə Xatun türbəsi kimi postament, yəni kürsülük (altlıq) 

üzərində ucaldılmışdır. Kürsülüyün hündürlüyü 1,5 metrdir. 

Türbənin üst hissəsi, yəni qüllə planda 8 bucaqlı biçimdədir. 

Naxçıvan memarlıq məktəbinin möhtəşəm nümunələrindən olan 

Yusif Küseyr oğlu türbəsinin yuxarı hissəsi də planda 8 bucaqlıdır. 

Bu da iki abidə arasında bir başqa oxşarlıqdır [4, s. 284, 309, 481].  

Qeyd etdiyimiz kimi Şeyx Babı Yaqubi türbəsi iki hissədən 

ibarətdir: yeraltı sərdabə və yerüstü qüllə. Qüllə prizmatikdir. 

Qüllənin küncləri Yusif Küseyr oğlu türbəsində olduğu kimi qalın 

dayaqlar şəklindədir. Bu dayaqlar abidəyə dayanıqlılıq verməklə 

yanaşı, türbənin əzəmətli görünməsini də təmin edir. Qüllənin 

eksteryerində relyefli ornamentlər, yəni qabarıq (çıxıntılı) 

ornamentlər məharətlə işlənmişdir. Səthi divarlar dayaz sivri 

tağçalarla bəzədilmişdir. Eni 3 metr olan tağçaların aşağı hissəsi 

düzbucaqlı şəklində işlənmişdir. Tağçaların aşağı hissəsinin 

düzbucaqlı formasında olması xüsusiyyəti Şeyx Babı Yaqubi 

türbəsini Yusif Küseyr oğlu türbəsinə bənzədir. Həmin tağçaların 

daxilinə çatılmış tağla ikinci bir tağça işlənmişdir. Tağçaların yuxarı 

hissəsi isə stalaktidin sadələşdirilmiş formasıdır. Bu forma Möminə 

Xatun türbəsinin eksteryerində olan stalaktitli batıqların kənar 

xəttlərində daha mürəkkəb və inkişaf etmiş şəkildə verilmişdir. Şeyx 

Babı Yaqubi türbəsinin qüllə hissəsi səkkiz bucaqlı çatma günbəzlə 

örtülmüşdür [1, s. 36]. Memar Əli Məcidəddin Şeyx Babı Yaqubi 

türbəsini inşa edərkən şimal və cənub tərəflərdə havalanma üçün iki 

balaca pəncərə forması (nəfəslik) yeri qoymuşdur. Bu pəncərə 

formaları Möminə Xatun türbəsindəki nəfəsliklər kimi düzbucaqlı 

şəklindədir. Cənub tərəfdəki nəfəsliyin aşağısında türbənin 

sərdabəsinə giriş qapısı qoyulmuşdur. 10 metr hündürlükdə yuxarı 

hissəyə (qülləyə) giriş isə şərq və qərb tərəfdən verilmişdir. Şərq 

tərəfdəki giriş portalında yarımdairəvi (sferonik) tağ formasındakı 

giriş qapısı üzərində ərəb dilində kufi xətti ilə epiqrafik kitabə həkk 

olunmuşdur. Kitabədə “Yer üzərində nə varsa, məhv olacaqdır” 

cümləsi yazılmışdır.Giriş qapısının yanlarında oyma üsulu ilə əmələ 

gələn rombvari xonçalar və sütuncuqlar gözə çarpır. Rombvari 
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xonçaların işlənməsini biz Möminə Xatun türbəsinin eksteryerində 

tağçaları əmələ gətirən nazik bəzəkli sütunların üzərində və giriş 

qapısının yanlarındakı sütuncuqların yuxarısında müşahidə edirik. 

Türbənin kürsülüyünün hər üzündə 4, ümumilikdə 32 ədəd 

səkkizguşəli refyefli xonça ornamenti işlənmişdir. Səkkizguşəli 

həndəsi ornamentlər istər Möminə Xatun, istərsə də Yusif Küseyr 

oğlu türbələrinin xarici səthlərini bəzəməkdədir. Yusif Küseyr oğlu 

türbəsində də, Möminə Xatun türbəsində də səkkizguşəli ulduzlara 

həm kərpic düzülüşlərində, həm də gəci oyma üsullarında geniş rast 

gəlinir [2, s. 57].  

 Şeyx Babı Yaqubi türbəsinin interyerindəki detallar da 

memar Əli Məcidəddinin türbəni dizayn edərkən Naxçıvan memarlıq 

məktəbi abidələrindən təsirləndiyini bariz şəkildə göstərir. Türbənin 

qülləsinin günbəzi xaricdən səkkiztilli, daxildən sferonik (yarımkürə) 

biçimdədir. Daxildən sferonik günbəz xüsusiyyətini biz Möminə 

Xatun türbəsinin interyerindəki günbəzdə görürük. Şeyx Babı 

Yaqubi türbəsinin yuxarı hissəsinin döşəməsinin mərkəzindəki 

səkkizguşəli oyuqdan sərdabə hissə görünür. Naxçıvan memarlıq 

məktəbinin nümunəsi olan Yusif Küseyr oğlu türbəsinin yuxarı 

hissəsinin döşəməsindəki səkkizbucaqlı deşik də türbənin sərdabə 

hissəsinə açılır.   

 XIII əsrdə bu türbə kompleksinə qoşa minarələr, məscid, 

türbə, hamam, yeraltı sərdabələr daxil olmuşdur. Sonralar türbə 

kompleksiXIX əsrin əvvəllərindətəmir etdirilmişdir. İlk dəfə 

Kərbəlayi Nasir tərəfindən təmir etdirilən türbə kompleksinin 

təmirinə İbrahim Mehdiyev, Qürbətəli Niftəliyev, Əziz İsmayılov, 

Niyaz Quliyev, Hacı Oruc, Hacı Məmməd, Məşədi Səməd, Məşədi 

Eyvaz və başqaları da köməklik göstərmişlər. Lakin XX əsrdə 

erməni vandalizminə məruz qalmış türbə kompleksinin məscid 

minarəsi də top atəşi nəticəsində dağıdılmışdır. Hal-hazırda türbə 

kompleksindən bir türbə, bir minarə və digər köməkçi otaqların 

qalıqları qalmaqdadır. Bütün bu dağıntılara baxmayaraq türbə 

kompleksinin təmiri dövlət rəhbərliyi tərəfindən yüksək səviyyədə 

aparılır. 

Araşdırmalarımızdan göründüyü kimi, Şeyx Babi Yaqubi 

türbəsinin memarlıq quruluşunun mənbəyi Naxçıvan memarlıq 

məktəbi abidələrindən olan Möminə Xatun və Yusif Kuseyr oğlu 
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türbələrinin memarlıq quruluşundan götürülmüşdür. Memar Əli 

Məcidəddin Əcəmi Naxçıvani məktəbini mükəmməl öyrənmiş və 

yaradıcılığında bu memarlıq məktəbi ənənələrindən geniş istifadə 

etmişdir.Əcəmi Naxçıvaninin memarlıq sənəti özündən sonrakı bir 

çox memarın yaradıcılığında önəmli yer tutduğu kimi Əli 

Məcidəddinin yaradıcılığında da silinməz izlər buraxmışdır. Bunun 

nəticəsidir ki, memar Əli Məcidəddin Əcəmi memarlıq məktəbindən 

təsirlənərək dəyərli memarlıq abidəsi hesab edilən Şeyx Babı Yaqubi 

türbəsini inşa etmişdir. 
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Воплощение традиций Нахчыванской архитектурной  

Школы в мавзолее Шейха Баби Якуби 

Статья посвящена возрождению традиций 

Нахчыванской архитектурной школы в мавзолее Шейха Баби 

Якуби, являющемся памятником архитектуры Карабаха. 

Архитектор мавзолея Шейх Баба Якуби Али Меджидаддин 

Аджами глубоко изучил архитектурную школу, воспользовался 

знаниями, которым научила его эта школа, и создал такой 

http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:577511&theme=e-kataloq
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прекрасный архитектурный памятник. Архитектурный стиль 

мавзолея Шейх-Баба Якуби очень схож с архитектурным стилем 

мавзолеев Юсифа Кусейр-оглу и Момина-Хатун, являющихся 

образцами архитектурной школы Аджеми. Мавзолей Шейха 

Баби Ягуби, сходная с памятниками Нахчыванской 

архитектурной школы, как по технологии строительства, так и 

по декоративной композиции, является одним из памятников, 

где продолжаются традиции Нахчыванской архитектурной 

школы. 

Ключевые слова: мавзолей, архитектура, памятник, 

орнамент, башня, купол 

 

İncarnation of the Nakhchivan school of architecture 

traditions in the   

Sheikh Babi Yagubi’s tomb 

The article was dedicated to the again revival of the 

traditions which created in the Nakhchivan School of Architecture in 

the Sheikh Babi Yagubi’s tomb which Karabakh architectural 

monument. Architect of Sheikh Babi Yagubi’s tomb Ali Majidaddin 

Ajami's school of architecture learned deeply, created such a 

beautiful architectural monument, taking advantage of the knowledge 

taught to him by this school.The architectural style of the Sheikh 

Babi Yagubi's tomb is very similar to the architectural style of the 

Yusif Kuseyr oglu's tomb and Momina Khatun's tomb which 

examples of the Ajami's school of architecture.Sheikh Babi Yagubi's 

tomb, which is similar to the monuments of the Nakhchivan School 

of Architecture in terms of both construction technology and 

decorative composition is from monuments which traditions of the 

Nakhchivan School of Architecture are continued. 

Key words: tomb, architecture, monument, ornament, tower, 

dome 
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Elşən İbrahimov                                                                                                                        

(Rusiya) 

 

К вопросу о начале и завершении  

Нагорно-Карабахского конфликта 

  

  Уже давно наши соотечественники, живущие по всему свету, 

находятся в напряжении из-за ситуации армяно-

азербайджанского конфликта. Каждый из нас чувствует 

огромную боль из-за всего того, что творят на нашей земле 

армянские бандформирования и их приспешники.  

  Среди наших друзей, живущих в Подмосковье, есть немало 

выходцев из Нагорного Карабаха, которые готовы  отправиться 

на Родину, чтобы участвовать на работах по восстановлении 

разрушенных городов и деревень. 

  У многих из нас еще на слуху и в памяти начавшиеся 

трагические события вокруг Карабаха в 1988 году. Как известно, 

уже тогда в разных местах бывшего Советского Союза начали 

происходить первые вспышки на национальной почве. Видимо, 

руководство СССР не уследило или проигнорировало 

начавшиеся незаконные требования сепаратистов о выводе 

Нагорно-Карабахской автономной области из состава 

Азербайджанской ССР и передаче ее в состав Армянской ССР. 

А тем временем сепаратисты всех мастей и уровней, видя 

замешательство руководства страны и его неумение пресечь 

попытки перевернуть мир, решили сами перестроить тот самый 

мир. 

Первым делом хочется отметить, что, когда в 1988 году 

начались трагические события вокруг Карабаха, то верховным 

руководством СССР, в первую очередь главой Страны Советов 

Горбачевым вовремя не были приняты конкретные меры, к 

столь важной проблеме. Дело в том, что до этого вспышки, если 

так можно сказать, взрывы в национальной сфере уже 

происходили в столице Казахстана Алма Ате, в Тюменской 

области, Якутии… Но из-за бездарности высшего руководства 

масштаб этих трагедий расширился, в том числе начались 

незаконные требования армянских сепаратистов. Для начала они 
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организовали кровавые Сумгаитские события, чтобы показать 

всему миру, какие плохие азербайджанцы, и что жить с ними 

вместе невозможно. Были попытки властей успокоить народы, 

приводили разные доводы, строили радужные прожекты, но… 

Но успокоительные действия на граждан страны не 

воздействовали. Что называется, поезд ушел, ибо те, кому 

вверено было решать судьбу народов, проспали. 

О чем гласит история 

  Теперь армяне всюду нас представляют пришлым на Кавказ 

народом. При этом забывают, что на территории нынешней 

Азербайджанской Республики так же, как и на территории 

других стран, существовало много государств и религий, в том 

числе государства Атропатена, Мидия, Манна, Кавказская 

Албания, Ширваншахов, Сефевидов и других. А Азербайджан в 

разные периоды были Адерпатаганом, Адербайганом, 

Азербайганом и стал наконец Азербайджаном. На территории 

нынешнего Азербайджана действовало несколько религий, и по 

сей день здесь достаточно много мечетей, церквей, синагог, 

сохранились и Албанские церкви. 

   Был алфавит наших предков, который создавался в первой 

четверти 5 века. Албанский алфавит создавался из 52 букв. При 

написании религиозных, научных и художественных 

произведений использовали именно албанские буквы. А потом 

как случилось? Взяли и уничтожили захватчики. 

Теперь уже всем известны достоверные данные не только о 

Карабахе, но и о сегодняшней столице Армении. Исторические 

факты доказывают, что Иреван (до 1936 года так назывался 

город Ереван) был основан в начале XVI века как опорная 

крепость Сефевидской (тюрко-азербайджанской) империи на 

границе с Османской империей. 

  В 1655 году в Иреване побывал французский путешественник 

Жан Батист Таверние, а через десять лет - Жан Шарден, которые 

описали его как азербайджанский город.  Так что возраст 

Еревана - 500 лет.  

Виновники Карабахской войны 

  В 1984 году вышла на русском языке тиражом в 20 тысяч горе 

книга Зория Балаяна «Очаг», где настоящая история Закавказья 
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была искажена, напичкана фальсификацией и 

поджигательством. А суть заключалась в том, что надо изъять из 

Азербайджана Нагорно – Карабахскую Автономную область. Ну 

и ну! Куда замахнулись! Кстати, надо отметить, что армянские 

авторы фальсификациями занимаются и по настоящее 

время.  Так, в 1954 году в Москве вышел в трех томах 

Энциклопедический Словарь. Сопоставьте его с подобными 

энциклопедическими словарями, вышедшими после 1980 года. 

Во многих статьях этих словарей, относящихся к 

Азербайджанской культуре и истории, вы обнаружите 

вопиющие измышления, искажения, наглую ложь. 

Вернемся к Карабаху. Для начала один пример. Первый 

заместитель председателя КГБ СССР генерал армии Ф.Д.Бобков 

в своей книге «КГБ и власть» приводит серьёзные факты о 

национализме, существовавшем в Армении ещё во времена 

Советского Союза. Генерал, касаясь карабахских событий, 

кроме других приводит и такие сведения: «Опять-таки можно 

спорить о том, кто был первым, кто как себя вел, и кто больше 

виноват - азербайджанская или армянская стороны, но факт 

остается фактом: первыми жертвами стали азербайджанцы: 22 

февраля 1988 года в Аскеранском районе были убиты двое - 

работавший на виноградниках крестьянин и мальчишка, 

который показался подозрительным армянскому стрелку. К 

чести азербайджанских руководителей и народа республики, 

они постарались сдержать эмоции и не стали афишировать 

убийство...». 

  Отсюда и пошло, поехало. С помощью своих иностранных 

боевиков, террористов армяне один за другим захватили 

населённые пункты, не имеющие никакого отношения к 

Карабаху. В результате миллион беженцев, сотни, 

уничтоженных музеи, памятников мирового и республиканского 

значения. 

Только один страшный, кровавый пример 

Приведу только один страшный, кровавый пример. 25-26 

февраля 1992 года с помощью 366 - го полка СНГ армянами был 

стёрт с лица земли древний азербайджанский город Ходжалы. В 

результате геноцида убито 613 человек, из них 63 детей, 106 
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женщин, 70 стариков, 8 семей уничтожено полностью и 

сожжено. 487 человек стало калеками, из них 76 детей. Взято в 

плен 1275 человек, 150 человек пропало без вести. Всего в 

результате Карабахской войны Азербайджан потерял 

погибшими 30 тысяч своих граждан, а 50 тысяч стали калеками. 

И за пределами Карабаха армянские боевики показали себя 

варварами. Представьте, 7 районов и несколько сот сел 

превращены были ими в руины. А в этих селениях было немало 

общеобразовательных и музыкальных школ, техникумов, 

музеев, кинотеатров и других объектов. В Шуше уничтожили 

памятники Бюльбюля, Узеира Гаджибекова, поэтессы, дочери 

хана Натаван, разрушили памятник Вагифа. Плюс ко всему 

этому итог был ужасающим – враг захватил 20 процентов 

азербайджанских земель. 

  Тем временем бывший президент Армении Роберт Кочарян в 

своей автобиографической книге «Жизнь и свобода» пишет: «Я 

не только создал Нагорно-Карабахскую Республику, но и вокруг 

сделал пояс безопасности». Если сказать простым языком, то 

Кочарян гордится им организованной трагедией нашего народа. 

Дружба была… 

  Спрашивается, можно ли было разрушить дружбу между 

нашими народами?  Конечно, нет. Ведь между нашими 

народами были вековые дружеские отношения. Только в 

советское время сотни книг азербайджанских писателей и 

поэтов вышли на армянском языке, а армянских писателей - на 

азербайджанском языке. Народный поэт Азербайджана Самед 

Вургун, отмечая наши дружеские отношения, говорил: «Мы 

живём друг в друге». Повесть Наримана Нариманова «Бахадур и 

Сона», произведение Джафара Джаббарлы «1905 год» 

посвящены дружбе двух народов. Армянский поэт-ашуг XVIII 

века Саят Нова (1712-1795) (Арутун Саядян) писал на 

армянском, азербайджанском и грузинском языках. Писатель 

Аветик Исаакян в своем творчестве азербайджанской теме 

уделял особое внимание, писал рассказы «Ясаманханым», 

«Байрамали» и другие. Подобных примеров не сотни, а тысячи. 

А сколько у нас смешанных семей…. 
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Не исполнялись резалюции ООН 

Как известно, ООН издал несколько резолюций о выводе 

захватнических войск из всех этих районов и сёл. А руководства 

Армении не выполнило требование столь высокой инстанции. 

Минская группа ОБСЕ вообще ничего не сделала. 30 лет с верой 

и надеждой и в тревожном состоянии ждал народ 

Азербайджана, что все же в верхах додумаются, выполнят 

требования международных организаций, освободят наши 

земли. Но со стороны Армении поступали только угрозы, 

продолжались нарушения режима прекращения огня. В 

последнее время вообще нагло вело себя руководство Армении, 

заявляя, что Карабах – эта Армения. Обещал превратить в 

столицу колыбель Азербайджанской культуры город Шушу. Их 

министр обороны угрожал, что их армия захватит новые 

азербайджанские земли. Конечно, руководство и народ нашей 

страны принимало адекватные меры, чтобы освободить свои 

земли. 

Мы не хотели войны 

  Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев в течение 

последних семнадцати лет почти в каждом своем выступлении 

заявлял, что мы не хотим войны, хотим мирного решения 

конфликта, а если Армения не освободит наши земли, то мы 

освободим своей силой. 26 апреля сего года выступая на 77-ой 

сессии ЭСКАТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

сказал: «В 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 

резолюции, требующие полного, незамедлительного и 

безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с 

оккупированных территорий Азербайджана. Однако эти 

резолюции Арменией никогда не исполнялись. Для 

недопущения двойных стандартов я призываю страны-партнеры 

присоединиться к усилиям, направленным на предложение и 

подготовку механизмов исполнения резолюций Совета 

Безопасности ООН. Мы были свидетелями, когда некоторые 

резолюции Совета Безопасности ООН исполнялись в течение 

нескольких дней. Что же касается Азербайджана, то данные 

резолюции оставались невыполненными в течение 27 лет. 

Никакой надежды на то, что Армения выполнит требования 
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резолюций Совета Безопасности, не было. На протяжении всего 

этого времени на Армению не было оказано никакого давления, 

против нее не применялись санкции». 

  А началу военных действий 27 сентября 2020 года 

предшествовали снова же преступные действия армянских 

вооружённых сил. Они в июле совершили нападения на 

Товузский район, пытались захватить села, затем во многих 

местах линии прикосновения злостно нарушили режим 

прекращения огня. Тут никак нельзя было оставаться 

равнодушным. Верховный Главнокомандующий 

Азербайджанских Вооруженных Сил Ильхам Алиев отдал 

приказ, а армия начала чистить нашу территорию от 

террористов. Народ Азербайджана независимо от 

национальности объединялся в один кулак вокруг Президента. 

Против врага воевали азербайджанцы, талыши, лезгины, 

аварцы, русские, удины… Всё сделали для фронта. Молодые 

записывались добровольцами, и ветераны Первой Карабахской 

войны не остались на стороне, тоже записывались 

добровольцами. Но наша героическая армия без какой-либо 

помощи один за другим освободила родные города и села. 

Армянская сторона продолжала свои террористические акты, 

расстреливая мирное население. Как известно, в Гяндже, Барде, 

Тертете и других городах от брошенных их крупнокалиберных 

оружий погибли наши люди, разрушены здания. Надеялись, что 

их преступные деяния поддержит Россия. И Россия приняла 

справедливую позицию. 

Так говорил президент России 

Президент Владимир Путин заявил, что «Азербайджан ведёт 

боевые действия на своей территории, признанной 

международным сообществом». 17 ноября 2020 года отвечая на 

вопросы СМИ Президент России Владимир Путин говорил: «Я 

уже сказал, что никто, даже Армения не признала 

независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения 

международного права? Что Азербайджан возвращал 

территории, которые он считал (Азербайджан), но и всё мировое 

сообщество считало азербайджанской территорией. И в этой 
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связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает 

ему в этом известную помощь». 

 

 

 

Вовремя 44-дневной войны 

К огромному сожалению, вовремя 44-дневной войны погибли 

тысячами молодых людей. А у Армении потери ещё больше. 

  В дни войны западные страны одна за другой посылали своих 

журналистов, которые чаще всего задавали Ильхаму Алиеву 

вопросы подстрекательского толка, а он отвечал им мастерски и 

дипломатично. Так, в одном из материалов социальных сетей 

говорится: «2 ноября 2020 года Президент Азербайджанской 

Республики Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу 

ARD, в котором заявил, что провокации Армении в отношении 

Азербайджана носят постоянный и целенаправленный характер. 

Первая военная провокация была совершена в июле, вторая - в 

августе, третья - 27 сентября. В результате тяжелого 

артиллерийского обстрела армянской стороной некоторых 

городов и сел, расположенных вблизи линии соприкосновения, 

2465 домов, 97 многоквартирных жилых домов и 455 

гражданских объектов оказались в негодном состоянии, 91 

человек погиб и 404 получили ранения. Армения всегда была 

против мирного урегулирования конфликта. Несмотря на то, что 

Азербайджан был сторонником прекращения огня, армянская 

сторона была заинтересована в продолжении войны. Они 

обстреливали ракетами города, расположенные вдали от линии 

соприкосновения, нанося ущерб гражданской инфраструктуре. 

Тот факт, что Азербайджан трижды соглашался на прекращение 

огня, демонстрирует волю к прекращению военных 

столкновений и решению данного вопроса политическим путем 

за столом переговоров. Однако за столом переговоров их 

позиция заключалась в попытке обмануть посредников и 

Азербайджан. В связи с нагорно-карабахским конфликтом 

между Арменией и Азербайджаном, Советом Безопасности 

ООН и Генеральной Ассамблеей ООН, Европейским 

парламентом, ПАСЕ, ОБСЕ и другими международными 
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организациями были приняты многочисленные решения и 

резолюции. В этих документах был признан факт оккупации 

азербайджанских территорий, требовался безоговорочный 

вывод вооруженных сил Армении с оккупированных 

территорий. Несмотря на это, в направлении урегулирования 

конфликта до сих пор не достигнут прогресс, и мы наблюдаем 

явное равнодушие к этому вопросу со стороны международных 

организаций. А "застывшее" состояние конфликта 

удовлетворило международных посредников. Однако 

сопредседатели Минской группы должны были применить 

санкции к Армении. Если бы в отношении Армении были 

применены серьезные санкции, в свое время примененные в 

отношении Ирака, оккупационные силы давно уже отступили. 

Азербайджан уже более месяца осуществляет исполнение 

решений и резолюций Совета Безопасности ООН».  

А сегодня руководство и народ нашей страны настроено 

полностью восстановить освобождённые районы даже лучше, 

чем было раньше. Так, сегодня продолжаются работы по 

восстановлению и заселению освобождённых от 30-летней 

армянской оккупации территорий. 

На восстановление освобождённых территорий из госбюджета 

на 2021 год выделено 2,2 млрд манатов (1,9 млрд долларов). 

Если этой суммы будет недостаточно, государство выделит 

дополнительные средства. 

Власти Азербайджана приступили к работам разминирования 

освобождённых от оккупации территорий. Параллельно в 

регионе реализуется первые инфраструктурные проекты. 

К культурной столице Азербайджана Шуше прокладываются 

две новые дороги. Ожидается, что одна из дорог будет готова к 

осени. Аэропорты планируются в освобождённых Лачине и 

Зангилане… 
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(Türkiyə) 

Büyük satranç tahtası’nda Güney Kafkasya: Ermenistan-

Azerbaycan savaşı, devletlerin tutumu ve jeopolitik hamleler  

(The South Caucasus in the grand chessboard: Armenia-Azerbaijan 

war and geopolitical attacks) 

Öz: Makalede “Büyük Satranç Tahtası” teorisine dayanarak 

Güney Kafkasya’nın dünyanın siyasi haritasındaki yeri, İkinci 

Karabağ Savaşı, büyük devletlerin tutumu araştırılmış, jeopolitik 

hamleler analiz edilmiştir. Ermenistan ile Azerbaycan arasında Birinci 

Karabağ Savaşı’nın sonucu olarak Azerbaycan topraklarının %20’si 

Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Çatışan taraflar arasında 

uzlaşma sağlanamadığından sorunun barışçıl yollarla çözümü 

devletlere havale edilmiş, fakat 1994 senesinden itibaren devam eden 

barış görüşmeleri beklentileri karşılayamamış ve nihai aşamaya 

varılamamıştı. Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından 

işgalinin sürmesi yeni bir savaş çıkma olasılığını artırmaktaydı. 

Azerbaycan’ın ekonomik ve askeri olarak güçlenmesi bölgedeki güç 

dengelerini değiştirdi. Ermenilerin 2020 yılında defalarca saldırıları 

karşısında Azerbaycan, askeri kuvvet kullanımına baş vurdu ve İkinci 

Karabağ Savaşı patlak verdi. Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihli sınır 

ihlali ve işgalci tavrı “ani savaş”ın başlangıcı idi. Azerbaycan’da hem 

resmi düzeyde hem de halkta artan topraklarını geri alma isteği de 

Ermenistan’ın saldırılarının karşılıksız kalmamasını sağladı. Sonuçta 

Azerbaycan tarafı meşru müdafaa hukukuna dayanarak işgal altındaki 

topraklarının büyük kısmını kurtardı. 

Anahtar kelimeler: Büyük Satranç Tahtası, Güney Kafkasya, 

Ermenistan, Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı, Türkiye, Rusya, 

ABD, Fransa, jeopolitik hamleler 

Abstract: In this article was examined location of the South 

Caucasus on the world’s geopolitical map, the Second Karabakh War, 

the position of great powers and geopolitical attacks was analyzed 

based on the Great Chessboard theory. 20% of Azerbaijan territory 

was occupied by Armenia, as a result of the First Karabakh War 

between Armenia and Azerbaijan. There is not been commitment to 
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peace between two sides and the solution for this problem was 

entrusted to the states. But expectations for peace and the final 

resolution wasn’t reached since the OSCE Minsk Group started this 

process in 1994. Continuning occupation of the Azerbaijani lands by 

Armenia was increasing the likehood of getting a new war. Economic 

and military strengthening of Azerbaijan changed the balance of power 

in the region. Azerbaijan realized of using military force against to 

Armenian’s repeatedly military attacks in 2020 and broke out Second 

Karabakh War. Armenia’s border violation on September 27th 2020 

and its invasion attempt was the beginning of this “sudden war”. 

Combined with the desire in Azerbaijan to get back the occupied 

territories both at the official level and among the public, there was a 

resporse against Armenia’s attacks. As a result, Azerbaijan liberated 

important part of its territories based on its right to self-defence.  

Key words: The Grans Chessboard, the South Caucasus, 

Armenia, Azerbaijan, the Second Karabakh War, Turkey, Russia, 

USA, France, geopolitical attacks. 

Giriş 

ABD’nin Ulusal Güvenlik danışmanlarından ünlü strateji uzmanı 

ve politikacı Zbigniew Brzezinski tarafından 1997 yılında ortaya atılan 

“Büyük Satranç Tahtası” teorisi uluslararası ilişkiler literatüründe yer alan 

ve gerçek anlamda dünya devletlerinin yerini belirleyen jeopolitik bir 

teoridir. Adından da görüldüğü üzere bu teoride dünya satranç tahtasında 

benzetilmektedir. Dünyanın siyasi haritası incelendiği zaman çeşitli 

devletlerin dünyanın jeopolitik haritasında kilit öneme sahip oldukları 

görülebilir. Bazı devletler kendi sınırları dışında saldırıda bulunma ve 

baskı yapma gücüne göre, bazıları da saldırıya açık durumlarına ve 

içinde bulundukları konumlarına göre değişik şekillerde 

sınıflandırılabilirler. Brzezinski, bu tip devletleri jeostratejik 

oyuncular ve jeopolitik mihverler olarak tanımlamıştır.62Zbigniew 

Brzezinski’ye göre, etkin stratejik oyuncular, mevcut jeopolitik 

durumu değiştirmek amacıyla sınırlarının ötesinde güç uygulama ya da 

etkide bulunma yeteneğine ve ulusal iradesine sahip olan devletlerdir. 

                                                           
62Zbigniew Brzezinski. Büyük Satranç Tahtası, İstanbul: Sabah kitapları, 

1998, s. 40.   
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Bunlar jeopolitik olarak değişken olma potansiyeli veya karakterine 

sahiptirler. Ulusal azamet, ideolojik tatmin, dinsel kurtarıcılık ya da 

ekonomik büyüme arayışı sebebiyle bazı devletler bölgesel egemenlik 

ya da küresel itibar peşinde koşmaktadırlar.63  

Jeopolitik mihverler ise önemleri güç ve motivasyonlarından 

değil, daha çok hassas konumlarından ve potansiyel olarak saldırıya 

açık durumlarının jeostratejik oyuncuların tavırları için doğuracağı 

sonuçlardan kaynaklanan devletlerdir. Çok sıklıkla jeopolitik 

mihverler, coğrafyaları tarafından belirlenir, – ki, bu coğrafya onlara 

bazen önemli bölgelere girişte ya da önemli bir oyuncuya kaynak 

sağlamayı reddetmekte özel bir rol verir. Bazı durumlarda jeopolitik 

bir mihver, yaşamsal bir devlet, hatta bir bölge için koruyucu bir 

kalkan gibi davranabilir. Bazen bir jeopolitik oyuncu için çok önemli 

siyasal ve kültürel sonuçları olduğu söylenebilir.  

Jeopolitik önemini koruyan kıtalardan biri olan Avrasya, 

küresel üstünlük mücadelesinin oynandığı satranç tahtasıdır ve bu 

mücadele jeopolitik çıkarların stratejik iradesi olan jeostratejiyi içerir. 

Avrasya’nın çok önemli parçalarından olan Güney Kafkasya ise 

jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle oldukça önemli bir coğrafyada 

yerleşmektedir. Bu makalede “Satranç tahtası” teorisi bazında Güney 

Kafkasya’nın dünyanın jeopolitik haritasındaki yeri ve bölgeye yönelik 

jeopolitik hamleler analiz edilmeye çalışılacaktır.  

Orta Doğu, Avrupa ve Asya arasında yer alan, tarih boyu 

jeopolitik çıkarların çatıştığı alan olan Güney Kafkasya’yı sadece coğrafi 

konumu itibariyle değil, enerji kaynakları dikkate alındığında 

“Avrasya’nın dayanak noktası” olarak nitelemek mümkündür. Asırlar 

boyu emperyalist güçler bu bölgeye sahip olmayı hedeflemiş ve kendi etki 

alanlarını diğer bölgelere taşımak için Güney Kafkasya’dan bir üs olarak 

yararlanmak istemişler. Tarihen büyük güçler kendi emperyalist 

emellerini gerçekleştirirken çeşitli bahane ve yöntemlere başvurmuşlar. 

Günümüzde dünyada yaşanan olaylarda, büyük güçlerin jeopolitik 

çıkarlarında bu yöntemleri görmek mümkündür. Günümüzde büyük 

güçlerin jeopolitik çıkarlarının gerçekleşmesinde El-Kaide, İŞİD, El-

                                                           
2İbid  
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Nusra, Boko Haram ve s. terör örgütlerinin oynadığı rolü XIX. yüzyıl 

sonu – XX. yüzyıl başlarında Armenakan, Hnçak, Taşnaksutyun gibi 

ermeni terör örgütleri oynamışlardı. Yöntem aynı, yalnız roller 

değişmiştir. Bu bağlamda tarihin çeşitli dönemlerinde Güney Kafkasya’da 

jeopolitik çıkarların gerçekleşmesinde büyük rol oynayan araçlardan biri 

Ermeni kartı olmuştur. XX. yüzyıl başlarında büyük güçler tarafından 

Türk Dünyası’nın bağrına saplanan bir hançer olarak teşekkül eden 

Ermenistan, günümüzde de aynı misyonu layıki ile taşımakta, büyük 

güçlerin, özellikle Rusya’nın bölgedeki jeopolitik çıkarlarının uygulayıcısı 

görevini başarıyla yürütmekte, Güney Kafkasya’da istikrarı bozan ve 

güvenliği tehdit eden bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bilindiği üzere savaş adaletin ihlal edildiği anda gerçekleşir. 

Adaleti düzenleyen sistem uluslararası hukuktur. Fakat devletlerin 

adaleti yok, jeopolitik menfaatleri vardır. Bu her zaman böyle 

olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Güney Kafkasya bölgesinde 

güvenliği tehdit eden devlet Ermenistan, adaleti kurmaya çalışan ve 

kendi hak işi uğruna mücadele eden taraf ise Azerbaycan’dır. Fakat bu 

meselede jeopolitik çıkarlarını her zaman ön planda tutan büyük güçler 

geleneksel olarak adil tutum değil, çifte standartlar politikasını 

yürütmüşlerdir. Kuşkusuz, bunun çeşitli nedenleri vardır.  

Siyasi tarihte “güçlü devlet” ve onun temsil etdiği “büyük 

siyaset” gerçeği vardır. Devletler arasında barışı korumayı ilke edinen 

bütün düzenler her zaman jeopolitika karşısında yenilgiye 

uğramışlardır. Tarihin çeşitli dönemlerinde güçlü devletlerin 

belirlediği büyük siyasetle jeopolitik menfaatler her zaman ön planda 

tutulmuş, dünya güç merkezleri arasında paylaşılmaya çalışılmıştır. 

Uluslararası ilişkileri düzenleyen sistem olmadığından çıkarlar 

yeniden çatışmış ve her devlet kendi üstünlüğünü göstermeye 

çalışmıştır. 60 seneyi aşkın bir süredir uluslararası ilişkiler tarihinde 

tüm dünya halklarının beraberliği, devletlerin içişlerine müdahaleye 

son verilmesi, toprak bütünlüğüne saygı, sorunların barış yolu ile 

çözülmesi gibi ve s. ilklere dayanarak oluşturulan bir kurum olarak 

BM faaliyet gösterse de, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan 

devletler – ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa – kendileri bile 

dünyanın istenilen bölgesine BM gibi büyük bir kurumun izni olmadan 

istediği sayıda asker gönderebilir veya orada savaş başlatmak 
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iktidarında olduğunu gösterebilirler. Kuşkusuz, büyük güçlerin bu 

yolda attıkları adımlar liberal değerlere uygun olmayıp, ülkelerin 

içişlerine müdahale edilmiş, insan hukukları ve devletlerin toprak 

bütünlüğü bozulmuştur.  

Dünya düzenini uluslararası hukuk ve kurumlar değil, kilit 

jeopolitik aktörlerin güç potansiyellerinin oranı belirlemektedir. 

Varılan tespitlere binaen, BM Güvenlik Konseyi’nin çatışmaların ve 

sorunların çözümü için gereken siyasi iradeye sahip olmadığı 

görülmüştür. Bu bağlamda BM’in misyonuna yönelik şüpheler 

oluşmakta ve onun hiçbir işe yaramayan, faydasız bir kurum olduğu 

yönünde haklı eleştiriler meydana gelmektedir. Gerçek şu ki, BM 

Güvenlik Konseyi üyelerinin kafası dünya gücü olma yolunda 

mücadele üzerine yoğunlaşmıştır. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve 

Çin uluslararası hukuka uyması gereken devletlere örnek olma yerine 

kendileri onu ihlal etmektedirler. Görünen o ki, dünyada uluslararası 

hukuk çerçevesinde süpergüçlere baskı yapabilecek, onları etki altına 

alabilecek uluslararası bir organizasyon mevcut değil. Böyle bir 

durumda başta BM olmakla, uluslararası kurumların faaliyeti ve 

varlığına yönelik haklı olarak beyinlerde şöyle bir düşünce 

oluşmaktadır: Uluslararası kurumlar ve organizasyonlar büyük 

güçlere kendi çıkarları ve yaptıkları cinayetlerin üzerini kapatmak, 

gerektiğinde ona hukuki kılıf giydirmek için oluşturulan sahte ve 

oyuncak kurumlardır.  

Eğer dünyanın sorunlu bölgelerinde, özellikle jeopolitik 

çıkarların çatıştığı alanlarda yaşanan olaylar ve yapılan cinayetler 

uluslararası organizasyonlar tarafından örtbas edilecekse, o zaman 

hangi adalet ve uluslararası hukuktan bahsedilebilir?  

Dünyanın bir çok ülkesində ajitasyonların, oyunların, 

iğtişaşların ve savaşların sonu gözükmüyor. Aynı durumu Güney 

Kafkasya’da da gözlemlemek mümkündür. Nitekim Gürcistan’ın 

toprak bütünlüğü bozulmuş, Ermenistan ile Azerbaycan arasında 

sorunlar ve sıcak çatışmalar yaşanmış, Ermenistan gibi bir devlet 

bizzat kendilerni liberal ve demokratik olarak nitelendiren büyük 

devletlerin aktif yardımı (hem ekonomik hem de askeri yardımı) 

sayesinde kendisinden güçlü olan Azerbaycan topraklarının %20’ni 

işgal etmişti. Genel olarak 1990’lardan günümüze kadar Güney 
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Kafkasya da dahil olmakla ekser Post-Sovyet ülkelerinde yaşanan ve 

yaşanmakta olan gelişmeler, trajik olaylar, aynı zamanda Rusya’nın 

jeopolitik öncelikleri analiz edildiğinde çok önemli hususlar ortaya 

çıkmaktadır: Rusya, kendisine karşı çıkan devletlerin torpak 

bütünlüğünü ihlal veya tehdit etmiştir.  

Avrasyacı fikirleriyle öne çıkan ünlü Rus siyaset bilimci ve 

stratejist Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Post-Sovyet ülkeleri ile Rusya 

arasındaki ilişkilerin perspektiflerini, Rusya’ya karşı çıkan devletlerin 

akibetini veya olabilecekleri şöyle değerlendirmektedir: “Her hangi 

bir eski Sovyet ülkesinin toprak bütünlüğünün garantörü Rusya’yla 

ilişkileridir. Eski Sovyetlerde hangi ülkenin Rusya’yla ilişkisi iyiyse, 

onun toprak bütünlüğü de sağlanmış oluyor. Eğer ilişkiler kötüyse, o 

zaman o ülke veya ülkelerin toprak bütünlüğü ihlal ediliyor... 

Gürcistan, Ukrayna, Moldova gibi Rusya’yla kötü ilişkiler sürdüren 

ülkelerin egemenliği artık ihlal edilmiştir...”64 

Bu durum “güçlü devlet” ve onun temsil etdiği “büyük siyaset” 

gerçeği varlığını bir daha yansıtmaktadır. Nitekim, Ermenistan-

Azerbaycan, Dağlık Karabağ çatışmasında da Rusya’nın “büyük siyaset 

gerçeği”ni görmek mümkündür.  

Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ Sorununda 

Çatışan Tarafların Tutumu, BM Güvenlik Konseyi’nin Kararları 

ve AGİT’in Minsk Grubu’nun Faaliyeti  

Yaklaşık 30 senedir, çözüm yolları çıkmaza giren Ermenistan-

Azerbaycan, Dağlık Karabağ çatışmasının ne zaman sonlandırılacağı 

belirsizliğini son dönemlere kadar korumaktaydı. Öncelikle her iki 

ülkede karşılıklı olarak birbirilerine asla bir araya gelemeyecek 

düşman gözüyle bakılmaktaydı. Keza durum bu gün de değişmemiştir. 

Ermenistan tarafı resmi düzeyde yapılan bütün konferans ve 

uluslararası toplantılarda Azerbaycan tarafına yönelik çeşitli 

                                                           
64“Rusya’ya karşı gelenlerin toprak bütünlüğü ihlal ediliyor – Gürcistan, 

Ukrayna, Moldova…” – Aleksandr Dugin. https://yenicag.info/rusyaya-karsi-

gelenlerin-toprak-butunlugu-ihlal-ediliyor-gurcistan-ukrayna-moldova-

aleksandr-dugin/embed 

https://yenicag.info/rusyaya-karsi-gelenlerin-toprak-butunlugu-ihlal-ediliyor-gurcistan-ukrayna-moldova-aleksandr-dugin/embed
https://yenicag.info/rusyaya-karsi-gelenlerin-toprak-butunlugu-ihlal-ediliyor-gurcistan-ukrayna-moldova-aleksandr-dugin/embed
https://yenicag.info/rusyaya-karsi-gelenlerin-toprak-butunlugu-ihlal-ediliyor-gurcistan-ukrayna-moldova-aleksandr-dugin/embed
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ithamlarda bulunmuş ve onu eski Ermeni topraklarına sahiplenmeleri 

iddiasıyla suçlamıştır. Azerbaycan tarafı da aynı tepkiyi göstererek 

karşı tarafı suçlamış, Ermenilerin işgal ettikleri topraklardan 

çekilmeleri ve yaptıkları katliamlar dolayısıyla yargılanmaları 

gerektiği konusunda şikayette ve taleplerde bulunmuştur. Bu sebepten 

Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ çatışmasının çözümü 

yolunda en büyük engellerden biri her iki tarafın Dağlık Karabağ’a 

diğer taraftan önce geldiğini ve bu topraklar üzerinde kendi varlığının 

meşru olduğunu iddia etmeleri olmuştur. Halbuki belgeler Ermenilerin 

bölgeye günümüzdeki Dağlık Karabağ sorununa da sebebiyet teşkil 

eden 1828 tarihli Türkmençay antlaşmasının XV. maddesi gereğince 

Ruslar tarafından göçürüldüklerini onaylamaktadır. Fakat konuya 

tarihi gerçekler ışığında bakılırsa, Ermenilerin Dağlık Karabağ’a 

Azerbaycan Türklerinin kendilerinden sonra geldiklerini ve bu 

topraklar üzerinde kendi varlığının meşru olduğunu iddia etmelerinin 

hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Sorunun tarihi bilgiler esasında 

çözüleceği de gerçeği hiçbir şekilde yansıtmaz. Zaten Ermenistan’ın 

bütün devlet başkanları “hedeflerinin hiçbir zaman Dağlık Karabağ’ı 

Azerbaycan yönetimine bırakmak olmadığını” net bir şekilde ifade 

etmişlerdir. Böyle bir durumda çatışan taraflar arasında uzlaşmanın 

mümkün olamayacağı ve barışın sağlanamayacağı kanaati oluşmuştur. 

AGİT’in Minsk Grubu’nun girişimiyle çözüm bulunma çabalarına hız 

verilse de, 26 yıl süren barış görüşmeleri beklentileri karşılayamamış 

ve hiçbir sonuç vermemiştir. Çünkü öneriler ya çatışan taraflarca kabul 

görmemiş ya da taraflardan biri önerilere sıcak baksa da, diğer taraf 

kendisi açısından tamamen olumsuz karşılamıştır. Çatışma ile ilgili, 

haklı veya haksız tarafın belirlenmesi konusunda devletlerin ve 

uluslararası kurumların da tutumu gerçekçi olmamıştır. Süreç 

içerisinde Ermeni birliklerinin işgal ettikleri bölgelerden geri 

çekilmelerine yönelik bazı BM Güvenlik Konseyi kararları alınmıştır. 

Bunlar: 822 sayılı 30 Nisan 1993 tarihli, 853 sayılı 29 Temmuz 1993 

tarihli, 874 sayılı 14 Ekim 1993 tarihli ve 884 sayılı 11 Kasım 1993 

tarihli kararlardır. Bu kararlarda işgalici güçlerin işgal edilen 

bölgelerden çekilmesi talebinde bulunulmasına ve kararın yürürlüğe 

girmesine rağmen Ermenistan tarafı bu kararları ihlal etmiştir. 

Arabuluculuk misyonunu yüklenen Minsk Grubu’nun 

eşbaşkanları ise çatışma konusunda kesin tutumlarını ve işgal 
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faktörünü belirtmekten çekinmişlerdir. Bu tür yaklaşımın ve kurumun 

mekik diplomasisinin iflası Azerbaycan’da haklı olarak AGİT’in 

Minsk Grubu’nun faaliyetine olan güvenini tamamen kaybetmesine 

neden oldu. Bilindiği üzere, AGİT’in Minsk Grubu eşbaşkan 

üyelerinin her biri ayrı küresel güç merkezlerini temsil etmektedir. Bu 

ülkeler işgalci taraf üzerinde baskı yapmak için jeopolitik nüfuza 

sahiptirler. Fakat asıl sorun büyük güçlerin çatışmayı çözme 

yetenekleri değil, onların politik iradelerinden kaynaklanmaktadır. 

AGİT’in Minsk Grubu eşbaşkanları çatışmanın daha da 

körüklenmesini önlemek için Azerbaycan ve Ermenistan’a seferler 

gerçekleştirmekteydiler. Bu şekilde onlar çatışmanın çözüm yolları 

üzerine değil, daha çok yönetilmesine kafa yormaktaydılar. Bu 

nedenle Azerbaycan’da hem resmi düzeyde, hem de kamuoyunda 

eşbaşkanların her iki ülkeye seferleri haklı olarak “turistik sefer” 

şeklinde değerlendirildi. Bunu koz olarak elinde tutan Ermenistan, 

mevcut statükonun devamına çalışmış ve sorunun çözüme 

kavuşmasında isteksiz bir tutum sergilemiştir.  

 

Dağlık Karabağ Sorununda Rusya’nın Jeopolitik 

Öncelikleri  

Sorunun günümüze kadar çözüme kavuşamamasında asıl 

önemli etken Rusya faktörü olmuştur. Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık 

Karabağ çatışması Rusya’nın jeopolitik öncelikleri ve çıkarları 

çerçevesinde farklı bir konuma sahiptir. Rusya, uzun süredir 

Ermenistan’ı desteklemektedir. Hâlbuki AGİT’in Minsk Grubu’nun 

eşbaşkanlarından biri olarak bu devletin asıl görevi her iki devlet 

arasında kalıcı ve adaletli bir barışın egemen olmasına çalışmaktı. 

Belirtilmesi gereken hususlardan biri AGİT’in Minsk Grubu’nun 

eşbaşkanlarından biri olarak Rusya, kendisini çatışma yörüngesine 

dahil ettirmekle sorunun anahtarının bizzat kendi elinde olduğunu bir 

daha beyan etmiştir.  

Bağımsızlık sonrası Azerbaycan’ın kendi sınırları içerisinde 

Rus askeri üslerini kabule yanaşmayarak Moskova’nın taleplerini 

reddetmesi ile “güven vermeyen ülke” konumuna gelmesi üzerine 

Rusya, Dağlık Karabağ çatışmasındaki pozisyonunu kötüye kullanarak 
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Ermenistan’daki askeri varlığını yasallaştırmış ve Azerbaycan’a siyasi 

baskı uygulamıştır. AGİT’in Minsk Grubu’nun eşbaşkanlarından biri 

olarak Rusya’nın bu adımı onun arabulucu misyonu için kabul 

edilemez. O, hem çatışan taraflar arasında arabuluculuk yapmakta, 

diğer taraftan da Ermenistan’ı silahlandırmaktaydı. Moskova’nın 

Ermenistan’ın silah ithalatındaki payı %96’dır.65 Bu durum Dağlık 

Karabağ sorununun ortaya çıkmasından günümüze kadar Rusya’nın 

oynadığı rolü gözler önüne sermektedir. Fakat Rusya bu adımı atmakla 

sırf Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü olarak Ermenistan’la 

ilişkiler kurduğunu ve bunun AGİT’in Minsk Grubu’ndaki faaliyeti ile 

hiçbir bağlantısının olmadığını iddia etmiştir.  

Rusya’nın AGİT’in Minsk Grubu’nun eşbaşkanlarından biri 

olarak tarafsız davranması gerekirken Ermenistan’ı silahlandırması 

Karabağ sorununun çözümünün Moskova’nın çıkarlarına uygun 

olmadığını göstermiştir. Aksi takdirde Rusya, Azerbaycan topraklarını 

işgal eden ve hatta savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği bir sırada 

Ermenistan’a çok sayda silah ve cephane vermezdi. Bu hareket 

bölgede barışa hizmet etmemekle birlikte Güney Kafkasya’da 

gerginliğin artması ve istikrarın bozulmasına da ortam yarattı. 

Özellikle 2-5 Nisan 2016 tarihli “Dört Gün Savaşı”ndan sonra 

askeri dengeyi koruma adına Rusya Ermenistan’a yeni silahlar – 

“İskender” operatif-taktik füzelerini verdi ve bunun yanısıra 

Ermenistan’da ortak hava savunma sistemlerini de kurdu.66 Hatta 

Ermenistan 21 Eylül 2016’da bağımsızlığının 25. yıldönümüne adanan 

askeri geçit töreninde Rus silahları olan “İskender” operatif-taktik füze 

sistemlerini, “Smerç” reaktif yaylım ateşi sistemlerini, “İnfauna” 

radyoelektron mücadele sistemini, “Toçka – U” ve “Elbrus” (R-17 

balistik füzeleriyle) taktik füze sistemlerini ve diğer askeri silah 

                                                           
65Paul Holtom v.d. “Trends in International Arms Transfers 2011”, SIPRI, 

March 2012, http://books.spri.org/files/FS/SIPRIFS1203.pdf, erişim tarihi: 

13.09.2012. 
66Sebastien Roblin, “This is the armas race from hell (and Russia is adding 

fuel to the fire)”. http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-arms-race-hell-

russia-adding-fuel-the-fire-18475. 

http://books.spri.org/files/FS/SIPRIFS1203.pdf
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-arms-race-hell-russia-adding-fuel-the-fire-18475
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-arms-race-hell-russia-adding-fuel-the-fire-18475


131 
 

çeşitlerini gösterdi.67 Aslında Rusya, kendi üretimi olan “İskender” 

operatif-taktik füze sistemlerinin ve diğer füzelerin Erivan’da 

gösterilmesine izin vererek aslında kendi silahlarının dünyaya 

tanıtımını yapmak istiyordu. Ermeniler de bundan faydalanarak 

Azerbaycan’a yönelik olası savaşta zafer kazanacaklarını beyan 

ediyorlardı. Üstelik, tüm Ermeni analistleri, politikacıları ve memurları 

savaştan bahsediyorlardı.68 

“İskender” operatif-taktik füze sistemleri Rusya’nın NATO ve 

ABD’ye yönelik dengeleyici unsur özelliği taşıyan bir silah olarak 

nitelendirilebilir. Bu füzelerin Rus arsenalinde yer alan en etkin silah 

olduğu, 7 metre çapında kesinlik ve hedefe erişebildiği, ciddi hasar 

potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. Fakat bu sistemlerin 

Ermenistan’da yerleştirilmesi adıgeçen devlete gösterilen desteğin de 

açık şekilde teyit edilmesi olarak yorumlanabilir. Fakat İskender 

füzelerinin Ermenistan’da bulunması bu devleti Rusya’nın bölgesel 

askeri yapılanması haline getirdi.69 Azerbaycan da bu silahlanmaya 

cevap olarak, İsrail ve Pakistan ile askeri işbirliğini daha da 

genişlendirdi ve kısa süre içerisinde resmi düzeyde silah aldıklarını 

belirtti.70 Her ne kadar Rusya bu silahlanmanın Azerbaycan’a karşı 

yönelmediğini belirtse de, ortada değişmeyen bir hakikat vardı ki, bu 

da Ermenistan’ın güçlü şekilde silahlandırılmasıydı. Azerbaycan’ın da 

Rusya’dan silah aldığı bir gerçektir. Bu yönüyle Rusya Ermenistan’ın 

güvenliğine katkı yapmadı, aksine, Rus silahlarının önemli 

tedarikçilerinden Azerbaycan ile silahlanma yarışını da artırdı. Böyle 

                                                           
67Ermənistan “İsgəndər-M” raketlərini və “Smerç”ləri ilk dəfə nümayiş 

etdirdi. http://anaxeber.az/fles/25382-ermenistan-sgender-m-raketlerini-ve-

smerchleri-ilk-defe-numayish-etdirdi.html 
68Экс-министр: Поставки “Искандеров” остудят горячие головы в 

Баку / “EADaily”, 23 Eylül 2016.  
69Aslan Yavuz Şir, “Rüşvet mi? Yeni bir sorun mu? Ermenistan’ın İskender 

füzeleri”. http://avim.org.tr/tr/Yorum/rusvet-mi-yeni-bir-sorun-mu-

ermenistan-in-yeni-iskender-fuzeleri.  
70Bakıdan İrəvana gözdağı, Kremlə mesaj. http://pia.az/_ 

Bakidan_Irevana_gozdagi,_-173199-xeber.html#.WFegCtJ97cs; Elxan 

Şahinoğlu, “Netanyahunun Bakı səfəri və Tehranın “böyük şeytan” gedişi”. 

http://pia.az/_Netanyahunun_Baki_seferi_-173081-

xeber.html#.WFefHNJ97cs. 

http://eadaily.com/ru/news/2016/09/23/eks-ministr-postavki-iskanderov-ostudyat-goryachie-golovy-v-baku
http://eadaily.com/ru/news/2016/09/23/eks-ministr-postavki-iskanderov-ostudyat-goryachie-golovy-v-baku
http://pia.az/_%20Bakidan_Irevana_gozdagi,_-173199-xeber.html#.WFegCtJ97cs
http://pia.az/_%20Bakidan_Irevana_gozdagi,_-173199-xeber.html#.WFegCtJ97cs
http://pia.az/_Netanyahunun_Baki_seferi_-173081-xeber.html#.WFefHNJ97cs
http://pia.az/_Netanyahunun_Baki_seferi_-173081-xeber.html#.WFefHNJ97cs
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bir rekabette çatışma tarafları ister-istemez silah tedarikçisi olan 

devletlerin “müşteri”sine dönüşür ki, bu da başta Rusya olmakla silah 

ticaretinde önemli rol oynayan güçler için etkin bir faktördür. Böyle 

bir durumda Güney Kafkasya’da istikrarın sağlanması ve 

Ermenistan’la Azerbaycan arasında yaşanan sorunun çözüme 

kavuşması Rusya açısından arzuedilen olmamıştır. Sonuç olarak, 

Rusya’nın Güney Kafkasya’da Ermenistan’a önemli ölçüde askeri 

yardımda bulunması, bu ülkenin işgalci ordusunu silahlandırması 

Ermenistan’ın siyasi yönetimini Dağlık Karabağ sorununun barışçıl 

yollardan çözüme kavuşturulmasından uzaklaştırmış ve müzakerelerde 

yapıcı davranmaktan kaçınmaya teşvik etmiştir. Genel olarak Güney 

Kafkasya’da sorun ve çatışmaların tamamen çözüme kavuşturulması, 

bölgede kalıcı barışın olması Rusya’nın bölgesel güvenlik politikasının 

uzunsüreli çıkarlarıyla kesinlikle örtüşmemektedir. Bu nedenle Dağlık 

Karabağ sorunu Ermenistan ve Azerbaycan’ı baskı altında tutmak için 

Rusya’nın elinde bulundurduğu ciddi bir araç olmuştur. Böylece, 

çatışmanın hukuki ve politik çözümü sınırlı olduğundan sadece bir yol 

kalıyordu: Azerbaycan, işgal altında tutulan topraklarını geri alması 

için uygun stratejik ortamı beklemek zorundaydı. 

Nitekim, Paşinyan bu startejik ortamın habercisi oldu. O, 

kendi yönetimi altında Ermenistan’ı eksen değişiliğine götürürken, 

diger taraftan da Azerbaycan’a yönelik yeni bir macera hevesiyle 

saldırgan adımlar attı. 8 Mayıs 2018 tarihinde “Kadife Devrim” 

sonucunda iktidara gelen Nikol Paşinyan’ın yönetimi altında 

Ermenistan hükümetinin Batı yönümlü politika yürütmesiyle, Rusya 

Erivan’ın yeni imajından rahatsızlık duymaya başladı. Bu sebepten 

savaşın başlamasıyla çatışmaya geçici olarak sessiz kalmaya üstünlük 

verdi ve Ermenistan’ı Azerbaycan’la baş-başa bıraktı. Batı ile 

ilişkilerinde kendi demokrat kimliğini ön plana çıkararak işbirliği 

geliştirmeye çalışan ve dolaylı olarak Rusya’dan uzaklaştığı sinyalini 

veren Başbakan Nikol Paşinyan her defasında Ermenistan’ın Batı’ya 

doğru eğilimini açık bir şekilde gösteriyordu. Paşinyan, yeni 

Ermenistan’ın “yozlaşmış yönetim sistemleri” ile özdeşleşen Rusya’nın 

yakın çevresi ile değil, Batı ve genel olarak demokratik toplumlarla 
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ortak değerler paylaştığına inanıyordu.71 Fakat onun “Ermeni Kadife 

Devrimi”, “Halk devrimi” şeklinde söylemleri Moskova’yı rahatsız 

ediyordu. “Kadife Devrimi”, “Renkli Devrim” ya da “Bahar” gibi 

söylemler Rusya’nın desteklediği otokrat yöneticilere karşı yapılan 

ayaklanmalar için kullanılmaktadır, Batı ise bu halk ayaklanmalarına 

destek vermiştir. Sonuç itibarile Ermenistan’ın böyle bir eksen 

değişikliğine sürüklenmesi karşısında Rusya savaşta Ermenistan’ı 

kendi haline bıraktı.  

Ermenistn-Azerbaycan İlişkilerinde Tırmanan Gerginlik 

ve İkinci Karabağ Savaşı’nın Patlak Vermesi  

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün bozulması ve işgalin 

gerçekleşmesiyle 1990’lı yılların başlarından 2010 ve de 2020’lere 

kadar Ermenistan’ın Rusya ile ittifak kurarak Azerbaycan’a ve de 

Türkiye’ye karşı bölgede tesis etmeye çalıştığı güç dengesi 

Azerbaycan’ı askeri bir harekata başvurma hususunda dikkatli 

davranmaya itmekteydi. Çatışmanın politik ve hukuki çerçevede 

çözümü sınırlı idi. Ermenistan, hem uluslararası organizasyonların, 

hem AGİT’in Minsk Grubu eşbaşkanlarının, hem de diğer devletlerin 

çatışma konusunda tutumlarından faydalanarak sorunun gerçek 

çözüme kavuşmasına engel olmuş, ayrıca ateşkes durumunu her 

defasında ihlal etmiştir. Azerbaycan ise, işgal altında tutulan 

topraklarını geri alması için uygun “stratejik ortam”ı beklemek 

zorunda kalmıştır. 

Son dönemlere kadar Ermenistan tarafı Kolektif Güvenlik 

Anlaşması Örgütü – Collective Security Treaty Organization 

(KGAÖ)’nün Azerbaycan’ın işgal altında tutulan Dağlık Karabağ ve 7 

bölgeyi kurtarmak çabalarını önleyeceğini düşünüyordu. Kendi 

kanaatince, örgüt Ermenistan’ın güvenliğinin garantörüdür. Fakat 

2016 yılı Nisan ayı başlarında Azerbaycan’la Ermenistan arasında 

çatışmalar tırmandığı zaman KGAÖ üyelerinden hiçbiri Ermenistan’a 

                                                           
71Dinmuhammed Ametbek, “Nikol Paşinyan’ın Çok Taraflı Dış Politikası”, 

https://ankasam.org/nikol-pasinyanin-cok-tarafli-dis-politikasi/, erişim tarihi: 

09.12.2020. 

https://ankasam.org/nikol-pasinyanin-cok-tarafli-dis-politikasi/
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açık destekte bulunmadı. Aksine, KGAÖ ve Avrasya Ekonomi 

Birliği’nin iki üyesi olan Belorus ve Kazakistan Azerbaycan’ın 

tutumunu açık şekilde savundu ve bu durum Ermenistan’da hayal 

kırıklığı yarattı. Ermenistan’ın örgütün üyesi olmasına rağmen bu 

devletlerden destek alamamasının nedeni kuşkusuz KGAÖ’nün diğer 

üyeleriyle birlikte aynı hukuka sahip olamamasından 

kaynaklanmaktadır. Ermenistan, örgüte üye olan devletler tarafından 

Rusya’nın Güney Kafasya’daki ileri karakolu olarak görülmektedir. 

Bu yüzden Erivan’ın örgütte siyasi etkisi bulunmamaktadır. Genel 

olarak Rusya, Ermenistan tarafından ona yöneltilmiş tüm eleştirilere 

rağmen bu devletin kendi etki alanından uzaklaşamayacağından da son 

derece emindir.  

 “Dört Gün Savaşı”nda Rusya Ermenistan ile Azerbaycan 

arasındaki savaşa derhal müdahale ederek durumu kontrolü altına aldı 

ve durum eski mecrasına dönmüş oldu. Fakat 2-5 Nisan 2016’da 

gerçekleşen savaş, Karabağ çatışmasının dondurulmuş olmadığını da 

ortaya koydu. Ermenistan durumun sürekli bu şekilde devam edeceğini 

düşünerek yeniden provokasyonlara başladı, destek umduğu 

devletlerden adeta ilham alarak 12 Temmuz 2020’de yeni bir 

provokasyona başvurarak Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldırdı. 

Karabağ bölgesinden uzakta olan ve önemli enerji hatlarının geçtiği 

Tovuz bölgesine saldırmakta esas hedef, stratejik öneme sahip 

yükseklikleri ele geçirmek ve bölgeden geçen enerji, demiryolu ve 

karayolu hatlarını ateş altına almaktı. Bölgeden enerji hatlarının 

geçtiği de dikkate alınırsa, bu saldırının yalnız Azerbaycan’a 

yapıldığını düşünmek yanlış olur. Bu saldırıyla bölgeden geçen enerji 

hatlarının ateş altına alınması, Türkiye’ye daha fazla baskı kurulması 

isteniyordu. Eğer Ermenistan’ın niyeti sadece Azerbaycan’a saldırmak 

olsaydı, asıl tercih Karabağ bölgesi olacaktı. Türkiye, Ermenistan’ın 

bu hamlesine karşı “tüm gücümüzle Azerbaycan’ın yanında durmaya 

hazırız” mesajı vererek iradesini ortaya koydu. 

Bu çatışmanın Rusya ve Fransa tarafından tahrik edildiğine 

dair çeşitli görüşler vardır.72 Arka planda bu devletlerin olduğuna dair 

                                                           
72Mehmet Koçak, “Ermeni saldırılarının arkasında kimler var?” 

https:/hyetert.org/2020/07/29/ermeni-saldirilarinin-arkasinda-kimler-var/, 
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fikirler olsa da, Paşinyan hükümetinin mutlak şekilde büyük 

devletlerin desteğini alacağını hesaba katarak ve buna inanarak “yeni 

savaş ve yeni topraklar” tezisinden yola çıktığı ve bu tür saldırı 

hareketini başlattığı da gözardı edilmemelidir. Zira kendisini büyük 

güçlerin Güney Kafkasya’daki jeopolitik çıkarlarının uygulayıcısı 

olarak gören Ermenistan her ne olursa olsun, daim destekleneceğini 

umut ediyordu. Ermenistan’ın yeni topraklar iddiası ve buna 

dayanarak başlattığı saldırılar, aynı zamanda Azerbaycan’ın işgal 

altında bulunan bölgelerin kurtarılması yönünde kararlılığı da “ani 

savaş”ın patlak vereceğinin bir işareti oldu. Her zaman 

destekleneceğini umut eden Ermenistan, sınır hattını ihlal etti. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “Karabağ Ermenistan’dır 

ve nokta” şeklinde son derece kendinden emin ve uluslararası hukuka 

zıt olan resmi açıklaması, yeni toprakların elde edilmesi düşüncesi ve 

yeni bir macera hevesiyle attığı adımlar Azerbaycan açısından 

beklenen stratejik ortamın habercisine dönüştü. Hâlbuki Paşinyan’a 

kadar Ermenistan yöneticileri ve resmi kaynakları, dünyaya çatışmanın 

asıl tarafları olarak “Azerbaycan ve Dağlık Karabağ”ı gösteriyor ve 

çatışmanın Azerbaycan’la Dağlık Karabağ arasında olduğunu öne 

sürüyorlardı. Onlar güya Ermenistan tarafının müzakere sürecinde 

yapıcı olmak istediklerini belirtmekteydiler. Hatta dünya birliğine 

Dağlık Karabağ Ermenilerinin kendi kaderlerini kendilerinin 

belirlemeleri gerektiği, “self-determination” ilkesini istedikleri, hiçbir 

toprak iddialarının olmadığı şeklinde açıklamalarda bulunuyorlardı. 

Elbette, bunların yalnız açıklamalardan ibaret olduğu, gerçekte 

saldırgan tarafın Ermenistan olduğu aşikardı. Eğer Ermenistan 

müzakere sürecinde Dağlık Karabağ’ı bağımsız devlet olarak 

tanısaydı, bu durum Erivan’ın müzakerelerden çekilmesi ve 

Azerbaycan’a savaş açması anlamına gelirdi. Fakat Paşinyan, resmi 

şekilde bütün dünyaya “Karabağ Ermenistan’dır ve nokta” 

açıklaması ile aslında Ermenistan’ın itiraf içerikli işgalci politikasını 

ortaya koydu ve açık şekilde dünyaya nasıl bir devlet olduğunu 

göstermiş oldu.   

                                                                                                                           
erişim tarihi: 20.07.2020; Suinbay Suyundikov, “Ermeni Saldırılarının Arka 

Planı ve Türk Dünyası”. https://www.21yyte.org/tr/fikir-tanki/ermeni-

saldirisinin-arka-plani-ve-turk-dunyasi 
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Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihli sınır ihlali ve işgalci tavrı 

“ani savaş”ın başlangıcı idi. Azerbaycan’da hem resmi düzeyde, hem 

de halkta artan toprakların geri alınması ve kurtarılması isteği de 

Ermenistan’ın saldırılarının karşılıksız kalmamasını sağladı. Sonuçta 

Azerbaycan tarafı meşru müdafaa hukukuna dayanarak stratejik 

bölgeleri ve yükseklikleri ele geçirdi, işgal altındaki topraklarının 

büyük bir kısmını kurtardı. Büyük güçlerin ve uluslararası 

organizasyonların geleneksel bir tutum sergileyerek, savaşın derhal 

durdurulması ve barış müzakerelerine başlanması gerektiğini 

bildirmelerine rağmen Türkiye, Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, Ukrayna, İsrail ve birkaç devlet Azerbaycan’ın yanında 

olduklarını gösterdiler.  

Genel Değerlendirme: Savaşta Kazanan ve Kaybeden 

Taraflar 

Uluslararası politikadaki real durum analiz edilirken bir takım 

hususlar kendini gösterir: herhangi bir davranış veya hareket 

süpergüçlerin çıkarlarına uygundursa veya değilse, o zaman onun 

uluslararası hukuka uygun olup olmadığı arka plana geçer ve bu güçler 

kendi menfaatlerine uygun adımı atarlar. Yani büyük güçler 

kendilerini “istisna faktör” olarak görmeye başlarlar. Bu, büyük 

güçlerin “dünya düzeni”dir ve bu düzeni uluslararası hukuk, kurum 

veya enstitüler değil, kilit jeopolitik aktörlerin güç potansiyellerinin 

oranı belirler. Güney Kafkasya’daki sorunlara, özellikle Karabağ 

meselesine de aynı çerçevede bakılması gerekir. Bu durumda kimlerin 

kazandığı ve kaybettiği sorusu daha çok merak edilen konuların 

başında gelmektedir. Genel olarak değerlendirilirse, başından beri 

“Karabağ sorunu”nun tam çözümünün Rusya’nın çıkarlarına uygun 

olmadığı görülmüştür. Çünkü Moskova sorundan yararlanarak her iki 

ülkenin uluslararası faaliyetini ve bölgesel politikasını kendi etkisi 

altında tutmak istemektedir. Bazı Post-Sovyet ülkelerinde olduğu gibi, 

Güney Kafkasya’daki sorun ve çatışmaların tamamen çözüme 

kavuşturulması, bölgede kalıcı barışın olması Rusya’nın bölgesel 

güvenlik politikasının uzunsüreli çıkarlarıyla kesinlikle 

örtüşmemektedir. Rusya hem Ermenistan, hem de Azerbaycan 

üzerinde etkisini sürdürebilmek için ciddi mekanizmalara sahiptir. 

Bunun yanısıra, Rusya Güney Kafkasya için Batı’yla girdiği rekabette 



137 
 

bölgesel varlığını güçlendirmiş oldu ve Dağlık Karabağ’da kurşun 

atmadan jeopolitik bir başarı elde etti. Ayrıca Ermenilere, 

Batılılaşmanın ağır bir bedeli olacağını da göstermiş oldu. 

Moskova’nın kendi ağırlığını koyarak savaşı sonuçlandırması, Minsk 

Grubu’nun diğer iki eşbaşkanı olan ABD ile Fransa’nın bu aşamada 

saha dışında kalmalarına da yol açtı. 

Türkiye de Karabağ savaşının kazanan taraflarından biri oldu. 

Öncelikle bu savaşta Türkiye’nin Azerbaycan ordusuna verdiği eğitim 

ve savaş taktikleri, dolayısı ile Türkiye’nin başarısı sergilenmiş oldu, 

ayrıca savunma sanayisinin küresel pazarda daha etkili bir tanıtımı 

gerçekleşti. Bunun yanısıra, Türkiye asırlar sonra Güney 

Kafkasya’daki varlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş oldu. Bu, hem 

Türkiye açısından, hem de Azerbaycan açısından büyük bir kazanım 

ve başarıdır. Türk ordusunun Rusya’yı dengelemek adına 

Azerbaycan’da olması istikrar için önemli bir gelişmedir. Fakat Rusya, 

Türkiye’nin Azerbaycan’daki varlığını kabul etmek zorunda kalsa da, 

etkin bir güç olmasından yana değil. Azerbaycan ise resmi düzeyde 

Türkiye’nin masada olması gerektiğini, diğer bir ifadeyle, masanın 

Türkiye’siz olamayacağını vurgulamıştır.  

Azerbaycan, elbette, bu meselede gücünün yettiği kadar 

elinden gelen bütün fırsatlardan yararlandı ve savaşın kazanan tarafı 

oldu. Ayrıca Güney Kafkasya’da ekonomik, askeri ve siyasi olarak en 

güçlü devlet olduğunu da ispatlamış oldu. Bölgenin ana transit ülkesi 

haline gelecek olması Azerbaycan’a büyük avantajlar sağlayacaktır. 

Karabağ’da kurtarılan bölgelerin tarımsal açıdan verimliliğinin ve 

Ermeniler tarafından işletilen altın madeni ve hidroelektrik santralinin 

kontrolünün ele geçirilmesinin Azerbaycan ekonomisine katkı 

sağlayacağı da büyük bir üstünlüktür. Ayrıca bölgesel imar ve altyapı 

projeleri de ekonominin canlı kalmasına katkı sağlayacaktır. Bunun 

yanısıra, Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul ettiği 

anlaşmayla, Nahçıvan ile Azerbaycan’ın batısındaki toprakları 

arasındaki ulaşım koridorunun yeniden açılacak olması da Türkiye ile 

Azerbaycan arasında kesintisiz ulaşıma imkan sağlayacaktır. Türkiye 

ile Azerbaycan’ın sahada ve masada elde ettiği kazanımların Nahçıvan 

koridorunun açılmasıyla Türk dünyasına psikolojik kazanım getirerek 

meseleye bambaşka bir boyut kazandırdığı da bir gerçektir. Tüm 
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bunlara rağmen, barış gücü formatında da olsa Rusya’nın askeri olarak 

yerleşmesi elbette, Azerbaycan açısından çok önemli bir risk oldu. 

Bundan sonra Azerbaycan, gidişata uygun olarak satranç tahtasında 

kendi oyununu oynamalı, her hamleye karşı yeni bir strateji 

oluşturmalıdır. Özellikle böyle bir dönemde Türkiye’nin tutumu 

oldukça belirleyici olacaktır. Görünen o ki, Azerbaycan-Türkiye askeri 

işbirliği ve üslerin konuşlandırılması artık tarihi bir zarurete 

dönüşmüştür. 

Savaşın asıl kaybeden tarafı Ermenistan oldu. Kendi aklınca 

Rusya’yı ve Batı’yı baskı aracı olarak kullanmaya çalıştı. Küresel 

güçleri bölgesel çatışmalarda kullanmaya çalışan Ermenistan, aslında 

bu güçlerin oyuncağı oldu ve en kritik döneminde desteksiz bırakıldı. 

Ermenistan her ne kadar Paşinyan yönetimi altında Batı’ya yol almaya 

çalışsa da, Azerbaycan karşısında aldığı ağır yenilgi ve Rusya’nın 

müdahalesi sonrası yeniden Moskova’nın etkisi altına girmiş oldu, 

aynı zamanda Azerbaycan karşısında açık mağlubiyetini ve gücünün 

oldukça kısıtlı olduğunu da kabul etti. Rusya ise Batı’nın garantilerinin 

ve desteğinin bir değeri olmadığını Ermenistan’a göstererek, onsuz bir 

şey yapamayacağını açık şekilde kanıtlamış oldu.  

Sonuç olarak, Azerbaycan’ın 44 gün süren “Demir Yumruk” 

operasyonu ile Ermenistan’ı topraklarından çıkardığı İkinci Karabağ 

Savaşı, sadece iki ülke arasında yaşanan bir savaş değil, Kafkasya’nın 

yeni jeopolitik durumunun da belirleyicisi oldu. Kafkasya’daki 

bölgesel güç değişimi ve yeni jeopolitik gerçeklik küresel ve bölgesel 

güçler tarafından kabul edilmiş oldu. 
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(Azərbaycan) 

  

Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması prosesi: 

davamlı strategiya 

 

1994-cü ildə atəşkəsin elan olunması və sülh yolu ilə 

münaqişənin həlli məsələsini ATƏT-in həmsədr dövlətləri öz üzərinə 

götürsə də heç bir təsirli tədbir görülmədi. Ulu Öndər H. Əliyev 

1994-cü ildən sonra dünyada yeni bir strategiyanın götürülməsi, 

Azərbaycan dövlətini dünyada tanıtdırmaq, əsasən dostluq 

prinsiplərini seçim edərək strateji tərəfdaşlıq, partnyorluq 

əlaqələrinin qurulmasına üstünlük verərək, işğalçı Ermənistanın 

bütün siyasətini təcrid etmək prinsipi götürdü. Neft müqavilələrinin 

imzalanması, iri neft şirkətlərinin Azərbaycana, Xəzərə olan 

marağını düzgün qiymətləndirib, dövləti dünyanın ən perspektivli 

dövlətinə çevirmək kimi zəruri addımların əsası qoyuldu. Bütün 

deyilənlərin əsası kimi 1994-cü ildə sentyabrın 29-da H. Əliyevin 

Nyu-Yorkda neft şirkətlərinin təşkil etdiyi konfransda iştirakına 

diqqət edək. Həmin tədbirdə konqresmen Qreq Laflinin çıxışı olur və 

ABŞ-la Azərbaycan arasında ikitərəfli əməkdaşlığı vurğulayaraq 

strateji tərəfdaşlıq xəttinin önə çəkilməsi prinsipini vacib olduğunu 

bildirir. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti çıxış edərək  gələcəyə 

hesablanmış mesajlar verir. Xüsusilə qeyd edir ki, ABŞ-Azərbaycan 

arasında gələcək perspektivdə dostluq  prinsipləri əsas götürülərək 

çoxtərəfli inkişaf olmalıdır. Ulu Öndər çıxışında vurğulayır ki, mən 

çox istərdim ki Amerikada Laflinlər, Svyatixovskilər yüzlərlə 

olsunlar73. Burada bir xatırlatma yerinə düşər ki, Tadeuş 

Svyatixovski Harriman Universitetində Sovetoloq mütəxəsssis olaraq 

çalışırdı. 1989-cu ildə ermənilərin təşkil etdiyi tədbirdə çox aydın 

şəkildə ermənilərin Qafqaza Çar Rusiyası tərəfindən köçürüldüyü, 

                                                           
73 Şəfəq Akif qızı Azər TAc-ın xüsusi müxbiri, Vaşinqton, // 

Azərbaycan qəz, 2010, 9 may 
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onların aborigen olmadığı haqqında elmi əsaslarla çıxış edərək 

ortalığa ciddi suallar qoymuşdur. Baxmayaraq ki, tədbirdən sonra 

ermənilər ona qarşı olaraq təzyiq etmişlər.  

1994-cü il dekabrın 5-6-da Budapeşt Zirvə toplantısında  

“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar iki həmsədrin təyin 

olunmasından sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizamlanması üçün nəzərdə tutulmuş məsələlərin həyata keçirilməsi 

üçün dövlət başçılarına müraciət edərək ATƏM üzvlərini bu işdə 

yaxından köməklik göstərməyə çağırdı.. Həmçinin, işğalçı 

Ermənistanın təcavüzünə son vermək üçün dövlətin hərbi-siyasi 

gücünü  artırmaq, sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün 

prioritet istiqamətlər seçilmişdi. Cənubi Qafqazda sabitliyin 

qorunması, regional münaqişələri ədalətli həll etmək üçün, siyasi 

sabitliyin qarantı kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H. 

Əliyev Cənubi Qafqaz respublikalarının birliyi naminə 1996-cı il 

martın 8-də Gürcüstan prezidenti ilə bərabər “Tbilisi bəyannaməsi”ni 

imzaladılar. Beləliklə, “Ümumi Qafqaz evi”nin yaradılması 

istiqamətində mühüm addım atılmış oldu. 1998-ci il Avropa-Qafqaz-

Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasına dair TRASEKA  

proqramının həyata keçirilməsi məqsədilə Bakıda keçirilmiş 

beynəlxalq konfransda qəbul edilmiş “Bakı Bəyannaməsi”ni Qafqaz 

regionunda sülh və təhlükəsizliyin bərpası istiqamətində mühüm 

təşəbbüs olduğunu vurğulayan H.Əliyev “Ümumi Qafqz evi”nin 

münaqişələrə son qoya biləcəyini inamla bildirmişdir74. İkinci bir 

vacib məqam Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə ərazi 

bütövlüyünün tanınması və beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərinə 

cavab verə biləcək bir dövlətin tanıtdırılması, ərazilərin işğaldan 

azad olunması prosesi önəmli  məsələ kimi prioritet təşkil edirdi. 

Lissabon sammitində qəbul edilən sənəd münaqişənin həlli yolunda 

aparılacaq növbəti danışıqların ümumi istiqamətini müəyyənləşdirdi. 

1996-cı il dekabrın 3-də Lissabon sammiti bəyannaməsinə görə, 

Minsk qrupu həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

                                                           
74 Hüseynova İ.// Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi, Bakı, 

Çaşıoğlu,2008,672 s, s 447-449. 
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nizamlanmasında üç əsas prinsipi məhz dövlətin apardığı 

strategiyanın tərkib hisəsi idi.  

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

məsələsinin ləngiməsi səbəbi kimi ABŞ dövlət katibinin birinci 

müavini C. Telbot 1998-ci il martın 31-də “Amerikanın Cənubi 

Qafqaz siyasəti” mövzusunda çıxış edərkən belə bir fikir irəli 

sürdü: “...tərəflərin razılığa gələ bilmədiyi Dağlıq Qarabağın 

statusu məsələsidir”75. Qeyd edək ki, deyilən fikirlər həqiqəti əks 

etdirmirdi. Regionu təsir dairəsində saxlamağa çalışan, geosiyasi 

maraqları öz xeyrinə dəyişmək istəyən Rusiya Federasiyasının 

Ermənistan kartından yararlanmağını, birgə hərbi əməkdaşlığını 

önə çəkməsi daha məqsədəuyğun olardı. Rusiya Federasiyası 

Müdafiə Nazirliyinin “Zaqafqaziyanın hərbi gündəliyi” qəzetinin 3 

dekabr 1997-ci il tarixli nömrəsində Ermənistan Müdafiə 

Nazirliyinin müxbiri Ara Tatevosyanın “Ermənistan-Rusiya hərbi 

əməkdaşlığı inkişafını davam etdirir” adlı məqaləsinin təhlili bəzi 

məqamlara aydınlıq gətirirdi. “...1995-ci ildə Ermənistan və Rusiya 

prezidentləri “Rusiya hərbi bazalarının Ermənistanda 

yerləşdirilməsi barədə müqavilə imzaladılar. Rusiya Federasiyası 

müdafiə nazirinin Yerevan səfəri zamanı bu ölkələr arasında hərbi 

əməkdaşlıq məsələlərinə dair imzalanmış 18 sənədə daha 12 

protokol və saziş əlavə edildi”76. Qəbul edilmiş sənədlər 

Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlığının bütün sahələrini, 

“Zaqafqaziyada hərbi koalisiya qruplaşmalarının yaradılması”, 

“Operativ və döyüş hazırlığı sahəsində tədbirlərin birgə 

planlaşdırılması” kimi “vacib sənədlərin” qəbul edilməsi diqqəti 

cəlb edir. Rusiyanın müdafiə naziri Yerevana səfəri zamanı 

bildirmişdir ki, Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlığı bu ölkələr 

arasında mövcud münasibətlərin səviyyəsinə tam uyğundur və 

geniş inkişaf perspektivləri vardır77. Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Minsk Qrupunun fəaliyyəti 

                                                           
75Nəsib R Qarabağ a dair sülh danışıqları tezliklə bərpa olunmalıdır. C. 

Telbottun fikri belədir. // Xalq qəя, 1998, 4 aprel 
76 Mirzəbəyli,İ. Yerevanın militarist siyasəti Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsini lokallıqdan çıxara bilər. // Xalq qəz. 1998-ci il, 4 fevral  
77 Fərhadova G.  T. Qdlyanın vasitəçilik missiyası Ermənistanın marağına 

xidmət edir.//  Xalq qəя. 1998, 16 oktyabr.  
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Azərbaycan tərəfini daima narahat edirdi. 1998-ci il fevralın 5-də 

ATƏT-in Minsk qrupunda Türkiyənin xüsusi səfiri Əli Hikmət 

Alpı qəbul edən Heydər Əliyev Minsk Qrupunda Türkiyənin xüsusi 

səlahiyyətli səfirinin olmasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsində müstəsna əhəmiyyəti ola biləcəyindən söz 

açdı78. Ümummilli Lider bölgədə sülh və sabitliyə qarant olacaq 

ölkə kimi məhz Türkiyəni görürdü.  

1998-ci il aprelin 28-də MDB-nin Moskva zirvə görüşündə 

iştirak etmiş dövlət başçısının Ermənistan Prezidenti Robert 

Köçaryanla, daha sonra Rusiya  Xarici işlər naziri Yevgeni 

Primakovla təkbətək görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

yolları müzakirə olundu. Görüş zamanı “Ermənistan Respublikası və 

Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 

ilə, siyasi vasitələrlə, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqları 

davam etdirmək yolu ilə aradan qaldırılmasına sadiq qaldıqlarını 

təsdiqləyir və 1994-cü ilin mayında əldə olunmuş atəşkəs rejiminə 

bundan sonra da dönmədən əməl etməyə hazır olduqlarını 

bildirirlər...”79. 1998-ci il iyulun 10-da Azərbaycan dövlət başçısı bir 

sıra ölkələrin jurnalistlərinin böyük bir qrupunu qəbul edərkən, 

münaqişədə Azərbaycana qarşı ədalətsizlikdən danışmış, 

Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə geniş yer vermişdir. 

Jurnalistlərin suallarına cavab verən Heydər Əliyev SSRİ dövlət 

başçısı M. Qorbaçovun Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində yeritdiyi səhv siyasətə öz münasibətini bildirir, hətta 

M. Qorbaçovun Qazaxıstanda, Tbilisidə, Bakıda günahsız insanlara 

qarşı törətdikləri cinayəti jurnalistlərin diqqətinə çatdırdı. Region 

münaqişələrindən sipər kimi istifadə edərək nüfuz dairəsinin 

genişləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verən Rusiya və Qərb 

dövlətləri kimi cənub dövləti İran İslam Respublikasının da Qafqaz 

siyasətində öz marağı vardır80. 

                                                           
78 Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunda 

Türkiyənin xüsusi səfirini qəbul etmişdir. // Xalq qəz, 1998,  6 fevral  
79 Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyanın Xarici İşlər naziri 

Yevgeni Primakovla təkbətək görüşü. // Xalq qəz. 1998,.1 may  
80 «Иран должен усилить дипломатическую деятелность на Кавказе» 

Ро словам Тегеранского дипломата, конкуренция между путиным и 
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Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin “həlli 

məqsədilə” “həmsədrlərin 1998-ci il noyabrın 9-da verdikləri yeni 

təkliflərdən danışan Prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, həmin 

təklifləri çox diqqətlə öyrənilir: “Noyabrın 9-da axşam Minsk 

qrupunun həmsədrlərinə bəyanat vermişik ki, bu təkliflər Azərbaycan 

tərəfindən qəbul edilə bilməz”81. İkitərəfli danışıqlarda konfliktin 

həlli istiqamətində bir plyus bir formatında keçirilən görüşlərdə 

Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyinin sülhə nail olmağa 

yaxınlaşma prinsipinə Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağın erməni 

icması ilə məsləhətləşmələri əsas tutaraq qeyri-konstruktiv mövqe 

tutdu. Bundan sonra qondarma Dağlıq Qarabağ respublikasının 

prezidenti təqdim olunan təkliflə razılaşmadığını bildirdi82. 

Ermənistanın bu manevri Azərbaycan rəhbərliyində sərt qarşılandı. 

Analitik təhlil və araşdırmalar onu göstərir ki, Azərbaycan rəhbərliyi 

ərazilərin işğaldan azad olunmasında sülh yolunun tükənməsi 

qənaətinə gələrək müharibəni vacib məsələ kimi əsas tutaraq, orduda 

nizam-intizama, hərbinin formalaşmasında struktur dəyişiklikləri 

aparılmasına başladı. Hətta 1999-cu ilin oktyabrında Ermənistan 

parlamentində baş verən terror aktı danışıqların qarşısını alaraq belə 

bir təəssürat yaratdı ki, işğalçı dövlət öz hərbi-siyasi imkanları 

hesabına hərəkət etmir. 

Dünyanın aparıcı dövlətləri də Ermənistanın işğalçılıq 

mövqeyinə biganə qalırdılar. Azərbaycan Respublikasının ABŞ-la 

terrora qarşı mübarizədə həmrəy olması da ABŞ-ın işğalçı 

Ermənistana qarşı münasibətini dəyişmədi. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin başlanması ilə 

bərabər genişmiqyaslı informasiya müharibəsində də düşmən tərəfin 

mövqeyi hər vəchlə müdafiə olunurdu. Hərbi təcavüzün və 

informasiya müharibəsinin ağırlığına baxmayaraq məhz H. Əliyevin 

                                                                                                                           
Медведевым создает проблемы в силовых структурах России. // газ 

«Зеркало», 2008, 24 декабря  
81 Heydər Əliyev: “Ümumi dövlət” prinsipi Azərbaycan dövlətinin, xalqının 

ümumi mənafelərinə ziddir.  Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 

ATƏT-in hazırki sədri Bronislav Geremik ilə təkbətək görüşü. // Xalq qəz. 

1998, 27 noyabr  
82 Жирохов М. А. Меч и огонь Карабаха. Хроника незнаменитой 

войны. 1988-1994 / Москва: Центрполиграф, 2012,-  285с, с 163 
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yeritdiyi uğurlu xarici siyasətin nəticəsində enerji resurslarının 

reallaşması baş tutdu. Eyni zamanda enerji layihələrinin 

reallaşmasında iqtisadi amillərlə yanaşı, daha əhəmiyyətli olan ərazi 

bütövlüyünün təmin olunması məsələsi xüsusi yer tuturdu. 

Azərbaycan dövlətində aparılan uğurlu siyasət KİV-lərin 

maraq dairəsində olaraq  Rusiyalı jurnalistlərin dövlət başçısına 

ünvanladığı sualda daha aydın görünür. Orada qeyd olunur ki, 

Moskva siyasətçilərinin çoxu Sizi Qafqazın lideri hesab edərək 

özlərinə belə bir sual verirlər: Əliyev Azərbaycan Respublikasını 

MDB-yə, yoxsa şərqə, qərbə doğru istiqamətləndirir  fikrinə 

H.Əliyev cavabında bildirir ki, mən Azərbaycanın milli mənafelərini 

əsas tutaraq müstəqil dövlətinin - siyasətini həyata keçirirəm83. 

Buradan da göründüyü kimi, Azərbaycanın xarici siyasət 

doktrinasını, konsepsiyasını bütün regional dövlətlərlə 

balanslaşdırılmış siyasət təşkil edirdi.  

2004-cü il yanvarın 22-də Fransada rəsmi səfərdə olan 

Prezident İlham Əliyev ölkənin ən nüfuzlu mətbuat orqanlarından 

olan “Fiqaro” qəzetinə verdiyi müsahibədən göründüyü kimi, 

Azərbaycan öz ərazisində heç bir hərbi bazanın olmasının tərəfdarı 

deyil, hətta ABŞ hərbi bazalarının yerləşdirilməsini məqsədəuyğun 

saymamışdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində “açar”ın Rusiyanın 

əlində olmasına münasibət bildirən prezident vurğuladı ki, Rusiya ilə 

münasibətlərimizin istiləşməsi 2000-ci ildə, Putinin hakimiyyətə 

gəlməsindən sonra başlandı. Ermənistanda yerləşdirilmiş Rusiyanın 

hərbi bazasına münasibətdə İlham Əliyev bildirmişdi: “Həmin baza 

təhlükə mənbəyidir. Qafqaz bütün xarici hərbi bazalardan azad 

olmalıdır. Azərbaycan bu baxımdan nümunə ola bilər”84. Bütün bu 

tip məsələlərə paralel olaraq Rusiya Federasiyasının rəhbərliyi 

səviyyəsində deyilən fikrə diqqət çəkək. Rusiya federasiyası və 

Azərbaycan Respublikası arasında müəyyən sənədlərin imzalanması 

zamanı Dağlıq Qarabağla bağlı problemə “aydınlıq gətirən” V.Putin 

                                                           
83 Nikolay B..Heydər Əliyev: Moskva əvvəlki səhvlərini indi də buraxır. 

“İzvestiya” 3 aprel 1998-ci il, Xalq qəz,. 1998,  7 aprel  
84İlham Əliyev: “Qafqaz bütün hərbi bazalardan azad 

olmalıdır”. “Azərbaycan” qəzeti. 25 yanvar 2004, “Fiqaro” 

qəz,. 2004,  23 yanvar  
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dedi ki, həqiqətən Dağlıq Qarabağ problemi köhnə olsa da, yeganə 

deyildir. Bildiyiniz kimi, Qafqazda elə həmin vaxtdan başlamış 

münaqişələr var. Dnestryanı bölgədə heç də hər şey nizama 

salınmayıb. Bizə sovet dövründən çox problemlər qalıb və onlar 

Sovet ittifaqının dağılmasını gərginləşdirdi və sürətləndirdi.85  

Dövlətin yeritdiyi xarici və daxili siyasətin əsasını işğal altında 

olan ərazilərin azad olunması, Azərbaycan Respublikasının təbii 

resursları və insan potensialı istənilən zaman imkan verir ki, həm 

hərbdə qələbə əldə etsin, eyni zamanda Ermənistan hərbi 

müdaxiləsindən əziyyət çəkmiş insanların sosial-rifahının 

yüksəldilməsini təmin etsin. Respublika prezidentinin 1998-ci il 17 

sentyabr tarixli 895 nömrəli sərəncamına əsasən “Qaçqınların və 

məcburi köçkünlərinin problemlərinin həlli üzrə” uzunmüddətli 

Dövlət Proqramı təsdiq edildi86. 

2011-ci il iyunun 24-də Rusiya Federasiyası, Ermənistan və 

Azərbaycan prezidentlərinin Kazan görüşündə heç bir irəliləyiş 

olmasa da, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sərt mövqe nümayiş 

etdirərək, Azərbaycanın sürətli inkişafı qarşısında Ermənistanın 

acizliyini vurğulamış və dövlət büdcələrini müqayisə edərək güc 

balansını diqqətə çatdırmışdır87. İ. Əliyev qeyd etmişdir: “son bir 

neçə ildə bizim hərbi xərclərimiz 20 dəfədən çox artıb və hal-hazırda 

3,6 milyard dollar təşkil edir ki, bu da Ermənistanın bütün dövlət 

xərclərindən 50% çoxdur” 88.  

Faktlar göstərir ki, 2003-cü ilin sonlarına kimi Ermənistan və 

Rusiya Federasiyası arasında hərbi sahədə 40 müqavilə və razılaşma, 

                                                           
85 Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Rusiyaya rəsmi 

səfəri. Sənədlərin imzalanması mərasimi. Azərbaycan qəz .2004, 10 fev  
86 Ermənistanda aparılan etnik təmizləmə və Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycanın 20 faiz ərazisinin işğalı nəticəsində yaranmış bir 

milyonadək qaçqın və məcburi köçkünlər haqqında  məlumat (1988-2011 ). 

Bakı- 2012. S 221. S 55. 
87 Жирохов М. А. Меч и огонь Карабаха. Хроника незнаменитой 

войны. 1988-1994 / Москва: Центрполиграф, 2012,- с 285, с 164 
88 Алиев: Скоро азербайджанский флаг будет развеваться над городами 

Нагорного Карабаха , 26.06.2012   http://www.ng.ru/cis/2012-06-

26/6_azerbaijan.html 



149 
 

onlarla protokol və digər sənədlər imzalanaraq qüvvəyə minmişdir. 

Bir sözlə Rusiya erməni xalqı və dövlətinin təhlükəsizliyinin 

təminatını vəzifə olaraq öz öhdəsinə götürmüşdür.89 Bütün bunlara 

baxmayaraq seçilmiş düzgün strategiya, aparılmış dinamik siyasətin 

nəticəsi olaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamə 

və qərarların yerinə yetirilməsinə cəhd, ATƏT-in Nazirlər Şurasının 

Dağlıq Qarabağla bağlı bəyannamələri, həmsədr ölkələrin 

fəaliyyətində münaqişə tərəflərinə təqdim olunan oxşar layihələrdə 

münaqişənin sülh yolu ilə həllini dəstəklənir və Azərbaycanın haqlı 

mövqeyi kimi qiymətləndirilirdi.. Avropa Şurası Parlament 

Assambleyasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qətnamələri və 

tövsiyələri, Avropa İttifaqının Dağlıq Qarabağa dair bəyanatlarının 

işğalçı Ermənistana heç bir təsiri olmasa da, dünya gündəminə 

Azərbaycan Respublikasının haqlı iradı kimi meydana gəlirdi.. 

Azərbaycan Respublikasının regionda yeritdiyi humanist 

siyasət, konstruktiv mövqe nəticəsində (işğalçı Ermənistan istisna 

olmaqla) bütün dövlətlərlə pozitiv əlaqələr davam edir. Həmçinin, 

Rusiya Federasiyası ilə aparılan məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir ki, 

Cənubi Qafqazda ən böyük rus icması Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərir. 2014-cü il noyabrın 14-də Bakıda keçirilən rus icmasının IV 

qurultay iştirakçılarına öz salamlarını göndərən Prezident İlham 

Əliyev bu məlumatı təsdiqləmişdir. Millətlərarası, etniklərarası, dini 

tolerantlığın göstəricisi kimi respublikaya 1988-1989-cu illər erməni 

millətçiliyinin zülmündən əzab çəkmiş minlərlə rus xalqının 

nümayəndəsi gəlmişdilər90. 

Uzun illər Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğalda 

saxlamasına baxmayaraq dünyanın aparıcı dövlətləri və beynəlxalq 

təşkilatlar ikili mövqe göstərərək status-kvonun qorunmasına çalışır, 

məhz bu məqsədlə ərazilərin işğaldan təmizlənməsinə mane olur, 

orada mədəniyyət izlərinin silinməsinə şərait yaradırdılar. 

Ermənistan prezidentinin Dağlıq Qarabağa səfərləri, ardıcıl olaraq 

məsuliyyətsiz bəyanatları və beynəlxalq konvensiyaları pozaraq 

                                                           
89 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помоши между 

Российский Федерацией и Республикой Арменией 

//Бюллетеньмеждународных договоров. 1999 N-2 С.71-72 
90 Сафаров Б., В Баку прошел съезд Русской обшины Азербайджана. 

Газ  Эхо. 2014, 15 ноября 
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mülki əhalinin yaşadığı əraziləri daima atəş altında saxlaması, eyni 

zamanda Azərbaycandan keçən boru xətlərinə təhlükə törətməsi kimi 

təhdid dolu çıxışları gündəmə gətirməsi Azərbaycan dövlətini 

adekvat addımlar atmağa məcbur etdi. 

Azərbaycan Respublikasının bir çox konvensiyalara 

qoşulmasının, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə, transmilli 

cinayətkarlığın təşkili, narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi, 

kimyəvi, bioloji və digər təhlükəli məqsədlərin həyata keçirilməsinin 

qarşısını almaq üçün regional və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan 

və beynəlxalq təşkilatlar arasında ikitərəfli əlaqələr yaradılmış, 

sazişlər imzalanmışdır. Regional səviyyədə GUAM və MDB 

formatında ciddi əməkdaşlıq aparılır91. Beynəlxalq təşkilatlar və 

Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndələri, “Memorial”, “Soros” 

Fondu, “Fridom Haus”, “Human Rayts Voç” kimi qeyri-hökumət 

nümayəndələrinin hesabatlarında insan hüquqlarının pozulmasında 

əsas səbəb kimi işğalçı Ermənistanın olması fakt kimi 

qiymətləndirilmir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, 

münaqişənin beynəlxalq səviyyədə həlli məsələsində işğalçı 

Ermənistana heç bir təzyiq göstərilməyib, BMT-nın Təhlükəsizlik 

Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməsinə cəhd 

edilməmiş, keçən müddət ərzində işğalçı dövlət heç bir iqtisadi 

sanksiyaya məruz qalmamışdır. Bütün bunlaraın cəmində düzgün 

seçilmiş strategiya və taktiki gediş, hərbi sahədə kadr potensialının 

yaxşılaşdırılması, ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması, 

orduda və ictimaiyyət arasında ruh yüksəkliyi tarixi qələbənin baş 

tutmasına gətirib çıxardı. Cənab Prezident İlham Əliyev Ordu 

haqqında deyirdi: Biz Türkiyə ordusunun kiçik modelini qururuq. 

Bütün deyilənlərin elmi əsası kimi 44 günlük hərbi 

konfrontasiya zamanı Ermənistanın kapitulyasiya imzalaması uğurlu 

bir strategiyanın nəticəsində baş tutdu. 2021-ci il martın 31-də 

türkdilli dövlətlərin qeyri-rəsmi zirvə görüşündə  çıxış edən 

Prezident İlham Əliyev müharibənin başa çatması, geniş imkanlar 

                                                           
91 Организация Обьединенных Нации Совет Безорасности. 

Достижения Азербауджанской Республики в борьбе с международным 

терроризмом. Доклады Азербайджанской Республики за 2001-2002 

годы об исполнении резолюции 1373 ( 2001 ) Совета Безопасности 

ООН. Баку- 2003. С 78. С 68-69 
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açılması barədə bildirirdi: “Hazırda Qədim Azərbaycan torpağı  olan 

Zəngəzur türk dünyasının birləşdirici rolunu oynayacaq. eləcə də 

nəqliyyat  kommunikasiya, infrastruktur layihələrinin Zəngəzurdan 

keçməsi türk dünyasını birləşdirər, həmçinin, digər dövlətlər üçün 

əlavə imkanlar yaradar, o cümlədən də Ermənistan üçün”92  

 

 

Əli Abasov 

(Azərbaycan)  

                                                                                                                          

Azərbaycan – 2021 

 

2020-ci il Azərbaycanda fantastik dəyişikliklər ili oldu. 

Ölkə Ermənistanla Birinci Qarabağ Müharibəsi zamanı itirdiyi 

ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. İkinci Qarabağ Müharibəsinin 

yekunları Azərbaycan cəmiyyətinin Azərbaycanı dövlətçiliyini və 

təhlükəsizliyini xeyli möhkəmləndirmək üçün hərəkətə keçirmək 

iqtidarında olan misli görünməmiş birliyinə gətirib çıxardı. 

Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda lider mövqeyini 

möhkəmləndirdi və ən müxtəlif formatlarda regional birliklər 

yaratmağa hazırdır. Bununla belə, 2020-ci ilin hadisələri 

Azərbaycan üçün yeni risklər və təhlükələr yaradıb ki, qarşıdan 

gələn 2021-ci ildə onlar dərk edilməli və düşünülmüş siyasət 

sayəsində azaldılmalıdır. Öz-özlüyündə bu risklər dar regional 

(Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan), geniş regional (Rusiya, 

Türkiyə və İran əlavə olunmaqla) və regiondankənar (ABŞ, Aİ və 

ayrılıqda Çin) xarakter daşıyır. 

Sentyabrın 27-də Azərbaycan Qarabağ münaqişəsi 

zonasında təmas xətti boyunca hücuma keçərək, noyabrın 9-na 

qədər onillər boyu davam edən qarşıdurmanın qarşıya qoyduğu 

vəzifələrin çoxunu faktiki olaraq həll edib. İmzalanmış üçtərəfli 

saziş Cənubi Qafqazda tamamilə yeni vəziyyəti, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində status-kvonun kökündən dəyişməsini, danışıqlar 

prosesində çıxılmaz vəziyyətdən çıxışı əks etdirib. Amma elə 

                                                           
92 Илхам Алиев выступил на саммите тюркского Совета. // Газета 

«Новое время», 2021, 31 mart 
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həmin saziş üç Cənubi Qafqaz respublikasının bir-birindən 

ayrılması, regionda xarici oyunçuların rolunun güclənməsi kimi 

təhlükəli təmayüllər yaradıb. 

Müharibədən sonrakı vəziyyət müxtəlif düşüncə və davranış 

modelləri ortaya çıxaran üç süjetlə qarşılaşır: 1. Cəmiyyətin bir 

hissəsi tamamilə keçmişə qapılıb, yol verilmiş səhvləri və ya 

uğurun nəticələrini müəyyən etməyə çalışır; 2. Cəmiyyətin digər 

hissəsi müharibədən sonrakı vəziyyətin əsas yekunlarını üzə 

çıxarmağa çalışır; 3. nəhayət, cəmiyyətin qalan hissəsi gələcək 

haqqında düşünür və onun mümkün ssenarilərini qurmağa çalışır. 

Baxmayaraq ki, müharibədən sonrakı vəziyyətdən asılı olaraq 

modellərdən biri üstünlük təşkil edəcək, onların hamısını, habelə 

bir-birinə qarşı mübarizə aparan “qalib” və “məğlub” 

cəmiyyətlərin tamamilə zidd əhval-ruhiyyələrini nəzərə almaq 

lazımdır. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tərəflər 

1994-cü və 2020-ci ildə iki müharibənin yekunlarına görə 

tutduqları mövqeləri, demək olar ki, aynadakı kimi dəyişdiriblər. 

Bu rakursda 1992-1994-cü illərdə müharibədən sonra sülhə nail 

olmaq cəhdlərinin çıxılmaz vəziyyətə gətirib çıxarmasının, bu 

vəziyyətdən çıxış cəhdlərinin amansızca ikinci müharibənin 

başlamasına səbəb olmasının səbəblərini təhlil etmək lazımdır. 

Uzun illər davam edən Qarabağ problemi, yəqin ki, Qərb 

ictimaiyyətini maraqlandırmırdı, buna görə heç kim onun həlli üzrə 

heç bir ciddi cəhd etmirdi, bu, ATƏT-in Minsk Qrupunun rolunun 

tədricən pisləşməsində özünü göstərib. Üçtərəfli sazişin 

imzalanmasından sonra vəziyyət tamamilə dəyişib. İndi bütün 

regional və regiondankənar qüvvələr müharibəsonrası vəziyyətdə 

iştirak etmək istəyirlər və ya ona reaksiya vermək 

məcburiyyətindədirlər. 

Coğrafi cəhətdən Rusiya, Türkiyə və İran ilə həmsərhəd olan 

Qarabağ münaqişəsi, təbii ki, bu region dövlətlərinin milli 

maraqlarına toxunur, son vaxtlar onlar birlikdə və ya ayrı-ayrılıqda 

bütün regionun geosiyasi reallığını və bununla birlikdə hələ də 

tamamlanmış cizgilərə qovuşmayan dünya nizam-imtizamını 

dəyişdirməyə çalışırlar. Həddindən artıq böyük fikir ayrılıqları 

olduğu halda altı dövləti birləşdirən müxtəlif platforma modelləri 
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irəli sürülür, bu platformalarda Rusiya-Gürcüstan və Ermənistan-

Türkiyə münasibətləri maneə təşkil edir. 

Bu gün Rusiyanın istənilən postsovet ölkəsinin işlərinə 

müdaxiləsi üçün yeganə səbəb bu ölkənin şüurlu şəkildə Qərbə 

qoşulmaq və NATO-ya daxil olmaq cəhdidir. Müvafiq olaraq, 

NATO üzvü olan hər hansı ölkə ilə xüsusi münasibətlər qurulması 

mümkünlüyü Moskva tərəfindən böyük xarici siyasət uğuru kimi 

qiymətləndirilir, bunun üçün hətta bəzi güzəştlərə və sazişlərə də 

yol verilə bilər. Bu rakursda son vaxtların nümunəsi təkcə Qərb və 

Rusiyanın maraqlarının kəsişməsində deyil, həm də Rusiyanın 

Ukrayna, Gürcüstan kimi ölkələrlə maraqlarının qarşıdurması ilə 

bağlı həddindən artıq əhəmiyyətli mövqe tutan Türkiyədir. Eyni 

zamanda, bütün xarici siyasəti ilə Qərbin regionda möhkəmlənmək 

meyllərinə mane olan İran kimi regional dövlətə müttəfiq olaraq 

baxıla bilər. 

Bu gün Cənubi Qafqaz bütün dünya ilə birlikdə ABŞ-ın 

2021-ci il yanvarın sonlarında fəaliyyətə başlayacaq yeni 

administrasiyasının siyasətinin və bir sıra ölkələrlə birlikdə 

birqütblü dünyanın dirçəlməsinə mane olmaq iqtidarında olan 

Çinin bu siyasətə cavabının necə olacağını təxmin etməyə çalışır. 

Pandemiyanın dağıdıcı nəticələrindən sonra analitiklər Çinin 

əvvəllər hesab olunduğu kimi 2033-cü ildə deyil, 2028-ci ildə 

dünyada ÜDM həcminə görə ən böyük iqtisadiyyat olacağını hesab 

etməyə başlayıblar. Aydındır ki, bu, dünya siyasətini və yeni 

siyasi, iqtisadi və hərbi alyansların formalaşmasının xarakterini nə 

cürsə dəyişdirə bilər. 

  

Dar regional xarakterli risklər və təhdidlər 
N.Paşinyan Rusiyaya düşmən olan rəngli inqilab 

nəticəsində hakimiyyətə gəlib və o qədər yad siyasətçi idi ki, 

Yerevanın Moskvaya yenidən bağlanması Ermənistanın böyük 

itkiləri hesabına baş tutub. Amma Moskvadakı erməni siyasətçilər 

vəziyyəti tamamilə əksinə şərh edir: “O, Ermənistanda 

hakimiyyətə gəlməsinin yeganə məqsədinə nail olub – NATO-ya 

daxil olmaq üçün Dağlıq Qarabağı verib”, deyə politoloq Sergey 

Kurginyan bildirib. “Birbaşa və açıq şəkildə demək olar ki, cənab 

Paşinyan Dağlıq Qarabağı təhvil verir və Dağlıq Qarabağ 
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ermənilərinin satqını kimi çıxış edir”, deyə həmkarı Semen 

Baqdasarov onun dediklərini təkrar edir. 

Ermənistanın müdafiə nazirinin texnoloji innovasiyaların 

inkişafına əsaslanan “2018-2024-cü illər üçün müasirləşmə 

proqramı”nı işə saldığını indi çox az insan xatırlayır. Maraqlıdır, 

Ermənistan bu proqramı davam etdirəcəkmi və bu, regiondakı 

vəziyyətə necə təsir edə bilər? Hərbi fəlakət, maraqlı da olsa, 

Ermənistana Rusiyadan böyük azadlıq verdi, eyni zamanda 

Azərbaycanı Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə bağlı Kremlin həyata 

keçirdiyi siyasətdən asılı vəziyyətə saldı. 

İndi Paşinyan hökuməti tez bir zamanda, amma artıq yeni, 

qeyri-standart və səmərəli qərarlar əsasında, onun hakimiyyətdə 

olmasının Moskvanı qane etdiyi və Ankaranı və Bakını da qane 

etməli olduğu həddindən artıq qısa zaman kəsiyində yeni legitimlik 

qazanmalıdır. Variantlar az deyil. Ermənistanı regional və deməli, 

dünya iqtisadi əməkdaşlıq sisteminə qaytaran köhnə 

kommunikasiyaların açılmasından və yeni kommunikasiyaların 

qurulmasından sonra yaranan yeni iqtisadi reallıqdan istifadə 

etmək olar. Türkiyə və Azərbaycanla danışıqlara başlayaraq, 

Rusiyadan asılılığı azaltmağa çalışmaq olar ki, Rusiya 

Ermənistanda hakimiyyəti öz istəyinə görə dəyişdirmək 

imkanından məhrum olsun. Məlumdur ki, Ermənistanın müxalif 

qüvvələri həddindən artıq qisasçı əhval-ruhiyyədədirlər, Paşinyanı 

“satqınlıqda və Qarabağı qəsdən verməkdə” ittiham edirlər. Onlar 

üçün Paşinyanın gedişi Ermənistan üçün sərfəli olan həllər tapmaq 

və “Arsaxın öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun” qəti 

şəkildə müəyyən edilməsi və həyata keçirilməsi üçün ATƏT-in 

Minsk Qrupunun həmsədrləri formatında danışıqları bərpa etmək 

məqsədilə imzalanmış bəyanatın qeyri-müəyyən müddəaları ilə 

bağlı danışıqlar başlatmaq imkanı verir. 

Paşinyan Gürcüstanda de-fakto mövcud olan, eyni 

zamanda Dağlıq Qarabağda Rusiya sülhməramlıları bazasının 

yaradılmasından sonra de-yure rəsmiləşdirilə biləcək ABŞ-ın hərbi 

protektoratına arxalana bilər. Həmçinin, Gürcüstanın NATO-ya 

daxil olması proqramının ABŞ-ın israrı ilə qısaldıla biləcəyi və 

yaxın gələcəkdə bu Cənubi Qafqaz ölkəsinin Şimali Atlantika 

Alyansının üzvü statusu əldə edəcəyi və bu təşkilatın hərbi 
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bazasının yaradılması üçün öz ərazisini verə biləcəyi istisna deyil. 

Aydındır ki, bu, Cənubi Qafqazda vəziyyətin kökündən 

dəyişməsinə şərait yaradacaq və Ermənistan dərk edəcək ki, 

Yerevan öz suverenliyini Moskva ilə deyil, Vaşinqtonla 

əlaqələndirərsə, Gürcüstanın Türkiyənin ambisiyalarına qarşı 

immunitetindən onda da ola bilər. 

2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan müharibəsi nəticəsində Qərb 

(xüsusən ABŞ) Gürcüstanda müstəsna təsir əldə edə bilib. 2020-ci 

il hadisələri müxtəlif kombinasiyalarda bu təsiri gücləndirə bilər və 

burada çox şey Türkiyənin bu planlardakı rolundan və Bakının 

mövqeyindən asılı olacaq. Üç Cənubi Qafqaz dövlətinin Aİ-nin 

“Şərq Tərəfdaşlığı” proqramının iştirakçısı olduğunu unutmaq 

olmaz: Gürcüstan artıq “irəliləmiş tərəfdaş” statusu alıb, 

Ermənistan Aİ ilə hərtərəfli tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayıb, 

Azərbaycan isə, proqramda daha aşağı səviyyədə iştirak etsə də, 

onu Aİ ilə geniş miqyaslı Enerji Xartiyası birləşdirir. Bu Xartiya 

Cənubi Qafqaz regionunun formatı dəyişdikdən, İrana qarşı 

sanksiyalar ləğv edildikdən və s. sonra inkişaf üçün yeni təkan əldə 

edə bilər. 

Necə olursa olsun, Azərbaycan yaxın gələcəkdə Rusiya və 

Qərbin Qarabağda yaxın və uzunmüddətli əsl məqsədlərinin nədən 

ibarət olduğunu aydınlaşdırmalıdır. Rusiya və Qərb ölkələrinin 

Qarabağda bir-birinə tamamilə zidd məqsədlərinin Qarabağa leqal 

beynəlxalq ayrıca ərazi vahidi statusu verilməsinə gətirib çıxara 

bilərmi? V.Putin yaxın gələcəkdə Qarabağa status vermək 

istəyirmi və niyə? Bu, Ermənistan və Azərbaycanın gələcək 

münasibətləri üçün nə demək olar? Ermənistan və Azərbaycan 

arasında sərhədlərin və ticarət yollarının açılması kimə və nə 

dərəcədə sərf edəcək? Ermənistan və Azərbaycan arasında ticarət 

yollarının açılması regionda necə sabitlik yarada bilər və ölkələr 

arasında gələcək müharibələrin qarşısını necə ala bilər? 

Aydındır ki, istənilən halda Azərbaycan qaçqınların və 

köçkünlərin keçmiş yaşayış yerlərinə qaytarılması məsələsində 

tələsməlidir. Bunsuz Qarabağın tamamilə Azərbaycanın tərkibinə 

qaytarılması qeyri-mümkündür. 

Bununla əlaqədar müharibədən sonra yaranmış vəziyyətə bir neçə 

qeyri-adi nöqteyi-nəzərdən baxaq. Müharibəni uduzan Ermənistan 
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Qarabağla bağlı bütün problemləri öz üzərindən Rusiyanın üzərinə 

atıb, bu gün Rusiya bu regionun bütün iqtisadi və sosial 

problemlərini öz hesabına həll edir, eyni zamanda onun 

təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Maraqlıdır, gələn il üçün Qarabağın 

büdcəsi Rusiyanın 2021-ci il büdcəsinə daxil edilsə, kimsə etiraz 

edəcək? Yəqin ki, Ermənistan etiraz etməz. O, asanlıqla boşa çıxan 

böyük vəsaiti müasirləşmə, o cümlədən hərbi müasirləşmə 

ehtiyaclarına yönəldə bilər. 

Azərbaycan nəinki Ermənistana Qarabağın qeydinə qalmaq 

yükündən azad olmaqda kömək edib, həm də öz ölkəsində 

tamamilə Rusiya və qismən Ermənistan tərəfindən nəzarət olunan 

potensial qeyri-sabitlik zonası yaradılmasına şərait yaradıb! Kimin 

mövqeyi daha üstündür? İki ərazisini tamamilə itirmiş, amma 

faktiki olaraq Rusiyanın nəzarəti altından çıxmış Gürcüstanın, ya 

Azərbaycanın? 

Əlbəttə, biz İkinci Qarabağ Müharibəsinin ölkəmiz və 

cəmiyyətimiz qarşısında açdığı yeni imkanları görməzdən 

gəlməməliyik, amma bütün məsələ ondadır ki, onlardan səmərəli 

istifadə ən qısa zamanda siyasət, iqtisadiyyat və sosial həyat 

sahələrində hakimiyyətin legitimliyini möhkəmləndirməyə və 

əhalinin bütün etnik təbəqələri üçün Azərbaycan vətəndaşlığının 

cəzbediciliyini artırmağa qadir olan islahatlar aparmaqla birləşmiş 

əhalisi olan güclü dövlət yaratmaq qabiliyyətindən ibarətdir. 

Bu arada, mətbuatda 2021-ci il yanvarın 11-də Moskvada 

Rusiya prezidenti V.Putinin iştirakı ilə Azərbaycan prezidenti 

İ.Əliyevin Ermənistan baş naziri N.Paşinyanla görüşünün anonsu 

verilib. Bu görüşün üç ölkə rəhbərliyinin gələcəyə baxışlarına bir 

qədər aydınlıq gətirə biləcəyi təxmin edilir. 

2021-ci ilin geniş regional riskləri və təhdidləri nəinki altı dövlətin 

(Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, İran) hər 

biri tərəfindən yaradıla bilər, həmçinin ikitərəfli və çoxtərəfli 

münasibətlərin, fikir ayrılıqlarının və qarşıdurmaların nəticəsi ola 

bilər. Belə ssenarilər üçün kifayət qədər çox əsas var. 

 

Geniş regional xarakterli risklər və təhdidlər 
Rusiya strategiyasının fikrincə, sazişin imzalanması və 

Azərbaycanda sülhməramlılar bazasının yaradılması Ermənistanın 
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Qərbə yönəlməsinin qarşısını almalı və Azərbaycan vasitəsilə 

regionu Rusiyaya daha sıx bağlamalıdır. Rusiyanın Türkiyə ilə 

əməkdaşlığı davam etdirmək imkanı təkcə Cənubi Qafqazda və 

Yaxın Şərqdə deyil, həm də dünya siyasətinin yeni mərkəzinə 

çevrilən Mərkəzi Asiyada gələcək siyasətin vacib ehtiyatıdır. Bu 

alyansa şərait yaradan və mane olan nədir? Bu gün Türkiyə Rusiya 

ilə birlikdə ölkələrin müxtəlif müharibələrinə ən fəal şəkildə cəlb 

ediliş ölkələrdən biridir, Suriya, Liviya, Egey dənizi və Aralıq 

Dənizinə təsirini genişləndirib, Şərq-Qərb energetika və qismən 

nəqliyyat kommunikasiyalarının vahid kəsişmə mərkəzinə 

çevrilməyə çalışır. 

Bu siyasət bir çox risklər yaradır. Türkiyənin regional 

münaqişələrdə iştirak fəallığının artması, xüsusən indi, Moskva və 

Ankaranın Dağlıq Qarabağ üzrə tərəfdaş olduqları, bir sıra 

məsələlərdə isə vəziyyətə görə müttəfiq kimi çıxış etdikləri bir 

vaxtda, Qərbdə NATO-dan olan tərəfdaşlarını narahat edir. Bu 

narahatlıqlar müqabilində Ankara öz gələcəyini Aİ və NATO ilə 

gördüyünü son vaxtlar xüsusi olaraq vurğulayıb, eyni zamanda bu 

perspektivin hansı Avropa ölkələrini qane etmədiyini də qeyd edib. 

Üçtərəfli sazişin altında Ankaranın imzasının olmamasının 

Rusiyadan fərqli olaraq, üzərinə heç bir öhdəlik götürməyən və ya 

heç bir vəd verməyən Türkiyəyə hələ siyasi dividentlər 

qazandıracağını iddia etmək olar. Bu zaman Türkiyə monitorinq 

mərkəzi vasitəsilə münaqişə regionunda vəziyyətə təsir etmək üçün 

kifayət qədər imkanı əlində saxlayıb. 

Müharibə başa çatdıqdan sonra Türkiyəni qələbənin 

memarlarından biri adlandırırlar, bəzən isə ümumiyyətlə 

kampaniyanın bütün uğurlarını bu ölkənin adına yazırlar. Ən 

azından Rusiyanın təsir dairəsində olan bəzi regionlarda 

Türkiyənin nüfuzu, eləcə də onunla müttəfiqlik münasibətlərinin 

dəyəri kəskin şəkildə artıb, Azərbaycanı qələbə münasibətilə təbrik 

edən Ukrayna və bəzi Mərkəzi Asiya ölkələri bunu daim nümayiş 

etdirir. Müəyyən siyasi addımlar atılarsa, Ankaranın Cənubi 

Qafqazda, eləcə də Mərkəzi Asiyada Rusiyanı ciddi şəkildə 

sıxışdıra biləcəyi istisna deyil. Burada çox şey Moskvanın 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində formal neytrallıq 

mövqeyindən əl çəkməyə nə dərəcədə məcbur olacağından və 
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onun birinci növbədə hələlik söz savaşı şəklində ərazi mübahisələri 

yaranmış Qazaxıstanla, ikincisi isə, göründüyü qədər, Qərbin 

regionda siyasi və iqtisadi islahatların forpostu olaraq seçdiyi 

Özbəkistanla münasibətlərinin formatını nə dərəcədə 

müvəffəqiyyətlə dəyişdirə biləcəyindən asılıdır. 

Bu şəraitdə Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşması, 

bir tərəfdən iki geostrateji regionun - Cənubi Qafqaz və Mərkəzi 

Asiya regionunun Türkiyənin nəzarəti altına keçməsini 

məhdudlaşdıran, digər tərəfdən regiondankənar oyunçuların, 

xüsusən Rusiyanın bu regionlarda rolunu azaldan addımlar atacağı 

şübhə doğurmayan ABŞ-ın təsirinin artmasına mane olan hüdudlar 

daxilində mümkündür. Yaranmış reallıqda ABŞ-ın İran-a qarşı 

münasibətinə yenidən baxması (sanksiyaların ləğvi, yeni nüvə 

sövdələşməsi, Ermənistan və Gürcüstandan, daha sonra isə 

dənizdən keçərək Avropaya gedən marşrutlar çəkilməklə, İrandan 

Aİ-yə enerji daşıyıcılarının nəqli və s.) regional və hətta 

regiondankənar problemlərin həllində Tehranın siyasi və iqtisadi 

rolunu (Türkiyəyə qarşı) xeyli artıra bilər. İranın da haqqında 

düşünəcəyi məsələlər var. Başa çatan il onun diplomatiyası üçün 

ümumilikdə uğursuz olub. Ermənistanın döyüş meydanında qısa 

müddət ərzində darmadağın edilməsi birdən-birə Bakının regionda 

siyasi, iqtisadi və hərbi təsirinin sürətlə artması məsələsini 

gündəmə gətirib, Tehran buna hər hansı bir şəkildə reaksiya 

verməlidir. Regional cəhətdən İran Rusiya-Türkiyə alyansından 

kənarda qalıb, bununla da regionda gedən proseslərə mühüm təsir 

vasitələrini itirib. Buna sanksiyalar şəraitində İran neftinin ixracı 

ilə bağlı iqtisadi problemlər də əlavə edilir. Bu problemlər Avropa 

İttifaqı ölkələrinə neft və qaz nəqlində Azərbaycan-Türkiyə 

tandeminin təsirini xeyli artırıb. Yeni geosiyasi reallıqlar şəraitində 

İran da Ermənistan kimi uduzanlar arasındadır, bu, ölkəni regionda 

bir çox təsir vasitələrindən məhrum edib. Bu yeni reallıqlar 

Tehranın yeni müttəfiqlər axtarmasına təkan verəcək. 

Bu baş verərsə, hələlik Tehranın köməyi ilə Ankaranın 

ambisiyalarının qarşısını alan Moskvanın siyasi fəallıq 

istiqamətlərinin mümkün şaxələndirilməsi də xeyli çətinləşəcək. 

Cənubi Qafqaz üzrə Mərkəzi Asiya regionunu hədəf alan 

triumvirat qurulmasının, demək olar ki, yerinə yetirilməsi mümkün 
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olmayan vəzifə olduğunu etiraf etmək lazım gəlir. Amma, yenə də, 

bu təmayül müəyyən müddət üçün Rusiya siyasətində üstünlük 

təşkil edərsə, Moskva Yerevanın maraqlarını tapdalamaqla, 

Bakının maraqlarına böyük anlayış göstərməli olacaq (bu 

yaxınlarda baş vermiş müharibə zamanı olduğu kimi), çünki 

yenidən dilemma yaranacaq: Vaşinqton, ya Ankara? 

Rusiyanın məqsəd və vəzifələri Maksim Stoletovun 

“Rusiya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində öz maraqlarını 

qorudu” (13.11.20) sərlövhəli məqaləsində daha aydın şəkildə 

əksini tapıb. Bu məqalədən çıxan ən maraqlı nəticələrə nəzər salaq. 

Müəllif qeyd edir ki, hər iki dəhlizə (Laçın və Mehri) Rusiya: 

sülhməramlılar və Rusiyanın regionda Ermənistan və Azərbaycan 

arasında bu nəqliyyat dəhlizlərinin dəyişdirilməsi mümkünlüyünə 

mane olan uzunmüddətli iştirakını təmin edən FTX-nin sərhəd 

qoşunları nəzarət edəcək. “Saziş minimum ortamüddətli gələcəyə 

yönəlmiş siyasi nizamlanmanın ilk mərhələlərinin məzmunca 

ətraflı modelidir. Gələcəkdə Dağlıq Qarabağın statusu da həll 

ediləcək. Rusiya atəşkəsə riayət olunmasının zamini kimi çıxış 

edir, hazırda Rusiya üçün sülhməramlı mövqeyi ən sərfəli 

mövqedir. Əməliyyata Stepanakertdə yerləşdiriləcək qərargah 

rəhbərlik edəcək, bu da hələlik tanınmamış respublikanın nəzarəti 

altında qalan, praktiki olaraq isə Rusiyanın nəzarəti altına düşən 

ərazidə döyüş əməliyyatları aparılmasını tamamilə istisna edir”. 

Necə deyərlər, Rusiyanın regionda milli maraqlarının həyata 

keçirilməsinin tam proqramı. 

Daha sonra müəllif kifayət qədər qorxulu, bununla belə, 

rəsmi mövqeyi əks etdirən fikirlər səsləndirir: Rusiyanın Qarabağı 

tamamilə verməsi Türkiyə (daha sonra isə həm də ABŞ) qarşısında 

Xəzər dənizinə yol açardı, bundan sonra Azərbaycan Türkiyənin 

birbaşa idarəçiliyi altına keçərdi, sonra isə Türkiyənin geosiyasi 

layihəsində əriyərdi. Rusiyanın müdaxiləsi nə az, nə çox, ölkənin 

bir subyekt olaraq qorunub saxlanılmasına və ağlasığmaz 

müsibətlərin gözlədiyi Azərbaycan liderinin fiziki rifahına şərait 

yaradıb. Beləliklə, İ.Əliyev hakimiyyətin və suverenliyin qorunub 

saxlanmasına görə Rusiyaya minnətdar olmalıdır. “Alyans üzvünü 

– Türkiyəni üçtərəfli danışıqlar prosesindən xaric etməklə isə 
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Rusiya praktiki olaraq NATO-nun Zaqafqaziyaya daxil olmasına 

və Avrasiyada geosiyasi fəlakət baş verməsinə imkan verməyib”. 

Kimsə Ankaranın məkrli planlarının bununla başa çatdığını 

düşünürsə, çox yanılır. Türkiyə Azərbaycanın tərkibinə daxil olan, 

amma onunla ümumi sərhədi olmayan Naxçıvanı özünə 

birləşdirməyi planlaşdırır. Naxçıvanla ümumi sərhədi olan Türkiyə 

maliyyə investisiyaları ilə yanaşı, bu ərazini təbliğat axınları ilə 

doldurur: “muxtar respublikanın sakinlərinin beyninə onların etnik 

türk olduqlarını yeridirlər” (dəhşət!). Beləliklə Ankara müstəqil 

siyasət yeridən, vaxtaşırı R.Erdoğanın tərəfində oynamaqdan 

imtina edən prezident İ.Əliyevin devrilməsini olmasa da, siyasi 

cəhətdən kəskin şəkildə zəiflədilməsini hazırlayır. Təbii ki, bu 

cəfəngiyyat məlum səbəblərdən Azərbaycanlılar üçün nəzərdə 

tutulmuş ola bilməz, amma az məlumatlı xalqlar üçün belə bu, belə 

demək olarsa, “analitika” həddindən artıq ekzotik görünür. 

Rusiyanın Ən Yeni Türkiyənin Tədqiqi Mərkəzinin 

direktoru Yuri Mavaşevin qiymətləndirməsi daha məntiqlidir: 

“Türkiyə son onillikdə növbəti dəfə özünü nəinki regional qüvvə 

mərkəzi statusuna iddia edən ölkə kimi, həm də bu liderlik 

iddialarını qorumaq və təcrübədə möhkəmləndirmək iqtidarında 

olan dövlət kimi nümayiş etdirib”. Cənubi Qafqaz regionunda 

nəzarət Mərkəzi Asiya ölkələrindən mövcud və gələcək boru 

kəmərlərinə bağlanmış Türkiyənin energetika təhlükəsizliyi 

deməkdir. “Cənubi Qafqazda nəzarət olmadan Türkiyə Yaxın 

Şərqin tamhüquqlu sahibi ola bilməz”, deyə Mavaşev qeyd edir. 

Beləliklə, Rusiya, Türkiyə və qismən İranın regiondakı gələcək 

maraqları az-çox aydındır. Regionda ən böyük siyasi potensiala 

malik olan yeganə təsirli tandem Türkiyə-Azərbaycan alyansıdır. 

Ankaranın təklif etdiyi altı region dövlətinin ehtimal olunan 

ittifaqına daxil olmaqdan aydın səbəblərdən imtina edən Gürcüstan 

əslində artıq uzun müddətdir siyasi, iqtisadi və hərbi cəhətdən 

Türkiyə və Azərbaycanla strateji ittifaqdadır. Və bu yaxınlarda, 

demək olar ki, ölkənin Aİ və NATO-ya daxil olması üzrə strateji 

yolu yekdilliklə təsdiq edən Gürcüstan Parlamentinin qərarı qeyd-

şərtsiz Tbilisini Bakı və Ankaranın uzunmüddətli müttəfiqinə 

çevirir. 
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Maraqlıdır ki, sonuncu Qarabağ müharibəsi Ermənistan-

Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşması üçün daha bir “imkanlar 

pəncərəsi” açıb. İndi Azərbaycan bu münasibətlərə, təbii ki, qarşı 

çıxmayacaq. Bundan başqa, iki nəqliyyat dəhlizi ətrafındakı 

vəziyyət köhnə düşmənçilik münasibətlərinin yaxşılaşmasının 

başlanğıc nöqtəsinə çevrilə bilər. Əslində nə regionda, nə də onun 

hüdudlarından kənarda heç bir dövlət Ermənistan-Türkiyə 

münasibətlərinin yaxşılaşmasına birbaşa etiraz edə və mane ola 

bilməz. 

Belə çıxır ki, Rusiya hərbiçilərinin regiona əsaslı şəkildə 

yerləşməsinə qarşı çıxan regiondankənar oyunçular yeni 

sülhyaratma təşəbbüslərini dəstəklədiyi təqdirdə qarşıdan gələn 

2021-ci il Dağlıq Qarabağ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 

başa çatdığı il ola bilər. Avropa - Cənubi Qafqaz - Mərkəzi Asiya 

əlaqələrinin bütün gələcək quruluşu regionda bütün iqtisadi 

əlaqələrin və nəqliyyat əlaqələrinin nə vaxt və necə açılacağından 

asılı olacaq. 

Azərbaycan və Ermənistan üçün ölkələri qəti sülh yoluna 

çəkəcək və ya növbəti qarşıdurmalar girdabına salacaq “həqiqət 

anı” gəlib çatıb. 

Yalnız regiondankənar qüvvələrin potensialını, onların 

Cənubi Qafqazın gələcək inkişafı ilə bağlı mövcud ssenarilərdən hər 

hansı birini təşviq etmək və ya qarşısını almaq iqtidarında olub-

olmadığını müəyyən etmək lazımdır. 

Son illər Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bütün 

regiondankənar oyunçular onun prevensiyası ilə bağlı qərarların 

qəbulunda öz iştiraklarını obyektiv səbəblərdən kəskin şəkildə 

azaldıblar. Çox güman ki, otuz illik təcrübə inandırıb ki, münaqişə 

tamamilə möhkəm dondurulub, onun ayrı-ayrı partlayışlarını isə 

kifayət qədər tez söndürmək və buna görə də həllini daha yaxşı 

zamanlara qədər təxirə salmaq mümkündür. Belə şəraitdə Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq statusunu regional statusla 

əvəzləmək imkanları və iki regional fövqəldövlətin-Rusiya və 

Türkiyənin səyləri ilə onun formatını dəyişmək cəhdləri ortaya 

çıxdı. Yenidən formatlaşdırmanın nəticəsi müxtəlif səbəblərdən 

demək olar ki, regiondankənar oyunçuların heç birini qane etmədi 
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və onların əksəriyyəti gələn il vəziyyətin necə dəyişə biləcəyi 

üzərində baş sındırır. 

Regiondankənar xarakterli risklər və çağırışlar 
İmzalanan üçtərəfli bəyanatda iki dəhliz haqqında 9-cu 

bənd daha əhəmiyyətlidir: Bunlardan biri artıq mövcud olan Laçın 

dəhlizidir, digər Mehri dəhlizi isə Azərbaycanın əsas ərazisi, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə arasında iqtisadi əlaqə 

üçün Ermənistanın cənub Sünik vilayəti (Zəngəzur) ərazisilə 

açılmalıdır. Bəzi müəlliflər güman edirlər ki, bu bənd effektiv əks-

balans ola bilər və bu, dinc nizamlanma strukturuna davamlılıq 

verəcək,  onu həm münaqişə iştirakçıları, həm də bütün regional 

tərəflər üçün sərfəli edəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycanla 

Ermənistan arasında ərazi mübahisələrinin aradan qaldırılmasında 

açar kimi adıçəkilən iki dəhlizin birləşməsi ideyası hələ 1990-cı 

illərin əvvəllərində ABŞ dövlət katibinin xüsusi müşaviri Pol 

Qoblun təkliflərində irəli sürülmüşdü. 

Bizim fikrimizcə, bu cür əks-balans yalnız Ermənistan və 

Azərbaycanda eyni statuslara malik olan və lazım gələrsə, özündə 

nəqliyyat dəhlizlərini ehtiva edən iki ərazi qurumu ideyasının 

gerçəkləşdirilməsi ola bilər. 

Vəziyyətdən yeganə çıxış yolu bütün hallarda reallıq forması 

almayan qarşılıqlı kompromislərin formalaşdırılması və 

dəstəklənməsindən ibarət deyil, qarşılıqlı ölçülüb-biçilmiş, 

təmkinli və bir-birinə zidd siyasi dövlət quruluşu modelinin: 

Azərbaycan və Ermənistan yaradılmasından ibarətdir. Söhbət iki 

dövlətin ərazisində hər cəhətdən bərabər, dövlətlər qarşısında 

mütənasib hüquq və öhdəliklərə malik, muxtariyyət dərəcəsini 

birlikdə müəyyənləşdirən qurumların formalaşmasından gedir. 

Yalnız bu halda münaqişələrin, xüsusilə də müharibələrin 

qarşısının alınması üçün real mexanizm yaranacaq, çünki istənilən 

birtərəfli volyuntarist qərar qarşılıqlı toqquşmaya aparacaq. 

Yalnız bu halda üçüncü qüvvə tərəfindən dəhlizlər 

üzərində nəzarətdən qaçmaq, Azərbaycan və Ermənistanın bu 

ərazilər üzərində suverenliyini qoruyub saxlamaq mümkün olacaq. 

Rusiya isə Cənubi Qafqazın iki qonşu dövlətində öz iştirakını 

möhkəmləndirməklə Gürcüstandakı proseslərə təsir etmək üçün 
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daha çox imkan əldə edəcək, qoparılmış Abxaziya və Cənubi 

Osetiya vasitəsilə əvvəlki təsir vasitəsini saxlayacaq.  

Rusiyanın vasitəçiliyilə imzalanan üçtərəfli saziş təkcə Minsk 

Qrupunun digər həmsədrlərini yox, həm də Qarabağ uğrunda 

savaşda mühüm rol oynayan Türkiyəni "bort arxasında" qoydu. 

İndiyədək sazişin saxlanmasının yeganı qarantı Rusiyadır, bu isə o 

deməkdir ki, regiondankənar qüvvələr onlar üçün arzuolunmaz 

vəziyyətin dəyişməsindən ötrü konkret addımlar atacaqlar. Avropa 

İttifaqı Rusiyadan və son zamanlar bir sıra ciddi münaqişələr 

yaşadığı Türkiyədən qismən yan keçməklə enerji daşıyıcılarının 

təchizatına nail olacaq. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, burada İranla 

yeni nüvə sövdələşməsindəki uğurlardan çox şey asılıdır. 

Həmçinin Aİ çox güman ki, NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" 

və Avropa İttifaqının "Şərq tərəfdaşlığı" proqramlarının gələcək 

taleyi ilə bağlı məsələ qaldıracaq. 

Rusiyalı analitiklər qeyd edirlər ki, yaranmış şəraitdə 

tanınmamış erməni dövlətinin (qondarma DQR) istənilən 

sərhədlərdə xilası RF üçün geosiyasi vəzifəyə çevrilir, çünki onun 

süqutu NATO-nun Xəzər dənizinə və onun iki potensial 

rəqibinin:  Rusiya və İranın sərhədlərinə çıxış imkanlarını təmin 

edəcək. 

Vaşinqtonda hakimiyyət dəyişikliyi bütün dünya üçün 

vacib olan bir suala cavab verməlidir: ABŞ-ın dünya siyasətinə 

təsirinin azalması müvəqqətidirmi, yoxsa dünyanın müxtəlif 

strateji regionlarında bu təsirin mərhələli şəkildə dağılması dövrü 

başlayıb? Maraqlıdır ki, bu gün belə regionlar kimi Vaşinqtonun 

son zamanlar təşəbbüsü Moskva, Ankara və Tehrana güzəştə 

getdiyi Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaz hesab edilə bilər. Bununla 

yanaşı, vəziyyətin dayanıqsızlığı və gələcək hadisələrin 

gözlənilməzliyi bir çox hallarda regionda sülhü təmin etməyə, 

rəqibləri buraxmamağa qadir regional hegemonluğun olmaması ilə 

izah edilir. Məsələn, bu gün Moskva hətta Cənubi Qafqazda öz 

ənənəvi təsir dairəsində Ankara ilə tandemdə fəaliyyət göstərməyə 

məcburdur. 

İkinci Ermənistan-Azərbaycan Müharibəsindən sonra münaqişənin 

nəticəsi ənənəvi olaraq bu münaqişədə öz maraqlarını 
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qiymətləndirən, potensial müttəfiqləri və rəqibləri müşahidə edən 

xarici qüvvələrdən daha çox asılı vəziyyətə düşməyə çalışır. 

Fransa bu baxımdan daha fəal mövqe tutub. Amma E. 

Makronun Fransanı müstəqil, yaxud AFR ilə tandem şəklində 

beynəlxalq siyasətə təsirin yeni səviyyəsinə çıxarmaq səyləri 

görünür. Ümumilikdə, bütün aktyorlar başa düşürlər ki, Fransa 

məhdud nüfuza malik əhəmiyyətsiz oyunçudur. Bəzi analitiklər 

güman edirlər ki, Parisin Ankara ilə toqquşması onunla əlaqədardır 

ki, Makronun xarici siyasəti Ərdoğanın siyasətilə müəyyən 

oxşarlıq nümayiş etdirir. Çünki hər iki lider öz ölkəsinin regional 

təsirini genişləndirməkdə tamamilə əzmlidir. Amma Makron açıq 

şəkildə uduzur, buna görə də Moskva və Ankara Yaxın Şərq və 

Cənubi Qafqaz regionlarında bir münaqişəyə belə hərbi təsir 

imkanından məhrum olan Fransanı prinsipial olaraq nəzərə 

almırlar. Fransanın beynəlxalq siyasətdə rolunun gələcəkdə 

azalacağına şübhə yoxdur. 

Zahirən hətta həssas iqtisadi maraqlar zonasında cərəyan 

edən münaqişədən sanki özünü kənarlaşdıran Böyük Britaniyaya 

qarşı tamamilə fərqli münasibət nümayiş etdirilir. Qərb şərhlərində 

belə fikirlər var ki, Ankaranın siyasətinin arxasında, xüsusilə 

Moskva və Paris ilə münasibətlərin arxasında Rusiyanın 

beynəlxalq məsələlərə dağıdıcı təsirinin pozulmasında və Fransa 

ilə AFR alyansının potensialının azaldılmasında maraqlı olan 

London durur.  Bu kontekstdən belə çıxır ki, Moskva Ankara ilə 

qismən məcburi əməkdaşlıq edir və öz milli maraqlarının bərqərar 

edilməsi praktikasını və prinsiplərini sonuncuya hər zaman qəbul 

etdirə bilmir. Digər tərəfdən, Aİ-nin Türkiyəyə qarşı sərt siyasət 

yürütməkdə qətiyyətsizliyilə izah olunur. 

Türkiyə Böyük Britaniyanın (Aİ-dən çıxmış) köməyilə 

“Cənub” qaz dəhlizini Avropa İttifaqının siyasətinə təsir 

mexanizminə çevirməyə çalışır, perspektivdə bu dəhlizə Mərkəzi 

Asiya dövlətlərinin enerji daşıyıcılarının qoşulması var. Və burada 

ərəb ölkələrinin bir hissəsi ilə yeni, o cümlədən enerji alyansları 

formalaşdıran İsraildə xoşagəlməz seçki dilemması ortaya çıxır: 

Ankara, yoxsa Tehran? 

Cənubi Qafqazda bu və ya digər geosiyasi sabitlik (və ya 

əksinə, qeyri-sabitlik) modeli enerji daşıyıcılarının nəqli 
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marşrutlarını və Mərkəzi Asiya regionundan həm Qərbə, həm də 

Şərqə kommunikasiyaların çəkilməsini müəyyənləşdirib və 

gələcəkdə də müəyyənləşdirəcək. Onilliklər ərzində neft və qaz 

kəmərlərinin çəkilməsi məsələsilə bağlı necə mürəkkəb oyunun 

aparıldığını xatırlamaq kifayətdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

marşrutunun necə çətinliklə mənimsənildiyini xatırlamaq 

kifayətdir. Qaz təchizatı ilə bağlı necə çoxgedişli oyunlar 

oynanılır:  Azərbaycan üçün onun qaz layihələrinə Türkmənistanın 

qoşulması çox vacibdir. Amma bu, belə tandemi "Qazprom"un 

ciddi rəqibinə çevirdiyindən Rusiya Xəzərin hüquqi statusunun 

həll olunmamasından istifadə edərək və nə qədər ki Çin qaz 

kəmərini öz tərəfinə çəkməyib, Türkmənistan qazını alaraq 

Türkmənistanın qarşısını kəsib. 

İndi enerji savaşına Çin də qoşulub. Bu o deməkdir ki, 

tezliklə biz münaqişəlilik qövsünün ikinci region tərəfə müəyyən 

yerdəyişməsilə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarının 

geosiyasi bağlılığının möhkəmlənməsinin şahidi olacağıq. Bəlkə 

də buna görə bizim gözümüzün önündə Rusiya və Qazaxıstan 

arasında ərazi mübahisəsi formalaşır. 

Pandemiya Böyük İpək Yolu layihəsinə marağı azaldıb, 

amma təbii ki, onun irəliləməsini dayandırmayıb. Çox güman ki, 

artıq 2021-ci ildə Qərb dünyası dinamik irəliləyən və özünə 

müvəqqəti müttəfiq kimi Rusiyanı seçə biləcək Çinlə qarşılaşacaq. 

Belə toqquşma üçün ən çox ehtimal olunan məkan Cənubi 

Qafqaz və Mərkəzi Asiya olacaq. Beləliklə, İkinci Dağlıq Qarabağ 

müharibəsinin nəticələrinə görə yaranmış risklərin və təhlükələrin 

aradan qaldırılması üçün Azərbaycanın çox az vaxtı qalıb. 

 

Əli Abasov 

(Azərbaycan) 

 

Azerbaijan - 2021 

The 2020 has become a year of fantastic changes in 

Azerbaijan. The country has regained its territorial integrity, lost 

during the first Karabakh war with Armenia. The results of the 

second Karabakh war led to an unprecedented consolidation of the 

Azerbaijani society, capable of prompting Azerbaijan to strengthen 
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significantly its statehood and security. Azerbaijan has 

strengthened its leading position in the South Caucasus region, 

and it is ready to create regional associations of various formats. 

However, the events of 2020 gave rise to new risks and challenges 

for Azerbaijan, which should be understood and mitigated by a 

well-thought-out policy already in the coming 2021. By 

themselves, these risks are narrow-regional (Azerbaijan, Armenia, 

Georgia), wide regional (with the addition of Russia, Turkey, Iran) 

and extra-regional (USA, EU and separately China). 

On September 27, Azerbaijan launched an offensive along 

the entire line of contact in the Karabakh conflict zone, and by 

November 9, in fact, had solved many of the tasks set by decades 

of confrontation. The signed trilateral agreement marked a 

completely new situation in the South Caucasus, a radical change 

in the status quo in the Nagorno-Karabakh conflict, and a way out 

of the deadlock in the negotiation process. The same agreement 

revived the dangerous tendencies of the separation of the three 

republics of the South Caucasus, the strengthening of the role of 

external players in the region. 

The post-war situation faced three plots that give rise to 

different models of understanding and behavior.  1. A part of 

society is completely immersed in the past, trying to determine in 

it committed mistakes or reasons for success. 2. Another part of 

society is trying to identify the main results of the post-war 

situation. 3. The rest of the society thinks about the future and tries 

to construct its possible scenarios. Although, depending on the 

post-war situation, one of the models prevails, it is necessary to 

take into account all of them, as well as the diametrically opposite 

sentiments of opposing "winning" and "losing" societies. 

In the case of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh 

conflict, the sides almost mirrored the positions they held in 1994 

and in 2020 following the results of two wars. From this 

perspective, it is necessary to analyze why after the war of 1992-

1994, attempts to achieve peace reached a dead end, the way out of 

which inexorably led to the outbreak of a second 

war.                                            
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The long-standing problem of Karabakh obviously did not 

interest the Western community, therefore no serious attempts to 

resolve it were undertaken, and it was reflected in the gradual 

degeneration of the role of the OSCE Minsk Group. The situation 

changed greatly after the signing of the trilateral agreement. Now 

all regional and non-regional forces want to participate in the post-

war situation, or they are forced to react to it. 

The Karabakh conflict, geographically coinciding with the 

borders of Russia, Turkey and Iran, naturally affects the national 

interests of these regional powers, which have recently been jointly 

or independently trying to change the geopolitical reality of the 

whole region and, at the same time, the world order, which cannot 

acquire complete features. With very significant discrepancies, 

various models of platforms for the unification of the six states are 

being put forward again, in which the obstacles are Russian-

Georgian and Armenian-Turkic relations. 

Today, the only reason for Russia's interference in the 

affairs of any post-Soviet country is the conscious desire of such a 

country to join the West and join NATO. Accordingly, the 

opportunity to establish a special relationship with any NATO 

member country is viewed by Moscow as a significant foreign 

policy success, for the sake of which even some concessions or 

agreements are possible. An example of recent times from this 

perspective is Turkey, which has taken an extremely important 

position not only at the intersection of the interests of the West and 

Russia, but also in the collision of Russian interests with countries 

such as Ukraine and Georgia. At the same time, such a regional 

power as Iran, which with its entire foreign policy prevents any 

attempts of the West to gain a foothold in the region, can also be 

considered an ally. 

Today the South Caucasus, together with the rest of the 

world, is wondering what the policy of the new US administration, 

which will take up business at the end of January 2021. What will 

be the response of China to this policy of China, which in an 

alliance with a number of countries, is able to prevent the revival 

of a unipolar world. After the devastating consequences of the 

pandemic, analysts believe that China will become the world's 
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largest economy in terms of GDP in 2028, and not in 2033, as 

previously thought. It is clear how this can change world politics 

and the nature of the formation of new political, economic and 

military alliances. 

Risks and challenges of a narrow regional nature 
N. Pashinyan came to power as a result of the color 

revolution hostile to Russia and was such an alien politician that 

the new link between Yerevan and Moscow was carried out at the 

expense of Armenia's catastrophic losses. However, Moscow-

based Armenian political scientists interpret the situation exactly 

the opposite: "He achieved the only goal for which he came to 

power in Armenia - he surrendered Nagorno-Karabakh" to enter 

NATO, political scientist Sergei Kurginyan said. “We can say 

directly and frankly, Mr. Pashinyan surrenders Nagorno-Karabakh 

and acts as a traitor to the Armenians of Nagorno-Karabakh,” his 

colleague Semyon Bagdasarov echoes. 

Nowadays, few people remember that the Ministry of 

Defense of Armenia launched the “Modernization Program for 

2018–2024,” based on the development of technological 

innovations. It is interesting whether Armenia will continue this 

program and how it can affect the situation in the region. The 

military disaster, oddly enough, gave Armenia greater freedom 

from Russia, while at the same time tying Azerbaijan to the policy 

pursued by the Kremlin regarding the future of Nagorno-Karabakh. 

Now Pashinyan's government needs to earn quickly new 

legitimacy, but based on new, non-standard and effective solutions 

in an extremely short period of time, when his stay in power suits 

Moscow and should suit Ankara and Baku. There are many 

options. It is possible to use the new economic reality that 

develops after the unblocking of old and the creation of new 

communications that return Armenia to the system of regional, 

and, therefore, global economic cooperation. It is possible, by 

starting negotiations with Turkey and Azerbaijan, to try to reduce 

dependence on Russia in such a way that the latter would be 

deprived of the opportunity to change the power in Armenia at its 

own discretion. As you know, the opposition forces in Armenia are 

extremely revanchist, accusing Pashinyan of "betrayal and 
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deliberate surrender of Karabakh." For them, Pashinyan's departure 

provides an opportunity to initiate negotiations around the 

ambiguous provisions of the signed statement in order to find 

solutions beneficial to the Armenian side and to restore 

negotiations in the format of the OSCE Minsk Group co-chairs 

with the aim of finally consolidating and realizing the "right of 

Artsakh to self-determination". 

Pashinyan can rely on the US military protectorate, which 

not only exists de facto in Georgia, but can also be formalized de 

jure after the creation of a base of Russian peacekeepers in 

Nagorno-Karabakh. It is also possible that the program of 

Georgia's accession to NATO at the insistence of the United States 

may be reduced and this South Caucasian country will soon 

receive the status of a member of the North Atlantic Alliance and 

provide territory for creating a military base for this organization. 

Obviously, this will contribute to a radical change in the situation 

in the South Caucasus, and Armenia realizes that Georgia's 

immunity to Turkish ambitions may also be in Yerevan if it 

correlates its sovereignty with Washington, and not with Moscow. 

Because of the 2008 Russian-Georgian war, the West 

(especially the United States) was able to gain exclusive influence 

in Georgia. The events of 2020 can increase this influence in 

various combinations, and here a lot will depend on Turkey's role 

in these plans and the position of Baku. One should remember that 

three South Caucasian states are participants in the EU's Eastern 

Partnership program. Georgia has already received the status of an 

“advanced partner”; Armenia has signed an agreement on a 

comprehensive partnership with the EU, and although Azerbaijan 

participates in the program at a lower level, however, with the EU 

a large-scale Energy Charter, which can receive a new impetus for 

development after reformatting the South Caucasus region, lifting 

sanctions on Iran, etc. 

Anyway, Azerbaijan should in the near future find out 

what are the true short-term and long-term goals of Russia and the 

West in Karabakh. Could the diametrically opposite goals of 

Russia and the Western countries in Karabakh lead to the granting 

of legal international status to Karabakh as a separate territorial 
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unit? Does V. Putin want and why does V. Putin give status to 

Karabakh in the near future? What can this mean for future 

relations between Armenia and Azerbaijan? Who benefits from the 

opening of borders and trade routes between Armenia and 

Azerbaijan? How can opening trade routes between Armenia and 

Azerbaijan stabilize the region and prevent future wars between 

the countries? 

Obviously, in any case, Azerbaijan should hurry up with 

the return of refugees and displaced persons to their places of 

former residence. Without this, the full return of Karabakh to 

Azerbaijan is practically impossible. 

In this regard, let us look at the current post-war situation from a 

somewhat unusual point of view. Having lost the war, Armenia 

threw off all the problems associated with Karabakh onto Russia, 

which today at its own expense solves all the economic and social 

problems of this region, while guaranteeing its security. I wonder 

if anyone will object if the budget of Karabakh next year is 

included in the budget of Russia in 2021. Probably not Armenia, 

which with relief will be able to transfer the freed up large funds 

for the needs of modernization, including military. 

Azerbaijan not only helped Armenia to free itself of the 

burden of care from Karabakh, but also contributed to the creation 

of a zone of potential instability in its own country, completely 

controlled by Russia and partially by Armenia! Whose position is 

more preferable? Georgia, which completely lost two territories, 

but actually got out of the control of Russia, or Azerbaijan? 

Of course, we should not ignore the new opportunities that the 

second Karabakh war opened up for the country and society. The 

point is that their rational use lies in the ability to create a strong 

state with a consolidated population, to carry out prompt reforms 

in the spheres of politics, economy and social life capable of 

strengthening the legitimacy of the authorities and increasing the 

attractiveness of Azerbaijani citizenship for all ethnic groups. 

Meanwhile, the press announced a meeting on January 11, 

2021, in Moscow, between Azerbaijani President I. Aliyev and 

Armenian Prime Minister N. Pashinyan, with the participation of 

Russian President V. Putin. It seems that this meeting may 
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somewhat clarify the vision of the future by the leaders of the three 

countries. 

The wide-regional risks and challenges of 2021 can be 

produced not only by each of the six states (Azerbaijan, Armenia, 

Georgia, Russia, Turkey, Iran), but also be the result of bilateral 

and multilateral relations, contradictions and collisions. There are 

more than enough reasons for such scenarios. 

Regional risks and challenges 
The signing of the agreement and the creation of a base of 

peacekeepers in Azerbaijan, according to the plan of the Russian 

strategy, should restrain the withdrawal of Armenia to the West 

and, through Azerbaijan, tie the region closer to Russia. Russia's 

ability to continue cooperating with Turkey is an important reserve 

for future politics in not only the South Caucasus and the Middle 

East, but also in Central Asia, which is turning into a new center of 

world politics. What promotes and what hinders this alliance? 

Today Turkey, along with Russia, is a country most actively 

involved in various wars, which has expanded its influence to 

Syria, Libya, the Aegean and the Mediterranean Sea, trying to 

become a single center for the intersection of energy and partly 

transport communications East-West. 

This policy is fraught with many risks. The growing 

activity of Turkey's participation in regional conflicts worries 

Western NATO partners, especially now, when Moscow and 

Ankara have become partners in Nagorno-Karabakh, and on a 

number of issues act as situational allies. In contrast to these fears, 

Ankara has recently emphasized that it sees its future in the EU 

and NATO, while pointing out which European countries are not 

satisfied with this prospect. 

It can be argued that the absence of Ankara's signature under the 

trilateral agreement will still bring political dividends to Turkey, 

which, unlike Russia, has not undertaken any obligations or 

promises. At the same time, Turkey retained a sufficient 

opportunity to influence the situation in the conflict region through 

the monitoring center. 

After the end of the war, Turkey is called one of the 

creators of the victory, or even all the successes of the campaign 
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are credited to this country. Turkey's authority, at least in some 

regions of Russian influence, has grown sharply, as has the value 

of allied relations with it, which is steadily demonstrated by 

Ukraine and some Central Asian countries, which congratulated 

Azerbaijan on its victory. It is not excluded that because of certain 

political shifts, it is possible that Ankara will be able to squeeze 

Russia both in the South Caucasus and in Central Asia. It depends 

on how much Moscow will be forced to move away from the 

position of formal neutrality in the Armenian-Azerbaijani conflict; 

how successfully it will be able to reform relations, firstly, with 

Kazakhstan, with which Russia has had serious territorial disputes 

in the form of verbal skirmishes; and secondly, with Uzbekistan, 

which is apparently chosen by the West as an outpost of political 

and economic reforms in the region.            

The improvement of Russian-Turkish relations is possible 

on the one hand, limiting the transfer of two geostrategic regions 

of the South Caucasus and Central Asia under Turkish control, on 

the other hand, preventing the strengthening of the influence of 

non-regional players, especially the United States, which will 

certainly take steps to reduce the role of Russia in these regions. In 

the current reality, a revision of US relations with Iran (lifting of 

sanctions, a new nuclear deal, energy supplies from Iran to the EU 

with routing through Armenia to Georgia and further by sea to 

Europe, etc.) can significantly increase the political and economic 

role of Tehran ( as opposed to Turkey) in solving regional and 

even extra-regional problems. Iran, for whose diplomacy the 

outgoing year was generally unsuccessful, also has to think about 

many things. The rapid defeat of Armenia on the battlefield 

suddenly raised the question of the rapid growth of Baku's 

political, economic and military influence in the region, to which 

Tehran should somehow react. Regionally, Iran remained outside 

the Russian-Turkish alliance, thereby losing the most important 

levers of influence on the processes taking place in it; in addition, 

there are economic problems of the export of Iranian oil in the 

context of the sanctions, which sharply increased the influence of 

the Azerbaijani-Turkish tandem in the transportation of oil and gas 

to the EU countries. 
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In the new geopolitical realities, Iran, like Armenia, was 

among the losers, which deprived the country of many levers of 

influence in the region. These new realities will push Tehran to 

seek new allies. If this happens, the possible diversification of 

vectors of political activity in Moscow, which is still holding back 

Ankara's ambitions with Tehran's help, will become much more 

difficult. We have to admit that building (following the example of 

activities in Syria) a triumvirate in the South Caucasus with an eye 

on the Central Asian region is an almost impossible task. And yet, 

if for some time this tendency becomes predominant in Russian 

politics, then Moscow will have to be more understanding about 

the interests of Baku at the expense of trampling on the interests of 

Yerevan (as happened during the recent war), since the dilemma 

will again arise: Washington or Ankara? 

The goals and objectives of Russia are most clearly 

reflected in the article by Maxim Stoletov “Russia defended its 

interests in the Armenian-Azerbaijani conflict” (13.11.20). Let us 

turn to the most interesting conclusions of this article. The author 

notes that both corridors (Lachin and Meghri) will be controlled by 

Russia: peacekeepers and border troops of the FSB, fixing the 

long-term presence of Russia in the region, which prevents the 

exchange of these transport corridors by Armenia and Azerbaijan. 

“The agreement is a content-rich model of the first stages of a 

political settlement aimed at the long term, at least a medium term. 

In the future, the status of Nagorno-Karabakh will also be decided. 

Russia acts, as the guarantor of the observance of the ceasefire, the 

position of a peacemaker is now the most advantageous for Russia. 

The operation will be led by the headquarters, which will be 

located in Stepanakert, which completely excludes the conduct of 

hostilities in the territory that remains under the control of the 

unrecognized republic, but practically falls under the control of 

Russia. "As they say a complete program for the implementation 

of Russia's national interests in the region. 

Further, the author mentioned rather awkward horror 

stories, which nevertheless reflect the official position: the 

complete surrender of Karabakh by Russia would open the way for 

Turkey (and then the United States) to the Caspian Sea, after 
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which Azerbaijan would fall under the direct control of Turkey 

with further dissolution in the Turkish geopolitical project. 

Russia's intervention contributed to the preservation of the 

country's subjectivity and the physical well-being of the leader of 

Azerbaijan, which could face unthinkable troubles. Therefore, I. 

Aliyev should be grateful to Russia for maintaining power and 

sovereignty. "Having excluded a member of the alliance - Turkey 

from the trilateral negotiation process, Russia practically did not 

allow NATO's invasion of the Transcaucasus and a geopolitical 

catastrophe in Eurasia." 

If someone believes that Ankara's insidious plans end 

there, then this is a great delusion. Turkey plans to annex 

Nakhchivan, which is part of Azerbaijan, but does not have a 

common border with it. Turkey, which has such a border, together 

with financial investments fills this territory with streams of 

propaganda: “the inhabitants of the autonomy are persistently told 

that in fact they are ethnic Turks” (what a horror!). Thus, Ankara is 

preparing, if not the overthrow, then a sharp political weakening of 

President I. Aliyev, who, pursuing an independent policy, from 

time to time refuses to play on the side of R. Erdogan. Naturally, 

this nonsense, for obvious reasons, cannot be intended for 

Azerbaijanis, but even for less knowledgeable peoples such, if one 

may say so, “analytics” looks too exotic. 

The director of the Russian Center for the Study of 

Contemporary Turkey, Yuri Mavashev gives more sober 

assessment. “Turkey has once again shown itself over the past 

decade as a country not only claiming the status of a regional 

center of power, but also as a state capable of defending and 

reinforcing these claims to leadership in practice” ... 

Control in the South Caucasus region means Turkey's 

energy security, tied to existing and prospective pipelines from 

Central Asian countries. “Without control in the South Caucasus, 

Turkey cannot be a full-fledged master in the Middle East,” 

Mavashev emphasizes. So, with the promising interests of Russia, 

Turkey and partly Iran in the region, the situation is more or less 

clear. The only viable tandem in the region, which together has the 

greatest political potential, is the alliance of Turkey and 
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Azerbaijan. Georgia, which for obvious reasons refused to join the 

hypothetical union of the six states of the region proposed by 

Ankara, in fact has been in a strategic alliance with Turkey and 

Azerbaijan for a long time in a political, economic and military 

context. The recent decision of the Georgian Parliament, which 

almost unanimously confirmed the strategic path of the country's 

accession to the EU and NATO, unconditionally turns Tbilisi into 

a long-term ally of Baku and Ankara. 

Oddly enough, the last Karabakh war opened another 

"window of opportunity" for improving the Armenian-Turkish 

relations, which Azerbaijan will naturally not oppose now. 

Moreover, the situation around the two transport corridors may 

turn into a starting point for the improvement of age-old hostile 

relations. In fact, no state, both in the region and beyond, will be 

able to directly object and hinder the improvement of the 

Armenian-Turkic relations. 

It turns out that the upcoming year 2021 may become the 

year of the end of the Nagorno-Karabakh Armenian-Azerbaijani 

conflict if new peacekeeping initiatives are supported by non-

regional players who oppose the fundamental arrangement of the 

Russian military in the region. The entire future architecture of the 

Europe-South Caucasus-Central Asia link depends on when and 

how all economic and transport links in the region will be 

unblocked. 

For Azerbaijan and Armenia, the "moment of truth" has come, 

which will advance the countries on the path to final peace, or 

plunge into the abyss of yet another confrontation. 

It is only necessary to weigh what the potential of the 

extra-regional forces is, whether they are capable of promoting or 

holding back any of the existing scenarios for the future 

development of the South Caucasus. 

For objective reasons, in recent years, all non-regional 

players in the Nagorno-Karabakh conflict have sharply reduced 

their participation in decision-making on its prevention. Most 

likely, thirty years of practice has convinced that the conflict is 

completely frozen, and its individual outbreaks can be extinguished 

quickly enough, and therefore its resolution can be postponed until 
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better times. In these conditions, it became possible to change the 

international status of the Nagorno-Karabakh conflict to a 

regional one and attempt to change its format through the efforts 

of two regional powers: Russia and Turkey. For various reasons, 

the result of the reformatting did not suit almost all non-regional 

players, and most of them are wondering how the situation could 

be changed in the coming year. 

Extra-regional risks and challenges 
The most significant paragraph in the signed trilateral 

statement is often called the ninth paragraph on two corridors: the 

already existing Lachin and Meghri, which should be opened 

through the southern Armenian region of Syunik (Zangezur) for 

economic communication between the main territory of 

Azerbaijan, the Nakhichevan Autonomous Republic and Turkey. 

Some authors believe that this clause can become an effective 

counterbalance that will give stability to the entire structure of a 

peaceful settlement and make it beneficial both for the parties to 

the conflict and for all regional parties. 

Let us remind that the idea of joining the two mentioned 

corridors as a key to eliminating territorial disputes between 

Azerbaijan and Armenia emerged in the early 1990s in the 

proposals of Paul Goble - Special Adviser to the US Secretary of 

State. 

We think that such a counterbalance can only be the 

implementation of the idea of two territorial entities in Armenia 

and Azerbaijan, endowed with the same statuses and, if necessary, 

including transport corridors. 

The only way out of the situation is not to formulate and 

support mutual compromises, which have not yet acquired the 

outlines of reality, but to create mutually balancing, restraining and 

opposing models of the political structure of states - Azerbaijan 

and Armenia.  The talk is about the formation on the territory of 

the two countries of formations, equal in all respects, with 

commensurate rights and obligations to states, jointly determining 

the degree of their autonomy. Only in this case, there will be a real 

mechanism for preventing conflicts and even wars, since any 

unilateral voluntarist decision will run into counteraction. 
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Only in this case it will be possible to avoid control over the 

corridors by a third force, to preserve the sovereignty of 

Azerbaijan and Armenia over these territories. By consolidating its 

presence in the two neighboring states of the South Caucasus, 

Russia will have a much greater opportunity to influence the 

processes in Georgia, preserving the previous levers of influence 

through the severed Abkhazia and South Ossetia. 

The trilateral agreement, signed with the mediation of 

Russia, left not only the other co-chairmen of the Minsk Group, 

but also Turkey, which played a significant role in the war for 

Karabakh, behind the board. Until now, Russia has been the only 

guarantor of maintaining the agreement, which means that extra-

regional forces will take concrete steps to change the situation that 

is undesirable for them. The European Union will seek energy 

supplies bypassing Russia and partly Turkey, with which there 

have been several serious conflicts lately. Here, as we have already 

noted, much depends on the success of the new nuclear deal with 

Iran. In addition, the EU, most likely, will raise the question of the 

further fate of NATO's Partnership for Peace and the European 

Union's Eastern Partnership programs. 

Russian analysts note that in the current conditions, the 

salvation of the unrecognized Armenian state (the so-called NKR) 

within any borders turns into a geopolitical task for the Russian 

Federation, since its fall will provide access of NATO to the 

Caspian Sea and to the borders of its two potential adversaries: the 

Russian Federation and Iran. 

The change of power in Washington should answer one 

important question for the whole world: is the decline of US 

influence on world politics temporary, or is the era of a gradual 

collapse of this influence in various strategic regions of the world? 

It is interesting that today such regions can be considered the 

Middle East and the South Caucasus, in the struggle for which 

Washington recently yielded the initiative to Moscow, Ankara and 

Tehran. At the same time, the volatility of the situation and the 

unpredictability of future events are largely due to the lack of clear 

regional hegemony capable of ensuring peace in the region and 

preventing rivals. Moscow, for example, even in the zone of its 
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traditional influence in the South Caucasus today is forced to act in 

tandem with Ankara. 

The outcome of the conflict after the second Armenian-Azerbaijani 

war is traditionally trying to drive into a situation of increasing 

dependence on external forces assessing their interests in this 

conflict and looking closely at potential allies and enemies. 

France has taken the most active position in this regard. 

Although E. Macron's desire to bring France independently or 

through a tandem with the FRG to a new level of influence on 

international politics is obvious, in general all actors understand 

that France is an insignificant player with limited authority. Some 

analysts believe that the clashes between Paris and Ankara are 

because Macron's foreign policy shows some similarities with that 

of Erdogan, as both leaders are determined to expand their 

countries' regional influence. At the same time, Macron is clearly 

losing, and therefore Moscow and Ankara fundamentally do not 

take into account France, which is deprived of the possibility of 

military influence on at least one conflict in the regions of the 

Middle East and the South Caucasus. There is no doubt that 

France's role in international politics will only decline in the 

future. 

A completely different attitude is shown towards Great 

Britain, which seems to have withdrawn from even the conflict that 

is taking place in the zone of its sensitive economic interests. 

Western commentaries are full of claims that behind Ankara's 

policies, especially in its relations with Moscow and Paris, is 

London, which is extremely interested in undermining Russia's 

destructive influence on international affairs and reducing the 

potential of France's alliance with the FRG. In this context, it turns 

out that Moscow is partly forced to cooperate with Ankara and 

cannot always impose on the latter all the principles and practices 

of asserting its national interests. On the other hand, the EU's 

hesitation in pursuing a tough policy towards Turkey is explained. 

Turkey, with the help of Great Britain (withdrew from the 

EU), seeks to turn the Southern Gas Corridor into a mechanism for 

influencing EU policy with the prospect of connecting Central 

Asian states to this corridor. Israel, which is forming new, 
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including energy alliances, with a part of the Arab countries, has 

faced an unpleasant dilemma of choice: Ankara or Tehran. 

Any model of geopolitical stability (or, conversely, 

instability) in the South Caucasus has determined and will continue 

to determine the routes for transporting energy resources and 

laying communications from the Central Asian region both to the 

West and to the East. Suffice it to recall what a difficult game has 

been going on for several decades on the issue of laying oil and gas 

pipelines. Suffice it to recall the difficulty with which the route 

Baku - Tbilisi - Ceyhan was mastered. Remember the problem in 

connection with gas supplies: it is vital for Azerbaijan to connect 

Turkmenistan to its gas projects. However, since this turned such a 

tandem into a serious competitor to Gazprom, Russia cut off 

Turkmenistan, using the unresolved legal status of the Caspian Sea 

and buying Turkmen gas until then, until China ran a gas pipeline 

in its direction. 

Now China has also joined the energy battle. This means 

that soon we will witness the strengthening of the geopolitical 

connectedness of the regions of the South Caucasus and Central 

Asia with a certain shift of the conflict potential towards the 

second region. Maybe therefore, we witness forming a territorial 

dispute between Russia and Kazakhstan. 

The pandemic reduced interest in the Great Silk Road 

project, but, naturally, did not stop its progress. Most likely, in 

2021, the Western world will face a dynamically advancing China, 

which can choose Russia as its temporary ally. 

The most likely field of such a collision will be the South 

Caucasus and Central Asia. Thus, Azerbaijan has very little time 

left to overcome the risks and threats after the second Nagorno-

Karabakh war. 
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Əsgər Əhməd                                                                                                                    

(Azərbaycan) 

 

Səfəvilər zamanında Yeni Culfa 

 

Hələ Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətlərinin zamanında 

ermənilərə olan müsbət münasibətdən faydalanan Təbriz-Trabzon 

ticarət yolunun üzərində yerləşən Culfa və Əylis qəsəbələrində 

yaşayan ermənilər ticari fəaliyyətlər göstərirdilər (1, 19). Səfəvi 

dövləti yarandıqdan sonra da onlar bu fəaliyyətlərini 

sürdürməkdəydilər. Xüsusilə də 1514-cü ildə Osmanlı-Səfəvi savaşı 

sonrası Osmanlı sultanı Sultan Səlim tərəfindən Səfəvilərə qarşı 

tətbiq olunan ticarət embarqosundan qıraqda qalmaları (müharibə 

zamanı neytrallıqlarını saxladıqlarına görə) ticarət sahəsində onlara 

bir sıra üstünlüklər qazandırdı və onların varlanmasına səbəb oldu. 

Qanuni Süleymanın vaxtında iki ölkə arasındakı ticarət embarqosu 

qaldırıldığında, daha rahat şəklində ticari fəaliyyətlərini sürdürən 

ermənilər Səfəvi və Osmanlı ölkələri arasındakı ticarətdə şöhrət 

sahibi oldular (2, 323). Şah Təhmasibin vaxtında isə onlar ticarət 

əlaqələrini daha da genişləndirdilər. Bu dönəmlərdə culfalılar 

Həlbdəki İngilis Levant şirkətinin tacirləri, həmçinin Şirvan, 

Qarabağ və Gilanda fəaliyyət göstərən Moskva ticarət şirkətinin 

tacirləri ilə çox yaxın münasibətlər qura bildilər (1, 19). Onlar 

tədricən Avropada da ipək tacirləri kimi tanınmağa başladılar.  

Qeyd edək ki, Culfanın məşhurlaşması və bir ticarət mərkəzinə 

çevrilməsi həm də qəsəbənin əlverişli geostrateji bir məkanda 

yerləşməsi ilə bağlı idi. Culfa Səfəvi ölkəsindən Anadoluya gedən və 

köhnə ipək yolunun bir qisminin də daxil olduğu ticarət yollarının 

kəsişdiyi bir məkanda yerləşirdi. Qəsəbə Gilan, Şirvan, Qarabağ, 

Rəşt, Təbriz, Gəncə, Qəzvin, Ərdəbil və başqa şəhərlərə yaxın 

əlaqələrdə idi. Araz çayı üzərində tikilən və işlək vəziyyətdə olan 

körpülərdən biri də qəsəbənin lap yaxınlığında idi. Yəni bura həm də 

bir keçiş nöqtəsi idi. Körpünün yanında tikilən karvansaranın bir 

dayanacaq nöqtəsi olması da, burada qalan tacirlərlə culfalıların 

əlaqəsinin olmasından xəbər verirdi (1, 19; 3, 310)  

Şah Xüdabəndənin (1578-1587) culfalılarla isti münasibətləri 

və onların lideri Xoca Xaçik ilə görüşləri barədə məlumatlar 
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mövcuddur (4, 22). O, 1886-cı ildə Xoca Xaçiqin oğlu Xoca Nəzərə 

fərdi qoruma və Səfəvi ölkəsində sərbəst ticarət etmək hüququ 

vermişdi (1, 26). Onun zamanında bir sıra culfalı tacirlərin İsfahana 

köçməsi haqqında müddəalar da mövcuddur (5, 69). 

Şah Abbas hakimiyyətə gəldikdən sonra Osmanlılarla 1578-ci 

ildən davam edən müharibəyə son vermiş və 1590-cı ildə onlarla sülh 

müqaviləsi imzalanmışdır. İstanbul müqaviləsinə görə (Fərhat Paşa 

andlaşması) Qərbi Azərbaycan ilə birlikdə Təbriz, Karacadağ, 

Naxçıvan, Gəncə, Şəki, Qarabağ, Şirvan[Şamaxı], Kars, Tiflis ve 

Nihavənd kimi ərazilər Osmanlıların əlində qalırdı (6, 130). 

Xatırladaq ki, Şah Abbasın zamanında İstanbul sülhündən sonra 

Osmanlılarla üç dəfə müharibə olmuş (I - 1603-1612 illər, (II - 

İstanbul andlaşması (Nasuh Paşa Andlaşması), II - 1615-1618 (Serav 

sülhü), III - 1623- 1639 (I Qəsri Şirin müqaviləsi)) və bu müharibələr 

zamanı əvvəllər itirilmiş torpaqlar, o cümlədən Culfa qəsəbəsi geri 

qaytarılmışdı.  

 Şah Abbasla culfalıların ilk görüşü İstanbul anlaşmasından 

sonralara təsadüf edir. Həmin vaxtlar Şah Abbasın bölgəyə kəşfiyyat 

xarakterli bir səyahətinin olduğu və səyahət zamanı Culfanı ziyarət 

etməsi, eləcə də orada bir sıra görüşlər keçirməsi haqqında 

məlumatlar mövcuddur (1, 21).  Culfalıların (katolikoslar David və 

Məliksət rəhbərliyi ilə) Şah Abbasla ikinci görüşü onların Osmanlı 

dövlətinin tətbiq etdiyi ağır vergilərdən əziyyət çəkməsi ilə bağlı 

olaraq İsfahana gələrək şikayət etməsi zamanı olmuşdu (1, 21; 7, 45). 

A. Təbrizli bu səfərin səbəbini aşağıdakı kimi izah edərək yazırdı ki, 

onlar doğru və dəqiq olaraq bilirdilər ki, Şah hücum etmək 

niyyətindədir. Onlara qədər çoxlu müsəlman və xristian knyazları və 

Atrpatakan ölkəsinin hakimləri fars hökmdarının yanında 

olmuşdular. Çünki, Osmanlı tayfası onları ağır təhqirlərə məruz 

qoyur, qarət edir və üzücü vergilərlə əzab verir, müflis edir, onların 

inanclarını qeyri-insani olaraq ələ salır və başqa əziyyətlər verirdilər. 

Təkcə erməni xalqı deyil müsəlmanlar və gürcülər də bu vəziyyətdə 

idilər. Bu cür təzyiqlərə görə onlar fars padşahının yanına getdilər ki, 

onun köməyi ilə bir vasitə taparaq Osmanlı boyunduruğundan xilas 

olsunlar (7, 46).  

1603-cü ildə Şah Abbas Osmanlılarla savaş əsnasında Culfaya 

gəlir və orada yerlilər tərəfindən böyük sevinclə qarşılanır. Bu görüş 
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zamanı qəsəbənin başçısı xoca Xaçik qəsəbənin açarlarını Şah 

Abbasa təqdim edərək, onun hakimiyyəti altına keçdiklərini bildirir 

(14, 16). A. Təbrizli öz əsərində Şah Abbasın qarşılanma səhnəsinə 

geniş yer verir. O yazır: “Yolüstü onlar Culfa qəsəbəsinə çatanda, 

şəhərciyin çoxsaylı və müxtəlif əhalisi padşahlara layiq olan tərzdə 

şahı qarşılamağa çıxdılar. Əyanlar həm qocalar, həm də cavanlar, 

geyinib-keçinənlər və silahlılar, çox qəşəng qızılı parçadan olan 

geyimləri ilə təntənəli şəkildə yeriyərək şahı qarşıladılar. Və 

yeniyetmə oğlanlar qızıl camlarda şirin, əsil şərab gətirdilər. 

Ruhanilər yandırılmış şamlarla, buxur (buxur) və gözəl qoxularla, 

öndə gedən ahəngdar səsləri olan kübar oxuyanların mahnı oxuması 

ilə onları müşayiət edirdilər.  Padşahın yolu çayın sahilindən Xoca 

Xaçıqin sarayına qədər xalçalar və qiymətli, gözəl zərxaralarla 

döşənmişdi və Padşah bunların üzəri ilə addımlayaraq Xoca Xaçının 

evinə girdi. Xoca Xaçik evində oğluna qızılla (sikkələrlə) dolu bir 

qızıl qab verdi ki, onu padşaha təqdim etsin. Bütün culfalı 

zadəganları da krala uyğun hədiyyələr təqdim etdilər. Şah burada üç 

gün qaldı və culfalılar onu zərif qablarda, ətirli şərablara qonaq 

etdilər” (7, 52). 

1604-cü ildə Şah Abbas Osmanlılarla müharibə meydanına 

çevrilən Culfa qəsəbəsi də daxil olmaqla bölgədən insanları Səfəvi 

ölkəsinin daxili ərazilərinə köçürmək qərarına gəlir. Köçürülmənin 

başlıca səbəbi Səfəvilərin hərbi strateji addımları və iqtisadi siyasəti 

ilə bağlı idi. Köçürülən zaman culfalılar digər köçürülənlərlə 

nisbətdə xeyli üstünlüklərə malik olmuşlar. Məs. digər 

köçürülənlərdən fərqli olaraq onlar köçürülmə ilə bağlı xəbərdar 

edilmiş və onlara daşına bilən əmlaklarını götürmək icazəsi 

verilmişdi (8). A. Təbrizli yazır ki, Şah Abbas Araz çayının sahilində 

dayanaraq “... culfalılara guya canı yandığından və kömək etmək 

istədiyindən sərkərdələrinə əmr verdi ki, qoşunlar xalqa kömək etsin 

və onları atlar və dəvələrlə çayın o biri tərəfinə keçirsinlər” (7, 76). 

Bundan başqa Culfadan köçürülənlər nəqliyyat vasitələri ilə təminin 

olunmuş və Təbrizdə qışlanmalarına şərait yaradılmışdı. İsgəndər 

bəy Münşi də öz məşhur əsərində köçürülənlərin təlaşa düşməsi üçün 

şah fərmanınını xatırladır: “Bu yerin rəiyyəti köçürülsün və uzaq bir 

yerə göndərilsin ki, müxalif ləşkər hücumundan kənar və dövran 

hadisələrindən arxayın olsunlar” (9,1211). 
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İsfahana köçürülən culfalılar ilk olaraq şəhərin Şəmsabad 

adlanan məhəlləsində yaşamağa başlamış (sonralar Yeni Culfanın 

yeddi məhəlləsindən birinin adı da Şəmsabad adlandırılmışdı), lakin 

az sonra yəni 1605-ci ildə Şah Abbas onlara İsfahanın kənarında 

Zəyəndə çayının sahilində özünün şəxsi xass torpaqlarından Yeni 

Culfanın tikilməsi üçün ayrıca sahə ayırır (10, 85). Şah Abbas, 

həmçinin onlara köhnə qəsəbələrinin adının yeni tikilən qəsəbəyə 

qoyulmasına da izin verir.  İsgəndər bəy İsfahana köçürülən və 

onlara yardılan şəraitdən bəhs edərək yazırdı: “Culahlıları 

cənnətnişan İsfahan darüssəltənəsində Zayəndərud çayı kənarında 

yerləşdirdilər və onlar həmin yerdə tədricən bağlı-bağçalı evlər tikib 

orada həmişəlik qalmalı oldular ki, hal-hazırda üç min culahlı ailə 

zaman hadisələrindən aman tapıb şadyanalıqla orada yaşamaqdadır 

və onların hamısı artıq öz köhnə məskənlərini unutmuşlar” (9, 1213). 

İsgəndər bəy, həmçinin Çuxur Sədd bölgəsindən İsfahana və onun 

ətrafına köçürülən ermənilərə maliyyə və digər yardımların 

olunmasından da bəhs edir: “Bahar fəsli gəlib çatanda Təbriz 

mülkündə qalıb yaşamaqdan ötrü şərait olmadığından və əlahəzrətin 

Allah xəlqinə hədsiz rəğbəti olduğundan əcəl caynağından qurtulan 

erməniləri əmin-amanlığı olan İsfahana köçürülməsi və orada bir 

neçə il rahat yaşamaları üçün ailələri ilə bərabər İsfahanın müxtəlif 

yerlərinə köçürdü, orada onlara əkin yerləri, toxum və başqa zəruri 

şeylər ayrıldı. Bunun yerinə yetirilməsindən ötrü isə onlara divan 

malından iki-üç min tümən pul da verildi” ( 9, 1215-1216). 

Beləliklə, Səfəvi hakimiyyəti tərəfindən yaradılmış 

imkanlardan və köməkliklərdən faydalanan culfalılar 10 il müddətinə 

memarlıq görünüşü ilə diqqət çəkən yeni bir yaşayış kompleksi 

ərsəyə gətirə bilirlər. 1617-1619-cu illərdə İsfahanda olmuş Petro 

Della Valle yazırdı ki, İsfahanda yerləşmələrindən təxminən 12 il 

keçməsinə baxmayaraq ermənilər artıq Yeni Culfada 10 kilsə tikib 

başa çatdırmışdılar (11, 245) Halbuki, həmin müddətdə İsfahanda 

cəmi 6 kilsə tikilib istifadəyə verilmişdi (12, 291-92). 1614-cü ilin 

sentyabrında Şah fərmanı ilə yeni culfalılara kafedral kilsənin 

tikilməsinə icazə verilir (1, 22). Kafedral kilsənin tikilməsində 

Eçmiədzin kilsəsindən gətirilmiş daşlardan da istifadə olunur. 

Tezliklə tikintisi başa çatan kafedral kilsə (1615-ci ildə) fəaliyyətə 
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başlayır və həmin kilsə 1619-cu il başqa bir Şah fərmanı ilə 

ermənilərin yeni bir dini mərkəzi kimi təsdiqlənir (13, 56, 86). 

Yeni Culfa tikildikdən və ermənilər buraya köçürüldükdən 

dərhal sonra, bu məntəqə müəyyən muxtariyyət əldə edir və birbaşa 

şaha tabe olur. Eyni zamanda, Yeni Culfanın erməni icması özünə 

başçı - kələntər seçmək hüququ qazanırdı. Kələntərin başlıca 

vəzifələrindən biri erməni icması ilə Səfəvi hakimiyyəti arasında 

münasibətlərin qurulması və tənzimlənməsi ilə bağlı idi. Kələntər 

şəxsən şaha tabe idi (10, 85). O şahın möhürlərindən birini daşımaq 

haqqına sahib olmaqla bərabər, ətraf ərazilərdən vergi yığmaq 

hüququna da sahib idi (14, 17). Kələntərdən başqa idarəetmə 

prosesində hər bir məhəllənin başçısı olan və varlı tacir ailələrinin 

nümayəndələri olan kəndxudalar da iştirak edirdi. Onlar birbaşa öz 

məhəllələrinin idarəetməsinə cavabdeh  şəxslər olub, onun 

problemləri bağlı məsələlərə həlli ilə məşğul olurdular (15, 194). 

Kənxudaları sayı qəsəbədəki məhəllələrin sayına müvafiq idi. 

Kələntər və kəndxudalar qəsəbəni iki idarəetmə strukturu vasitəsi ilə 

idarə edirdilər. Bunlardan birincisi kələntər və kəndxudalardan ibarət 

ticarət evi, yaxud tacirlər məclisi hesab olunurdu. İkinci idarəetmə 

orqanı isə Yeni Culfa Komitəsi adlanırdı (14, 18; 15, 193). 

S.Aslaniyan bu orqanı “Yeni Culfa bələdiyyəsi” kimi xarakterizə 

edir (15, 193). İ.B. Makkeyb XVII əsrin ikinci yarısında komitə 

üzvilərinin sayının 22 nəfər olduğunu vurğulayır (14, 18). Bu 

idarəetmə orqanına kələntər, kəndxudalar və Yeni Culfanın ruhani 

iyerarxiyasının nümayəndələri daxil idi. Komitə qəsəbə 

sakinlərindən petisiyalar qəbul edilməsi, əmlak satışına nəzarət 

edilməsi, Səfəvi dövləti üçün vergilərin toplaması, culfalılar üçün 

etibarnamələrin təsdiq olunması və s. kimi işlərə baxırdı (15, 193-

194). Makkeyb, həmçinin bütün komitə üzvünün kələntərə tabe 

olduğunu göstərir (14, 18) Yeni Culfa tarixi ilə bağlı araşdırmalar 

aparan tədqiqatçılar arasında belə bir fikir geniş yayılmışdı ki, Yeni 

Culfaya verilən muxtar-idarəetmə hüquqları müsəlman ölkələrində 

xristianlara və yəhudilərə verilən hüquqlardan üstün idi (15, 194) 

Hətta, bir sıra araşdırıcılar, o cümlədən erməni mənşəli İna Baqdiants 

Makkeyb kimi tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, Yeni Culfa təkcə muxtar 

hüquqlara malik şəhərətrafı bir qəsəbə deyildi, əksinə öz hökuməti 

olan tam hüquqlu bir “respublika” idi (16, 79–115). Edmund 
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Xertsinq, Şuşanik Xaçikiyan, S. Aslaniyan və bir sıra başqa 

araşdırıcılar isə hesab edirdilər ki, Yeni Culfa geniş avtonom 

hüquqlara malik Səfəvi hakimiyyətinə tabe olan şəhərətrafı bir ticarət 

qəsəbəsi və yaxud getto idi (15, 195). Xatırladaq ki, köhnə Culfa şə-

hərinin rəhbəri olmuş Xoca Xaçikin Xoca Səfər və Xoca Nəzər adlı 

oğulları Yeni Culfanın ilk kələntərləri olmuşdu (10, 85). Xoca 

Nəzərdən sonra Yeni Culfanın kələntəri onun oğlu Şafraz olmuşdur. 

Bu adın ona Şah Səfi tərəfindən verildiyi bildirilir. Şarfaraz (adın 

Şarfaraz, Safraz variantları da mövcuddur) sözünün farsca məşhur, 

seçilmiş mənasını verən “sarbolend” kəlməsindən götürüldüyü irəli 

sürülür (1, 27). Çox varlı tacir olan bu ailənin nümayəndələri 1656-cı 

ilə qədər Yeni Culfanın idarəçiləri olmaqla yanaşı, Səfəvi şahları I 

Şah Abbas, Şah Səfi və II Şah Abbasın da ən yaxın adamlarından 

olmuşlar. Xoca Nəzər və Xoca Səfər İsfahana köçdükdən sonra I Şah 

Abbasın müşavirləri funksiyasını yerinə yetirmiş və şahla tez-tez 

görüşmək imkanı əldə edə bilən azsaylı adamlardan olmuşlar. Bu 

ailənin yüksək mövqeyini göstərən faktlardan biri 1629-cu ildə Şah 

Səfinin taxta çıxması ilə əlaqədar keçirilən mərasimdə Xoca Nəzərə 

ikinci sırada yer verilməsi ilə bağlıdır. Əlbəttə, bu hal Yeni Culfa 

kələntərinin Səfəvi elitası içərisində yüksək mövqeyindən xəbər verir 

(13, 67).     

Qeyd edək ki, Yeni Culfada Şafraz ailəsindən başqa da bir çox 

varlı tacirlər və maliyyəçilər nəsli yetişmişdi. Onların əlaqələri 

genişləndikcə və fəaliyyətləri artdıqca sayları da durmadan artırdı. 

XVII əsrin ortalarında artıq Yeni Culfada 20 tanınmış və varlı 

zadəgan ailəsi var idi (12, 47-48). Bunların sırasında Lazaryan, 

Şəhrimanyan, Vəlicanyan, Xaldaryan və başqaları kimi ölkənin 

sərhədlərindən qıraqda da tanınan çox məşhur və varlı tacir ailələri 

var idi (1, 27). 

Kilsə yeni culfalıların həyatında çox önəmli yerə sahib idi. 

XVIII əsrin əvvəllərin qədər, təxminən 100 il ərzində qəsəbədə 24 

kisə tikilib istifadəyə verilmişdi (17, 166). Eyni zamanda bəhs 

etdiyimiz dövrdə İsfahanın digər məhəllələrində də 6 erməni kilsəsi 

tikilib başa çatdırılmışdı. Xatırladaq ki, İsfahanın digər 

məhəllələrində də bura köç etmiş xeyli erməni yaşayırdı. Bu 

kilsələrin hər birində onlarla ruhani çalışırdı və dini bayramların, 
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mərasimlərin keçirilməsi, keçidlərin təşkili bilavasitə onlar 

tərəfindən gerçəkləşdirilirdi.  

Yeni Culfada dini iyerarxiya aşağıdakı şəkildə idi: Yeni 

Culfanın arxiyepiskopu, yepiskoplar, rahiblər və baş ruhanilər. Yeni 

Culfalıların tikdikləri kilsələr dövrün Səfəvi memarlığına uyğun 

tikilirdi və İsfahandakı məscidlərə çox bənzəyirdi. Ancaq sonralar 

onlar avropalılardan kilsələrin iç divarlarını və tavanlarını rəsmlərlə 

bəzəmək ənənəsini mənimsədilər. Xatırladaq ki, ermənilərdə kilsə 

divarlarının müqəddəslərin rəsmləri ilə bəzədilməsi ənənəsi yox idi 

(13, 12). Yeni Culfada tikilən erməni xristian məbədlərinin təsviri 

incəsənət elementləri ilə, Avropa üslubunda bəzədilməsi ənənəsi 

Avropaya tez-tez gedib-gələn tacir Avetisin adı ilə bağlıdır. O 

Avropada olarkən kilsələrin bəzədilməsində rəngkarlıq 

elementlərindən necə istifadə olunması ilə tanış olur və Yeni Culfaya 

qayıtdıqdan sonra çətinliklə olsa da erməni din adamlarını, əvvəllər 

təmiz olan kilsə divarlarını rəsmlərlə bəzədilməsinə razı sala bilir 

(17, 167).  

Şah Abbas Yeni Culfa sakinləri olan erməni xristianlara hər 

cür şərait yaratmışdı. Bununla bağlı A, Təbrizli yazırdı ki, Şah Abbas 

“... ermənilərlə, xüsusilə də culfalılara dostluq edir, onlara hörmət 

bəsləyirdi...  O tez-tez onların evlərinə qonaq gedir, onlarla birlikdə 

yeyib-içir və əylənirdi (halbuki, farslar xristianları bəyənmirdilər), 

həmçinin erməniləri öz evinə və süfrəsinin başına dəvət edir, onları 

öz əyanları ilə birlikdə şərəfləndirir və özünün naxararlarına (əyanla-

rına) göstəriş verirdi ki, onlar da bu cür etsin. İkincisi, o xristianların 

ödədiyi padşah vergisini, onların istədiyi şəkildə azaltdı. Üçüncüsü, 

əgər xristianlarla müsəlmanlar arasında kiçikliyindən və 

böyüklündən asılı olmayaraq hər hansı bir mübahisə və çəkişmələr, 

yaxud məhkəməyə aid olan işlər olardısa, o xristianları təmizə çıxarır 

və müsəlmanları isə günahkar hesab edirdi. Dördüncüsü, şah 

erməniləri İsfahana və ətraf kəndlərinə köçürərkən burada yaşayan 

çoxlu müsəlmanlar öz yaşayış yerlərindən uzaqlaşdırıldı və onların 

evləri və sahələri xristianlara verildi. Beşincisi, o öz iradəsi ilə əmr 

etdi ki, Culfanın və kəndlərin hər tərəfində, şəhər qalasının daxilində 

sadə və hündür kilsələr tikilsin; o xristianlara iltifat göstərir və özü 

də kilsələr tikilməsi üçün onlara nəsihət verirdi. (...) Nə vaxt ki, ölən 

adamı dəfn etmək üçün şəhərdən çıxardanda (ermənilər-Ə.Ə.) kilsə 
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bayraqları ilə və gurultulu şarakanlar (xorla oxunan kilsə mahnıları-

ƏƏ.) oxuyaraq bazardan keçirdilər, buna görə farslardan heç kim 

onları qınayan sözlər işlətmir və ya təhqir etmirdi (7, 79).  

1619-cu ildə isə Şah I Abbas Yeni Culfanın sakinlərinə 

torpaqların verilməsi haqqında fərman imzalayır. Bu fərman 

ermənilərə həm də torpaq sahibi olmaq hüququ verirdi. J.B. 

Taverniye yazırdı ki, Yeni Culfa erməniləri digər xristian icmalarına 

nisbətdə daha imtiyazlı durumda idilər, çünki onların torpaq və digər 

mülkiyyət formalarına malik olmaq hüquqları var idi (18, 38). 1631-

1632-ci illərdə Şah Səfi (1629-1642) tərəfindən ermənilərin (yeni 

culfalıların) şah sarayına  (bi sarkar-i khassa-yi sharifa) bağlılğı 

(muti’aliq) və ittifaqı (mansub), həmçinin onlara şahın böyük 

mərhəmət və məhəbbəti haqqında fərman imzalanır. Fərman bütün 

ölkə ərazisində bu erməni icmasının qorunan statusunu təmin 

etməklə yanaşı, onların mallarına və mülklərinə qarşı cinayətləri də 

qadağan edirdi (13, 52). 

Culfalıların önə çıxması və şahın xüsusi qayğısına və 

diqqətinə layiq olmasının başlıca səbəblərindən biri, bu şəhərin 

əvvəllərdən də beynəlxalq ipək ticarəti mərkəzi kimi tanınması və 

culfalı erməni tacirlərin ölkə xaricində müəyyən əlaqələrinin olması 

ilə bağlı idi. Digər tərəfdən Osmanlı ərazisindən keçməklə aparılan 

ipək ticarətinə Osmanlı hakimiyyəti tərəfindən qoyulan qadağalar da, 

şah xəzinəsinin əsas gəlir mənbəyi olan ipəyin Avropaya və digər 

ölkələrə daşınması üçün alternativ yollar və vasitələr aramağa 

məcbur edirdi. Ölkədəki qarma-qarışıqlığı aradan qaldırıb, 

hakimiyyətini möhkəmləndirən, dövrün siyasi və iqtisadi 

konyunkturasından yaxşı baş çıxaran və çox təcrübəli dövlət adamı 

olan I Şah Abbas əvvəllərdən də ticarətdə, xüsusilə də ipək 

ticarətində ad çıxarmış, eləcə də xristian ölkələri ilə əlaqələri olan 

ermənilərdən istifadə etmək qərarına gəlir. Yeni Culfa kantonunun 

salınmasının başlıca səbəblərindən biri ermənilərin bu sahədə olan 

bacarığından və əlaqələrindən faydalanmaq məqsədi güdürdü. A. 

Təbrizli də Şah Abbasa istinadən bu fikri təsdiqləyərək yazır: “Mən 

onları zorla torpaqlarımıza gətirdim. Çox pul, səy və fəndləri onların 

mənfəətləri üçün deyil, öz xeyrimiz üçün sərf etdim, Onlar bizim 

torpaqlarımıza xeyir verəcək və bizim əhalimizi gücləndirəcək" (7, 

55). Ancaq bu kəlmələrin nə dərəcədə Şah Abbasa məxsus olması 
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xeyli dərəcə də mübahisəlidir. Hər halda Şah Abbasın culfalılardan 

Səfəvi dövlətinin mənafeləri üçün istifadə etmək istəkləri ortada olan 

bir gerçək idi. 

Qeyd edək ki, II Abbasın şahlığının sonlarına qədər (1667-ci 

il) hakimiyyətin yeni culfalılarla münasibətləri xeyli yaxşı olmuş və 

bir çox imtiyazlardan faydalanmışlar. Bəzi araşdırıcılar bu dövrü 

yeni culfalıların “qızıl dövrü” kimi xarakterizə edir. 

Bu statusla onlar şahla və ölkənin siyasi və dini elitası ilə də 

münasibətlərini yaxşılaşdıra bilmişdilər. Ermənilər üçün yaradılmış 

bu imkan onları əhalinin digər böyük bir qismindən dolanışıq etibari-

lə daha təminatlı edirdi. Bunu XVII əsrdə İsfahanda olmuş fransız 

səyyahı J.B.Tavernyenin qeydləri də təsdiq edir: Yeni Culfadakı ev-

lər “... İsfahandakı digər evlərdən daha yaraşıqlı və daha yaxşı 

tikilmişdir” (18, 38). Məhz bu cür münasibətin nəticəsi idi ki, 100 il 

ərzində Yeni Culfada kilsələrlə bərabər, yaraşıqlı binalar inşa edilmiş 

və Yeni Culfa gözəl bir yaşayış məntəqəsinə çevrilmişdi. Fransız 

missioner Qabriel de Çinona yazırdı ki, İran şahının sarayından sonra 

ən möhtəşəm ev Yeni Culfanın başçısı erməni taciri Nazarın eviydi 

(14. 16). Lakin 1722-cil il əfqanların İsfahana hücumu ilə bağlı 

olaraq yeni culfalılara da ağır zərbə vuruldu və onların bir çox şəhəri 

tərk etmək zorunda qalaraq digər ərazilərə və ölkələrə (əsasən də 

varlı ailələr) köç etdilər. 1725-1728-ci illərdə Yeni Culfanın rəhbəri 

olmuş yepiskop Davidin verdiyi məlumata görə, bu dövrdə 156 ailə 

şəhəri tərk etmiş və əvvəllər Yeni Culfada fəaliyyət göstərən 24 

kilsədən cəmi 2-si öz fəaliyyətin davam etdirirdi. (12, 157-65). 

Göründüyü kimi Şah Abbasın birbaşa yardımı ilə ərsəyə gələn 

Yeni Culfa, yaradılan imkanlar sayəsində dünya ermənilərinin siyasi, 

ticari, maliyyə və mədəni mərkəzinə çevrildi. Dövlət ipək ticarəti 

monopoliyasını erməni tacirlərə verməklə və xəzinənin nağd pula 

olan tələbatını onların vasitəsi ilə təmin etməklə, müəyyən bir 

müddət olsa da onlardan asılılıq yarandı (1, 28). Yeni culfalılar bu 

statusu ilə dövrün ən qüdrətli imperiyalarından biri olan Səfəvi 

dövlətinin siyasi və iqtisadi həyatında güc sahibinə çevrilə bildilər. 

Onlara olunan dəstək sayəsində Yeni Culfa ermənilərin Avropa ilə 

əlaqələrin qurulması mərkəzinə çevrildi və Qərbə açılan qapısı oldu, 

eləcə də erməni ticarət şəbəkəsinin dünyadakı mərkəzinə çevrildi 

(19). Yeni Culfa Londondan Çinə qədər ermənilərə məxsus bütün 
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ticarət koloniyalarının mərkəzi qovşağına çevrilmişdi. Bütün erməni 

tacirləri Yeni Culfanı özlərinin mərkəz şəhəri hesab edirdilər. Bu 

mərkəz onları tacirlərlə, kommersiya xarakterli informasiyalarla, 

əmtəələrlə və ruhanilərlə təmin edirdi (20,  14). Fransız missioner 

Yeni Culfanın ermənilərin və Səfəvi cəmiyyətinin həyatında 

oynadığı mühüm rola toxunaraq onu “kiçik bir cümhuriyyət” kimi 

xarakterizə edirdi (14, 16).Yeni Culfa erməni kimliyinin 

formalaşmasında da böyük rol oynadı. Burada formalaşan ticarət-

maliyyə, intellektual və dini aristokratiya (milli burjuaziya da demək 

olar)  gələcəkdə “milli kimlik” və “erməni dövləti” ideyasının 

yaranmasında da böyük rol oynadı.    

Bir məsələni burada ayrıca vurğulamaq yerinə düşər ki, istər 

erməni və Avropa mənşəli mənbələrdə, istərsə də onlara aid 

tarixşünaslıqda I Şah Abbas tərəfindən Ararat vadisi, Çuxur-səəd və 

Naxçıvan bölgəsindən ermənilərin Səfəvi ölkəsinin mərkəzi 

əyalətlərinə, o cümlədən İsfahana köçürülməsi “böyük sürgün” kimi 

xarekterizə olunur və ermənilərin çox böyük məhrumiyyətlərə düçar 

edildiyi və xeyli insanın tələf olduğu qeyd edilir. Bəzi erməni 

tarixçiləri, hətta bu vilayətlərdən köçürülən ermənilərin sayını 

şişirdərək 400 min nəfər olduğunu bildirirlər (12, 25-47). Əvvəla 

qeyd edək ki, Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə, xüsusilə də Şah 

Abbasın zamanında müxtəlif məqsədlər üçün köçürmə taktikasına 

tez-tez müraciət olunmuş, etnik və dini fərqliliklərindən asılı 

olmayaraq əhalinin geniş təbəqələri köçürülmələrə məruz qalmışdır. 

Bəhs etdiyimiz bu köçürülmə hadisəsi zamanı təkcə ermənilər deyil 

Azərbaycan türkləri, gürcülər və yəhudilər də İranın mərkəzi 

əyalətlərinə köçürülmüşdü. Bu faktı erməni tarixçisi A. Təbrizli də 

təsdiqləyir. O bu vilayətlərdən xristianlarla bərabər, yəhudilər və 

müsəlmanların da köçürüldüyünü qeyd edir (7, 61). Xatırladaq ki, 

Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə müxtəlif zamanlarda gürçülər və 

müxtəlif qızılbaş tayfaları da bu cür köçürülmələrə məruz 

qalmışdılar. J. Şarden qeyd edir ki, I Şah Abbasın zamanında 

Gürcüstandan səksən mindən çox ailə köçürülüb Hirkanın 

Mazandaran (Kaspi sahilində yerləşir) şəhərində, İrivanda, Midiyada, 

Fars əyalətində yerləşdirilmişdi. Onların yerinə isə müsəlmanları və 

ermənilər köçürülmüşdü (21, 13). Şah Abbasın zamanında Qazax və 

Qaramanlı camaatları sünni olduqları üçün Xorasana sürgün olunmuş 
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və onlar şiəliyi qəbil etməyə məcbur olmuşdular (22, 1331). 1612-ci 

ildə Qarabağın və Şirvanın yerli müsəlman və qeyri müsəlman 

əhalisi Mazandaran əyalətində yerləşən Fərhadabada sürgün 

edilmişdir. Mənbələrə görə onların sayı 15000 nəfərə çatırdı (23, 

897; 24, 262). Ümumiyyətlə, amerikalı tarixçi C.Perrynin 

hesablamalarına görə, təkcə şah I Abbasın hakimiyyəti dövründə 

müxtəlif səbəblər üzündən 14 dəfə tayfaların yeri dəyişdirilmiş, ən 

azı 100 minə qədər ailə sürgün olunmuşdu. Onların da böyük 

əksəriyyəti Azərbaycandan Xorasanın şimalına, Mazandarana, Fars 

əyalətinə köçürülən türk tayfaları idi (25, 202-208). Faktları 

artırmaqda mümkündür. Göründüyü kimi bu köçürülmə siyasətindən 

təkcə ermənilər deyil, digər xalqlar da əziyyət çəkmişdilər. Bu 

məsələnin, erməni salnaməçilər, xüsusilə də katolik missionerlər, 

avropalı səfir, səyyah və başqaları tərəfindən hədsiz qabardılması, 

eləcə də daim gündəmdə tutulması müsəlmanların qəddar, əzazil 

kimi təqdim olunmasına və mənfi imicinin formalaşmasına xidmət 

etmiş və ermənilərdən də bu siyasətdə bir vasitə kimi istifadə 

olinmuşdur. Bu həm də “əzabkeş erməni xalqı” mifinin 

yaradılmasına da kömək etmişdir. İkincisi, bu köçürülmə, həmçinin  

Səfəvi dövlətinin apardığı hərbi-strateji siyasətlə bağlı idi. Bəhs 

etdiyimiz köçürülmə hadisəsinin başlıca səbəblərindən biri Osmanlı 

– Səfəvi savaşları ilə bağlı olub, I Şah Təhmasibin zamanından bəri 

sınaqdan çıxmış ənənəvi “yandırılmış torpaq” taktikasının tətbiqi ilə 

bağlı idi.  Bu taktikanın başlıca xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, 

geriyə çəkilərkən bütün yaşayış məskənləri boşaldılaraq yandırılır, 

düşmənin əlinə keçə biləcək nə varsa məhv edilirdi. Məqsəd ondan 

ibarət idi ki, düşmən bu torpaqlara qədəm qoyduqda onun əlinə 

ərzaq, azuqə və s. keçməsin və irəliyə doğru getmək onun üçün 

çətinləşsin. Bu faktorla bağlı erməni tarixçisi Arakel Təbrizli də öz 

əsərində yazırdı. O qeyd edirdi ki, Səfəvilərin “... bu şəkildə ölkəni 

talan və məhv etmələrinin səbəbi, osmanlıların əlinə keçəcəyi halda 

bu torpaqların yararsız olması və onları qida tapmasının qarşısını 

almaq”dan ibarət idi (7, 63). J.B. Tavarnye də qeyd edirdi ki, “I Şah 

Abbas türklərə qarşı apardığı müharibə əsnasında məmləkəti insansız 

olaraq təslim etmək istəmiş, Culfa və civarındakı bütün əhalini İrana 

sürgün etmiş və ölkəsinin müxtəlif bölgələrində bu insanlardan yeni 

koloniyalar meydana gətirmişdi” (18, 38). Erməni əsilli tarixçi Filipp 



191 
 

Ekozyants da “İsrael Ori. Pandoranın qutusu” adlı kitabında bu 

hadisəni Osmanlı ilə müharibə aparan Səfəvi şahının taktiki addımı 

kilmi qiymətləndirərək yazır: “Şah Abbas doğrudan da Culfanı yerlə 

bir etdi və culfalıları sürgün etdi. Ancaq, birincisi Şah Abbas 

Culfadan bütün insanları sürgün etmişdi ki, onların arasında 

ermənilərdən başqa, digər xristian icmalarının nümayəndələri, 

həmçinin böyük sayda müsəlmanlar da var idi. O bunu hansısa 

icmanı görməyə gözü olmaması üzündən etməmişdi, şah anlayırdı ki, 

Culfanı müdafiə etmək və saxlamaq mümkün deyil və osmanlıların 

İrana gələcəkdə hücum etmək üçün buranı özlərinin hərbi-ərzaq 

bazasına çevirə biləcəklərindən ehtiyatlanaraq şəhəri onlara vermək 

istəmirdi. Və ikincisi, Şah Abbas dərhal əmr vermişdi ki, evlərini 

itirənlərin hamısı üçün şəhər salınsın və evlər tikilsin və o eyni 

zamanda yeni salınan şəhəri Yeni Culfa adlandırdı. Və sonrakı iki əsr 

ərzində ta XIX əsrin əvvəllərinə qədər Yeni Culfada ermənilər 

inkişaf etdi və şəhərin nüfuzlu və hörmətli icması kimi mövqelərini 

qorudular. Ona görə də bu hadisələri ermənilərin təqib olunmasının 

və “erməni məsələsi” meydana gəlməsinin başlanğıcı hesab etmək 

düzgün deyildir (26, 10-11) 

Üçüncüsu, Osmanlılarla daim savaş içində olan Səfəvilər, o 

cümlədən Şah Abbas öz sərhədlərində daha etibarlı və döyüşkən, yeri 

gəldikdə sərhədləri qorumaq iqtidarında olan əhali qrupunun 

olmasını istəyirdi. Sərhəd bölgəsində yerləşən ermənilər isə bu 

tələblərə cavab vermirdi. Şah Abbasın müasiri olmuş səyyah Pietro 

della Valle də köçürmə siyasətinin şah tərəfindən sərhədlərin 

təhlükəsizliyi və iqtisadi mənafelər üçün etdiyinə toxunaraq yazırdı 

ki, Abbasın insanları imperiyanın müxtəlif yerlərinə köçürməsi 

sərhədlərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi güdürdü, ancaq 

eyni zamanda ölkənin iqtisadi sərvətlərini öz hakimiyyəti altına 

almağa istiqamətlənmiş planlı bir təşəbbüsü də ifadə edirdi (27, 193). 

Digər tərəfdən Gürcüstan və Azərbaycanın bir sıra əraziləri 

Osmanlılar tərəfindən ələ keçirərkən burada yaşayan bir sıra tayfalar, 

onlarla əməkdaşlıq yolunu tutmuş, onların təbəəliyini qəbul etmişdi. 

Əlbəttə bu hal Səfəviləri qəzəbləndirir və onların “dönük” 

adlandırılmasına səbəb olmuşdu. Səfəvilər tərəfindən bu ərazilər geri 

alındıqdan sonra Səfəvi şahı yanında etimadını itirmiş bir çox 

tayfaların köçürülməsi məhz bu amillə bağlı olmuşdu. Dördüncüsü, 
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bu həm də I Şah Abbasın iqtisadi siyasəti ilə bağlı idi və Səfəvi 

dövlətinin iqtisadi maraqlarına xidmət edirdi. O, bu bölgədən və 

Osmanlı ərazilərindən keçərək Avropaya gedən ipək ticarət yolunu 

ölkənin cənubuna Hörmüz boğazına keçirmək niyyətində idi. Çünki, 

ölkənin xəzinəsinin əsas gəlirini təşkil edən ipək ticarətinə 

Osmanlılar tərəfindən yaradılan maneələr alternativ, daha təhlükəsiz 

nəqliyyat dəhlizlərinin olmasını tələb edirdi. Köçürülmədə başqa bir 

niyyət Səfəvi imperiyasının mərkəzi əyalətlərinin (Xorasanın Şimalı, 

Mazandaran, Fars əyaləti və s.) təsərrüfat həyatını dirçəltməkdən 

ibarət idi.  

Qeyd edək ki, ermənilərin bir xeylisinin Səfəvi ölkəsinə, eləcə 

də ucqarlardan mərkəzi bölgələrdə yerləşməsi, həm də iqtisadi 

miqrasiya faktoru ilə bağlı idi. Erməniləri mərkəzi bölgələrə köç 

etməyə və iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmağa vadar edən mühüm 

amillərdən biri də dolanışıq imkanları əldə etmək, sərvət toplamaq, 

ad-san qazanmaq və s. kimi hallarla bağlı idi. Bu tezislə bağlı 

mənbələrdə və problemlə məşğul olan araşdırıcıların əsərlərində 

kifayət qədər məlumatlara rast gələ bilirik. Erməni salnaməçisi 

Arakel Təbrizli Aqvan əyalətindən bir çox adlı-sanlı məlik və 

xristian ruhaninin, eləcə də Dizax (4 kənd) və Daşlıdan xeyli xristian 

əhalinin öz istəkləri ilə İsfahana köç etmələrindən və onların şah 

tərəfindən hörmətlə qarşılanmasından bəhs edərək yazırdı: “Şah 

Abbas onları tərifləyərək, səxavətlə hədiyyələr və bəxşişlər verərək, 

hər gün yanına dəvət edərək onların niyyətləri ilə bağlı söhbət 

aparırdı (7, 47). 

 

Ədəbiyyat 

 

1. Şenay Yanar. Sefeviler Döneminde İranda Ticari Bir 

Diaspora: Culfa erməniləri // Tarixdə ermənilər və erməni məsələsi. 

ed. B. Kocaoğlu. Samsun, İlkadım Belediyesi Yayınları, 2017. S. 17-

30 

2. W.Floor. “The Dutch and the Persian Silk Trade”, Safavid 

Persia, ed: Charles Melvİlie, Cambridge University, 1996, Pembroke 

Papers 4, s. 323-368 



193 
 

3. E. Herzing. “Tire Rise of the Culfan Merchant in the Late 

Sixteenth Century”, Safavid Persia, ed: Charles Melville, Pembroke 

Papers 4, Cambridge: Cambridge University, 1996, s.305-322. 

4. Rudolph P. Mathee. The Politics of Trade in Safavid Iran: 

Silk for Silver 1600–1730. Cambridge: Cambridge University Press, 

1999. Pp. XXI + 290 

5. L.K.Steinmann. “Shah Abbas and the Royal Silk Trade 

1599-1629” Author(s): Source: Bulletin (British Society for Middle 

Eastern Studies), Vol. 14, No. I (1987), s. 68-74 

6. C.Aydoğmuşoğlu. Şah Abbas ve zamanı. Yayınlanmamış 

doktora tezi. Ankara 2011, 320 s.  

7. А. Даврижеци. Книга историй. Перевод с армянского, 

предис-ловие и комментарий Л.А.Ханларян. М.: Наука, 1979, 

624 с.  

8. Vazken S. Ghougassian, “Julfa I. Safavid period,” 

Encyclopaedia Iranica, XV/2, pp. 217-224 and XV/3, pp. 225-231, 

available online at http://www.iranicaonline.org/articles/julfa-i-

safavid-period (accessed on 30 December 2012). 

9. İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyanı bəzəyən Abbasın 

tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi), II kitab (İkinci cildin ikinci yarısı). 

Fars dilindən çevirən: Ş. Fərzəliyev. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat 

evi, 2014. 1400 s. 

10. Е. М. Родионова. Армяноиранские связи в сефевидском 

Ира-не XVII в. // Asiatica Труды по философии и культурам Вос-

тока Вып 2 / Ответственный редактор С В Пахомов. 

СПб.,Издательство СПб ГУ, 2008, С. 82-101 

11. A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal 

Mission ofthe XVII th and XVIII th Centuries, Volume I. London, 

Eyre &Spottiswoode, 1939. 751 p. 

12. V.S. Ghougassian. The Emergence of the Armenian Diocese 

of New Julfa in the Seventeenth Century, University of 

Pennsylvania, Peeters Pub & Booksellers, 1998. 326 p. 

13. Sussan Babaie, Kathryn Babayan, Ina Baghdiantz McCabe, 

Massumeh Farhad. Slaves of the Shah: New Elites of Safavid Iran. 

London, .B.Tauris, 2004, XIII+ 218. 

14. Ina Baghdiantz McCabe, ‘Global trading ambitions in 

diaspora: the Armenians and their Eurasian silk trade, 1530–1750’, 



194 
 

Diaspora entrepreneurial networks: four centuries of history, Edited 

by: Ina Baghdiantz McCabe, Gelina Harlaftis, and Ioanna Pepelasis 

Minoglou, eds.,  Oxford and New York, NY: Berg, 2005, pp. 27–48 

15. S.D. Aslanian. Julfan Merchants and European East India 

Companies: Overland Trade, Protection Costs, and the Limits of 

Collective Self-Representation in Early Modern Safavid Iran. 

Mapping Safavid Iran. Nobuaki Kondo (ed.). Fuchu – Tokyo: 

Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa 

(ILCAA), 2015,. 189- 222. 

16. I.B. McCabe, The Shah’s Silk for Europe’s Silver: The 

Eurasian Trade of the Julfa Armenians in Safavid Iran and India, 

1530–1750, Atlanta: Scholars Press (University of Pennsylvania, 

Armenian Texts and  Studies, Number 15), 1999. xxii + 414 pp.  

17. Е.М. Родионова Армяне в культурной жизни Ирана XVII 

ве-ка // Известия Российского государственного педагогическо-

го университета имени А.И.Герцена. Аспирантские 

тетради.СПб., 2007. N 14(37). с.165-169. 

18. J.B. Tavernier. XVII. asir ortalarinda Turkiye uzerinden 

İran'a seya-hat. Çeviren: Ertuğrul Gültekin. İstanbul, Tərcüman, 

1980, s. 112. 

19. H.E.Avcı. İngilis-erməni ittifakı. İstanbul, Paraf Yayınları, 

448 s. 

https://books.google.az/books?id=keGyDwAAQBAJ&pg=PT86&so

urce=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false) 

20. Sebouh David Aslanian's. From the Indian Ocean to the 

Mediterranean: The Global Trade Networks of Armenian Merchants 

from New Julfa (California World History Library) Paperback – 

March 14, 2014. 392 p. 

21. J.Şardən. Səyahətnamə. Bakı: Elm, 1994, 96 səh. 

22. C.Aydoğmuşoğlu. Safevi Hükümdarı Şah Abbas’ın Dinî 

Siyaseti.Turkish Studies - International Periodical For The 

Languages, Li-terature and History of Turkish or Turkic, Volume 

6/3, Summer2011, p. 1329-1337. 

23. N.Nesibli. “Osmanlı-Safevi Savaşları, Mezhep Meselesi ve 

Azer-baycan”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, c.6, 

s.893-898. 

https://books.google.az/books?id=keGyDwAAQBAJ&pg=PT86&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.az/books?id=keGyDwAAQBAJ&pg=PT86&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false


195 
 

24. B.Kütükoğlu. Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri (1578-

1612), İst-anbul, Fetih Cemiyeti Yayınları, 1993. 340 s. 

25. J.R. Perry. “Forced Migration in Iran during the Seventeenth 

andEighteenth Centuries”, Iranian Studies, vol. VIII, Autumn 

1975,No. 4, pp. 199-215. 

26.  Ф.В. Экозьянц. Исраэл Ори. Ларец Пандоры. Книга 1: 

Персия. М.: Издатель Воробьёв А.В., 2020. 192 с. 

27. R.Matthee Safevî İranı Bir İmparatorlukmuydu?. (Çev. İlker 

Külbilge). Cihannüma. Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı 

III/2 – Aralık 2017. s. 179-208. 

 

 

Əyyub Kərimov                                                                                                                          

(Azərbaycan) 

 

Cənubi Qafqazda ən böyük təhlükə mənbəyi  

Ermənistanın “tsexakron”-faşizm ideologiyasıdır   

 

Ermənistanda əsası Hitlerə xidmət etmiş, ikinci dünya 

müharibəsində faşizmin qələbəsi üçün nəinki ideoloji, həmçinin 

əməli fəaliyyət göstərmiş  Garegin Njde tərəfindən qoyulan və 

inkişaf etdirilən, sonradan isə müasir erməni siyasətçiləri tərəfindən 

milli ideologiya səviyyəsinə qaldırılan tsexakronun-rasizmin 

araşdırılması, beynəlxalq içtimaiyyata təqdim olunması nəinki 

Cənubi Qafqazda, həmçinin  dünyada təhlükəsizliyin təminatı üçün 

mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

1932-ci ildə Bolqar erməniləri o dövrdə Sofiyada yaşayan 

Garegin Njdenii öz rəsmi nümayəndələri kimi Daşnaksütun 

Partiyasının XII qurultayına nümayəndə seçdilər. Bu, hadisə  Njdeni 

daşnak partiyasını ideoloji olaraq islah etmək üçün “tsexakron” adlı 

sağçı bir millətçi nəzəriyyə yaratmağa sövq etdi. Düşüncələrini 

formalaşdırmaq və açıq şəkildə ifadə etmək üçün Njde, Daşnak 

partiyasının Bolqarıstan komitəsinin başqa bir lideri Hayk Asatryan 

ilə birlikdə  çap etdirdiyi seriya məqalələrdə ermənilər üçün yeni 

“icad”  etdiyi ideoloji konsepsiyanı təbliğ etməyə başladı.  Sonradan 

bir neçə dəfə dəyişdirilmiş həmin konsepsiya II Dünya 

Müharibəsinin başlanğıcında  “tamamlanmış” səviyyəyə çatdırıldı. 
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İlk vaxtlar bu ultra millətçi ideologiyadan hətta daşnak partiyası da 

ehtiyatlandı və qurultayın qərarı ilə  Njde  partiyadan qovuldu. SD və 

Abverin keçmiş agenti olan, Njdeni Üçüncü Reyxin Xarici Kəşfiyyat 

Xidmətinə cəlb etmiş etnik  erməni  Peter Kamsarakanın SSRİ Daxili 

İşlər Nazirliyi tərəfindən aparılan istintaq zamanı verdiyi və arxivdə 

saxlanılan yazılı ifadələrində  göstərilir ki, "tsexakron" sözünün rus 

dilinə tərcüməsi "irqçilik", millətçilik deməkdir [1]. SSRİ Daxili İşlər 

Naziri, general-polkovnik S.N.Kruqlovun  I.V Stalinə yazdığı 18 

oktyabr 1948-ci il tarixli arayışda güstərilir ki, Njde Kamsarakanın 

ifadələri ilə tanış olmuş və erməni irqçilik ideologiyasının yaradıcısı 

olduğunu təsdiqləmişdir [2] . 

2007-ci ildə İrəvanda SSRİ DTK-nin  hərbi əks-kəşfiyyat 

xidmətinin polkovniki V.M. Ovsepyanin "Garegin Njde və DTK: 

kəşfiyyatçının  xatirələri"(«Гарегин Нжде и КГБ: Воспоминания 

разведчика») memuarı dərc olunmuşdu. O 1952-1953-cü illərdə 

kapitan rütbəsində və Ermənistan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi 

Nazirliyinin 1-ci şöbəsinin (xarici kəşfiyyat) baş əməliyyat 

müvəkkili vəzifəsində Njde ilə iş aparmışdı . 

Xatirələrində o, Ermənistanın Dövlət Təhlükəsizliyi 

Agentliklərinin Veteranlar Şurasının sədri kimi  ölkənin xüsusi 

xidmət orqanlarının arxivinə daxil olmag hüququndan istifadə edərək 

oxucuları bir sıra sənədlərlə, həmçinin  Njdeyə aid Ermənistan SSR 

DTN-nin 11411 nömrəli işi (1945-1947) ilə  və Njdenin partiya 

həmkarı Ovanes Devedjyanın istintaq pratokolları ilə də tanış edir. 

Hal-hazırda həmin sənəd Ermənistanın milli təhlükəsizlik xidmətinin 

arxində saxlanılır(iş №8882) . 

1923-1933-cü illərdə Devedjyan da  Sofiyada  yaşamışdı və 

Bolqarıstandakı daşnak komitəsinin üzvü idi. 1932-ci ildə  Njde ilə 

birlikdə Parisdə keçirilən daşnak partiyasının XII qurultayına o da 

nümayəndə seçilmişdi. Sonradan  Rumıniyaya köçmüş, İkinci Dünya 

Müharibəsi illərində alman kəşfiyyatında çalışdığına, görə Sovet 

hərbi əks-kəşfiyyatı tərəfindən tutulmuş, əməliyyat-istintaq tədbirləri 

aparması  üçün İrəvana köçürülmüşdü. Hətta Njde ilə eyni həbsxana 

kamerasında saxlanılmışdı. 28 avqust 1947-ci ildə baş verən 

dindirmə zamanı Devedjyan bildirir: “əgər“ tsexakron ”kəlməsini 

aydınlaşdırsaq, “irq qarşısında təzim” mənasını verir  ki, bu da 

nasizmə-hitlerizmə bərabərdir”[3,22].  
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Beləliklə, Njde  öz "Tsexakronu" ilə erməni reallığında  

faşizmi təbliğ edirdi  

İkinci Dünya Müharibəsi illərində Njde, sovet təhlükəsizlik 

orqanları tərəfindən yalnız Abver, SD və ya Gestaponun agenti 

olaraq deyil, erməni diasporunun Avropada üzdə olan nümayəndəsi, 

Üçüncü reyxin maraqlarına xidmət təşkil etmiş siyasi lideri kimi də 

axtarılırdı.  

18 iyul 1943-cü ildən başlayaraq dövlət təhlükəsizlik və 

hərbi əks-kəşfiyyat orqanları SSRİ DTK-nin 2/6/3563 nömrəli 

təlimatına uyğun olaraq onu "keçmişdə fəal daşnak, Bolqarıstan 

ordusunun keçmiş poruçiki, Hitlerinkinə bənzər  “Erməni Nasinal 

Sosialist Partiyasını təşkil etmiş" və nahəyət Berlindəki Erməni Milli 

Komitəsinin üzvü ” kimi axtarırdılar [4]. 

Beləliklə, 1943-1948-ci illərdə Njdenin nasist olmasına və 

erməni nasist partiyasının yaradıcısı olduğuna heç kim şübhə etmirdi.  

Uzun müddət Bolqarıstandakı erməni diasporunun lideri olan 

Njde, oz ideologiyasını    təbliğ etmək üçün Sofiyada milliyyətçi 

“Xrovk” jurnalını, daha sonra isə “Razmig” qəzetini nəşr 

etdirirdi(1943-cü ilə qədər nəşrlərin redaktoru Njdenin həmfikiri və 

ortağı Ayk Asatryan idi. 1943-cü ildə onun  ölümündən sonra Garo 

Kevorkyan oldu).  1932-ci ildə bu jurnalda Njde "Tsexakron 

qələbənin qaranti kimi" məqaləsində öz nəzəriyyəsini açıqlamış, 

tsexamardın-erməni-arinin  təsvirini vermişdi.   

Beləliklə Njdenin  fəal jurnalist və nəşriyyat fəaliyyəti 

sayəsində Bolqarıstan müasir erməni millətçiliyinin doğma məkanına 

çevrilmişdi. O dövrdə bu məqalənin yazılması təsadüfi deyildi, daha 

çox Adolf  Hitlerin getdikcə məşhurlaşmasından və  siyasi 

yüksəlişindən Njdenin ruhlanmasının və fəaliyyət istiqamətini 

dəqiqiləşdirməsinin məntiqi nəticəsi idi. Njde intiutiv şəkildə 

anlayırdı ki, erməni diasporunun yeni ideologiyası  nəinki 

Almaniyada həmçinin bir sıra Avropa ölkələrində getdikcə 

populyarlıq qazanan nasizm ideologiyasına bənzəməlidir, ona görə 

də onlardan bir çox müddəaları olduğu kimi götürmüşdü. 

  Bu yaxınlarda Azərbaycanın Los Ancelesdəki Baş 

Konsulluğunun apardığı araşdırma nəticəsində ABŞ Konqresinin 

arxivlərində erməni daşnaklarının Hitleri və onun Holokost siyasətni 

dəstəklədiyi tarixi sənəd aşkar edilmişdir. Məlumata görə, 1945-ci il 
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mayın 4-də ABŞ-ın Miçiqan ştatından olan Nümayəndələr 

Palatasının üzvü, konqresmen Frank Hook konqresin plenar iclasına 

erməni daşnaklarının Hitlerə necə dəstək verməsi, Holokostu,  

irqçiliyi tərifləməsi və onlar tərəfindən ABŞ-da həyata keçirilən 

terror aktlarını təsdiq edən məqalə təqdim etmişdi. 

Bu məqalə ABŞ Konqresinin qeydiyyat kitabına daxil 

edilmiş və hökumət tərəfindən nəşr edilmişdir. Məqalədə daşnak 

hərəkatının yaranma tarixi şərh  edilir, qeyd olunur ki, onların əsas 

siyasi aləti terrordur. Sənəddə daşnakların qəti antisemit olduqları, bu 

mövzuda çox sayda məqalə yazdıqları və 1936-cı ildə "Hairenik" 

qəzetinin avqust sayında Holokostu dəstəklədikləri vurğulanır[5]. 

Qeyd olunan sənəddə Tsexakron ideologiyasının əsasını 

qoyan, erməni irqçiliyini təbliğ edən və bu fikri əsasən erməni 

gəncləri arasında yayan, faşizmə xidmət etmiş erməni nasisti Garegin 

Njde haqqında da məlumat verilir. Həmçinin bildirilir ki, o Hitlerin 

rasizm ideyasının  öz ideologiyası üçün əsas götürmüşdür. Bundan 

əlavə, qeyd olunur ki, ABŞ-da hiyləgərcəsinə Azərbaycana qarşı 

fəaliyyət göstərən  əsas erməni lobbi qurumu   daşnak təşkilatı olan    

Amerikanın Erməni Milli Komitəsidir.   

Daşnaksutun öz mübarizənin nüfuzunu möhkəmləndirmək 

və ona döyüş  ruhu vermək üçün yeganə yol olaraq faşizmi seçdi.  Bu  

bədnam yolun "ardıcıllığını" təmin etmək üçün daşnak ideoloqları 

faşistlərin əsaslandığı “ari”çilik nəzəriyyəsinin erməni millətinə 

tətbiqini irəli sürdülər,  qarşıya çıxan suallara  isə daşnaksutun 

partiyasının Avropadakı əsas simaları  aydınlıq  gətiriridilər. 

Məsələn, Njde "Ermənilərin gənc nəslinə mənim sözüm" 

məqaləsində yazır: 

 "... Din haraylayır - bu, erməni ruhunu yüksəldən və mənəvi 

orqanizmimizi yad mühitdə ölüm təhlükəsi ilə təzadlandıran yeni bir 

dalğadır ...". Njdein "gənc nəsillərə" "necə davranmağı Hitlerdən 

öyrənin" çağırışı o zaman olduqca simptomatik idi. 

 “Tsexakron” nəzəriyyəsi bütün erməniləri üç "həssas 

hissəyə" bölür: 1)tsexamard, 2)joxovurd və 3)takank. Njdenin 

təfsirində tsexamard, erməni millətinin ən yaxşı hissəsidir, məqsədi 

də Ermənistanda ermənilərin varlığını əbədiləşdirməkdir. Onlar 

erməni xalqının ideologiyasını daşıyıcısı və nəsillərə ötürücüsüdür, 

məhz onlar vətəninin şərəfini qorumaq üçün şüurlu şəkildə mübarizə 
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aparır və özünü qurban verirlər. Njdenin anlamında, joxovurd 

ermənilərin qərarsız və dəyişən hissəsidir. Joxovurd  gündəlik 

həyatını yaşayan kütlənin təsirinə məruz qalır. Tsexamard isə əbədi 

idealları və hədəfləri, keçmişin xatirələri ilə, eyni zamanda gələcəyə 

möhkəm inamla və gündəlik mübarizələrlə yaşayır. 

Takank onlardan fərqli olaraq qorxaqdır, xarici düşmənin 

sanki bir hissəsidir, daxili düşməndir. Bir erməni kimi takank 

səbatsız və qürur hissi olmayan,  milli özünüdərk hissindən uzaq  

olduğundan  təfəkküründə  millət və dövlət qarşısında heç bir öhdəlik 

daşımır, ancaq həmişə özü üçün tələb edir. Njde anlayışında takankın 

milliyyəti yoxdur. Onun erməni dilində danışması, valideynlərinin 

ona bu dili ünsiyyət vasitəsi olaraq verməsinin nəticəsidir. Takank 

vətəni Ermənistan timsalında tanımır, diasporadan faydalanmağa, 

onların  hesabına   yaşamağa çalışır. Onun üçün ən yüksək dəyər 

maddi rifahdır.  

Buna görə, Njdeyə görə, tsexamard –passionerləri 

jogovurdları öz arxasınca aparmalı və takankları  isə  erməni 

millətinin tərkibindən qovmalı, lazım gəldikdə ümumi mraqlar 

naminə onlar qurban verilməlidir. 

Tsexakron nəzəriyyəsini yaradan Njde: özünü tsexamard-yəni erməni 

milli düşüncəsinin daşıyıcısı hesab edərək, digər ermənilərin, əsasən 

də  joxovurdların emosional-mənəvi və maddi münasibətlər 

baxımından  ona tabe olmalarını tələb edir, onun aftoritetini 

tanımayanları isə  takanka- yəni xalqın maraqlarına və milli ideyaya  

xain çıxanlar adlandırırdı. 

Alman nazizmi və Erməni nasizmi ideologiyalarını məntiqi 

baxımdan müqayisə etdikdə, onların arasında fərqlərin az, 

ümumiliyin  isə daha çox olduğunu görürük.  Adolf Hitlerin "Alman 

millətinin ariliyi " nəzəriyyəsindən bütün ideoloji cəhətləri sərf-nəzər  

etsək üç əməli müddəa meydana çıxır:  

1) bürokratiyanın bütün inzibati və biznesin bütün maliyyə 

və kommersiya fəaliyyətinin partiyanın və fürerin müəyyən etdiyi 

siyasi problemlərin həllinə yönəldildiyi  bir partiya dövlətinin  

qurulması; 

2) Alman millətinin hökmranlığı  üçün yaşayış məkanlarının  

fəth edilməsi; 3) "Yəhudi məsələsinin" həlli.  
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Ermənistanın Respublikaçılar Partiyasının ideologiyasını 

Njdenin tsexakron nəzəriyyəsi kontekstində təhlil etdikdə “hədəflər 

üçlüyü”nün  də oxşarlığının  şahidi olarıq:  

1)Ermənistanda partiya dövləti qurmaq, bütün əsas vəzifələri 

ERP nümayəndələrinə və ya Njdenin ardıcıllarına vermək;  

2) qonşu ölkələrin - Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın 

torpaqlarını işğal etməklə erməni milləti üçün yaşayış məkanları fəth 

etmək;  

3) "Türk məsələsi"nin həlli, yəni Cənubi Qafqazın digər 

türk-müsəlman xalqlarının nümayəndələrinin Ermənistan ərazisindən 

tamamilə qovulması.  

Göründüyü kimi, alman faşizmi və erməni nasizmi 

nəzəriyyələrində əsas fərq yalnız bir məsələdə idi- kimin bir nömrəli 

düşmən hesab edilməsində.  Digər məsələlərdə  onlar arasında ən 

yüksək uyğunluq göz qabağındadır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz planların həryata keçirilməsi  

baxımından isə alman faşistləri ilə erməni nasistləri arasında bir neçə 

fərq vardır. Hitler və onun tərəfdarları əvvəlcə altı il partiya 

dövlətlərini  qurdular və dünya hökmranlığı uğrunda müharibəyə 

başladılar, sonra da tam hərbi-siyasi məğlubiyyətə qədər altı il 

vuruşdular. Erməni millətçiləri isə Sovet İttifaqının dağılmasından 

istifadə edərək ermənilər üçün yeni    yaşayış məkanları əldə etmək  

üçün 1988-1994-cü illərdə müharibəyə başlamış havadarlarının 

köməyi ilə  1 milyonadək etnik azərbaycanlını Qərbi 

Azərbaycandan(Ermənistandan) və Azərbaycanın işğal olunmuş 

digər ərazilərindən qovmuş və bundan sonra da partiya dövləti 

qurmağa başlamışlar.  

Ermənistanda 1999-cu ilin noyabrında baş vermiş çevriliş 

nəticəsində hakimiyyətə Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçılarının 

qanunsuz silahlı dəstələrinin komandirlərindən ibarət bir “xunta”  

qəldi. Bu hakimiyyətə  keçmiş Azərbaycan vətəndaşları Robert 

Köçəryan və Serj Sarkisyan rəhbərlik edirdi. Ermənistan 

Respublikaçılar  Partiyası  onların ambisiyalarını həyata keçirmək  

üçün siyasi vasitə oldu. 

  Onlar 18 illik hakimiyyətlıri ərzində ölkədə Ermənistan 

Respublikaçılar Partiyasının siyasi diktaturasını qura bildilər - bütün 
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digər partiyalar və birliklər yalnız dekorativ və kosmetik rol 

oynayırdılar. 

Müasir erməni millətçiləri, Alman faşistlərindən fərqli 

olaraq, SSRİ dağılandan sonra nəzarətləri altındakı ərazilərdə, o 

cümlədən Azərbaycanın işğal olunmuş bölgələrində, Hitlerizm 

ideyalarına bənzər olan Njdenin  “tsexakron”  nəzəriyyəsinin demək 

olar ki, bütün postulatlarını reallaşdıra biliblər. 

Əslində Ermənistandan yerli azərbaycanlıların köçürülməsi və 

qarabağ müharibəsinin başlanmasının kökü də tsexakron 

ideologiyasının hədəflərindən biri idi.   

  Beynəlxalq terrorçu, ABŞ-dan olan, Berkli Universitetinin 

(Kaliforniya) məzunu, Livandakı vətəndaş müharibəsinin iştirakçısı 

(1975-1990), transmilli erməni terror qruplaşması ASALA-nın ikinci 

şəxsi və onu ASALA-RM-yə çevirən Monte Melkonyanın öz 

qruplaşmaları ilə birlikdə 1989-cu ildə Cənubi Qafqazda ikinci 

müstəqil erməni dövlətinin yaradılması üçün Dağlıq Qarabağda  

müharibəyə başlamaq üçün Ermənistana gəlməsi də Garegin Njde 

ideologiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı idi. 

Yeri gəlmişkən, Rusiyadakı erməni diasporu Monte Melkonyanı 

müasir  Ermənistanın əsas milli qəhrəmanı hesab edir. Lakin, erməni 

ictimaiyyətinin əksəriyyətinin şüurunda Melkonyan iki səbəbə görə 

məşhurlaşa bilmədi: birincisi, 1992-ci ilin yayında onun "Arabo" 

adlandırdığı dəstə Azərbaycan ordusu tərəfindən tamamilə məhv 

edildi; ikincisi, bundan bir qədər əvvəl, özü kəşfiyyat zamanı 

öldürüldü. 

Ona görədə rəsmi İrəvan Garegin Njdeni  milli qəhrəman 

səviyyəsinə qaldırmağı qərara   aldı. Və bu proses 2000-ci ildə 

Andranik Marqaryanın Njdenin tsexakron  nəzəriyyəsinə uyğun 

olaraq qurulan Ermənistan Respublikaçılar Partiyasının təşkilatçısı 

və ilk lideri kimi baş nazir təyin edildiyi zaman başladı.  

29 oktyabr 1999-cu ildə Ermənistanın parlament binasında baş verən 

terror hadisəsindən sonra  proses daha da sürətləndi. Prezident Ter-

Petrosyan Ermənistandakı daxili siyasi proseslərə təsirini itirdi və 

Ermənistan-Azərbaycan danışıqları dayandırıldı. 

Əsasən Sovet İttifaqı vaxtı Azərbaycan Respublikasının yerli 

sakinlərindən ibarət olan Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçılarının 

qanunsuz silahlı dəstələrinin səhra komandirlərinin hərbi xuntası 
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Ermənistan hakimiyyətini qəsb etdi.  Onlar Ermənistanda nüfuzlarını  

artırmaq üçün Garegin Njdeni qəhrəmanlaşdırmaq qərarına gəldilər.  

Son otuz il ərzində belə bir siyasətin şüurlu və sistemli 

şəkildə həyata keçirilməsinin nəticəsində  Ermənistan monoetnik 

dövlətə çevrilməsidir. Əhalisinin tərkibində milli azlıqların etnik 

icmaları 1% -dən çox deyil. Azərbaycanlılar Ermənistandan və 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qovulduqdan sonra  

yəhudilər və ruslar ölkəni tərk etdilər. Hal-hazırda Ermənistanın 

yəhudi icması 100 nəfərdən çox deyil, ruslar isə 5 min nəfərdir ki, 

onların da nümayəndələrinin əksəriyyəti qarışıq nikahdadırlar. Bütün 

bunlar rus dilində tədris edən ümumtəhsil məktəblərinin və 

Azərbaycan dilində tədris edən bütün məktəblərin bağlanmasına 

səbəb olmuşdur. Ana dilində təhsilin mümkünsüzlüyü üzündən  digər 

milli azlıqların - Aysor və Yezidi Kürdlərin nümayəndələrinin 

asimliyasiyası  və ya erməniləşməsi baş verir.  Rəsmi orqanlar 

tərəfindən bu siyasətin həyata keçirilməsi Avropa Şurasının 1995-ci 

il 1 fevral tarixli “Milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsi haqqında 

Çərçivə Konvensiyasına“ tamamilə ziddir. 

Ermənistanın 25 iyul 1997-ci ildə imzaladığı və 20 iyul 

1998-ci ildə ratifikasiya etdiyi Çərçivə Konvensiyası 1998-ci il 

noyabrın 1-də ölkə ərazisində qüvvəyə minmişdir. Ancaq qeyd 

etdiyimiz kimi, Ermənistan hökumətinin yürütdüyü siyasət bu 

sənədin  aşağıdakı müddəalarına tam əksdir: 4) ayrıseçkiliyin 

qadağan edilməsi, 5)assimilyasiyanın qadağan edilməsi, 11)ictimai 

yerlərdə və şəxsi tədbirlərdə  azlıqların öz dillərindən istifadəsi, 

16)əhalinin sosial strrukturunun dəyişdirilməsinə yönəlmiş 

fəliyyətdən  imtina, 17)transsərhəd əlaqə və 18)transsərhəd 

əməkdaşlıq. 

Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın Avropa 

Şurası Parlament Assambleyasının 30 yanvar 2003-cü il tarixində 

keçirilən 1-ci sessiyasında verdiyi Njdenin tsexakron  

nəzəriyyəsindəki ”ermənilərin və azərbaycanlıların genetik 

uyğunsuzluğu” tezisi müasir dövrdə faşizmin tam təsdiqi idi.  

Erməni nasizminin öz ideologiyasının praktik həyata 

keçirilməsinin bəzi məsələlərində Alman Nazizmindən üstün 

olduğunu sübut edən daha bir cəhət vardır. Belə ki, nasistlər özləri 

üçün “həyat məkanları” zəbt edəndən sonra həmin yerlərdəki bütün 
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coğrafi obyektlərin adını dəyişdirməyi, tamamilə 

Almanlaşdırılmasını planlaşdırsalar da  həyata keçirə bilmədilər.  

Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə isə bu artıq həyata keçirilmiş 

faktdır. Belə ki, qəsb olunmuş əazilərin bütün toponimlər və 

hidronimlərinə erməni dilində yeni adlar verilir. Üstəlik bu adlar 

indiyə qədər tarixən mövcud olan ənənəvi adların erməni dilinə 

tərcüməsi nəticəsində deyil, YUNESKO-nun prinsiplərinə tam zidd  

olaraq  ərazinin ermənilərdən əvvəlki tarixi ilə heç bir əlaqəsi 

olmayan, yeni toponim və hidronim yaratmaqla dəyişmişlər. 

Yuxarıdakı faktlar inandırıcı şəkildə göstərir ki, erməni 

hakimiyyəti nasist cinayətkarı Njdeini tərifləmək və onun irqçi 

ideologiyasını təbliğ etməklə, BMT Baş Assambleyasının 2106  

nömrəli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş irqi ayrı-seçkiliyin bütün 

növlərinin aradan qaldırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın 

21 dekabr 1965-ci il tarixli 4 və 7-ci maddələrinin müddəalarını 

şüurlu və ardıcıl olaraq pozur.  Bu beynəlxalq hüquqi aktın 

preambulasında ifadə olunan baza  prinsipində göstərilir: “irqi 

fərqlərə əsaslanan hər hansı bir üstünlük nəzəriyyəsi elmi baxımdan  

yalandır, mənəvi baxımdam  dözülməzdir və sosial baxımdan isə - 

ədalətsiz və təhlükəlidir. İrqi ayrı-seçkilik üçün nə nəzəriyyədə, nə 

də praktikada heç bir səbəb ola bilməz”. Onlar həmçinin qeyd 

etdiyimiz Konvensiyanın 4-cü maddəsinin tələblərini də  pozurlar. 

Orad göstərilir: "Tərəflər  müəyyən bir irqin üstünlüyü və ya hər 

hansı  bir qrup şəxsin dəri rənginə və ya etnik mənşəyinə görə  

üstünlüyü nəzəriyyə və ideyalarına  əsaslanan və ya irqi nifrət və 

ayrı-seçkilik yaradan  hər bir təbliğatı və təşkilatı pisləyir. Hər hansı 

bir formada olan diskriminasiya hallarının....,  hər cür ayrı-seçkiliyin 

və ayrı-seçkilik aktlarına hər hansı bir təhrikin dərhal aradan 

qaldırılmasına yönəldilmiş  tədbirlər görməyi öhdəsinə götürür”.  

Həmin konvensiyanın  c bəndində açıq-aydın göstərilir ki,  

“milli və  yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarına, dövlət qurumlarına   

irqi ayrı-seçkiliyi təşviq etməyə və ya təhrik etməyə icazə verilmir”. 

İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında 

Beynəlxalq Konvensiyanın 7-ci maddəsinə uyğun olaraq, "iştirakçı 

dövlətlər irqi ayrı-seçkiliyə səbəb olan bütün hallarla  mübarizə 

aparmağı, qarşılıqlı anlaşmanı, xüsusən də tədris, təhsil, mədəniyyət 

və informasiya sahələrində bu istiqamətdə təcili və təsirli tədbirlər 
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görməyi, millətlər, irqlər və etnik qruplar arasında dostluq, qarşılıqlı 

anlaşma və tolerantlığı təşviq etməyi öhdələrinə götürürlər. Bu 

konvensiyaya görə  həmçinin tərəflər  Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Nizamnaməsinin, Ümumdünya İnsan Hüquqları 

Bəyannaməsinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İrqi ayrı-  

seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında Bəyannaməsinin və bu 

Konvensiyanın məqsəd və prinsiplərinin təbliğ edilməsinə də 

məsuldurlar”.  

Fikrimizcə  Ermənistanda faşist cinayətkarı, qatı irqçi və 

millətçi  Njdenin məqsədli şəkildə  qəhrəman kimi təqdim 

edilməsinə hüquqi qiymət yuxarıda qeyd etdiyim hüquqi aktlarla 

yanaşı, Nyürnberq hərbi  məhkəməsinin yekun qərarı və BMT-nin 

qəbul etdiyi  bəyyannəmələr əsasında verilməlidir. 

Bütün qeyd edilənlərə məhəl qoymadan  Ermənistan sankı dünyaya 

meydan oxuyurdu. 

Belə ki, 2000-ci ildən 2018-ci ilə qədər Ermənistanı idarə 

edən Respublika  partiyası isə  2004-cü ildə Njdenin “tsexakron” 

nəzəriyyəsini partiyanın nəzəriyyəsi, 2016-cı ildə isə onu 

Ermənistanın rəsmi dövlət ideologiyası elan etmişdir.  

Belə bir müharibə canisinə, faşizm əlaltısına  2001-ci ildə 

Ermənistan Mərkəzi Bank tərəfindən  100 dram nominallında  xatirə 

gümüş sikkəsi buraxılması, Ermənistan Müdafiə Nazirinin əmri ilə 

ölkənin silahlı qüvvələrinin və xüsusi xidmət orqanlarının zabit 

heyətinin  təltif olunması üçün Ermənistan Respublikasının qanunu 

ilə Garegin Njde medalının  təsis edilməsi, 24 Avqust 2003-cü ildə 

Kafanda,   28 Avqust 2016-cı il tarixində isə  İrəvanın mərkəzi 

meydanında- Ermənistan Hökumət Evinin binası qarşısında Njdeyə   

abidə ucaldılması ikinci dünya  müharibəsi illərində dünyanı 

faşizmdən azad  etmək üçün  həyatlarını qurban vermiş insanların 

xatirəsinə təhqir deyilmi? 

 Bu irqçi,  fasizmə xidmət etmis səxs  nəinki öz ölkəsində 

qəhrəmanlaşdırılır hətta bu tendensiya Ermənistanın sərhədlərini də 

aşır.  Belə ki, 2012-ci ildə Rusiya Federasiyasının Krasnodar 

şəhərində ona memorial  lövhənin asılmasına  yol verilməsi ən azı 

təəssüf doğurur.  
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1-8 may 2018-ci il tarixli çevriliş nəticəsində siyasi rejimin 

dəyişməsindən sonra hakimiyyətə gələn Paşinyan hökuməti nəinki 

bu xətdən geri çəkilmədi əksinə daha da rəvac verməkdə idi. 

  Ermənistan hakimiyyəti, tam şüurlu və  məqsədyönlü şəkildə  

faşist ideoloqiyası olan “tsexakron”u nəinki Ermənistanın daxilində, 

həmçinin  bütün dünya errmənilərinin  milli ideologiyası kimi təbliğ 

və təşviq edən siyasi kurs götürmüşdür.  Erməni diasporunun  

beynəlxalq aləmdə nasistliyin tərənnümünə qarşı “olmaları”  

görüntüsü yaratmaq  səylərinin arxasında nasizm və neonasizmi 

yaymaq dayanır.  

Hesab edirəm ki, Njdenin “tsexakron”-rasizm nəzəriyyəsinin 

müasir Ermənistanın rəsmi dövlət ideologiyası səviyyəsinə 

qaldırılması nəinki Cənubu Qafqazda sülh və əmin-amanlıq üçün 

həmçinin  bəsəriyyətin bu günü və gələcəyi üçün  böyük təhlükədir.  
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F.Rezzan Ünalp                                                                                                                           

(Türkiyə) 

 

Türk Ordusunun Azerbaycan harekatı ve Karabağ 

(Birinci Dünya Savaşından Hocalı Soykırımına) 

Özet: 

Tarihte değişik isimler almış bir coğrafya olarak Karabağ 

bölgesinin coğrafi sınırlarını Kür ve Aras nehirleri ile Gökçe Gölü 

teşkil etmektedir. Dağlık Karabağ ise bu alanın içerisinde küçük bir 

bölümü oluşturmaktadır. Karabağ sorununun temelinde Kafkasya'da 

yürütülen nüfuz mücadelesi ve savaşlar, Rusların bölgede kendisine 

sadık devlet kurma girişimleri ve bu doğrultuda bölgeye yönelik 

olarak gerçekleştirdiği etnik göçler yatmaktadır. Ermenilerle 

Müslümanlar arasındaki düşmanlığın temelinde Rusların 

Kafkasya'daki yayılması vardır. Geçmişte bu bölge birçok kanlı 

olaylara sebep olmuş; 1905-1906, 1918-1920 yılları arasında 

meydana gelen olaylarda Karabağ halkının beşte biri hayatını 

kaybetmiştir. 1917 yılında Rusya'da patlak veren Bolşevik İhtilali ile 

Çarlık rejimine son verildikten sonra Bolşevikler Ermenilerin desteği 

ile Mart 1918’de Bakü’de idareyi ele geçirmişler, fırsattan 

yararlanmaya çalışan Ermeniler de Müslüman halka karşı baskı ve 

zulümlerini arttırmışlardı.  

Bu makalede Karabağ olaylarının tarihi geçmişi kısaca ele 

alınacak, Birinci Dünya Savaşı döneminde Türk Ordusunun 

Azerbaycan'da yürüttüğü askeri harekâtın nedenleri ve sonuçları 

arşiv belgeleri ışığında açıklanacak, sonrasında ortaya çıkan yeni 

gelişmelerle birlikte Bakü (Kara Ocak) ve Hocalı'da Türklere 

uygulanan soykırıma nasıl gelindiği değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Hocalı, Dağlık Karabağ, 

Kafkas İslam Ordusu,  

Azerbaijan Operation of the Turkish Army and Karabakh  

(from First World War to Khojaly Genocide) 

 Abstract: 

 The geographical boundaries of the Karabakh region as a 

geography with different names in the history are the Kür and Aras 
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rivers and Gökçe Lake.  Nagorno-Karabakh forms a small section 

within this area.. At the base of the Karabakh conflict lies the 

struggle for influence and wars in the Caucasus, the attempts of the 

Russians to establish a loyal state in the region, and the ethnic 

migrations they have carried out towards the region in this direction. 

The root of the hostility between Armenians and Muslims is the 

spread of Russians in the Caucasus. In the past this region has caused 

many bloody incidents; In the events that took place between 1905-

1906, 1918-1920, 1/5 of Karabakh people died. The 1917 Bolshevik 

Revolution put an end to the tsarist regime in Russia. In this process, 

the Bolsheviks took over the administration in Baku in March 1918 

with the support of the Armenians, and the Armenians, who tried to 

use the opportunity, also increased their oppression and persecution 

against the Muslim people. 

 In this article, the historical background of the Karabakh 

events will be briefly discussed, The reasons and results of the 

military operation carried out by the Turkish Army during the First 

World War will be announced in the light of archival documents, 

along with the emerging new developments, how the holocaust 

applied to Turks in Baku (Ganlı Yanvar) and Khojaly will be 

evaluated. 

 Key Words: First World War, Azerbaijan, Khojaly, 

Nagorno-Karabakh, Caucasian Islamic Army. 

 

 

 

Türk Ordusunun Azerbaycan harekatı ve Karabağ 

(Birinci Dünya Savaşından Hocalı Soykırımına) 

 

 Giriş:  

Rusya, 1878 Berlin Kongresini müteakip Doğu Anadolu'da 

yerleşik konsolos ve dini merkezlerini kullanarak o bölgelerde 

yaşayan Ermenileri sadece otonomi veya bağımsızlık için 

teşebbüslerde bulunmaya teşvik etmek değil, aynı zamanda 

gayelerine ulaşmaları için silah ve cephane yardımı yapmaya başladı. 

Nitekim Berlin Kongresinden bir yıl sonra (1879) Erzurum ve 

etrafında, "Anavatanın Müdafaası" adlı gizli bir Ermeni örgütü, 
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silahlı olarak çalışmalarına başladı. 1890'lardan itibaren Rusya'da 

kurulan Ermeni milli dernekleri ise özellikle Ermeni Devrim 

Federasyonu (Taşnaklar) ve Ermeni Sosyal Demokrat Cemiyeti 

(Hınçaklar), Rusların kontrolünde olan Kafkasya İrevan (Erivan)'da, 

Doğu Anadolu'nun önemli vilayetleri ve Güneydoğu Anadolu'nun 

Çukurova (Kilikya) vilayetlerinde bağımsız bir Ermeni devleti 

kurmayı planlıyorlardı. Bununla birlikte Güney Kafkasya ile Doğu 

Anadolu'nun her yanına dağılmış bulunan Ermeniler, hiçbir bölgede 

belirgin bir çoğunluk oluşturmuyorlardı. Müslümanlarla aynı 

bölgelerde yaşıyorlar ve aynı ülkeyi tıpkı Müslümanlar gibi kendi 

ülkeleri sayıyorlardı. Bu durum onları Ruslarla ittifak kurmaya 

götürdü, çünkü Rus desteği olmadan bir Ermeni vatanı yaratılması 

amacına ulaşılamazdı.93  

 Dağlık Karabağ'a bakıldığında ise bölgenin nüfusu XIX. 

ve XX. yüzyılda bölgeye göç ettirilen Ermeniler sayesinde 

Ermenilerin lehine değişti ve bu da milliyetçi Ermeni örgütleri 

tarafından Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la birleştirilmesi taleplerine 

zemin teşkil etti. 1988-1989 tarihlerinden itibaren çatışmalar 

yoğunluk kazandı, müteakiben Sovyet Rusya'nın çözülme sürecine 

paralel olarak 1991 yılından itibaren Azerbaycan arazileri Ermeni ve 

Rus ordu birlikleri tarafından işgal edildi.94 

 Bolşevik Devrimi ve Kafkas Harekâtı Öncesinde 

Bölgede Cereyan Eden Gelişmeler: 

 Osmanlı Devleti’nin doğu bölgesinin ve Kafkasya’nın 

insanlarına, 1877 ile 1914 arasındaki yıllar arasında yaşanan olaylar, 

benzeri görülmemiş felaketler getirdi. Bir yüzyıldan beri devam eden 

çekişme, Birinci Dünya Harbi sırasında doruk noktasına ulaştı. Bir 

yandan Osmanlı ve Rus orduları savaşmakta, diğer yandan Doğu 

Anadolu’nun ve Güney Kafkasya’nın Ermenileriyle Müslümanları 

birbirine girmiş bulunuyorlardı. Doğu Anadolu’da savaş, Rus 

birliklerinin sınırı geçmesiyle 2 Kasım 1914’te başladı. 1915 Ocak 

ayının ortasında Türk birlikleri Sarıkamış’ta büyük kayıplara uğradı, 

böylece Ruslara Anadolu yolu açılmış oldu. Rus ordusu, 16 Şubat’ta 

                                                           
93J.Stanford J. Shaw,, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu- Ermeniler, 

çev. Şadi Dinlenç, TTK Yayınları, 2017, s.1-3. 
94Mahir Garibov, XX. Yüzyılda Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ Sorunu, 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2017, s.273. 
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Erzurum ve Muş’u, 3 Mart’ta Bitlis’i, 8 Mart’ta Rize’yi, 16 Nisan’da 

Trabzon’u ele geçirdi. Müteakiben 17 Temmuz’da Bayburt, 25 

Temmuz’da Erzincan kaybedildi. Hiç kuşkusuz Rus Devrimi doğuda 

Osmanlı Devleti için kurtuluş sağladı.95 

 Transkafkasya’da halk, Mart 1917 Devrimine rağmen 

Rusya’daki rejime sadık kaldı. Rusya’nın diğer halklarında olduğu 

gibi burada da yerel milliyetçilik hâkimiyetini korudu, Ruslar 1917 

Mart devriminden sonra bu yerel milliyetçilik anlayışını 

kabullenmek zorunda kaldılar.96 Güney Kafkasya’nın idaresi için 22 

Mart 1917’de, bölgenin milli gruplarını temsil eden vekillerden beş 

kişilik özel bir komite (Özel Mavera-yı Kafkas Komitesi) teşkil 

edildi.97  

 Moskova’daki Prens Georgiy Y.Lvov idaresindeki geçici 

hükümet, 20 Temmuz 1917’de yıkıldı, yerine Aleksandr 

Kerensky'nin başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Kerensky’nin 

harbi devam ettirmek isteyişi Rus halkı tarafından iyi 

karşılanmamıştı, herkes harbin bir an evvel bitmesini istiyordu. 

Bolşevikler, “derhal barışın akdi ve harbe son verilmesi” ve 

“toprağın derhal köylülere dağıtılması” gibi sloganlarla 

propagandalar yapmakta ve halk kitlelerini kazanmakta idiler. 

Bolşevik tahrikçilerin tesiriyle Rus ordusu artık tam bir çözülme 

halinde idi. Askerler kitle halinde cepheyi bırakıp evlerine 

dönmekteydiler.98  

 Lenin’in idare ettiği Komünist-Bolşevik Partisi, 25 Ekim-7 

Kasım 1917 tarihlerinde Petrograd’da yaptıkları bir hükümet darbesi 

ile ‘Geçici Hükümeti’ (Kerensky Hükümeti) devirerek iktidarı ele 

geçirdi. Müteakiben Rusya’nın her tarafında Sovyetler (Şuralar) 

sistemine dayanan, “Komünist (Bolşevik) Partisi”nin tahakkümü 

                                                           
95Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, çev. Bilge Umar, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 

1998, s. 193-198. 
96Maurice Larcher, Kafkas Harekâtı, çev. Can Kapyalı, Omnia Yayınları, İstanbul, 

2010, s.122. 
97Halil Bal, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluş Mücadelesi ve Kafkas İslam 

Ordusu, İdil Yayıncılık, İstanbul, 2014, s.59. 
98Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3’üncü Ordu Harekâtı, 

Cilt:II/II, Genelkurmay Basımevi, 1993, s.428-429. 
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altında bir rejim kurulmaya başlandı.99 Bolşevik İhtilali, Rusya’yı 

Brest-Litovsk Ateşkes Antlaşması’nı yapmaya zorladığı gibi 

Ukrayna, Letonya, Finlandiya, Sibirya ve Kafkasya’nın merkezden 

kopmasına, Rusya’nın birçok şehrinde iç savaşın çıkmasına yol açtı 

ve azınlıklarda bağımsızlık mücadelesine giriştiler.100 Bolşevikler 

iktidarı ele geçirince, “Mavera-yı Kafkas Komitesi” de 15 Kasım 

1917’de Rusya’dan ayrılarak, “Mavera-yı Kafkas Komiserliği”ni 

ilan etti. Bir federasyon şeklindeki hükümetin başkenti Tiflis idi.  

 Rusya 18 Aralık 1917 de imzalanan Erzincan Mütarekesi 

hükümlerine geçici nazarla bakarken, diğer taraftan da Ermenileri 

himaye etmeye çalışıyordu. Öncelikle tahliyeye mecbur oldukları 

bölgelerde Ermeni milis teşkilatlarının teşkiline başladılar. Bu 

teşkilatların kurulmasının görünürdeki sebebi Kürt taarruzlarına karşı 

Ermenileri korumak gibi görünmekle beraber, gerçekte Rus 

subaylarının denetimi altında bir Ermeni ordusu meydana getirmeye 

çalışıyorlardı.101  

 Kasım 1917’den sonra artık ortada Rus ordusu 

denebilecek bir ordu yoktu. Görev başında kalmış olanlar, yeni 

kurulan Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’dan oluşan 

Transkafkasya Federasyonu’na bağlı idiler, ama üç cumhuriyet bir 

süre sonra birbirinden ayrılınca Anadolu’daki askerler Ermeni 

Cumhuriyetinin ordusunu oluşturur duruma geçtiler. Güçsüzleşmiş 

askeri durumları nedeniyle, Ermeniler eski İrevan (Erivan) iline ve 

çevresindeki bölgelere çekilmek zorunda kaldılar. En azından bir 

bölgenin Ermeni bölgesi olmasını sağlamaya azmetmişlerdi ve 

bunun sağlanması da o bölgenin yerlisi Müslümanları kıyımdan 

geçirerek ya da göç etmeye zorlayarak gerçekleşecekti.102  

 Kafkas Harekâtının Başlaması: 

 Rus ordu karargâhının Erzincan’dan Erzurum’a 

taşınmasından sonra Erzincan ve çevresindeki Müslüman ahaliye 

                                                           
99Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına 

Kadar Türk-Rus İlişkileri (1798-1919), TTK Yayınları, Ankara, 2011, s.324-326. 
100Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917), TTK 

Yayınları, Ankara, 1999, s.220. 
101Selma Yel, Yakup Şevki Paşa ve Askerî Faaliyetleri, ATAM Yayınları, Ankara, 

2002, s.33-35. 
102Justin McCarthy, a.g.e. , s. 241. 
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Ermenilerin zulmü artmış, 10 Şubat 1918’de Brest-Litovsk 

görüşmelerinin kesilmesi üzerine Enver Paşa da Rus işgali altındaki 

bölgenin ancak askeri kuvvetle kurtarılacağına karar vermişti. 3’üncü 

Ordu Komutanı Vehip Paşa’ya gerekli emirleri göndermesini 

müteakip 12 Şubat 1918’de harekete geçen Türk Ordusu, 13 Şubat 

1918’de Erzincan’ı, 24 Şubat’ta Trabzon’u, 12 Mart’ta Erzurum’u 

geri aldı.103  

 Brest-Litovsk Antlaşması’nın imzalandığı 3 Mart 1918 

tarihinde, Türk ordusu Doğu Anadolu’nun önemli bir bölümünü 

kurtarmıştı. Bu antlaşmaya göre Kars, Ardahan ve Batum 

sancaklarından Rusların çekilmeleri gerekiyordu. Rus ordusu 

dağıldığı için bu sancaklar boşaltılmıştı. Fakat Ermeniler Kars ve 

Ardahan’ı, Gürcüler ise Batum’u işgalleri altında tutuyorlardı. 

3’üncü Ordu Kumandanı Vehip Paşa, merkezi Tiflis olan, Ermeni-

Gürcü-Azerilerin teşkil ettiği Mavera-yı Kafkas Hükümetinden bu 

sancakların boşaltılmasını istedi. Ancak Mavera-yı Kafkas 

Hükümeti, Brest-Litovsk Antlaşmasını da tanımadıklarını açıkladı. 

Osmanlı Devleti soruna siyasi alanda bir çözüm bulmak için 

hükümet temsilcilerini görüşmelerde bulunmak üzere Trabzon’a 

çağırdı. Heyet başkanı olan Gürcü Çhenkeli, müzakerelerin başladığı 

gün olan 14 Mart 1918 tarihinde basına yaptığı açıklamada, 

“Mavera-yı Kafkas Hükümetinin Brest-Litovsk Antlaşmasını 

tanımadığını ve müzakerelerde 1914 yılındaki sınırın esas 

alınacağını” vurgulamıştı. Ermeni ve Gürcüler arasında da bir dava 

birliği bulunmuyordu. Çünkü İngilizler Ermenileri teşkilatlandırıyor, 

Almanlar ise Gürcülere destek olmaya taraftar görünüyorlardı.104 

Böylece Osmanlı Devleti ile Mavera-yı Kafkas Komiserliği arasında 

14 Mart’ta başlayan ve tam bir ay süren Trabzon Konferansı 

müzakereleri bir anlaşmaya varılamadan sona erdi. Görüşmelerin 

kesildiği 14 Nisan’da Türk ordusu Batum’a girdi.105  

                                                           
103Nejdet Karaköse, Nuri Paşa, Ötüken Yayınları, Ankara, 2012, s.128.  
104Nasır Yüceer, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve 

Dağıstan Harekâtı, Genelkurmay ATASE Bşk.lığı Yayınları, Ankara, 2002, s. 18-

20. 
105Mustafa Sarı, Türkiye-Kafkasya İlişkilerinde Batum (1917-1921), TTK Yayınları, 

Ankara, 2014, s. 96-97.  
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 Türk ordusunun Çürüksu-Ozurgeti-Ahıska-Ahılkelek ve 

Kars istikametlerindeki askeri harekâtı hızlı bir şekilde devam etti. 

Bunun üzerine 22 Nisan 1918’de toplanan ‘Seym’de, Mavera-yı 

Kafkaskasya’nın Rusya’dan ayrılarak bağımsız bir cumhuriyet 

olduğu resmen ilan edildi. Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’dan 

oluşan devletin ismi, “Mavera-yı Kafkasya Demokratik Federatif 

Cumhuriyeti” oldu. Federasyonu oluşturan bu unsurlar, kendi 

içlerinde bağımsız fakat dışişlerinde Seym’e bağlıydılar. Yeni 

hükümeti kurma görevi verilen Gürcü Çhenkeli, 23 Nisan’da Vehip 

Paşa’ya gönderdiği telgrafta, “Seym’in bağımsızlığını ilan ettiğini ve 

Mavera-yı Kafkasya Federatif Cumhuriyeti’nin kurulduğunu 

belirterek barış müzakerelerinin yeniden başlaması için delegelerin 

Batum’a gelmesini ve Türk ileri harekâtının durmasını” talep 

etmişti. Mavera-yı Kafkas Devletinin bu talebini olumlu karşılayan 

Osmanlı Devleti, 25 Nisan’da Mavera-yı Kafkasya Cumhuriyeti'ni 

resmen tanıdı.106  

 11 Mayıs 1918 tarihinde görüşmelerin başladığı Batum 

Konferansında Türk heyeti, Batum’la birlikte 1829 Edirne 

Antlaşması ile Rusya’ya bırakılmış olan Ahıska ve Ahılkelek 

nahiyelerinin Türkiye’ye ilhakını istedi. Ahalisi esas itibarıyla 

Müslüman (Acarlar) ve Türklerden teşekkül eden Ahıska ve 

Ahılkelek nahiyeleri halkı, Sovyetlerin ilan ettiği kendi kaderini 

tayin hakkından (self-determinasyon) istifade ederek, 26 Nisan 1918 

tarihinde aldıkları toplu bir kararla Türkiye’ye katılmak istediklerini 

bildirdiler. Müzakereler sırasında “Mavera-yı Kafkas 

Cumhuriyeti”nin istikrarlı bir devlet olmadığı, Gürcüler, Ermeniler 

ve Azerbaycan Türklerinin bir arada yaşamalarının imkânsız olduğu 

anlaşılmıştı. Bu durum karşısında Türk heyeti, yapılacak nihai bir 

barışı temin etmek için her üç zümrenin ayrı birer müstakil hükümet 

haline gelmelerini istedi. Sonunda Seym’in kendini feshettiği gün 26 

Mayıs 1918’de Gürcüler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ermeniler ve 

Azerbaycan Türkleri de aynı yolu takip ederek 28 Mayıs 1918’de 

bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bunlardan Gürcistan’ın başkenti 

Tiflis, Ermenistan’ın Erivan ve Azerbaycan’ın ise Bakü olacaktı. 

                                                           
 Seym: Mavera-yı Kafkas Komiserliğinin en yüksek yasama organı olan meclisin 

adıdır. 
106Mustafa Sarı, a.g.e., s. 127-129. 
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Fakat Bakü, Bolşeviklerin elinde bulunduğundan Azerbaycan’ın 

başkenti geçici olarak Gence (Yelizavetpol) oldu.107  

 28 Mayıs’ta Azerbaycan bağımsızlığını ilan etse de 1918 

yazında Bakü; Osmanlı Devleti, Almanya, İngiltere ve Sovyet Rusya 

arasında tartışma konusu olmaya devam etmekteydi. Bakü petrolü 

dolayısıyla İtilaf Devletlerinin yanı sıra Almanlar da Azerbaycan 

meselesinde müttefiki olan Türkiye’ye karşı duruyor, Gürcistan’a 

yakın durarak bu topraklardan Türk askerlerinin geçişini engellemeyi 

düşünüyorlardı. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak Azerbaycan Milli 

Şûrasının Reisi Mehmet Emin Resulzâde, Türkiye’ye yazdığı 

mektuplarda Bakü’nün alınmasının hayat meselesi olduğuna dikkat 

çekiyordu.108 Kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti arasında, 4 Haziran 1918’de bir Dostluk ve Barış 

Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma gereği Azerbaycan herhangi bir 

saldırıya maruz kaldığı takdirde Osmanlı Devletinden yardım 

isteyebilecek, Osmanlı Devleti de yardımda bulunabilecekti. Nitekim 

Azerbaycan Hükümeti Bakü’nün kurtarılması hususunda yardım 

istemekte gecikmedi. Almanlar da Gürcistan ile ittifak yaparak bu 

devleti desteklemeye devam ettiler. 109  

 Kafkas İslam Ordusunun Teşkili ve Nuri Paşa'nın 

Gence'ye Varışı: 
 Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa için 

Kafkasya’nın özel bir önemi vardı. Zira Kafkasya hem Orta Asya’ya 

hem de Hindistan’a uzanan yol üzerinde bulunuyordu. Ayrıca uzun 

yıllardır sürekli toprak kaybeden Osmanlı Devleti’nin önünde ilk 

defa toprak kazanma fırsatı doğmuştu. Bu sebeple Osmanlı 

Devleti’nin güney cephesinde İngilizler karşısında ölüm-kalım savaşı 

verdiği bir dönemde Enver Paşa, kardeşi Nuri (Killigil) Paşa ve 

güvendiği subaylara özel bir ordu teşkil ettirerek Kafkas 

Müslümanlarının bağımsızlığını sağlamaya girişti.110 

                                                           
107Halil Bal; a.g.e., s.159-162.  
108Aygün Attar, “Birinci Cihan Savaşı ve Sonrası Türkiye’nin Kafkas Politikası”, 

Sekizinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay ATASE Bşk.lığı 

Yayınları, Ankara, 2003, s.5-6. 
109Nasır Yüceer, a.g.e., s. 55-58. 
110Mustafa Çolak, “Osmanlı-Alman Rekabeti Çerçevesinde Kafkas Müslümanlarının 

Bağımsızlığı ve Bakü Meselesi”, History Studies, Volume 6, Issue 1, January (Ocak)  

2014, s. 31. 
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 Bu süreçte Bolşevikler Ermenilerin desteği ile 18 Mart 

1918’de Bakü’de idareyi ele geçirmişlerdi, dolayısıyla Bakü’deki 

Azerilerin durumu gün geçtikçe kötüleşiyor, fırsattan yararlanmaya 

çalışan Ermeniler de Müslümanlara karşı baskı ve zulümlerini 

arttırıyorlardı. Nitekim 18 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Bakü’de 

Ermeniler tarafından Azerilere karşı katliam yapıldı.111 30-31 Mart 

ve 1 Nisan 1918 tarihleri arasında yapılan katliamda 11 binden fazla 

insan öldürüldü. Bu katliam sadece Bakü ile sınırlı kalmadı, Bakü’ye 

yakın olan Şamahı, Kuba, Haçmaz, Lenkeran, Hacıkabul ve 

Salyan’da da yapıldı. En çok zarar gören yer ise Şamahı oldu.112 

 Azerbaycan’da durum bu merkezdeyken Nuri Paşa Şubat 

1918 sonunda Musul’a ulaştı. Maiyetine verilmiş bulunan 20 kadar 

subay da 25 Mart 1918’de Musul’a gelmişti. Nuri Paşa ve heyeti, 8 

Nisan 1918’de Musul’dan hareket etti.113 Nuri Paşa’nın 

Azerbaycan’a giderken takip ettiği yol boyunca bizzat şahit olduğu 

manzaralar ve aldığı istihbarat bilgilerini içeren raporları, bölgedeki 

Türk ahalinin maruz kaldığı zulüm ve katliamı teyit etmekte idi. 

Rayak'tan İstanbul’daki Başkomutanlık Vekaletine gönderdiği 

raporda, “Nisan’ın 28’inde Savuçbulak’ta, Mayısın onunda 

Kafkaslarda bulunabileceğini tahmin ettiğini, İngiliz, Amerikan 

konsolosları ile İngiliz, Amerikan ve birkaç Rus zabitinin Azerbaycan 

Ermenilerinin teşkilatlarına kumanda ettiğini, Rusların bıraktıkları 

erzak ve mühimmatın ekserisinin Ermenilere geçtiğini, İngilizlerin 

güney İran’da güney polisi namıyla bir teşkilat bulundurduklarını” 

belirttikten sonra,“İngilizlerin buraları işgalinden önce kendilerinin 

işgal ederek teşkilat yapmalarının çok lüzumlu olduğunu, 

Azerbaycan’ı işgal ile teşkilat yapacak müstakil bir kumanda lazım 

olduğunu, bunun için de amcasının (Halil Paşa’yı kastediyor) veya 

Ali İhsan Paşa’nın uygun olduğunu” yazmaktadır.114 

                                                           
111Selami Kılıç, “Brest-Litovsk Barışı Sonrası Kafkasya’daki Bazı Askerî ve Siyasi 

Gelişmeler”, Sekizinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri I, Genelkurmay ATASE 

Bşk.lığı Yayınları, Ankara, 2003, s.336. 
112Elçin Neciyev, Kafkaslarda Türk Katliamı, Emre Yayınları, İstanbul, 2006, S.88-

89. 
113Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3 ncü Ordu Harekâtı, s. 

553. 
114ATASE Arşivi, BDH(Birinci Dünya Savaşı Katalogu), K:1857, D:133, F: 1-8. 
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 Tebriz’den gönderdiği raporunda da, “Yirmi kadar zabitle 

Tebriz’e geldiğini, buraya gelinceye kadar geçtiği yerdeki 

Azerbaycan Türklerinin kendisini büyük bir sevinçle karşıladıklarını, 

Rusların huduttan yüz kilometre kadar dâhildeki bütün köyleri 

yaktıklarını ve pek çok kimseyi öldürdüklerini, Rumiye civarında 

toplanan Nasturiler ve Ermenilerin o civarda bulunan altmış bin 

kadar Müslümanı kamilen öldürdüklerini, Bakü’yü üç günlük 

muharebeden sonra Ermeni ve Bolşeviklerin aldığını, on bine yakın 

ahalinin telef olduğunu, Lenkeran’ı zapt ettiklerini ve katliamda 

bulunduklarını, Dağıstanlıların Kazaklarla çarpıştığını” belirttikten 

sonra “teşkilat için paraya ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle bir 

milyon rublenin Erzurum, Bayezid ve Hoy yoluyla süratle 

gönderilmesini” talep etmiştir.115  

 Nuri Paşa’nın Başkumandanlık Vekaletine bu süreçte 

gönderdiği telgraflardan Revandiz, Savuçbulak, Tebriz yolu ile 

Azerbaycan’ın Zengezur mıntıkasına vardığı, hem teşkilat için 

subaylara ve hem de cephane, özellikle paraya ihtiyaç duyduğu 

anlaşılmaktadır. Nitekim 20 Mayıs 1918'de Zengezur’dan gönderdiği 

telgrafta, “Bir gün önce Kafkas’a dahil olduğunu, Karabağ’daki 

yarım milyon ahalinin yüzde kırk beşinin Ermeni olduğunu ve 

duruma hakim olduklarını, mühim yolları tahkim ve bazı köyler 

arasında telefon muhaberesini tesis ettiklerini” açıkladıktan sonra 

“Batum-Gence hattının ordu tarafından işgali mümkün olamaz ise 

Gürcülerle mutlaka uyuşmak gerektiğini, İngiliz ordusu Türklerden 

evvel Tebriz’i işgal eder ve Rumiye ve Kafkas Ermenileri ile 

birleşirse Türkün boş yere mahvolacağını, kendilerine süratle para, 

cephane ve zabit yetiştirilmesi gerektiğini” yazmıştır. Telgrafının 

sonunda ise beş gün sonra karargâhını Nuha’da (Şeki) kuracağını, bu 

hususun 3’üncü ve 6’ncı Ordulara tebliğ edilmesini rica 

etmektedir.116 Ancak Azerbaycanlılar tarafından coşku ile karşılanan 

Nuri Paşa, 25 Mayıs 1918’de karargâhını Gence’de tesis etmek 

durumunda kalmıştır. 

 31 Mayıs 1918’de, “Bolşeviklerin Dağıstan ve Kuzey 

Kafkasya’yı tamamıyla ele geçirmek üzere olduklarını, her yerde 

                                                           
115 ATASE Arşivi, BDH, K:1857, D:133, F: 1-11. 
116ATASE Arşivi, BDH, K:1857, D:133, F: 1-19. 
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Ermenilerin tecavüzünün arttığını”117bildiren Nuri Paşa, “Bakü’nün 

bir an evvel zaptının lüzumlu olduğunu, mevcut kuvvetlerle buradaki 

durumun muhafaza ve Bakü’nün zaptının mümkün olamayacağını, 

takviye gerektiğini” Başkomutanlık Vekâletine duyurmuştu. Bu 

takviye isteği, Şark Orduları Grubu Komutanı Vehip Paşa tarafından 

uygun görüldü ve Kafkas İslam Ordusunu takviyeye 5’inci Kafkas 

Tümeni tahsis edildi.  

 Kafkas İslam Ordusunu takviye etmek üzere 5’inci Kafkas 

Tümeni Gence’ye gönderilirken, Mirliva Yakup Şevki Paşa 

komutasındaki 1’inci Kafkas Kolordusu ile 4’üncü Kolordudan 

9'uncu Ordu oluşturuldu. 3’üncü ve 9’uncu Ordulara (Şark Orduları) 

Vehip Paşa komuta ediyordu.118 5’inci Kafkas Tümeninin Binbaşı 

Cemil Cahit (Toydemir) Bey komutasındaki 9’uncu Kafkas Alayı; 7 

Haziran da Kazak’a, 9 Haziran 1918’de Gence’ye vardı. Binbaşı 

Zihni Bey komutasındaki 2’nci Süvari Alayı, Kazak ile Gence 

arasındaki demir yoluna Almanların müdahalesini önlemek üzere 6 

Haziran 1918’de bölgeye varmıştı. 9’uncu Kafkas Alayı ile Mürettep 

2’nci Süvari Alayına “Gence Müfrezesi” adı verildi. 5’inci Kafkas 

Tümeninin Bakü’ye yapacağı harekât, Nuri Paşa’nın emir ve 

komutası altında yapılacaktı.119  

 Türk Ordusu Tarafından Bakü'nün Zaptı: 

                                                           
117Ermenilerin yağmış olduğu katliamlar, Kurt Kaşin’deki Bölük Kumandanı 

Mülazim-i evvel (Teğmen)  Sıtkı’nın Kafkas İslam Ordusu Kumandanlığına 31 

Mayıs 334 tarihinde bildirdiği telgrafta da yer bulmaktaydı. Bu telgrafta, “Mülazim-i 

evvel  Sıtkı Kurt Kaşin mıntıkasını teslim aldığını, Ermenilerin buraya 

gelmelerinden iki gün evvel Müslüman köylerine Ermenilerin hücum ettiklerini, ele 

geçmemiş Müslümanları katl ve mallarını yağma ve hanelerini ihrak ettiklerini, eli 

silah tutan bütün genç Ermenilerin Teberdan istikametinden Kurt Kaşin havalisine 

doğru yürüyerek Ermeni kuvvetlerine iltihak ettiklerini, Şirvan istikametinden 

Bolşevik maskesi altında ilerlemiş Ermenilerin şimdiye kadar 24 Müslüman köyünü 

ihrak ve ele geçirdikleri Müslümanları katletmiş olduklarını, bu nedenle yardıma 

ihtiyaç duyduklarını, gönderilecek kuvvetten ziyade talim ve terbiye için üç zabite ve 

on sekiz Türk neferine ihtiyaç duyduğunu” yazıyordu. bkz. ATASE Arşivi, K: 3822, 

D: 18, F: 8. 
118Fevzi Çakmak, Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi, Genelkurmay ATASE 

Bşk.lığı Yayınları, Ankara, 2005, s.240. 
119Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3 ncü Ordu Harekâtı, s. 

553-556.  
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 Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan’ı kurtarma harekâtı, 

Gökçay Muharebesi (17-30 Haziran 1918) ile başladı. Salyan 

Muharebeleri sırasında, 6 Temmuz 1918’de Aksu, 14 Temmuz’da 

Şamahı ele geçirildi.120 İngilizlerin İran içindeki ileri hareketlerini 

durdurmak ve Bolşeviklerin İngilizlerden yardım görmesine mani 

olmak için; Kuzey İran'ın batıdan 4’üncü Kolordu, kuzeyden 1’inci 

Kafkas Kolordusu ile yapılacak bir harekât ile ele geçirilmesi 

planlandı.121 4’üncü Kolordu 18 Haziran’da Dilman’ı, 31 Temmuz 

1918’de Rumiye’yi ele geçirdi. Dilman’ın ve Selmas ovasının Türk 

kuvvetlerinin eline geçmesi üzerine Kafkas cephesinden gelen 

General Andranik idaresindeki Ermeni kuvvetleri, Culfa’dan Aras 

nehrini geçerek Hoy üzerinden güneye doğru ilerlemeye başladı. 

Ermenilerin amacı Tebriz bölgesine kadar ilerleyen İngiliz 

kuvvetleriyle birleşerek Osmanlı kuvvetlerini mağlup etmek ve 

Kafkas cephesine geri dönmekti. Fakat 9’uncu Orduya bağlı birlikler 

Ermenileri İngilizlerle birleşmelerine izin vermeden mağlup ederek 

Aras nehrinin kuzeyine doğru çekilmek zorunda bıraktı.122  

 Türk birlikleri karşılarına çıkan bütün engelleri aşarak 

Bakü istikametinde ilerledi. Kafkas İslam Ordusuna mensup kıtalar 

Kürdemir kuzeyine vardıkları zaman Bolşevikler Bakü’den 

ilerleyerek Müslüman köylerini tahribe başlamışlardı. Azerbaycan 

kıtalarının kısmen geriye çekilmeleri üzerine katliamlar arttı. 

Müteakiben Kafkas İslam Ordusunun müdahalesiyle Ermeniler Bakü 

istikametinde püskürtüldüler.123 Bu sırada Ermeniler (Taşnak 

mensupları ve Menşevik zümreler), Stalin’in itirazlarına rağmen İran 

                                                           
120Bilal N Şimşir, Azerbaycan, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2011, s.32. Nuri Paşa’nın 

11/7/34 tarihinde Gence’den gönderdiği Enver Paşa’ya başlıklı telgrafında, üç şeye 

lüzum olduğundan bahsedilmekte, bunlar “zabit ve heyet-i talimiye, cephane ve 

para” olarak sıralanmaktadır. “Yalnız bunlar temin olunduğu halde fevkalade iyi 

netice verecek işler için kabildir. Ellerinizden öperim.” denilmiştir. bkz. ATASE 

Arşivi, BDH, K:1857, D:133, F: 1-24a. 
121Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3 ncü Ordu Harekâtı, s.529. 
122Barış Metin, Birinci Dünya Savaşında İran Coğrafyasında Etnik, Dini ve Siyasi 

Nüfuz Mücadeleleri, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012, s.194-195. Ayrıca bkz. 

ATASE Arşivi, K:525, D: 2050, F: 90.  
123Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi II, Başbakanlık Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, Yayın Nu: 131, 

İstanbul, 2013, s.253. 
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üzerinden İngilizleri yardıma çağırmıştı. Stephan Şaumyan ve 

arkadaşları buna şiddetle karşı koymak istedilerse de muvaffak 

olamadılar.124 O sırada Enzeli’de bulunan 39’uncu İngiliz Tugayı, 4-

7 Ağustos 1918 tarihleri arasında vapurla Bakü’ye geldi.125 Bunun 

üzerine Bakü’de iktidar değişikliği oldu, başta Şaumyan olmak üzere 

birçok Bolşevik komiseri hapse atıldı. Böylece Bakü Sovyetinde, 

Menşevikler ve Taşnaklar hakim güç haline geldiler.  

 2 ve 4 Ağustos 1918 tarihlerinde Bakü’ye yapılan Türk 

taarruzlarından bir netice alınamadı. Eylül 1918'de ‘Şark Orduları 

Grubu Kumandanlığı’na Vehip Paşa’nın yerine Enver Paşa’nın 

amcası Halil (Kut) Paşa tayin edildi. İngilizlerin Bakü’ye gelmesi ile 

şehrin ele geçirilmesi hususu büsbütün önem kazanmıştı. Diğer 

yandan 27 Ağustos tarihli Alman-Sovyet Anlaşması’nın mahiyeti de 

İstanbul’da öğrenilmiş, Almanların Bakü meselesinde Sovyetleri 

tuttukları anlaşılmıştı. Bu anlaşma maddeleri Enver Paşa’da Bakü 

işinin kendi başına halledilmesi gerektiği kanaatini 

kuvvetlendirmişti. 126  

 İkinci Bakü taarruzundan mutlak surette sonuç almayı 

amaçlayan Nuri Paşa, Bakü önündeki birlikleri takviye etmek için 

Şark Orduları Grubundan yeni bir yardım isteğinde bulundu. Bunun 

üzerine 15’inci Tümenden 56’ncı Alay ve 36’ncı Kafkas 

Tümeninden 106’ncı Kafkas Alayı, 15’inci Tümen Komutanı Albay 

Süleyman İzzet Bey’in komutasında Kafkas İslam Ordusunun emrine 

girmek üzere 3 Eylül 1918’de Gümrü’den yola çıkarıldı ve bu 

birlikler 9 Eylül’de Bakü cephesine ulaştı. Taarruz öncesinde 

cephedeki bütün birlikler, harekâtı bizzat yönetecek olan Kafkas 

İslam Ordusu Komutanlığına bağlandı. Bu durumda 5’inci Kafkas 

Tümenine Mürsel Paşa, 15’inci Piyade Tümenine Kurmay Yarbay 

Süleyman İzzet, Güney Grubu birliklerine ise Albay Cemil Cahit 

Bey komuta edecekti. Yarbay Halim Pertev Bey, Güney Grubu 

                                                           
Stephan Georgiveç Şaumyan,1918 yılında Bakü’de İngilizler tarafından kurşuna 

dizilen 26 halk komiserinden biridir. bkz. Rüştü Türker, Birinci Dünya Harbi’nde 

Bakü Yollarında 5’nci Kafkas Tümeni, Genelkurmay ATASE Bşk.lığı Yayınları,  

2006, s.4. 
124Selma Yel, a.g.e., s. 66.  
125 Barış Metin, a.g.e., s.200. 
126Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 535-536. 
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içinde bulunan ve Azerbaycan milislerinden meydana gelen 4’üncü 

Alaya komuta edecekti. 13 Eylül’de Kafkas İslam Ordusu 

Komutanlığı tümenlere gönderdiği emirle; 14 Eylül günü saat 

02:00’den önce Bakü’ye karşı taarruzun başlayacağını bildirdi. 127 15 

Eylül günü saat 15:00’e kadar devam eden harekât sonucunda 

Bakü’yü savunan Ermeni, Rus ve İngilizlerin direnişi tamamen 

kırıldı, şehir teslim alındı. Şark Orduları Grubu Komutanı Halil Paşa 

ve Bakü harekâtını bizzat yöneten Nuri Paşa, 16 Eylül günü birlikte 

şehre girdiler. Gence’de bulunan Kafkas İslam Ordusu karargâhı, 

Bakü’ye nakledildi. Bu sırada Türklerle Ermeniler arasında sokak 

çatışmaları yaşandı.  

 Karabağ Harekâtı: 

 Bakü’nün zapt edildiği tarihte henüz Karabağ’a yardım 

ulaşmadığından burada Ermeni Antranik ve adamlarının zulümleri 

devam etmekte idi.128 Karabağ Mıntıkası Kumandanı Binbaşı İsmail 

Hakkı Bey, Kafkas İslam Ordusunun bir an önce askerî harekâta 

başlamasını, aksi takdirde kısa bir süre sonra Karabağ bölgesinde 

yaşayan Türklerin katledileceğini ve ortadan kaldırılmış olacağını 

bildirdi. Ermeniler Şuşa-Ağdam arasındaki Askeran Boğazını ele 

geçirerek bölgede ciddi bir üstünlük sağlamıştı.  

 Bakü’nün ele geçirilmesinden sonra Nuri Paşa, Karabağ 

bölgesinde topyekûn bir katliam hazırlığına başlayan Ermenileri 

durdurmak için harekete geçti. Harekât için 1’inci Azerbaycan 

Tümeni kuruldu. Komutanlığına da Bakü Garnizon Komutanı Albay 

Cemil Cahit Bey getirildi.129 Bu Tümeninin asıl gücünü 5’inci 

Kafkas Piyade Tümeninin emrinde bulunan 106’ncı Piyade Alayı ile 

9’uncu Kafkas Alayı meydana getiriyordu.130 Bu iki alay Şuşa 

kasabasını kuşatmış olan Ermenilere karşı sevk edildi.131 Karabağ 

harekâtını icra edecek olan kıtaların Ağdam mıntıkasında 

toplanmasını müteakip Kuzey Kafkasya için tertip edilen kıtaların 

                                                           
127Nasır Yüceer, a.g.e., s 114-115. 
128Nasır Yüceer, a.g.e., s. 120-123. 
129Mustafa Görüryılmaz, Türk Kafkas İslam Ordusu ve Ermeniler, Korza Yayıncılık, 

Ankara, 2009, s. 336. 
130İsmail Berkok, Büyük Harpte Şimali Kafkasya’daki Faaliyetlerimiz ve 

15.Fırka’nın Harekât ve Muharebeleri, s.55. 
131Mustafa Budak, “Nuri Paşa’nın Kafkas İslam Ordusu Hakkındaki Raporu”, 

Kafkas Araştırmaları IV, İst. 1998, s.79.  
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sevkiyatına da 4 Ekim 1918’de başlandı. Harekâtın dört günde 

tamamlanması emrediliyordu.132  

 Bakü’nün Türkler tarafından alınmasından ve batı 

cephesindeki değişen durum karşısında, Ruslar 25 Eylül 1918’de 

Türklerle aralarındaki mevcut Brest-Litovsk muahedesini 

feshettiklerini beyanla Türk kıtalarının derhal Transkafkasya’dan 

çekilmelerini talep etmişlerdi.133 Osmanlı Devleti’nin mütareke 

istemeye zorlandığı bu dönemde Talat Paşa hükümetinin istifasından 

(8 Ekim 1918) iki üç gün önce Enver Paşa’nın Şark Ordular Grubu 

Komutanı Halil Paşa’ya gönderdiği telgraftan, onun Azerbaycan ve 

Kuzey Kafkasya’daki emellerinden vazgeçmediği anlaşılmaktadır. 

Başkomutanlık emrini müteakip Gürcü ve Ermeni hudutlarının 

muhafazası için üç taburlu bir hudut alayı teşkil olunmuş ve 1’inci 

Azerbaycan Tümenine bağlanmıştır. Buna göre 1’inci Hudut Taburu 

Zagatala’da, 2’inci Hudut Taburu Kazak’da, 3’üncü Hudut Taburu 

Karabağ’da teşekkül edecektir.134  

 Aynı tarihlerde Kafkas İslam Ordusunun Karabağ’daki 

ileri harekâtı devam etmekte, Ermeniler kısmen teslim olmakta 

kısmen de dağlara ya da ormanlara firar etmekteydiler.135 Karabağ 

Harekâtı sırasında Şuşa’ya sığınan 20 bin civarındaki Türk’ün 

Andranik komutasındaki Ermeni kuvvetlerinin eline geçmesi 

önlendi, Karabağ bölgesi Ermeni çetelerinden temizlendi. Bu sırada 

İstanbul’da Talat Paşa hükümeti istifa etti. Sadrazamlığa getirilen 

Ahmet İzzet Paşa, 9’uncu Ordu ve Kafkas İslam Ordusu 

Komutanlıklarına gönderdiği emirde, Karabağ harekâtının derhal 

durdurulmasını istedi. Yeni hükümet, Birinci Dünya Harbi’nin son 

günlerinde İtilaf Devletleriyle mütareke zemini aradığı için, 

Karabağ’daki askerî birliklerin çekilmesini gerekli görmüştü. Oysaki 

Türk birlikleri Karabağ’a girmemiş olsaydı, bölgede yaşayan 

Türkler, Ermeniler tarafından tamamen imha edileceklerdi.136  

                                                           
132 ATASE Arşivi, BDH, K:3823, D: 23, F: 11. 
133W.E.D.Allen-Paul Muratoff, 1828-1921Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, 

Gnkur.Basımevi, Ankara, 1966,  s. 447. 
134ATASE Arşivi, BDH, K:3823, D: 23, F: 78. 
135ATASE Arşivi, BDH, K:3823, D: 23, F: 56. 
136Mustafa Görüryılmaz,  a.g.e., s. 336-341.  
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 Mondros Mütarekesi Sonrasında Türk Ordusunun 

Azerbaycan'ı Tahliyesi 

 Birinci Dünya Harbi'nin sonuna yaklaşıldığı dönemde 

Osmanlı Devleti Suriye ve Irak cephesinde İngilizler karşısında 

yenilgiyi kabul ederek mütareke için İtilaf Devletlerine başvurmuştu. 

Nitekim 30 Ekim 1918 tarihinde bir ateşkes imzalanmıştı. Osmanlı 

Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros 

Mütarekesi’nin Kafkasya ile ilgili olanları şöyleydi: 

 “İran’ın kuzeybatı kısmındaki Osmanlı kuvvetlerinin 

derhal harpten evvelki hudut gerisine alınması hakkında evvelce 

verilmiş bulunan emrin yapılması, Mavera-yı Kafkas’ın Osmanlı 

kuvvetleri tarafından kısmen boşaltılması emredilmiş olduğundan, 

diğer kısımları müttefikler tetkik ederek istediklerinde boşaltılması ve 

Mavera-yı Kafkas demiryolları da dâhil tekmil demiryollarının İtilaf 

subay ve memurlarının idaresine bırakılması, İtilaf devletlerinin 

Batum ve Bakü’yü işgal edebilmeleri.”137.Diğer yandan Sadrazam 

Ahmet İzzet Paşa da 21 Ekim 1918 tarihinde Kuzey Kafkas 

Ordusuna gönderdiği telgrafta “müttefiklerle beraber bugün mağlup 

bir vaziyette kalarak şeref ve namus-ı millimize mugayir olmayarak 

gösterilecek şartlar ile sulh temennisinde bulundukları”nı 

belirttikten sonra sınırlar dışındaki İslamları koruma amacıyla 

yapılan faaliyetlerin ve şimdiye kadar Kafkasya’da İslam unsurlarına 

edilen yardımların devamına maalesef imkân kalmadığını 

söylemekteydi.138  

 Bunun üzerine Osmanlı hükümetince alınan 20 Kasım 

1918 tarihli kararla Kafkasya’da hiçbir Osmanlı askerinin 

kalmayacağı, kıtaların süratle bölgeyi terk etmeleri emredildi. Bu 

karara uyularak 15’inci Piyade Tümeni, Derbent ve Mahaçkale 

istasyonlarından ayrıldı. 5’inci Piyade Tümeni Bakü’yü terk etti. Bu 

suretle Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan ve Dağıstan’da 

gerçekleştirdiği askerî harekât sona erdi. Bakü 17 Kasım sabahı, 

İngilizler tarafından işgal edildi. Mondros Mütarekesi’nin 11 ve 

15’inci maddeleri gereği Türk birliklerinin Kafkaslardan çekilmesi, 

Dağıstan ve Azerbaycan’ı tahliyesi büyük zorluklar altında 

                                                           
137Türk İstiklal Harbi, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, C.I, Genelkurmay ATASE 

Bşk.lığı Yayınları, Ankara, 1962, s.56. 
138 Türk İstiklal Harbi Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı,  s. 221-26. 
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gerçekleşti. Nihayetinde 1919 Ocak ayı sonunda Azerbaycan'ın 

tahliyesi tamamlandı.139 

Azerbaycan'ın İşgali ve Dağlık Karabağ Bölgesinin 

Yaratılması (1920-1923) 

Kafkasya'da üç cumhuriyetin (Azerbaycan, Gürcistan, 

Ermenistan) yeni ortaya çıktığı sırada, Karabağ'da yerleşen 

Ermeniler silahlanarak küçük askeri birlikler oluşturmuşlardı. 23 

Kasım 1919'da üç cumhuriyet arasında toprak sorununu çözümlemek 

için Azerbaycan ile Ermenistan arasında müzakereler başladığında 

Ermenistan tarafı, kendi adlarına Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü 

tanıma ve askeri birliklerini Zengezur'dan çıkarma sözü verdi. Ancak 

Ermeni askeri birliklerinin saldırıları durmadı, özellikle 19-20 Ocak 

1920 tarihlerinde sınır boyunca Azerbaycan köy ve kasabaları 

Ermenilerin saldırılarına uğradı. Bu dönemde Zengezur'da 48 Türk 

köyü yakılmış, burada oturanlar öldürülmüş ya da evlerini terk etmek 

zorunda kalmışlardı.140Hiç şüphesiz, 1920 Mart ayının ortalarında 

Karabağ'da Ermeni kıyımının başlaması ve Azerbaycan Ordusunun 

Karabağ'a çağrılması önceden hazırlanmış planların sonucuydu. 21 

Nisan'da Sovyet Kafkas Cephesi Komutanlığının 11'inci Ordu ve 

Volga-Hazar donanmasına gönderdiği direktifte Azerbaycan'ın asıl 

gücünün batı cephesinde meşgul olduğu belirtildikten sonra 27 

Nisan'da Bakü planının yerine getirilmesi emrediliyordu. Nitekim 28 

Nisan 1920 de Bakü işgal edildi.141 

 Moskova'da Milletler Halk Komiserliğinin önemli ölçüde 

yeniden teşkilatlanmasını başlatan Stalin, üç yıl içinde bu 

komiserlikleri bir tür federal hükümetler haline getirdi. Rus olmayan 

milletler ancak Milletler Halk Komiserliği (Narkomnats) vasıtasıyla 

merkez hükümet ile irtibat kurabildi. Kafkasya'da Kavbüro'nun (Rus 

Komünist Partisi Merkez Komitesi Kafkasya Bölge Bürosu) başında 

bulunan Orşonokidze, her Cumhuriyetin ele geçirilişinde 

(Azerbaycan 27/28 Nisan 1920'de, Ermenistan Aralık 1920'de ve 

                                                           
139 Nejdet Karaköse, a.g.e., s.294. 
140Aygün Attar, Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti, ATAM 

Yayınları, Ankara, 2012, s.77-78. 
141 Cemil Hasanlı, Azerbaycan Tarihi 1918-1920, Azerbaycan Kültür Derneği 

Yayınları, Ankara, 1998, s.405. 
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Gürcistan Nisan 1921'de) bu büro vasıtasıyla Kafkasya'nın 

kontrolünü elinde tuttu, Mart 1922'de Kafkasya ötesi Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Federal Birliği'nin kuruluşu kararını verdi.  

 Aralık 1922 de Azerbaycan Komünist Partisi Merkez 

Komitesi, bir Muhtar Dağlık Karabağ Bölgesi yaratma sorunu 

hakkında Orşonokidze'nin teklifini müzakere etti, ardından Karabağ 

işleri için bir komisyon kurulmasına karar verildi. Ancak bu 

komisyonda hiçbir Azerbaycan Türkü bulunmuyordu. Altı ay süreyle 

konuyu inceleyen komitenin tavsiyesi ile Rusların yönettiği 

Azerbaycan Komünist Partisi ve Azeri üyesi olmayan Merkez 

Komitenin hareketiyle Karabağ'ın hem dağlık hem de alçak 

kısımlarının tek bir idari ünite olarak ayrılmasına karar verildi ve 

Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan hükümetinin doğrudan 

idaresinden alındı. 7 Temmuz 1923 tarihli kararla da Dağlık Karabağ 

Muhtar Vilayeti (DKMV) ilan edildi.142 Böylece Azerbaycan'ın 27 

Nisan 1920'de işgali ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yıkılarak 

Sovyet yönetiminin kurulmasıyla birlikte Azerbaycan içerisinde 

zorla Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi oluşturulmuş oldu. Bu yapı 

oluşturulurken tarihi Karabağ bölgesinin tamamı değil sadece 

Ermeni nüfusun yoğun yaşadığı yerleşim birimleri esas alındı. Bu 

nedenle daha sonraki tartışmalarda, Ermenilerin çoğunluk teşkil 

ettiği bir Dağlık Karabağ'dan bahsedilmesi kolay olmuştur.143 

Nitekim 7 Temmuz 1923'te Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a 

bağlanması ile Ermeniler bölgenin Ermenistan'da kalması gerektiği 

talepleriyle ortaya çıktılar.144  

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Ortaya Çıkan Gelişmeler  

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) sona erdikten sonra 

Rusya'nın baskısı sonucu, Ermenistan topraklarında yaşayan 

Türklerin bir kısmının 1948 yılından başlayarak Azerbaycan'a 

getirilmesi ve Ermenistan'da boşaltılmış arazilere yurt dışında 

yaşayan Ermenilerin yerleştirilmesi öngörüldü. 1960'lı yıllarda 

Ermenistan'ın Türklerden temizlenme politikasının yeni dönemi 

                                                           
142 Nesrin Sarıahmetoğlu, Karabağ, IQ Yayınları, İstanbul, 2011, s.37-41. 
143Araz Aslanlı, "Kafkasya İçin Yürütülen Mücadele ve Karabağ Sorunu'nun 

Doğuşu", Kanayan Yara Karabağ, s.32-33. 
144 Nesrin Sarıahmetoğlu, a.g.e., s.78. 
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başladı. Ermeniler 24 Nisan'ın sözde soykırım günü olarak kabul 

edilmesi için yoğun faaliyet gösterdiler. 1965'te Rusya'da yaşayan 

Ermeni aydınlarının çabaları sonucunda Sovyet Komünist Partisi 

tarafından "Ermeni Soykırımının 50.Yıldönümü"nü anma kararı 

çıkartıldı. Ermenilerin milli kahraman olarak tanıttıkları Türk 

düşmanı Antranik'in doğum günü de bu tarihe denk geliyordu. 

Moskova'nın onayını aldıktan sonra sözde Ermeni soykırımının 50. 

yıldönümü 24 Nisan 1965'te İrevan'da 400 bin kişinin katıldığı bir 

mitingle anıldı. Mitingde açılan pankartlarda, "Batı Ermenistan 

(Anadolu) Bizim Olmalıdır", "Dağlık Karabağ Bizimdir", "Nahçıvan 

Ermenistan Toprağıdır", "Ermeniler!1915'in İntikamını Almak 

Zamanıdır, Birleşin" pankartları vardı.   

 1970-1980 yılları arası dönemde Sovyetler Birliği'nde 

Ermeni propagandası hız kazandı.14518 Kasım 1987'de İrevan 

sokaklarında yapılan mitinglerde sadece Dağlık Karabağ'ın değil, 

Nahçıvan'ın da Ermenistan'a katılması sloganları duyulmaya 

başlandı. Benzer mitingler Dağlık Karabağ Ermenileri tarafından 

yapılmaya başlandı.146  

 Moskova yönetiminin tetiklemesi ve yönlendirmesiyle 

1988'de Karabağ sorunu alevlendi.147 1 Aralık 1989'da Ermenistan 

Yüksek Sovyeti, resmen Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la 

birleştirildiğini onayladı. Sovyet Azerbaycan yönetiminin başında 

duran Abdülrahman Vezirov (Cumhurbaşkanı) -Ayaz Muttalibov 

(Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi 1.Sekreteri) -Elmira 

Kafarova (Meclis Başkanı) üçlüsü, Azerbaycan Milli Savunma 

birliklerinin hazırlanmasını geciktirdikleri gibi Bakü'de yapılan 

toplumsal protestolar karşısında gizlice Kızıl Ordu birliklerini 

Bakü'ye davet ettiler. Nitekim 20 Ocak gecesi birlikler Bakü'ye 

girdiler. 20 Ocak 1990 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilen "Kanlı 

Ocak" (Ganlı Yanvar) soykırımı, Moskova ile onun Bakü'de ki 

temsilcilerinin oyunuydu. Bakü'de Azeri toplumunu sindirmeyi 

                                                           
145 Mahir Garibov, a.g.e., s.161-164.  
146 Mahir Garibov, a.g.e., s.174-175. 
147Levent Ünal, "Tarihsel Gerçeklik Işığında Türkiye’nin Transkafkasya Politikası", 

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, S.26, Bahar 2019, s.558. 
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amaçlayan Ocak faciası, böylece Dağlık Karabağ'da Ermenilerin 

önünü daha da açtı.148  

Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile birlikte bölge bir anda savaş 

rüzgârlarının estiği bir bölge durumuna geldi. Ermeniler 1992 yılının 

başından itibaren Karabağ'ın başkenti Stepanakert'ten (Hankendi) 

çıkarak saldırılara başladılar. Şuşa-Hocalı yolunun aşağısında kalan 

yerleşim yerlerini ele geçirdiler ve artık hedefleri, bölgenin havaalanı 

üssü olan Hocalı idi. 25 Şubat günü, saat 21.00 sularında Ermeni 

birlikleri, Hankendi'de konuşlanmış olan 366.Motorize Piyade 

Alayı'nın Rus askerleriyle birlikte Askeran ile Hankendi arasındaki 

Hocalı'ya girdiler.149Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar bu 

saldırıdan sağ kurtulamadılar. Hocalı'nın Kaladeresi denilen 

mevkiinde yaşayan Meshet (Ahıska) Türkleri de evlerinde yakılmak 

suretiyle öldürüldüler. Sağ kalanlar Askeran-Ketik arasında ablukaya 

alınarak kurşuna dizildi.150 Buranın seçilmesi tesadüf değildi, şehir 

yeri itibariyle önemli bir stratejik noktaydı. Ağdam-Şuşa ve Askeran-

Hankendi yollarının geçtiği bir kavşak olmasının dışında o bölgedeki 

tek havaalanı da buradaydı.151 Söz konusu askeri havaalanı, Dağlık 

Karabağ'a gidecek olan askeri teçhizatın nakledilmesinde büyük 

kolaylık sağlayacaktı.152  

Savaş bölgelerinin görüntü çekimlerini yaparken Ermenilerce 

şehit edilen Gazeteci Cengiz Mustafayev Hocalı soykırımını şöyle 

anlatmıştır: "...Yüzlerce insan cenazesi...Çoğu yakın mesafeden 

kafası taranarak öldürülmüş, iki yaşından on beş yaşına kadar olan 

çocuk, kadın ve ihtiyar cesetleri....cesetlerin durumundan da 

anlaşılıyor ki karşı koyamamış, kaçmaya yeltenmemişlerdir. Onlar, 

Ermeniler tarafından son derce soğukkanlılıkla, vahşilikle 

katledilmişlerdir..." Cengiz Mustafayev'e daha sonra savaş 

                                                           
148 Aygün Attar, a.g.e., 2012, s.136-139. 
149 Fiona MacLachlan-Ian Peart, Hocalı Bir Savaş Suçuna Tanıklık, Teas Yayınları, 

İstanbul, s.177. 
150 Nesrin Sarıahmetoğlu, a.g.e., s.83. 
151 Fiona MacLachlan-Ian Peart, a.g.e., s.177-178. 
152 Nesrin Sarıahmetoğlu, a.g.e., s.83. 
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sırasındaki diğer başarıları da dikkate alınarak kendisine "Milli 

Kahraman" unvanı verilmiştir.153  

 1993 yılına gelindiğinde Karabağ'ın yanı sıra diğer 

Azerbaycan topraklarının da bir bölümü Ermenilerce işgal edilmiş 

durumdaydı. 1993 yılında iki devlet arasındaki problemleri çözmek 

için AGİK (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı/Teşkilatı) 

çerçevesinde 11 üyeli bir Minsk Grubu oluşturuldu, ancak bu grubun 

çabaları sonuç vermedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 

çatışmalar, 1994 yılına kadar devam etti. 12 Mayıs 1994 tarihinde 

taraflar ateşkes ilan etti. Taraflar soruna siyasi bir çözüm bir çözüm 

bulmak için görüşseler de olumlu bir sonuç alınamadı.154 

 Sonuç 

 Rusların Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği döneminden 

itibaren Kafkasya siyasetinin temelini, Kafkasya'nın 

Türksüzleştirilmesi ve Müslümansızlaştırılması politikası teşkil eder. 

Dolayısıyla bu politika Ermenilerin Kafkasya'daki yayılmacı 

siyasetine hizmet etmiştir.155 28 Mayıs 1918’de kurulan Azerbaycan 

Demokratik Cumhuriyeti bağımsızlığına gerçek manada Türk 

Ordusu’nun (Kafkas İslam Ordusu) Azerbaycan topraklarını işgalden 

kurtarmasıyla kavuşmuştur. Birinci Dünya Harbinin sonuna 

yaklaşıldığı bir dönemde zorlu bir mücadelenin ürünü olan 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, uzun süre yaşayamamış, 23 

aylık bir bağımsızlık döneminden sonra 27 Nisan 1920’de yeniden 

Rus işgaline maruz kalmıştır.156 Her yönüyle pek çok dramı içinde 

barındıran Karabağ sorununda insan hakları Ermeniler tarafından 

ihlal edilmiştir. Dağlık Karabağ sorunu sebebiyle Azerbaycan 

Cumhuriyeti topraklarının yaklaşık beşte biri işgal edilmiş, ülke 

genelinde yaklaşık her sekiz kişiden biri göçmen veya göçmen 

                                                           
153 Hanım Halilova, Ebulfez Elçibey İle Bağımsızlığa Giden Yol, Töre Devlet 

Yayınevi, İstanbul, 2017, s.211-212. 
154 Süleyman Sırrı Terzioğlu, "Loizidou-Türkiye Davası ve Dağlık Karabağ Sorunu, 

Kanayan Yara Karabağ,  s.168-169. 
155 Ümit Nazmi Hazır, "Karabağ'ın İşgali Sorunu ve Yansımaları", Kanayan Yara 

Karabağ, s.123. 
156F.Rezzan Ünalp, Birinci Dünya Savaşı'nda Türk Birliklerinin Azerbaycan'ı 

Tahliye Etmesine Kadar Olan Süreçte Kafkas İslam Ordusu'nun Gence ve Bakü 

Harekatı", VIII.Uluslararası Atatürk Kongresi, I.Cilt, ATAM Yayınları, Ankara, 

2017, s.287. 
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durumuna düşmüş, 20 bin kişi ölmüş, 50 bin kişi yaralanmış veya 

sakat kalmış ve yaklaşık 5000 kişi kaybolmuştur. Azerbaycan'a karşı 

gerçekleşen saldırı, hem işgal altındaki topraklarda ve hem de 

Ermenistan'da, Azerbaycan'ın kültürel mirasına ciddi hasar 

vermiştir.157Karabağ Savaşının en kanlı bölümü Hocalı'da yaşananlar 

olmuştur. Sivil halkı hedef alması dolayısıyla "Hocalı Soykırımı" 

şeklinde ifade edilir.  

 Sonuç olarak tarihte Azerbaycan’ın bağımsızlık 

mücadelesi sürecine bakıldığında Azerbaycan halkının çok ağır 

bedeller ödediği görülür. Bunlardan biri de 1990 yılının 20 Ocak 

günü Bakü'de yaşanan katliam olmuştur. Sovyetler Birliği'nin 

dağılma sürecinde zayıflayan devlet yapısındaki boşluktan ve 

Sovyet yönetiminin kendilerini desteklemesinden cesaret alan 

Ermeniler, Azerbaycan toprakları üzerindeki emellerini 

gerçekleştirmek arzusuyla büyük çaplı faaliyetlere girişmişlerdir. 1 

Aralık 1989'da Ermenistan Sovyetinin, Dağlık Karabağ'ın 

Ermenistan ile birleştirildiğini onaylaması karşısında alınan bu 

kararı protesto etmek isteyen Türkler 10 Ocak günü Bakü Özgürlük 

Meydanında (Azatlık Meydanı) toplanarak haklı davalarını tüm 

dünyaya duyurmak istemişlerdi. Ancak Sovyet Azerbaycan 

yönetiminin Moskova'dan askeri destek talep etmesi ve bunun 

üzerine 20 Ocak gecesi Sovyet ordu birliklerinin Bakü'ye girmesi 

neticesinde yaşanan katliam sırasında çok sayıda insan hayatını 

kaybetmiştir. Bu insanlık dışı uygulama karşısında Azerbaycan 

yönetiminin seyirci kalması son derece düşündürücüdür.  

 Uluslararası hukuk açısından bakıldığında, söz konusu 

katliamın İnsanlığa Karşı İşlenmiş Suçlar kapsamına dâhil 

edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
157Güngör Yavuzaslan, "Karabağ Sorunu Çerçevesinde İnsan Hakları İhlalleri 

(1990-1994) Üzerine Bir Değerlendirme", Kanayan Yara Karabağ, s.160-161,  
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Fərhad Cabbarov                                                                                                                     

(Azərbaycan) 

 

Bir daha “Difai” partiyası və partiyanın ilk bəyannaməsi 

haqqında 

 

Məqalədə Əhməd bəy Ağaoğlunun 1906-cı ildə yaratdığı 

“Difai” partiyasının Azərbaycan türklərinin siyasi təşkilatlanma 

prosesində rolu araşdırılır, partiyanın Azərbaycan və rus dillərində 

dərc olunmuş bəyannaməsi təhlil edilir. Aparılan tədqiqat göstərdi ki, 

Azərbaycan dilindəki mətn rusca olan mətndən müəyyən dərəcədə 

fərqlənir və ikincinin ixtisar edilmiş variantıdır. Arxivdə qorunub 

saxlanılan rusca mətn “İrşad” qəzetində ixtisara məruz qalan 

bəyannamənin tam variantıdır. 
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Açar sözlər: erməni-azərbaycanlı münaqişəsi, konsolidasiya, 

“Difai”, bəyannamə 

 

Once again about the “Difai” party and its first declaration 

The role of the Azerbaijani turks in the process of political 

organization of “Difai” party which was created by Ahmed bey 

Aghaoghlu in 1906 was carried out in the article and the declaration 

of the party which was published both Azerbaijani and russian 

languages was investigated. Carried research showed that text 

written in Azerbaijani language is different from russian and is a 

shorten version of the second one. The Russian text which is stored 

in the archive is the full version of the summarized declaration which 

was published in the “Irshad” newspaper. 

Keywords: armenian-azerbaijani conflict, consolidation, 

"Difai", declaration 

 

Еще раз о партии «Дифаи» и ее первой прокламации 

 

В статье исследуется роль созданной Ахмед беком 

Агаоглу в 1906 г. партии «Дифаи» в процессе политической 

самоорганизации азербайджанских тюрков, анализируется 

прокламация партии, опубликованная на азербайджанском и 

русском языках. Исследование показало, что текст на 

азербайджанском языке отличается от текста на русском и 

является сокращенным вариантом второго. Русский текст, 

хранящийся в архиве, есть полный вариант прокламации, 

подвергшейся сокращению в газете «Иршад». 

Ключевые слова: армяно-азербайджанский конфликт, 

консолидация, «Дифаи», прокламация 

 

1905-1906-cı illər tarixdə ilk irimiqyaslı erməni-azərbaycanlı 

münaqişəsi ilə yadda qalmışdır. Cənubi Qafqazın bir sıra şəhərlərini 

əhatə etmiş bu münaqişə zamanı ermənilər müsəlman əhalisinə qarşı 

terror və qətllər törətmiş, dinc sakinləri öz yurdlarından didərgin 

salmışlar. 1905-ci ildə başlanan erməni-müsəlman qırğını Şuşadan da 

yan keçməmişdir. Buranı terrorun əsas istinadgahlarından biri kimi 

seçən daşnaklar general-qubernator V.N.Qoloşapovun başçılıq etdiyi 
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yerli çar administrasiyası ilə əlbir olub yerli müsəlman əhalisinə 

qarşı qırğınlar törədirdilər. 1906-cı ilin yayında, dördillik fasilədən 

sonra Əhməd bəy Ağaoğlu doğulub boya-başa çatdığı şəhərə gəlir və 

Şuşadakı qanlı hadisələrin nəticələrini əyani şəkildə görmək 

imkanını əldə edir. “Kaspi” qəzetinin 1 sentyabr 1906-cı il tarixli 

sayında Ə.Ağaoğlunun Şuşadan göndərdiyi teleqramı dərc olunmuşdu: 

“Sülh komissiyası qəzalara baş çəkir, camaat sülh istəyir. Ermənilərin 

barışmaz qrupu buna mane olur, lakin ona qarşı digər erməni qrupu 

fəaliyyət göstərir və onlar arasında kəskin mübarizə gedir. Hər şeyi 

itirmiş sakinlər öz yerlərinə qayıtmasalar, sülh mümkün olmayacaq.” 

(14) 

Ə.Ağaoğlunun Şuşada olması çox vacib işin həyata keçməsinə 

– erməni terrorunun qarşısını almaq və onu dəstəkləyən hökumət 

məmurlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün ilk milli siyasi təşkilatın 

yaradılmasına təkan verdi. Sonu görünməyən millətlərarası münaqişə 

Azərbaycan ictimai qüvvələrini millətin mənafeyi naminə birləşməyə 

stimullaşdırırdı. “Daşnaksutyun” partiyası kimi qüvvəyə malik olan, 

millətlərarası ədavətə çoxdan hazırlaşan ermənilərdən fərqli olaraq, 

azərbaycanlılar hazırlıqsız idi və əslində terrorla üz-üzə müdafiəsiz 

qalmışdılar. Əgər hansısa bölgədə hücumları dayandırmaq, təşəbbüsü 

ələ almaq mümkün olurdusa, bütün bunlar yalnız Azərbaycan 

özünümüdafiə dəstələrinin qəhrəmanlığı və ya həmin bölgədə erməni 

hərbi qüvvələrinin zəifliyi nəticəsində baş verirdi. Bütövlükdə isə 

müqavimət qeyri-mütəşəkkil idi. Dinc əhali arasında itkilər və maddi 

ziyan daha çox Azərbaycan tərəfinin payına düşürdü. Bununla 

əlaqədar milli ziyalılar Azərbaycan əhalisinin müdafiəsi üçün 

cəmiyyətin siyasi konsolidasiyasının zəruriliyini get-gedə daha aydın 

anlamağa başlamışlar. Hələ 1906-cı ilin fevral ayında Tiflisdə 

keçirilən erməni-müsəlman barışıq qurultayında çıxış edərkən 

Ə.Ağaoğlu həm hökumətə, həm də ermənilərə ünvanlanmış kəskin 

xəbərdarlıq etmişdir. O, daşnak partiyasının cəzasız qaldığını və 

Qafqazda terrorun tüğyan etdiyini vurğulayaraq bildirmişdir:“…indi 

ki, bir müsəlləh partiya on beş ildən bəri təşkil olunub və hökumət 

adamları bunu bilib də, nəinki əlac etməyir, bəlkə onunla 

həməqidədirlər, bizim istər hökumətdən, istər ermənilərdən belə 

partiyanın götürülməyini təmənna etməyimiz faydasızdır. Biz ancaq 

özümüz öz əlacımızı edək. Bizim də gərək mükəmməl və müsəlləh 
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partiyalarımız olsun. Bizim də gərək daşnaksutyunlarımız olsun. Bir 

hökumət ki, bir tərəfdən belə işlərə dözür, gərək o biri tərəfdən də 

dözə, yoxsa ki, hərc-mərc olar.” (12, s. 93) 

 Azərbaycan millətinin siyasi təşkilatlanma prosesi 1906-cı ilin 

yayında – proqramı və taktikası əhaliyə daha yaxın olan kütləvi 

partiya yaranan zaman özünü qabarıq şəkildə göstərdi. Söhbət 

rəsmən Qafqaz Ümummüsəlman “Difai” Komitəsi və ya Qafqaz 

Ümummüsəlman “Difai” İttifaqı adlandırılan, 1906-cı ilin avqust-

sentyabr aylarında Bakıda meydana gələn “Difai” partiyasından 

gedir (6, v. 10). Arxiv mənbələri, o cümlədən Qafqaz 

administrasiyası nümayəndələrinin rəsmi yazışmaları, polis 

məlumatları təsdiqləyir ki, Ə.Ağaoğlu “Difai”nin yaradıcısı və rəh-

bəri idi (2, v. 6; 3, v. 151; 5, v. 35; 9, v. 15). Maraqlıdır ki, Əhməd 

bəy nə özünün tərcümeyi-halında, nə də sonrakı xatirələrində bu 

barədə heç nə yazmamışdı. Arxiv mənbələrindən bəlli olur ki, siyasi 

təşkilatın yaradılması təşəbbüsü Ə.Ağaoğlunun Şuşa səfəri zamanı 

meydana gəlmişdir. Şuşada olarkən Əhməd bəy “nüfuzlu və 

hörmətli” müsəlmanları toplamış, toplantı zamanı onlar “olduqca 

həyəcanlı halda idilər və siyasi xarakterli nitqlər söyləyirdilər. Yeri 

gəlmişkən, Ağayev... və başqaları deyirdilər ki, biz müsəlmanlar bu 

vaxtadək rus hökumətinə sadiq idik, o isə gördüyünüz kimi, bizə bu 

cür minnətdarlıq etdi. General Qoloşapov erməni xumbları [daşnak 

silahlı dəstələri – F.C.] ilə ittifaqda bizə qarşı çıxış etdi, evlərimizi, 

şahzadələrin evlərini, məscidimizi dağıtdı, minlərlə müsəlman aclığa 

düçar oldu...” (3, v. 152) Şuşa ilə yanaşı Ə.Ağaoğlu oxşar 

yığıncaqları Ağdamda və Cavanşir qəzasının Bardağ kəndində 

keçirdi. Nəticədə bütün adıçəkilən yerlərdə “komissiyalar”, başqa 

sözlə, “Difai”nin özəkləri yaradılmışdır (3, vv. 152-153). 

1906-cı il oktyabrın 13-də “İrşad” qəzetində Qafqaz Ümum-

müsəlman “Difai” Komitəsinin bəyannaməsi dərc olunmuşdur (11). 

Bəyannamənin məhz Ə.Ağaoğlunun redaktoru olduğu qəzetdə çap-

dan çıxması onun bu təşkilatla əlaqələrini dolayısı ilə təsdiq edir. 

Güman etmək olar ki, sənədin müəllifi də Əhməd bəyin özü idi. 

Redaksiyanın sənədin sonunda verdiyi qeyddə göstərilirdi ki, məktub 

(mətndə bəyannamə belə adlanırdı) poçt vasitəsi ilə daxil olub, rus və 

müsəlman (yəni Azərbaycan türkcəsi) dillərində yazılıb. Buradan 

belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, hər iki dildə olan mətnlər identikdir. 
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Lakin rus dilində və Azərbaycan türkcəsində olan mətnlər üzərində iş 

zamanı olduqca maraqlı cəhət üzə çıxdı ki, həmin cəhət əvvəllər 

mütəxəssislərin diqqətindən kənarda qalmışdı. Məsələ burasındadır 

ki, tarixçilərin ixtiyarında olan iki mətn bir-birindən köklü şəkildə 

fərqlənir. Belə ki, “İrşad”da dərc olunan variant (Azərbaycan 

türkcəsində) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tarix Arxivində 

saxlanılan variantdan (rus dilində) daha yumşaq tərzdə yazılıb (6, vv. 

15-17; 7, vv. 141-142). Azərbaycan dilində olan mətndə Qafqaz 

canişini İ.İ.Vorontsov-Daşkovun, general-qubernator 

V.N.Qoloşapovun və digər hökumət təmsilçilərinin adları çəkilmir, 

lakin rusca variantda onlar nəinki kəskin tənqid edilir, eyni zamanda, 

açıq-aşkar qorxaqlıqda və daşnaklara havadarlıq etməkdə 

günahlandırılırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu vaxta qədər “Difai”nin 

tarixinə həsr olunmuş əsərlərin müəllifləri bu məqama diqqət ye-

tirməmişlər. Partiyanın ilk bəyannaməsi haqqında danışarkən onlar 

bir qayda olaraq, “İrşad” qəzetinə istinad edir, əslində isə arxiv 

sənədindəki mətni təqdim edirdilər. Lakin hər iki mətndən göründü-

yü kimi, onlar arasında prinsipial fərqlər var və həmin fərqlər ilk 

növbədə hakimiyyət təmsilçilərinin fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsinə aiddir. 

Çox maraqlıdır ki, “Difai”nin bəyannaməsini çap edən redak-

siya mətnin sonunda “İdarədən” başlıqlı aşağıdakı sözardı vermişdir: 

“...elannaməni bilkuliyə [tamamən – F.C.] dərc etmək olardı, əgər 

Qafqaz canişini qraf Vorontsov Daşkov həzrətləri barəsində bəzi 

nalayiq lisanda olmasaydı. Qraf həzrətlərinin nə qədər küll [bütün – 

F.C.] Qafqaza xeyirxah və ələlxüsus biz müsəlmanların ehtiyacat və 

dərdlərinə qalıb tərəqqi etmələrinə müsaidə [yardım – F.C.] olunması 

cümlənin məlumudur. Bu cəhətdən biz elannamədə qraf barəsində 

olan nalayiq sözləri layiq çap hesab etməyib onları götürdük və bu 

elannaməni buraxan firqəyə tövsiyə edirik ki, öz milli mülahizatində 

ədalət və insafı əldən buraxmasın. Qraf barəsində isə yazılan sözlər 

ədalət və insafdan kənar olmalarıhər kəsə aşikardır.” (11) 

Təqdim olunan yazıdan aşağıdakılar bəlli olur: 1) “İrşad”da 

dərc edilən mətn “Difai” partiyasının bəyannaməsinin ixtisar olun-

muş variantıdır; 2) arxivdə qorunub saxlanılan rusca mətn çox gü-

man ki, “İrşad”da ixtisara məruz qalan bəyannamənin tam variantı-

dır. Şübhəsizdir ki, sənədin tam şəkildə çap olunmasının həm “İr-
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şad”ın, həm də özünün taleyinə mənfi təsir göstərəcəyindən ehti-

yatlanan Ə.Ağaoğlu qəzetdə bəyannamənin mətnini “kəsməyə” və 

canişinin ünvanına reverans etməyə məcbur olmuşdur. 

“Difai” ilk bəyannaməsində mövcud duruma dair öz münasi-

bətini dəqiq ifadə edərək göstərmişdir ki, müsəlmanların bütün bəla-

ları davam edən millətlərarası toqquşmalar, sosial-mədəni durğunluq 

və müsəlman cəmiyyətinin ətaləti ilə əlaqədardır. Bundan xilas 

olmaq üçün siyasi təşkilatın yaradılması zərurəti əsaslandırılırdı. 

Həmin təşkilat maarif və güc vasitəsilə müsəlmanların vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına nail olmalı idi. Bəyannamənin böyük hissəsi 

ermənilərlə münasibətlərə və yerli hakimiyyətin tənqidinə həsr 

edilmişdir. Difaiçilər hökumət təmsilçilərini daşnaklardan qorx-

maqda və səhlənkarlıqda günahlandırırdılar. Davam edən qırğınla 

əlaqədar bildirilirdi ki, ermənilərin əsas məqsədi müsəlmanları 

qırmaq və Qafqazdan qovmaq, daha sonra isə özləri üçün milli 

muxtariyyət yaratmaqdır. Bu planı gerçəkləşdirməkdən ötrü erməni-

lər Zəngəzur, Şuşa, Cəbrayıl, Cavanşir qəzalarında Azərbaycan əha-

lisini qırır, öz yurdlarından qovulmuş minlərlə kəndli ev-eşiksiz, 

müdafiəsiz, yeməksiz qalaraq qaçqın həyatını yaşayır. Canişin, ge-

neral-qubernator və başqa hökumət səlahiyyətliləri isə bütün bunlara 

göz yumur. 

Bəyannamədən görünür ki, “Difai” ermənilərə və hökumət ad-

ministrasiyasına qarşı əsas mübarizə vasitəsi kimi xalqın maariflən-

məsini, həmçinin güc yolunu, o cümlədən, terroru seçmişdir. Tezliklə 

“Difai”nin fəaliyyəti demək olar ki, Yelizavetpol quberniyasının 

bütün ərazisini əhatə etmişdir. Bakıda fəaliyyət göstərən Mərkəzi 

komitə ilə yanaşı Yelizavetpolda, Şuşada, Qazaxda və Yelizavetpol 

quberniyasının digər məntəqələrində yerli komitələr yaradılmışdı (4, 

v. 3; 9, vv. 15-16). Maraqlıdır ki, 1906-1907-ci illərə aid rəsmi 

yazışmalarda Ə.Ağaoğlu birmənalı olaraq “Difai”nin yaradıcısı və 

Mərkəzi komitəsinin rəhbəri kimi qeyd edilsə də (4, v. 6; 5, v. 35), 

Əhməd bəyin partiya lideri kimi əməli işinə, həmçinin partiyanın 

Bakıda fəaliyyətinə dair heç bir məlumat qalmamışdır. 1907-ci il 

iyunun 9-da Əhməd bəyin mənzilində axtarış aparılmış, lakin hər 

hansı şübhəli fakt aşkar olunmamışdır (5, v. 35). 

Arxiv mənbələrindən göründüyü kimi, “Difai” əsasən Azər-

baycanın qərb bölgələrində, ilk növbədə Qarabağda fəaliyyət göstər-
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mişdir. Yelizavetpol quberniyasının əhalisi “Difai”yə onları daşnak-

lardan müdafiə edən real qüvvə kimi baxdığı üçün partiya burada 

geniş dəstək qazanmışdır. Difaiçilər qırğınlara məruz qalmış bölg-

ələrin silahla təmin olunması işini təşkil etmişlər. Sənədlərdə qeyd 

olunduğu kimi, silah təchizatı işinə Ələkbər bəy Rəfibəyovun, vəkil 

Xəlil bəy Xasməmmədovun, keçmiş pristav köməkçisi Ə.Quliyevin, 

məhkəmə tərcüməçisi K.Rəfibəyovun və yerli sakin Xanlar Xanəli 

oğlunun başçılığı ilə “Azərbaycan komitəsi” rəhbərlik edirdi. Polisin 

məlumatına görə, həmin komitə silah almaq üçün bütün əhalinin 

üzərinə xüsusi pul vergisi qoymuş və xeyli vəsait yığa bilmişdir. 

Komitə müsəlmanlar arasında rəğbət qazanmışdır, o, hər həftə 

məsciddə toplaşaraq cari məsələləri müzakirə edir, lazımi sərən-

camları verir, mülki işlər üzrə mübahisələri həll edirdi (8, vv. 4-5). 

Hökumətin əlində olan məlumatlara görə, silah almaq üçün pul top-

lanması təkcə Yelizavetpol quberniyasında deyil, həmçinin Bakı 

quberniyasında və Naxçıvan qəzasında aparılırdı (10, vv. 1-3). Eyni 

zamanda, agentura məlumatlarından bəlli idi ki, H.Z.Tağıyev 

“Difai”yə maddi yardım göstərir (9, v. 14), partiyanın bir çox üzvü 

isə onun başçılıq etdiyi Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti ilə 

əlaqə saxlayırdılar (4, v. 3). 

“Difai” ilə sıx əlaqədə olan təşkilatlardan biri də 1906-cı il no-

yabrın sonunda Bakıda təsis edilən Yelizavetpol Quberniyasının 

Aclıq Keçirən Müsəlmanlarına İanələr üzrə Mərkəzi Komitə idi. 

Onun tərkibinə ziyalıların və burjuaziyanın görkəmli nümayəndələri, 

o cümlədən Ə.Ağaoğlu daxil idi. İanələr H.Z.Tağıyevin kontorunda, 

“İrşad” və “Kaspi” qəzetlərinin redaksiyalarında, həmçinin ko-

mitənin bütün üzvlərininmənzillərində qəbul edilirdi. Toplanan pul-

lar saxlanılmaq üçün H.Z.Tağıyevin kontoruna verilirdi (1). Qısa 

müddət ərzində Cəbrayılda, Yelizavetpolda və Nuxada yerli komitə-

lər təşkil olunmuşdur. Onların vəzifəsi ianələrin verilməsi haqqında 

xahişnamələri toplamaq və Mərkəzi komitəyə göndərmək idi. 

Mərkəzi komitənin iclasında qəbul edilmiş qərara əsasən Şi-

mali Qafqazda ianə toplanması işini təşkil etmək üçün Ə.Ağaoğlu 

oraya ezam olunmuşdur (1). 1906-cı ilin sonunda Şimali Qafqazda 

səfərdə olan Əhməd bəyin fəaliyyəti nəticəsində Vladiqafqaz və Xa-

savyurtda İanələr üzrə Mərkəzi Komitənin yerli şöbələri yaradılmış-

dı. Bu barədə Ə.Ağaoğlu H.Z.Tağıyevin adına göndərdiyi teleqram-
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da bildirmişdir. Eyni zamanda, H.Z.Tağıyevin həyat yoldaşı Sona 

Tağıyevaya ünvanladığı teleqramda Ə.Ağaoğlu Vladiqafqazda 

müsəlman qadın komitəsinin yaradıldığını xəbər vermişdir (17). Şi-

mali Qafqazda bu cür komitələrin təşkil olunması, şübhəsiz ki, mü-

səlmanların Yelizavetpol quberniyasında zərər çəkmiş dindaşları ilə 

həmrəyliyinin bariz nümunəsi idi. Şimali Qafqazda ianə toplanması-

na H.Z.Tağıyevin vəsatətinə əsasən canişin tərəfindən rəsmən icazə 

verilmişdir (19). 

1906-cı il dekabrın 24-də Ə. Ağaoğlunun Yelizavetpoldan 

göndərdiyi teleqramda bildirilirdi ki, burada da yerli komitə təşkil 

olunmuşdur. Komitənin tərkibinə axund M.Pişnamazzadə, Ə.Rəfibə-

yov, A.Ziyadxanov, şəhər başçısı Ə.Adıgözəlov, Ə.Xasməmmədov 

və b. daxil idi (20). Qeyd olunmalıdır ki, komitənin adıçəkilən bir 

çox üzvü bu və ya digər şəkildə “Difai” ilə əlaqədə olub, ya onun təş-

kilati strukturlarına daxil idilər, ya da partiyaya maddi yardım gö-

stərirdilər. Göründüyü kimi, 1906-cı ilin noyabr-dekabr ayları ərz-

ində Ə.Ağaoğlu Şimali Qafqaza səfər etmiş, həmçinin “Difai”nin 

fəallıq göstərdiyi Yelizavetpol quberniyasında olmuşdur. 

“Difai” partiyası daha çox müsəlmanların düşməni elan olun-

muş məmurlara qarşı terror aksiyaları ilə məşhurlaşmışdır. Bunların 

arasında Yelizavetpol quberniyasının bəzi qəzalarının general-quber-

natoru V.N.Qoloşapova, sabiq Naxçıvan qəza rəisi A.K.Enkelə, 

V.N.Qoloşapovun dəftərxanasının sabiq müdiri K.V.Kleşinskiyə və 

başqalarına qarşı terror aktları var idi (13, vv. 18-20; 18). 1906-cı ilin 

noyabrında Tiflisdə difaiçilər V.N.Qoloşapova qarşı sui-qəsd 

törətdilər. Naməlum şəxs generalın faytonuna atılmış, general onu 

itələmiş, o isə aralanaraq iki dəfə atəş açmışdır. Nəticədə güllə V. 

N.Qoloşapovun kəlləsinə dəymiş və sağ çənəsindən çıxmışdır. 

General ağır yaralanmış, lakin sağ qalmışdır (15). 

“Difai” haqqında arxivdə olan natamam məlumatlar söy-

ləməyə əsas verir ki, təşkilat 1909-cu ildə öz fəaliyyətini dayandır-

mışdır. Repressiyalar, axtarışlar, “Difai” rəhbərlərinin və üzvlərinin 

həbs və sürgün olunmaları 1908-1909-cu illərdə öz zirvə nöqtəsinə 

çatdı. Ə.Ağaoğlu da bu təqiblərdən kənarda qalmamışdır. Yelizavet-

pol qubernatorunun 14 mart 1908-ci il tarixli məktubunda göstərilirdi 

ki, “Difai”nin fəaliyyətinə tam son qoymaq üçün birinci növbədə 

partiyanın mərkəzi komitəsi və onun sədri Ə.Ağaoğlu Cənubi Qaf-
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qazdan çıxarılmalıdır (4, vv.40-41). Bu niyyətin həyata 

keçirilməsində yerli administrasiya Ə.Ağaoğlunun əleyhinə qalxmış 

Qafqazın erməni və bəzi rus qəzetləri simasında özünə dəstək 

qazanmışdır. Bundan əlavə Əhməd bəyin öz həmvətənləri arasında 

da bədxahları az deyildi – mürtəce müsəlman ruhanilərinin və varlı 

adamların onunla çoxdankı haqq-hesabları var idi. Mənəvi və fiziki 

təzyiqlər Ə.Ağaoğlunu öz gələcəyi, həm də ailəsinin təhlükəsizliyi 

haqqında düşünməyə vadar etdi. Və o, Azərbaycandan getmək 

qərarını qəbul etdi. 1909-cu ilin yayında Əhməd bəy vətəni tərk etdi 

və Türkiyəyə köçdü. Bununla da Ə.Ağaoğlunun həyatında yeni 

səhifə açılmış oldu – o, əvvəlcə Osmanlı dövlətinin, daha sonra isə 

Türkiyə Cümhuriyyətinin görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi 

kimi şöhrət qazandı... 
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Миграционные процессы на Кавказе: 

 причины, ход событий и последствия 

 

Qafqaza köç hərəkatları:  

Səbəbləri, hadisələrin gedişatı və nəticələri 

 

Özət 

Məqalədə Qavqazda köç hərəkatları ilə əlaqədar məslələr, o 

cümlədən Azərbaycan ərazisinin Şimal və Cənub hissələrə  

bölünməsi qeyd olunur. XIX əsrdə Rusaya İmperyası ilə Qacarlar 

Dövləti arasında imzalanan müqavilələr göç hərəkatalrına səbəb 

oldu. Əhalinin milli tərkibini və dinini dəyişdirmək məqsədilə 

bilavasitə İran və Osmanlı İmperiyası ərazilərindən Şimali 

Azərbaycana, xüsusilə Qarabağa ermənilər köçürüldülər. Bu 

siyasətin nəticəsində yerli azərbaycanlılar məcburi köçürülmələrə və 

sürgünə məruz qaldılar. Qeyd olunan hərəkat XX yüzilin 90-cı 

illərinə qədər davam etdirilərək Azərbaycan və Gürcüstan / 

Sakartvelo torpağlarının işğalı ilə müşahidə olundu. Bunu sübut edən 

çoxlu sayda arxiv sənədləri və şahidlər vardır. Bəhs olunan 

vəziyyətin ən dəhşətli məqamları yerli əhalinin: uşaqların, qadınların, 

ahıl insanların erməni silahlı terror örgütləri tətəfindən işgəncələr 

verilərək fiziki məhv edilmələri idi. Törədilən bu əməllər soyqırımı 

olaraq dəyərləndirilməklə yanaşı insanların doğma yurdlarında 

yaşamaq haqqlarından da məhrum olunmalarıdır. Azərbaycan 

xalqının uzun müddət etdiyi milli-azadlıq mübarizəsi nəticəsində 
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2020-ci ilin sentiyabra ayının 27-sində Vətən müharibəsi başladı və 

qələbə ilə qurtradı. 

Açar sözlər: tarix, göç, Qavqaz, beynəlxalq münasibətlər, hüquq, 

müharibə, sülh  

Migration processes at the Caucasus:  

the reasons, course of events, and outcomes 

 

Summary 
The article deals with the study of the problem of migration 

processes in the Caucasus, particularly, it emphasizes the reasons for 

the division of Azerbaijan territory into Northern and Southern. The 

terms of agreements signed in the XIX century between Russian 

Empire and Persian State of Gadgars caused the migration processes, 

and particularly, displacement of the Armenian population from the 

territory of Iran and Ottoman Empire to the lands of Northern 

Azerbaijan, and Karabakh in particular, with the view to changing 

the ethnic and religious composition of the region. As a result of this 

policy, the local Azerbaijan population was displaced and deported. 

This process went on until the 1990th and was accompanied by the 

occupation of historic Azerbaijan and Georgia / Sakartvelo lands, 

which is certified by a number of archive documents and witnesses. 

It is worth mentioning that the hardest moment in this situation was 

that the local population, particularly, children, women, and elderly 

people underwent tortures and physical destruction from the 

Arminian armed groups, which is considered to be genocide and 

deprivation of the right to live in the native homes. The continuous 

liberation struggle of the Azerbaijan nation resulted in the breakout 

of Civil war on 27 September 2020. 

Key words: history, migration, the Caucasus, international relations, 

rights, war, peace 
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Миграционные процессы на Кавказе:  

причины, ход событий и последствия 

 

Аннотация 

В статье говорится о проблемах миграционных процессов на 

Кавказе, в частности отмечаются причины разделения 

территории Азербайджана на Северную и Южную части.  

Договоры, заключенные в XIX столетии между Российской 

империей и Персидским государством Гаджаров, вызвали 

миграционные процессы, а именно переселение армянского 

населения с территории Ирана и Османской империи на земли 

Северного Азербайджана, в частности Карабаха, с целью 

изменения этнического и религиозного состава населения. В  

результате этой политики местное азербайджанское население 

было вытеснено и депортировано. Этот процесс продолжался до 

90-х годов ХХ века и сопровождался  оккупацией исторических 

земель Азербайджана и Грузии / Сакартвело, что подтверждено 

многочисленными архивными документами и 

непеосредсьвенными свидетелями указанных событий. 

Подчеркивается, что самым тяжелым фактом в создавшейся 

ситуации является то,  что местное население (отдельно дети, 

женщины, старики) подвергалось пыткам и физическому 

уничтожению со стороны армянских вооруженных 

террористических группировок. Такие действия трактуются как 

геноцид и лишение людей права жить в своих  родных домах. В 

результате длительной национально-освободительной борьбы 

азербайджанского народа 27 сентября 2020 года началась 

Отечественная война, которая завершилась победой 

Азербайджана. 

Ключевые слова: история, миграция, Кавказ, международные 

отношения, право, война, мир  

Значимость названного исследования заключается в том, 

что проблемы миграционных процессов на Кавказе связаны с 

оккупацией и распределением территории Азербайджана на 

Северную и Южную части, а также с частичной аннексией 
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Грузии158. В связи с этим следует вспомнить трагические 

события, связанные с совершением  против азербайджанцев 

преступления, когда армянские вооруженные отряды 

осуществляли свои планы массового убийства-геноцида 

азербайджанцев во время трагедии 26 февраля 1992 г. в городе 

Ходжалы в Нагорном Карабахе, а таже, в частности, 

уничтожение культурного наследия, жилищ и личных хозяйств 

людей в городах Азербайджана Шуша, Лачин, Ходжавенд, 

Кельбеджер, Агдере, Агдам, Физули, Джебраил, Губадлы, 

Зенгилан и других,  которые были захвачены в 1992–1993 годах 

в результате этих действий. В целом, это составило 20% 

территории Азербайджана, в частности Нагорный Карабах и 

семь соседних районов, находившихся под оккупацией 

армянских вооруженных отрядов. Только в 1988–1993 годах 1,5 

млн. азербайджанцев были насильно выселены из 

административной территории Армении и оккупированных ею 

азербайджанских земель. 

Необходимо отметить, что причины вышеназванных событий 

связаны с историей, которая  начинается в XIХ столетии, когда 

азербайджанцы начали испытывать физическое уничтожение и 

пытки со стороны армянских шовинистических сил, 

действовавших под бессмысленным лозунгом создания своей 

страны путем захвата чужих территорий на Южном Кавказе при 

поддержки Российской империи и очистки этих территорий от 

местного азербайджанского населения. Стоит заметить, что с 

аннексией Восточной Грузии, то есть  Картли-Кахетинского 

царства, процесс захвата названной империей указанных 

территорий усилился. В это время завоевания Россией 

азербайджанских земель, в частности так называемых 

Шораэльського и Памбакского султанств, а также Иреванского 

и Генджинского ханств  вызвало протестное движение со 

                                                           
158Данное исследование подготовлено на основании темы 

доклада, сделанного на международной научной конференции 

«Поиск мира на Кавказе: исторический, международный и 

правовой контекст» в университете Гори / Грузия (28–29 ноября 

2020 года). 
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стороны правителей и населения соответствующих 

государств159.  

После заключения Гюлистанского мирного договора 

(«Трактатъ, Заключенный въ Гюлистанѣ, 12 Октября 1813 г.»), 

состоявшего из 11 статей, и Туркменчайського мирного 

договора («Трактатъ, Заключенный въ Туркменчаѣ, 10 Февраля 

1828 года», 16 статей), а  также после подписання документа 

«Особый актъ, заключенный въ Туркменчаѣ, 10 Февраля 1828 

года (о торговлѣ)», содержавшем 9 статей, между Российской 

империей и Ираном территория Азербайджана была поделена на 

две части – Южную и Северную160. Согласно последнему 

договору, на земле Северного Азербайджана, в частности 

Карабаха, с  территории Ирана и Османской империи были 

переселены сотни тысяч армян, которым, в отличие от местного 

азербайджанского населения, давались особые права и льготы, 

что, в свою очередь, привело к вытеснению азербайджанцев с 

тех территорий и насильственного изменения демографического 

состава населения указанных земель. Для оккупации и 

эксплуатации азербайджанских земель на землях Кавказа 

Российская империя использовала христианский фактор.  

Итак, оккупация Северного Азербайджана, в частности 

исторических территорий Иреванського, Карабахского и 

Нахчыванского ханств, сопровождалась массовым переселением 

на захваченные земли армян. К концу XIX века их численность 

                                                           
159 Махмудов Ягуб, Мустафазаде Тофик, Мамедов Сулейман и 

др. Иреванское Ханство / Институт истории имени 

А. А. Бакиханова НАН Азербайджана. Баку : Отпечатано в 

типографии  «Чашыоглу», 2010. С. 287–288; Hasip Saygılı, 

“Osmanlı-Rus Kafkas Cephesinde Kars Savunması (1828–1878) ”, 

Tarih ve Gelecek Dergisi, 7/1 (Mart 2021), Muş Alpaarslan 

Üniveristesi / Türkiye, s. 272–296. 
160 Договоры Россіи съ Востокомъ: политические и торговые. 

Собралъ и издал Т. Юзефовичь. С. Петербургъ : Типографыя 

О. И. Бакста, Невскій, 71, 1869. С. 208–227. 
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на этих землях составляла до 900 тыс. человек161. В то же время 

на территории Западного Азербайджана было создано 

административную территорию под названием «Армянская 

область», которая впоследствии была использованы для 

создания на оккупированных территориях государства162. 

Можно утверждать, что в результате рассмотренных событий на 

этнической карте Южного Кавказа впервые появилась 

армянская община. В частности, в научных исследованиях 

говорится о том, что в 1836 году российская власть 

ликвидировала Албанскую церковь на территории 

Азербайджана как его религиозную и культурное наследие. 

Таким образом состоялись григорианизация и арменизация 

христиан-албанцев и отдельная ассимиляция тюркско-

азербайджанского народа163.  

После укрепления своих позиций на Кавказе армянские 

шовинисты, основав в 1887 году Гнчакскую, а 1890 году – 

Дашнакскую террористические партии, расширили планы 

проводимой этнической чистки. В 1905–1907 годах в 

ооруженные армянские отряды уничтожали мирных 

азербайджанцев, в том числе турецкое население, и разрушали 

их дома в районах Зангязур, Гьойча, Нахчыван, Карабах, 

Тифлис (Тбилиси), Гендже, Баку. В частности, названы отряды в 

1914 г. в Восточной Анатолии в Турции в районах Эрзурум, 

Карс, Адана и других городах разграбили и разрушили города и 

деревни, издевались над женщин, пожилых людей и детей. В 

марте-апреле 1918 года. В районах Азербайджана Баку, 

Шамахы, Куба, Мугань, Ленкорань армяно-большевистские 

вооруженные отряды уничтожили более 50 тыс. и выселили с 

насиженных мест десятки тысяч азербайджанцев. Только в Баку 

было замучено более 30 тыс. человек. В Шамахы было 

                                                           
161 Крюгер Хейко. Нагорно-Карабахский конфликт. Правовой 

анализ ; пер. с англ. изд. Баку : Бакы Университети, 2012. С. 10–

14. 
162 Магмудлу Ягуб. Азербайджан: нариси історії. Київ : 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. С. 44–46. 
163 Махмудов Ягуб и др. Иреванское Ханство. С. 400–405. 
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разгромлено и разрушено около 58 поселков, уничтожено 7 тыс. 

человек, среди которых было 1 653 женщины и 865 детей. 

 

 
Карта Азербайджана, 1918 г., 147 тыс. 629 км2 

 

В результате проведения дашнакской властью политики 

«Армения без тюрков» количество азербайджанского населения 

в Эриванской губернии (бывшая территория Иреванского 

ханства Азербайджана) уменьшилась с 375 тыс. в 1916 г. до 70 

тыс. человек в 1922 г. 

Пользуясь тем, что эти акты уничтожения и депортации 

азербайджанского населения из родных земель не получили 

надлежащей политической и правовой оценки, армянские 

шовинистические силы продолжили свои террористические 

действия и в советские времена. Исторические азербайджанские 

территории Гьойча и Зангязур, согласно решению центральной 

власти СССР, были переданы Армянской ССР, а Нагорный 

Карабах Азербайджана в 1923 г. получил статус автономной 

области. Воспользовавшись этим статусом, армянские 

сепаратисты усилили свои действия против Азербайджана. 

Стоит отметить, что в 1948–1953 годах правящие круги 
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Армянской ССР, пользуясь поддержкой центральных органов 

власти ЦК КПСС, провели массовую депортацию 

азербайджанцев с их историко-этнических земель. Одним из 

доказательств существования тех событий является архивный 

документ под названием «Постановление (№ 4083) о 

переселении колхозников и другого азербайджанского 

населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность  

Азербайджанской ССР» Совета министров СССР от 23 декабря 

1947 года (Москва, Кремль) с целью заселения на их землях и 

домах армян из других стран164. 

 

                                                           
164 Совет министров СССР, Постановление № 4083 от 23 

декабря 1947 года. Москва, Кремль. «О переселении 

колхозников и другого азербайджанского населения из 

Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность 

Азербайджанской ССР»; доп. 10/111-48 г. N: 754. 
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Совет министров СССР, Постановление № 4083 от 23 декабря 

1947 года. Москва, Кремль. «О переселении колхозников и 

другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-

Араксинскую низменность Азербайджанской ССР»; доп. 10/111-

48 г. N: 754  

 

В 1-й статье этого документа (доп. 10 / 111-48 г. N: 754), 

состоящей 11 пунктов,  говорится: «переселить в 1948 – 1950 

годах на добровольных началах в Кура-Араксинскую 

низменность Азербайджанской ССР 100 тысяч колхозников и 

другое Азербайджанской население из Армянской ССР, из них: 

10 тысяч человек – в 1948 году, 40 тысяч человек – в 1949 году и 

50 тысяч человек – в 1950 году». Отметим, что с 1988 ггода 

сепаратистское движение армянских шовинистов с целью 

отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана при поддержке 

центральной власти СССР, в частности КГБ, получило новую 

силу165.  

В 1990 – 2020 годах 20% территории Азербайджана, отдельно 

Нагорный Карабах и семь соседних районов, находилось под 

оккупацией армянских вооруженных отрядов; более миллиона 

азербайджанцев были выселены насильственным способом с 

территории Армении и оккупированных ею азербайджанских 

земель. На территории этой страны, где в свое время 

азербайджанское население составляло абсолютное 

большинство, сегодня нет ни одного азербайджанца. В 

результате вооруженной агрессии Армении более 18 тыс. 

азербайджанцев были уничтожены, более 10 тыс. мирных 

жителей получили серьезные ранения, более 50 стали калеками, 

более 4 тыс. пропали без вести, а 877 городов, сел и поселков 

были разграблены, разгромлены и сожжены. В этом контексте 

стоит напомнить, что в течение двух веков народ Азербайджана 

                                                           
165 Крюгер Хейко. Нагорно-Карабахский конфликт. С. 24–32. 
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подвергался этнической чистке и политике геноцида со стороны 

Армении с разрушительными последствиями166.  

Для того, чтобы иметь представление о преступлениях против 

азербайджанцев и о том, как армянские вооруженные отряды 

осуществляли свои планы геноцида, достаточно вспомнить 

трагедию 26 февраля 1992 в городе Ходжалы Нагорного 

Карабаха. Во время этих событий одной из самых страшных 

трагедий в истории человечества стало зверское убийство около 

613 мирных азербайджанцев, среди них 63 ребенка и 106 

женщин; 487 человек было искалечено; 150 человек до сих пор 

считаются пропавшими без вести; 1 275 жителей – пожилых 

людей, детей, женщин – были взяты в плен, где они 

подвергались издевательствам, пыткам и унижениям167.  

Согласно Указу президента Азербайджанской Республики «О 

геноциде азербайджанцев», 31 марта является Днем памяти 

жертв геноцида азербайджанцев. В связи с этим 31 марта 1998 

года Парламент Азербайджанской Республики принял 

специальную декларацию и обратился в Организацию 

Объединенных Наций, Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Совет Европы, Парламентскую 

Ассамблею Совета Европы, к Содружеству Независимых 

Государств и в другие международные организации с просьбой 

признать вышеупомянутую трагедию, совершенную 

армянскими шовинистами и сепаратистами, как геноцид 

азербайджанцев; ускорить завершение процесса выработки  

действенных международных правовых механизмов, сделать 

невозможной безнаказанность  за такие преступления, а также 

поспособствовать мирному урегулированию армяно-

азербайджанского военного конфликта в соответствии с 

международными правовыми нормами. 

                                                           
166 Гулиев Ариф. Украино-азербайджанские отношения: право, 

политика, дипломатия : сб. научных трудов. Харьков : Факт, 

2017. Том 3. С. 207–209. 
167 Ейвазли Елшад. Діти, які не виросли. Харків : Контраст, 2018. 

101 с. 
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Несмотря на указанное обращение, к сожалению, для решения 

этого конфликта ничего не было сделано. Стоит заметить, что 

безнаказанность совершенного преступления создает 

соответствующую почву для возможных новых противоправных 

действий со стороны Республики Армения. Ведь в настоящее 

время ее посягательство на Нахичевань, которая, как известно, 

является неотъемлемой частью территории Азербайджана; для 

призывов аннулировать регулирующее соглашение, 

подписанное в октябре 1921 года между Азербайджанской, 

Грузинской, Армянской ССР и Турцией при участии РСФСР; 

для выражения претензий на владение территориями Турции и 

других соседних государств – все это является результатом тех 

условий безнаказанности за оккупацию 20% территории 

Азербайджанской Республики, которая завершилась 

подписанием 10 ноября 2020 года совместного заявления 

президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 

премьер- министра Республики Армения Николы Пашиняна и 

президента Российской Федерации Владимира Путина 168 о 

завершении 44-дневнной II Карабахской войны  

Нужно подчёркнуть, что часть территории Грузии, граничащей 

с Азербайджаном и Турцией, в результате войны 8–12 августа 

2008 года была оккупирована российскими войсками. По этому 

вопросу известный украинский историк Мыкола Дорошко 

отмечает, что российская сторона «... в грузино-осетинском и 

грузино-абхазском конфликтах ... участвует не как миротворец, 

а как заинтересованная сторона и целенаправленно 

поддерживает сепаратистские движения в двух грузинских 

регионах»169, что свидетельствует об усилении влияния 

Российской Федерации на Южном Кавказе, чтобы 

                                                           
168 Georgian President on Nagorno-Karabakh Deal: New Era Starts 

in the Caucasus. URL: http://georgiatoday.ge/news/22992/Georgian-

President-on-Nagorno-Karabakh-Deal:-New-Era-Starts-in-the-

Caucasus 
169 Дорошко М. С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика 

держав пострадянського простору : навч. посіб. Київ : Ніка-

Центр, 2011. С. 145–147. 



250 
 

препятствовать вступлению Грузии в Организации 

североатлантического договора170. В этом контексте отметим, 

что с 2014 года в результате российской вооруженной агрессии 

против Украины ее Автономная Республика Крым и город 

Севастополь тоже находятся под оккупацией. В результате 

российской интервенции в Украине, которая началась 2014 года, 

по официальным данным ООН, число жертв войны составляет 

около 13 тыс., численность убитых – около 3 тыс. 300 

гражданских лиц171.нач 

Продолжая рассмотрение проведенного нами исследования, 

стоит отметить, что Парламент Азербайджанской Республики 

неоднократно обращался в ООН, ОБСЕ, СЕ, ПАСЕ и других 

международных организаций, в парламенты и правительства 

всех стран мира признать факт геноцида, веками осуществляли 

армянские шовинистические и террористические силы против 

азербайджанского населения, в частности оосуществляли 

оккупацию исторических земель Азербайджана; принять все 

правовые меры для того, чтобы противостоять попыткам 

подобных трагедии в будущем способствовать ликвидации 

последствий армянской агрессии против Азербайджана и 

обеспечению безопасности в регионе. Ведь с 1990-х годов 

Парламент Азербайджанской Республики требовал от ООН 

объявить Армению государством-агрессором, применить к ней 

соответствующие нормы международного права, 

предусматривающие меры наказания агрессора; обеспечить 

выполнение резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 

874 и 884 от 1993 о срочном и безоговорочный вывод армянских 

вооруженных сил с оккупированных азербайджанских 

территорий и восстановления территориальной целостности 

Азербайджанской Республики. В результате этой оккупации 1 

млн 139 тыс. азербайджанского населения стали вынужденными 

                                                           
170 Там же. 
17113 тыс. официальные данные ООН по погибшим в войне на 

Донбассе. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29792144.html 13 

тисяч: офіційні дані ООН щодо загиблих у війні на Донбасі. 

URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29792144.html 
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переселенцами из родных земель, 20 тыс. человек погибли, 50 

тыс. стали инвалидами: общая численность пропавших, 

пленных и заложников составляет более 6 тыс. человек, а 

нанесенный материальный ущерб оценивается в 300 млрд долл. 

США.  

Отметим также, что деятельность Минской группы ОБСЕ, 

созданной в 1920 году Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе для мирного урегулирования армяно-

азербайджанского конфликта, в частности – с целью 

освобождения оккупированных территорий, наоборот, 

осложнило решение сформулированной проблемы.  

27 сентября 2020 года войска Азербайджана начали 

освобождение оккупированных территорий согласно 

положениям Конституции Азербайджанской Республики и 

соответствующих норм международного права. В результате 

названная 44-дневная война, которая завершилась подписанием 

совместного заявления из 9 пунктов 10 ноября 2020 года между 

Азербайджанской Республикой, Российской Федерацией и 

Республикой Армения о прекращении огня с признанием 

капитуляции последней172. Это событие ознаменовалось как 

Отечественная война азербайджанского народа и стало 

знаменательным историческим событием для Азербайджанской 

Республики. 

 

Выводы  

Подытоживая рассмотрение затронутой проблемы, мы 

указываем на необходимость официального признания фактов 

физического уничтожения и применения пыток к 

азербайджанцам в городе Ходжалы и других городах; 

применения соответствующих конституционных, правовых, 

                                                           
172Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к 

народу. URL: https://mod.gov.az/ru/news/obrashenie-prezidenta-

azerbajdzhana-ilhama-alieva-k-narodu-33796.html; Заявление 

Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра 

Республики Армения и Президента Российской Федерациию 

URL: http://kremlin.ru/supplement/5606 

https://mod.gov.az/ru/news/obrashenie-prezidenta-azerbajdzhana-ilhama-alieva-k-narodu-33796.html
https://mod.gov.az/ru/news/obrashenie-prezidenta-azerbajdzhana-ilhama-alieva-k-narodu-33796.html
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отдельных международных мероприятий по освобождению 

азербайджанских земель, находившихся под оккупацией 

Армении, и признания ее государством-агрессором; факта 

оккупации части территории Грузии российскими войсками в 

результате конфликта 2008 года; оккупации с 2017 года, в 

результате российской вооруженной  агрессии против Украины, 

ее Автономной Республики Крым; а также официального 

требования возвратить всех  пленных и депортированных 

азербайджанцев в их исконно родные места проживания; 

обеспечить территориальную целостность  Азербайджана, 

Украины и Грузии; создать новую региональную 

международную организацию, а именно: «Военно-политический 

союз в составе государств Азербайджана, Грузии, Украины и 

Турции» (с перспективой возможного увеличения 

соответствующих государств-участников) с целью гарантии 

мира на Кавказе и в Черноморском бассейне как важных 

перекрестках межкультурных и транспортных коммуникаций. 
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Приложение 1 

Заявление 

Президента Азербайджанской Республики, премьер-

министра Республики Армения и Президента Российской 

Федерации 

Мы, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 

премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и 

http://georgiatoday.ge/news/22992/Georgian-President-on-Nagorno-Karabakh-Deal:-New-Era-Starts-in-the-Caucasus
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявляем 

нижеследующее:  

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных 

действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 

00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. 

Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее 

именуемые Сторонами, останавливаются на занятых ими в 

настоящее время позициях. 

 2. Агдамский район возвращается Азербайджанской 

Республике до 20 ноября 2020 года.  

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль 

Лачинского коридора развертывается миротворческий 

контингент Российской Федерации в количестве 

1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 

90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и 

специальной техники. 

4. Миротворческий контингент Российской Федерации 

развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных 

сил. Срок пребывания миротворческого контингента 

Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на 

очередной 5-летний период, если ни одна из Сторон не заявит за 

6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить 

применение данного положения.  

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением 

Сторонами конфликта договоренностей развертывается 

миротворческий центр по контролю за прекращением огня.  

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает 

Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 

1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за 

собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет 

находиться под контролем миротворческого контингента России 

и обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при 

этом не будет затрагивать г. Шуша. По согласованию Сторон в 

ближайшие три года будет определен план строительства нового 

маршрута движения по Лачинскому коридору и таким образом 

предусмотрена будущая передислокация российского 

миротворческого контингента для охраны этого маршрута. 
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Азербайджанская Республика гарантирует безопасность 

движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных 

средств и грузов в обоих направлениях. 

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на 

территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под 

контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев. 

8. Производится обмен военнопленными и другими 

удерживаемыми лицами и телами погибших. 

9. Восстанавливаются все экономические и транспортные связи 

в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность 

транспортного сообщения между западными районами 

Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной 

Республикой с целью организации беспрепятственного 

движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих 

направлениях. Контроль за транспортным сообщением 

осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.  

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство 

новых транспортных коммуникаций, связывающих 

Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами 

Азербайджана. 

10 ноября 2020 года 

 

Приложение 2 

Заявление 

Президента Азербайджанской Республики, Премьер-

министра Республики Армения и Президента Российской 

Федерации 

 

Мы, Президент Азербайджанской Республики И. Г. Алиев, 

Премьер-министр Республики Армения Н. В. Пашинян и 

Президент Российской Федерации В. В. Путин заявляем о 

следующем:  

1. В целях реализации пункта 9 Заявления от 9 ноября 2020 года 

в части разблокировки всех экономических и транспортных 

связей в регионе, поддерживается предложение Президента 
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Российской Федерации В. В. Путина о создании трёхсторонней 

Рабочей группы под совместным председательством вице-

премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения 

и Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации.  

2. Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое 

заседание, по результатам которого сформирует перечень 

основных направлений работы, вытекающих из реализации 

пункта 9 Заявления, установив в качестве приоритетов 

железнодорожное и автомобильное сообщение, а также 

определит иные направления по согласованию между 

Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и 

Российской Федерацией, далее именуемые Сторонами. 

3. В целях реализации основных направлений деятельности 

сопредседатели Рабочей группы утвердят состав экспертных 

подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц 

компетентных органов власти и организаций Сторон. 

Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания 

Рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием 

необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и 

утверждения на высшем уровне Сторонами.  

4. Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для 

утверждения на высшем уровне Сторонами перечень и график 

реализации мероприятий, предполагающих восстановление и 

сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, 

необходимых для организации, выполнения и обеспечения 

безопасности международных перевозок, осуществляемых через 

Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно 

как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской 

Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых 

требуется пересечение территорий Азербайджанской 

Республики и Республики Армения. 

 

11 января 2021 года  

 

 



257 
 

Firdovsiyyə Əhmədova                                                                                                                

(Azərbaycan) 

 

100-cü ildönümündə təkrarlanan Qarabağ zəfəri 

 

Çağdaş Azərbaycan tarixinə ikinci Qarabağ savaşı kimi daxil 

olan, həm də Vətən müharibəsi adlanan 44 günlük hərbi əməliyyatlar 

30 il ərzində işğal altında qalmış ərazilərin azad edilməsi ilə 

nəticələndi. Azərbaycan xalqı üçün zəfərlə nəticələnmiş ikinci 

Qarabağ savaşı deyimi təbii olaraq birinci Qarabağ savaşının baş 

verdiyini ehtiva edir. Azərbaycan üçün çoxsaylı insan itkisi ilə də 

səciyyələnən Birinci Qarabağ savaşının xalqımız və dövlətçiliyimiz 

üçün əhəmiyyəti, məhz bu savaşın baş verməsindədir. Yəni, 

torpaqlarının işğala məruz qalması ilə razılaşmayan, barışmayan 

xalqın sosial-iqtisadi vəziyyətinin ağır olduğu, hərbi silah - sursatla  

təminatının son dərəcə zəif, demək olar ki, olmadığı şəraitdə savaşa 

qalxması, müstəqil ordu quruculuğu gerçəkləşməmiş hərbi 

əməliyyatlar keçirməsi adını qəhrəman xalqlar tarixinə yazmaq üçün 

yetərlidir.   

XX yüzildə Azərbaycan tarixində Qarabağla bağlı çox siyasi 

və hərbi termin işlətmək olar. 1905-1906- cı ildə Qarabağda erməni-

müsəlman davası, 1918-ci ildə Qarabağda müsəlman əhalinin 

soyqırımı, elə həmin ilin payızında Qafqaz İslam Ordusunun 

Qarabağ yürüşü, 1920-ci ilin yazında Qarabağ əməliyyatı. Qarabağ 

bölgəsi XX yüzilin əvvəlində və sonunda Azərbaycanın siyasi və 

hərbi həyatının mühüm coğrafiyasına çevrilmişdir. Əgər 100 il əvvəl, 

Cümhuriyyət dönəmində hakimiyyət “Qarabağ xüsusunda”  bir 

məsələnin varlığını qəbul etmirdisə də məhz Qarabağ bölgəsi ilə 

bağlı siyasi – hərbi tədbirlər görmək məcburiyyətində qalmışdılar.  

Azərbaycan Cümhuriyyətinin, əzəli Azərbaycan 

torpaqlarında yaradılan erməni dövləti ilə ilk razılaşdırdığı məsələ 

Qarabağın yuxarı hissəsi ilə bağlı olmuşdur. Bakının azad 

edilməsindən sonra növbəti hərbi əməliyyat Qarabağ ərazisində 

həyata keçirildi. Qarabağda Azərbaycan hakimiyyəti bərqərar oldu. 

1919-cu il Qarabağ general-qubernatorluğunun yaradılması ilə 

başladı və fəaliyyəti ilə dövlətçilik tariximizdə, ərazi bütövlüyünün 

təmin olunmasında mühüm rol oynadı. 1920-ci il Cümhuriyyət 
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tarixinin sonuncu təqvim ili olduğu kimi, Qarabağ əməliyyatı da 

sonuncu hərbi tədbiri və uğuru oldu. Əslində məhz ermənilərin 1920-

ci ilin martında Qarabağda qaldırdığı qiyam Cümhuriyyətin 

müqəddəratını şərtləndirməli idi. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın 

yenicə formalaşmış ordusu qiyamı yatırdıb, düşmən üzərində qələbə 

çaldı və Zəngəzuru azad etmək əzmində idi, sonuc etibarilə 

Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin əsasən Qarabağ əməliyyatına 

səfərbər edilməsi səbəbi ilə şimal sərhədləri yetərli qüvvə ilə müdafiə 

olunmurdu. Halbuki, sovet Rusiyasının diplomatik təhdidləri və 

Azərbaycanın şimal sərhədləri istiqamətində güclü qoşun toplaması 

birbaşa Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyini zərbə altında qoymuş, 

sonda isə qəfil və sürətli həmləsi ilə varlığına son qonmuşdu.  

Sovetlər dönəmində Qarabağın yuxarı hissəsi Azərbaycan və 

Ermənistanın sovet hakimiyyətləri arasında müzakirə predmetinə 

çevrilmiş, daha dəqiqi daşnak hakimiyyətinin əldə edə bilmədiyini, 

artıq sovet erməni hakimiyyəti ələ keçirmək istəmişdi. Sovet 

hakimiyyətinin mərkəzi bolşevik elitasının da meyl və dəstəyinə 

rəğmən 1921-ci ildə Qarabağın dağlıq və düzən əraziləri ilə birlikdə 

tam vahid təşkil etdiyini və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu 

vurğulayan Azərbaycan hökumətinin rəyini qəbul etmək 

məcburiyyətində qalındı. Lakin mərkəzi və yerli qeyri-azərbaycanlı 

bolşeviklərin, xüsusən də erməni bolşeviklərinin səyi ilə Qarabağın 

yuxarı hissəsinə 1923-cü ildə Azərbaycan tərkibində inzibati 

muxtariyyət verildi.  

İkinci dünya müharibəsinin sonunda Qarabağ məsələsinin 

siyasi gündəmə gətirilməsi əməli dəyişikliyə gətirməsə də erməni 

siyasi-dini-ideoloji işinin baş vəzifəsi olaraq növbəti fürsətini 

gözləyirdi. Sovetlər birliyinin “yenidən qurulması” prosesində 

əlverişli fürsəti tam hazırlıqlı qarşılayan və bu prosesi öz 

maraqlarının təmin edilməsinə yönəldən dünya erməniliyi SSRİ 

daxili və xarici qüvvələrini səfərbər etmişdi. Qarabağ mövzusu artıq 

SSRİ miqyasında ali hakimiyyətin diqqət məsələsinə çevrilmişdi. 

Ermənistan sovet hakimiyyətinin qanunvericilik səviyyəsində qəbul 

etdiyi qərarlar məsələnin siyasi həllinin mümkünsüzlüyünü ilk 

vaxtlardan bəlli edirdi. Mərkəzi sovet hakimiyyətinin himayəsi ilə 

Ermənistan SSR-nin başladığı təcavüzkar siyasət qısa müddətdə ölkə 

daxilində yerli azərbaycanlılara qarşı zorakı-qanlı əməllərə çevrildi, 
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onların qovulmasından sonra Azərbaycan SSR sərhədləri daxilində 

açıq münaqişə ərazi zəbt etmələri məzmunu aldı. SSRİ rəhbərliyinin 

tətbiq etdiyi “tənzimləmə mexanizmi” “ Volski  komitəsinin” 

nümunəsində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaşayan 

azərbaycanlıların öz torpaqlarından, yurdlarından qovulması ilə 

nəticələndi. “Dağlıq Qarabağın” Azərbaycandan qoparılıb Rusiya 

vasitəsilə Ermənistana ilhaq edilməsi planını gerçəkləşdirməyə 

Azərbaycan xalqının mütəşəkkil iradəsi imkan vermədi. Təcavüzə 

qarşı milli həmrəylik göstərən Azərbaycan xalqı siyasi aksiyalarla 

mərkəzi hakimiyyəti özünün rəyi ilə hesablaşmağa vadar etdi. Hələ 

1920-ci ilin sovetlər dönəmində ermənilər Qarabağın dağlıq hissəsini 

Rusiya vasitəsilə Azərbaycandan ayırıb Ermənistana ilhaq etmək 

təşəbbüsü göstərmişdilər. Eyni ssenarini “Volski komitəsi” xətti ilə 

gerçəkləşdirmək baş tutmadı.  

Ermənistan Respublikasının müstəqillik addımları 

Azərbaycana qarşı açıq hərbi təcavüzlə, soyqırım törətməklə başladı. 

Ermənistan Respublikası müstəqillik tarixini Qaradağlı, Xocalı 

soyqırımları, Şuşanın, Laçının işğalı ilə yazmağa başladı. Əslində 

müasir Ermənistan Respublikasının 30 illik tarixi başlanğıcdan 

günümüzədək təcavüz, qətliam, soyqırım, talan, işğal tarixidir. Təbii 

ki, dünya erməniliyi bütün bu qanlı-qara tarixi “qəhrəmanlıq” tarixi 

kimi təqdim və təbliğ edibdir, lakin 2020-ci ilin 44 günlük hərbi 

əməliyyatlarından sonrakı vəziyyət dünya ictimaiyyətinə bəlli olanda 

vandalizmin XXI yüzildəki mənzərəsi yəqin ki, erməni vəhşətini 

dönə-dönə yaşamış Azərbaycan xalqını təəccübləndirmədi. 100 il 

ərzində qaçqınlığı, qətliamı, talanı, işğalı, hər cür ağlasığmaz 

zorakılığı, işgəncəni yaşamış   Azərbaycan xalqı erməni 

düşmənçiliyinin eybəcərliyini hər səviyyədə görmüşdür, amma 

erməni riyakarlığı  hər cür vəhşiliyə qadir simasını məzlum pərdəsinə 

bürüməyə nail olub, türk-müsəlman dünyasının “qurbanı” kimi imic 

yaratmışdır.  

Əslində  erməni “məzlumluğunun” ideya müəllifləri 

müstəmləkəçi dövlətlərin siyasi dairələri olubdur. Osmanlı dövləti 

ərazisində yaşamış ermənilərdən “əzilən” bir xristian azlığı obrazı 

yaratmaqla onların ruhani institutunun xidmətlərini daha geniş 

coğrafiyada təşviq etmişlər. Osmanlı ərazilərindən pay bölgüsü 

aparmış dövlətlərin hər biri erməni separatizminin meydana çıxıb, 
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genişlənməsində rol oynamışdır. XIX yüzildə bir neçə dəfə Osmanlı 

dövləti ilə müharibə aparmış Rusiya imperiyası hələ “erməni 

məsələsi” beynəlxalq dövriyyəyə daxil olmamış özünün Qafqaz 

siyasətində ermənilərdən strateji anlamda istifadə etmişdir. Fəth 

etdiyi Cənubi Qafqazı müsəlman sərhədləri əhatəsində saxlamağın 

təhlükəsini nəzərə alaraq özünə xristian inzibati dayağı yaratmağa 

başladı. Çar rejiminin Naxçıvan və İrəvan xanlıqları ərazisində təşkil 

etdiyi erməni vilayəti ermənilərin gözləntilərini doğrultmadı.                     

Siyasi cəhətdən təşkilatlanaraq rus çarını öz “padşahları” 

saymayan Rusiya təbəəsi olan ermənilər kilsə-partiya-diaspor 

işbirliyində açıq separatizmə başladılar. XIX yüzilin sonu - XX 

yüzilin əvvəllərində erməni separatizmi bir çox rus dövlət 

məmurunun qətlə yetirilməsi ilə terrorçuluq məzmunu aldı. Erməni 

təhdidləri Rusiyanın istər aidiyyatlı bölgələrdəki, istərsə də 

mərkəzdəki hakimiyyət qurumlarını ciddi narahat etmirdi. Ölkədəki 

sosial, siyasi gərginliyi artırmamaq məqsədilə mərkəzi hakimiyyət 

qurumlarının güzəştli mövqeyi erməni separatizmin təməlli aradan  

qaldıra bilmədi.  

Birinci dünya müharibəsi dünya erməniliyinin coşqu ilə 

səfərbər olunmasına şərait yaratdı. Rusiya hökmdarından “nəsə” 

qopartmaq uğrunda dünya erməniləri mütəşəkkil mübarizəyə 

başladılar. Mübarizənin ideoloji, diplomatik, siyasi cəbhəsindən daha 

real olanı hərbi səfərbərlik oldu. Rusiya ermənilərini özlərinə 

müəllim sayan Osmanlı erməniləri silahlanaraq ölkə daxilində 

təbəəsi olduqları dövlətə qarşı savaşmağa hazır vəziyyət aldılar. 

Qafqazdan çox uzaq dünya ölkələrindən çoxsaylı ermənilərin 

könüllü olaraq Osmanlıya qarşı vuruşmaq istəyən müraciətləri oldu. 

Nəticədə Rusiya-Osmanlı savaşı məzmunu almış Qafqaz cəbhəsinin 

Rusiya tərəfindən vuruşan kontingentində ermənilərin canfəşanlığı, 

Osmanlı  ermənilərinin daxildə açdıqları ikinci cəbhə kütləvi türk-

müsəlman qətliamının törədilməsi ilə nəticələndi. XX yüzilin 

əvvəllərində, xüsusən dünya müharibəsi illərində ermənilərin kütləvi 

qətliamlar törətməsinə imkan yaradan dövlətlər həmin qanlı faciələr 

üçün tarixi məsuliyyət daşıyırlar. Rusiya imperiyasının yüz minlərlə 

türk-müsəlman qətlində, istərsə də 1915-ci il hadisələrində 

“soyqırıma”  məruz qaldıqlarını iddia edən, əslində isə baş verən 

proseslərdə öz cinayətləri səbəbindən görülən tədbirlər gedişatında 
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ermənilərin tələfində də güclü dövlətlərin məsuliyyəti daha 

böyükdür. 

Osmanlı torpağından qaçıb Rusiyada, Cənubi Qafqazda 

sığınacaq tapan erməni dəstə başçıları qisas cavabını  Azərbaycan 

xalqından aldılar. Rusiyanın istər çar, istər Müvəqqəti hökuməti, 

istərsə də bolşevik hakimiyyəti ilə işbirliyində himayə gördülər, 

dəstək aldılar, səlahiyyət qazandılar. 1918-ci ildə geniş coğrafiyada - 

Şərqi Anadoluda, Cənubi Qafqazda, Cənubi Azərbaycanda 

müsəlman əhalini qırarkən 1915-ci il hadisələrinin qisasını 

aldıqlarını bildirirdilər. 

1918-ci ildəki müsəlman-türk qırğınlarını törədərkən 

ermənilər başçısı və hərbi özəyi ermənilərdən ibarət Qafqaz 

bolşevikləri ilə işbirliyində idilər, ingilis hərbi qüvvələri gəldikdə 

onlardan dəstək almağa cəhd göstərdilər, Amerika missiyasından 

faydalanmağa çalışdılar. Daşnak liderinin təbirincə desək, “erməni 

Parisinin” diktəsi ilə öz ifadəsinə görə “imperialist” tələblər irəli 

sürdülər. 1918-1920-ci illər arasında regionda hərbi-siyasi üstünlüyə 

sahib istənilən güc tərəfi ilə əməkdaşlıq etmiş ermənilər Rusiyanın 

həm “ağ”, həm də “qırmızı” qüvvələrindən dəstək görmüşlər və hər 

iki tərəfə ayrı-ayrılıqda eyni vaxtda xidmət göstərmişlər.  

Ermənilərin Qafqazla bağlı fəaliyyətində ən ardıcıl müttəfiqi 

Rusiya olmuşdur. Siyasi rejimindən asılı olmayaraq Rusiya Qafqazda 

erməni varlığını himayə etmişdir. Daha dəqiqi isə Qafqazda ermənini 

əhali amili kimi var edən Rusiya dövləti olmuşdur. 

XX yüzilin sonunda da Rusiya amili nəinki Cənubi Qafqazın 

siyasətində , həmçinin hərbi cəhətdən iştirakı ilə aparıcı rol oynamış 

və oynamaqdadır. SSRİ dağıldıqdan sonra ermənilər  Cənubi 

Qafqazdakı hərbi mirasdan dərhal “bəhrələnərək” azərbaycanlılara 

qarşı Xocalı soyqırımı törətdilər. 

Ermənilərin son 30 il ərzində törətdiyi cinayətlərin qarşısının 

alınmamasında, cəzasız qalmasında həm “münaqişəni” tənzimləmək 

üçün qlobal gücə sahib dövlətlər məsuliyyət daşıyır, həm də 

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıyan beynəlxalq 

təşkilatlar. Sonu görünməyən danışıqların, görüşlərin fayda 

verməməsi təcavüzkar tərəfin işğala məruz qalmış tərəflə nəinki eyni 

səviyyədə tutulması, əksinə təcavüzkar tərəfə daha isti münasibət 

göstərilməsindən irəli gəlibdir. Ermənistanın təcavüzkar kimi 
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tanınması 30 il sürən işğalı aradan qaldırmağa imkan vermədi. İşğal 

faktının beynəlxalq səviyyədə tanınması müqabilində isə qəbul 

olunmuş BMT qətnamələrinin icrası həyata keçirilmədi. Ərazi 

bütövlüyünü təmin  etməyə tam hüququ olan Azərbaycan 

hakimiyyətini yalnız siyasi vasitələrlə sülh yolu ilə davranmağa 

çağıran beynəlxalq güclər “münaqişənin” həllini erməniləri təmin və 

məmnun edəcək məzmunda görmək niyyətində olduqlarını 

Azərbaycan üçün passiv, Ermənistan üçün aktiv sayıla biləcək 

fəaliyyətləri ilə yekunlaşdırmaq istəyirdilər. 

ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr dövlətlərinin səfərlər 

səviyyəsində aktiv görünən passivliyi status-kvonu demək olar ki, 

de-fakto qəbul etməyə yönəlmişdi. Atəşkəs adlanan, əslində isə 

birtərəfli qaydada Ermənistan tərəfindən pozulan müddətdə 

Azərbaycan hərbi quruculuq proqramını həyata keçirməyə üstünlük 

verdi. Yeni erməni rəhbərliyinin daha açıq və milli heysiyyata təhqir 

yönəli bəyanatları, silahlı təxribatları Azərbaycan tərəfinin hərbi 

əməliyyatlara başlamasına təkan verdi.  

2020-ci ilin İyul dərsləri regionumuz üçün son geosiyasi 

durumu bir daha xülasələndirmək imkanı verdi. Qarabağ uğrunda və 

ətrafında gedən savaşın Qafqaz və daha geniş geosiyasi, geoiqtisadi 

məkan uğrunda savaş olduğunu bir daha təsdiqlədi. 

Cənubi Qafqazın aparıcı aktorları səviyyəsində Türkiyə və 

Rusiyanın bir araya gəlməsi kontekstində Azərbaycanın beynəlxalq 

və regional konyunkturanı dəyərləndirərək hərbi əməliyyatlara 

başlaması ilk günlərdən başlayaraq uğurlu nəticələrə gətirdi. 

Ərazilərin ardıcıl işğaldan azad olması ilk növbədə Azərbaycan 

ordusunun döyüş qabiliyyətinin uğuru sayılır. Siyasi, mənəvi 

dəstəklə yanaşı Türkiyənin diplomatik cəbhədə ardıcıl və son dərəcə 

fəal mövqeyi həll edici rol oynadı. Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi 

təlimindən dərhal sonra Vətən müharibəsinin başlaması hərbi 

hazırlığın da yetərincə olduğu qənaətinə bağlı idi. 

İkinci Qarabağ savaşında Rusiyanın mövqeyi isə ilk gündən 

sona qədər həlledici rolunu saxlamış və əməliyyatların 

sonuclanmasını şərtləndirmişdir.  

ATƏT-in Minsk Qrupunun digər həmsədrlərindən fərqli 

olaraq Rusiyanın Ermənistanla KTMT-da və Avrasiya İqtisadi 

Birliyində müttəfiq olan, üstəlik Ermənistanda hərbi bazaya sahib bir 
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dövlət kimi ikinci Qarabağ savaşında tutduğu mövqe müharibənin 

müqəddəratını müəyyən edəcək əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Azərbaycanın yalnız beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri 

daxilində əməliyyat keçirməsi hüququna baxmayaraq heç də işğal 

olunmuş ərazilərin hamısını hərb yolu ilə azad etməsinə imkan 

verilmədi. Azərbaycan müharibə zamanı raketlər vasitəsilə əməliyyat 

zonasından uzaq strateji məntəqələrinə zərbələr endirilməsi 

təxribatına eyni hədəflə cavab verməmiş, erməni dövlətinin 

sərhədlərini keçmədən, müharibə qaydalarına əməl edərək hərbi 

peşəkarlıq göstərən ordusunun gücünə qələbəsini təmin edə 

bilmişdir. Məhz diplomatik fəallığı, informasiya təminatı, hərbi 

taktiki çevikliyi, hərbi qüvvələrinin əzmi, şücaəti, döyüş texnikası 

zəfər qazanmağın rəhni oldu. 

44 gün müddətində qazandığı ardıcıl qələbələr Azərbaycanın 

sayılı günlər ərzində işğal altında olan diğər torpaqlarını azad etmək 

potensialını, imkanını şəksiz edirdi. Dünyanın aparıcı güclərinin 

təsir, təzyiq, bəzən də təhdid məzmunlu bəyanatları, mesajları 

Azərbaycanın əməliyyatları davam etdirmək əzmini dayandıra 

bilmədi. “Münaqişənin” sülh yolu ilə həllinə üstünlük vermiş 

Azərbaycan müharibənin gedişatında dəfələrlə bəyan edirdi ki, 

düşmən tərəf əməliyyatları dayandırıb torpaqları boşaldarsa qarşılıqlı 

addım atılacaqdır. Yalnız Şuşanın işğaldan azad olunması 

müharibənin taleyini həll etdi. Hərb tarixində artıq hadisə sayılmış 

bir döyüşlə Şuşa kimi təbii və hərbi istehkamın azad edilməsi erməni 

tərəfini diz çökdürməklə yanaşı Azərbaycanın da təkbaşına birdəfəlik 

olaraq “münaqişəni” aradan qaldırmasını geostrateji anlamda məqbul 

bilməyən və qəbul etməyən qüvvələrin müdaxiləsini sürətləndirdi.  

Müharibənin dayandırılması aktı Rusiyanın birbaşa 

müdaxiləsi nəticəsində baş verdi. Erməni dövləti hələ işğaldan azad 

olmamış ərazilər hesabına siyasi-diplomatik möhtəkirlik edəcəyinə 

ümidlə, “Arsaxı” xilas etmək niyyətilə əməliyyatı dayandırdı. 

Əslində müharibəni davam etdirmək potensialı da tükənmişdi, davam 

etdirilməsi son ümidlərinin də puça çıxması demək idi. Rusiya isə 

“sülh məramlılıq” missiyası ilə regionda varlığını gerçəkləşdirir, 

“dəhliz layihələrində” siyasi və iqtisadi maraqlarını təmin etmək 

imkanını dəyərləndirir.  
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Rusiya 100 il əvvəl olduğu kimi regionda Türkiyə amili ilə 

hesablaşmağa məcbur olaraq birgə əməkdaşlığa qərar vermiş və 

yəqin ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi 1921-ci 

ildə imzalanarsa Türkiyə də bu müqavilənin təminatçısı kimi çıxış 

edəcəkdir və bu hadisə Qars müqaviləsinin imzalanmasının 100-cü 

ildönümünə təsadüf edə bilər.   

Cənubi Qafqazın 100 il əvvəl yaşadığı geosiyasətin oxşar 

məzmunda təkrarlanması bundan sonra da qonşu dövlətlərin 

ərazilərinə iddia etməkdən əl çəkməyən erməni dövlətinin növbəti 

təxribatlarını istisna etmir. Əgər erməni dövləti qisasçı və təxribatçı 

siyasətindən əl çəkməyəcəksə, region dövlətləri üçün təhlükəsizlik 

stabil xarakter daşımayacaq, erməni xalqı isə saxta tarix təxəyyülü  

ilə şovinist ideologiyanın girovu olaraq qonşularının sərt təpkisini 

görəcəkdir. Yeni regional düzəndə sosial rifah, iqtisadi inkişaf yolu 

qonşu dövlətlərlə birgə beynəlxalq layihələrdə iştirakdan keçir.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Füruzə Əliyeva                                                                                                           

(Azərbaycan) 

 

Azərbaycanın geosiyasəti: Vətən müharibəsi 

kontekstində 

 

Azərbaycanın geosiyasətindən danışarkən, unutmamalıyıq ki, 

artıq 30 ildən çoxdur ki, Qarabağ torpaqları Rusiyanın himayədarlığı 

nəticəsində Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdur. Dağlıq 

Qarabağın hələ çar Rusiyası dövründən Ermənistana verilməsi 

haqqında razılığa gəlmişdirlər. O, zamanlar, yəni Stalinin dövründə 

bu məsələ gündəmə gətirilmişdir. Lakin Azərbaycanın birinci katibi 

Mircəfər Bağırov bildirmişdir ki, əgər məsələ belədirsə, onda 

Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Zəngəzur və İrəvan da geri 

qaytarılmalıdır. Təkcə bu torğaqlar deyil, eyni zamanda Dərbənd və 

Borçalı əraziləri də Azərbaycana verilməlidir. Bununla da məsələ 

bitmişdir. Lakin Qorbaçovun hakimiyyəti illərində artıq Qarabağ 

torpaqları Ermənistana verildi. Bununla da ermənilər qalib gəldilər. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi çar Rusiyası əsrlər boyu Qafqazda 
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böyük strateji mövqelərini möhkəmləndirmək üçün Türkiyə və 

İrandan Qarabağa köçürülmüş ermlənilərdən istifadə etmişdir. 

Qafqazın zəngin təbii ehtiyatları, əlverişli coğrafi mövqeyi barədə 

məlumata malik olan çar Rusiyası feodal çəkişmələrindən istifadə 

edərək sosial-siyasi prosseslərə müdaxilə edir, ictimai-siyasi 

hərəkatların yatırılmasında jandarm siyasəti yeridirdi: 

Çar Rusiyasının Qafqazda, xüsusi ilə də Azərbaycanda 

istehsal edilən xammala böyük ehtiyacı var idi. 

Digər tərəfdən isə Rusiya İran və Türkiyənin Qafqazda 

Xəzər sahillərində möhkəmlənmək cəhdlərinin qarşısını almaq 

istəyirdi. 

Birinci Pyotrun dövründə rus qoşunları xəzərsahili vilayətləri 

ələ keçirməklə Dərbənd və xəzərin mühüm limanlarına nəzarət 

etməyə nail oldu. 

1876-cı ildə İbrahimxəlil xan öz oğlunu rusların yanına 

göndərdi və Qarabağ xanlığının ona itaət etməyə hazır olduğunu 

bildirdi. Lakin rus ordusu Yekatirinanın ölümü ilə bağlı təcili 

Rusiyaya qayıtdı. Iran ordusu hücuma keçərək Şuşanı qarət etdi. 

Artıq Rusiya öz siyasətində ermənilərə bel bağlayırdı. Çünki 

ermənilərin siyasəti ilə ruslarınkı bir-birinə uyğun gəlirdi. Qeyd 

etdiyimiz kimi ruslar Azərbaycana qarşı tarix boyu ermənilərdən bir 

vasitə kimi istifadə etmişdir. 1801-ci ildə Gürcüstanın Rusiya istilası 

başa çatdı. Bu Rusiyanın Qafqazda geosiyasi niyyətlərini həyata 

keçirməkdə ciddi bir hadisə oldu. 1803-cü ilin martında Qafqazdakı 

rus qoşunlarının generalı Sisiyana Gəncəni mühasirəyə aldı. Cavad 

xanın ciddi müqavimətinə, bağmayaraq rus qoşunları 1804-cü ildə 

Gəncəni zəbt etdi. Rusiyanın əsas məqsədi o idi ki, Azərbaycan 

xanlıqlarını məhv etsin. Çünki Rusiya çox gözəl başa düşürdü ki, 

xanlıqları məhv etməklə bütün Azərbaycanı işğal edəcəkdir və buna 

da nail oldu. Belə ki, 1805-ci ildə Qarabağ xanı ilə Kürəkçay 

müqəviləsi imzalandı. Bu müqavilə nəticəsində Qarabağ xanlığı 

demək olar ki, öz müstəqilliyini itirdi. 

Qarabağ xanı hər il Rusiya xəzinəsinə 8 min onluq qızıl və 

üstəlik baş komandanın Tiflisdəki qərargahında girov qalan 

nəvəsinin saxlanma xərclərini ödəməyi öhdəsinə götürdü. Kürəkçay 

müqaviləsindən dərhal sonra İbrahim xana general rütbəsi verildi və 

rus qoşunlarının Qafqazdakı komandanlığına tabe etdirildi. Rusiyaya 
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şimali Azərbaycandakı canişin milliyətcə erməni olan Mədətova 

yaxından köməklik edirdi. 1819-cu ildə Şəki xanlığı, 1822-ci ildə 

Qarabağ xanlığı Rusiyanın quberniyası elan edildi.  

Sonuncu Şirvan xanı isə iki il sonra İrana qaçdı və beləliklə 

də xanlıqların ləğvi prossesi başa çatdı. 

1826-cı ildə Rusiya İran müharibəsi başladı. Bütün hadisələr 

Qarabağda cərayan edirdi. 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi 

imzalandı. Beləliklə də Şimali Azərbaycan bütünlükdə Rusiyanın 

ixtiyarına keçdi. Xanlıqlar ləğv olundu. Kürəkçay müqaviləsi öz 

qüvvəsini itirdi. Rusiya artıq İran və Türkiyədən erməniləri Dağlıq 

Qarabağa köçürməyə başladı.  

Hələ 1918-ci ildə Zəngəzur mahalında erməni daşnakları 115 

kəndi məhv etmiş, 7700-dən çox azərbaycanlıları qətlə yetirmişdir. 

Qubada, Xaçmazda, Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində 13 

min azərbaycanlını amansızlıqla məhv etmişlər.173  

Əzəli Azərbaycan torpaqları olan İrəvan, Zəngəzur və Dağlıq 

Qarabağ ermənilər və onların havadarları tərəfindən işğal 

olunmuşdur. Ermənistan əsrin əvvəllərindən etibarən Azərbayan 

torpaqlarında məskunlaşaraq Ermənistan respublikası yaratmışlar. 

Köçəri həyat keçirən ermənilər İran və Türkiyədən köçürülərək 

Azərbaycanın səfalı ərazilərində məskunlaşmışlar və bunlara “qaşın 

üstə gözün var” deyən olmayıb. Bunun nəticəsində onların iştahları 

artaraq, daha geniş əraziləri zəbt etmək niyyətindədədirlər.  

Biz yuxarıda qeyd etdik erməyinyə dəstək verən Rusiyadır. 

Rusiyanın köməyi ilə ermənilər torpaqlarımızı işğal etmişdilər. 

Ermənilərə havadarlıq edənlərdən biri də İran dövlətidir. Müsəlman 

ölkəsi olmasına baxmayaraq, ermənilərin ən yaxın dostu fars 

şovinstləri olan İran dövlətidir. Tarixi vərəqləsək görərik ki, farsların 

azərbaycanlılara qarşı düşmən olduğunun şahidi olururq. Iran 

dövlətini siyasəti ilə emənilərin bizə qarşı olan düşmənçilik siasəti 

üst-üstə düşür. Qarabağ torpaqlarının işğalında farslar erməniləri 

alqışlayırlar. Onlar ermənilərə bu sahədə hər cürə köməklik 

göstərirlər. Iran tədqiqatçıları tarix boyu Azərbaycan sözünü 

işlətməyə belə dilləri gəlməmişdir. Onlar öz tədqiqatlarında 

Azərbaycanı Arran adlandırmışlar. 

                                                           
173 Mahmudov Y. B.,2007-2008, s.78 
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Görkəmli tədqiqatçı, alim E.Mədədli “Azərbaycan tarixi 

məsələləri İran tarixişünaslığında” adlı kitabında bu məsələlərə 

toxunaraq İran tarixçilərinin Azərbaycan haqqında mənfi fikirlərini 

hərtərəfli açıb göstərərək, Azərbaycanın qədim tarixə malik 

olduğunu göstərmişdir. 

Görkəmli alim E.Mədətli yuxarıda adını çəkdiyimiz 

kitabında yazır ki, İran tarixçilərindən S.Ə.Kəsrəvi, İ.Rza, Mehrdad 

Azəri və digərləri yazırdılar ki, guya “Azərbaycan” adını ilk dəfə 

1918-ci ildə Müsafat partiyası qoymuşdur. Sonra da Sovet dövləti bu 

addan istifadə etmişdir. Onların fikrincə, “Azərbaycan” adının yeni 

təsis edilmiş, respublikaya verilməsi əzəldən yaramaz və pis niyyətli 

qoyulmuşdur. “Pantürkistlər” “Müsafat partiyası rəhbərlərini öz 

nüfuzları altına salaraq istəyirdilər ki, öz keçmiş röyalarını həyata 

keçirərək, yəni bir türkdilli imperiya təşkil edib İran Azərbaycanını 

da bu imperiyaya birləşdirməyə nail olsunlar və yeni təsis edilmir 

cümhuriyyətə Azərbaycan adının seçilməsinin hədəfi də zahirən bu 

idi ki, guya, Azərbaycan vahid ərazinin adıdır ki, İran-Rus 

müharibələri və ixtilafaları nəticəsində iki parçaya bölünübdür”. 

Onun şimal hissəsi rus istilasından azad olunduqdan sonra Cənub 

hissəsi də İranın ağalaığından azad olmalıdır174 .  

Bəli, bu həqiqətdir ki, İran dövləti Azərbaycanın 

müstəqilliyini heç vaxt istəməyibdir. O, həmişə ermənilərin tərəfində 

olmuş və olmaqdadır. Qeyd etmək lazımdır ki, İran dövləti ilə Rusiya 

dövlətinin Azərbaycana qarşı mənfi siyasəti eynidir.  

Tarixə nəzər yetirdikdə İran dövlətinin 1918-ci ildə 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin tanımadığının şahidi oluruq. İran 

dövləti Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkmirdi. Hələ 

1919-cu ilin iyulunda “Azərbaycan qəzetində Yusif Vəzir 

Çəmənzəminli yazırdı.” Böyük rus tufanından zərər görənlərdən biri 

də İran idi. Bu məmləkət çoxdan bəri dövləti islahatları həyata 

keçirmək meyilində idisə də Rus intiraqaları  heyfən ki, bu fikirləri 

yıxıb əzirdi. Iranın bir daxili işləri yox idi ki, ona rus qoşunu 

qarışmasın. Biçarə İran rus zərbəsindən göz aça bilmirdi ki, ölkəsinin 

istirahət və tərəqqisinə çalışsın. Rus yıxıldı. Rusiya ilə İran arasında 

                                                           
174E. Mədətli “Azərbaycan tarixi məsələləri İran tarixisünaslığında (XX 

əsrin əvvəlləri)” B.,2017, s.167 
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Azərbaycan dövləti təşəkkül etdi. Rus qorxusuna qarşı Qazfqaz 

orduları döşlərini sipər edərək durdular və duracaqlardır. Iran da 

asudə nəfəs almağa başladı. Hansı nöqteyi-nıəzərdən baxsaq, İranın 

müstəqil və məsud yaşaması bizə əlverişlidir. Dövlətimizin 

“Azərbaycan” adlandığı suitəfəhhümlərə səbəb oldu. Halbuki, Təbriz 

əyalətinin, yəni İran Azərbaycanının İran olub –olmaması barədə 

ortalıqda heç bir məsələ yoxdur. Iranın haqqına təcavüz etmək 

fikrində deyilik, olmamışıq və olmayacayıq, bizim tərəqqi və 

istirahətimizi təmin edən yalnız qonşularımız ilə dostluğumuz 

olacaqdır175. Göründüyü kmi İran Azərbaycanı da iki hissəyə 

ayrılmış Azərbaycandır. Yəni, Gülüstan və Türkmənçay 

müqaviləsinə əsasən Azərbaycanın cənub hissəsi İrana verilşmişdir. 

Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasında Fətəli şahın oğlu cəsur, 

igid sərkərdə Abbas Mirzə də iştirak etmişdi. Atasının təkidi ilə ilk 

dəfə sülh danışıqlarına razı olan Abbas Mirzə bu biabırçı, bizim qara 

günlərimizin başlanğıcı olan müqavilədən sonra özünə gələ bilməmiş 

və 1833-cü ildə 46 yaşında vəfat etmişdir. ağıllı, qtiyyətli hakim 

Abbas Mİrzə Cənubi Azərbaycanın tam müstəqil hökmdarı idi176. 

Abbas Mirzə həmin adam idi ki, onun sərkərdələrindən biri olan 

Hüseynqulu xan Bakını, Şamaxını darmadağın edən, insanları qətlə 

yetirən quduz Sisianovu Bakının Şamaxı darvazası önündə 

gülləbaran edərək başını Abbas Mirzəyə göndərmişdi.  

  

Güntəkin Nəcəfli                                                                                                                    

(Azərbaycan) 

 

Ermənilərin Qacarlar İranı və Osmanlı dövlətindən 

Zəngəzur torpaqlarına köçürülməsi 

 

Rusiya işğalları ərəfəsində Zəngəzurun tarixi torpaqları yalnız 

bir inzibati ərazi vahidinin – Qarabağ xanlığının tərkibinə daxil idi. 

Zəngəzur ərazisi ilk vaxtlar Təbriz və Qaradağ xanlıqları tərəfindən 

ələ keçirilsə də getdikcə güclənən Qarabağ xanı Pənahəli xan 

                                                           
175Həsənli C.P. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (1918-

1920)” B.,2009, s.333 
176Əlisa Nicat “Dünya sərkərdələri”. B.,2011, s.170 
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Cavanşir (1747-1763)  Qaradağ, Təbriz, İrəvan, Naxçıvan və Gəncə 

xanlıqlarının Qarabağ xanlığı ilə həmsərhəd olan bir sıra torpaqları 

ələ keçirərək Qarabağ xanlığına birləşdirməyə nail oldu.  

Pənahəli xanın öz nəzarəti altına aldığı bu torpaqların əsas 

hissəsini Zəngəzura daxil olan Tatev, Sisian, Qafan və Mehri 

mahalları təşkil edirdi. Bu məsələdən bəhs edən Mirzə Adıgözəl bəy 

yazırdı ki, Pənahəli xan “Mehri, Güney mahallarını Bərgüşada qədər 

Qaradağ  hakiminin əlindən alıb özünə tabe etdi. Tatev və Sisian 

mahallarını Naxçıvan hakimindən, Zəngəzur və Qapan mahallarını 

Təbriz bəylərbəyindən aldı”.177 Beləliklə, Zəngəzurun əsas torpaqları 

Qarabağ xanlığının tərkibinə qatıldı. 

1813-cü il Gülüstan müqaviləsindən sonra Qarabağ xanlığının 

Zəngəzurun tarixi ərazisinə daxil olan bir hissəsi, Mehri dairəsinin 

Çonqur (Çuləndər – red.) və ya, Qapan çayının sol sahilində yerləşən 

hissəsi Qacarlar dövlətinin tərkibinə keçmişdi.178 Həmin dövrdə 

xanlıq Sisyan, Dəmirçihəsənli, Küpara, Bərgüşad, Bağabürd, Kəbirli, 

Tatev, Cavanşir, Talış, Xaçın, Kolanılar, Çiləbörd, Xırdapara Dizaq, 

Püsyan, Dizaq Cavanşir, Otuziki, İyirmidörd, Qaraçorlu, Vərəndə, 

Dizaq, Acnan-Türk kimi 21 mahala bölünmüşdü. 

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi məsələsi 

hələ XVIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq Cənubi Qafqazda 

möhkəmlənmək, Azərbaycanın Osmanlı dövləti və İranla sərhədində 

yerləşən torpaqlarında bufer xristian dövləti yaratmaq niyyəti güdən 

Rusiya imperiyasının çoxdankı işğalçılıq planlarının tərkib hissəsi 

idi. Zəngəzurun mühüm hissəsi Qacarlar İranı və Osmanlı 

Türkiyəsinin sərhədində yerləşdiyi üçün çar Rusiyası köçürülən 

ermənilərin bu bölgələrdə məskunlaşdırılmasına xüsusi diqqət 

yetirilirdi. 

Lakin işğal olunmuş Cənubi Qafqaz bölgəsində ermənilərin 

sayca azlıq təşkil etməsi Rusiya imperiyasının İran və Osmanlı sər-

hədində bufer xristian dövləti yaratmaq siyasətinə maneə olurdu. 

1441-ci ildə erməni katolikosluğunun Kilikiyadan Azərbaycan Qara-

                                                           
177 Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə, // Qarabağnamələr. Bakı, “Yazıçı”, 

1989, s.35-36. 
178 Военно-статистическое обозрение Российской империи. 

т.XVI.ч.6.Эриванская губерния. СПб., 1855, c.9. 
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qoyunlu dövlətinin ərazisinə – Üçkilsəyə köçürülməsindən sonra 

Qriqoryan kilsəsinin müxtəlif vasitələrlə Azərbaycan türklərinə məx-

sus torpaqları ələ keçirməsinə və zaman-zaman erməniləri burada 

yerləşdirməsinə baxmayaraq, ermənilər Azərbaycanın qərb 

torpaqlarında say etibarilə həmişə cüzi azlıq təşkil edirdilər. 

Ermənilər tərəfindən Rusiyaya və Avropanın digər xristian 

dövlətlərinə çatdırılan məlumatlarda Cənubi Qafqazda, o cümlədən 

Şimali Azərbaycanda yaşayan erməni əhalisinin sayı həmişə təhrif 

olunaraq süni şəkildə şişirdilirdi. 1783-cü ildə Rusiya nümayəndəsi 

Pavel Potyomkin İrəvan xanlığı ərazisində yaşayan ermənilərin 

adından ona məktub gətirən erməni nümayəndəsindən bu məktubun 

üzərində Üçkilsə katolikosunun möhür və imzasının nə səbəbə 

olmadığını soruşduqda, nümayəndə ona: “Katolikos bütün dünyaya 

səpələnmiş ermənilərin ruhani başçısı olduğundan, öz möhürünü 

Ararat ölkəsində yaşayan bir qrup erməninin məktubu üzərinə vura 

bilməz” – cavabını vermişdi.179 

Erməni qriqoryan kilsəsinin xüsusi tapşırığı ilə İrəvan xanlığı 

ərazisində məskunlaşan ermənilərin azlıq təşkil etməsini ört-basdır 

etmək üçün ermənilər Rusiya hakim dairələrinə göndərdikləri mək-

tublarında özlərinin sayını süni şəkildə, xüsusi məqsədlə artırırdılar. 

Məsələn, İrəvandakı erməni icmasının başçısı S.Ter-Sahakyan etiraf 

edir ki, 1784-cü ilin dekabrında knyaz Qriqori Potyomkinə ünvan-

ladığı məktubunda o, H.Arqutyanın (Rusiyadakı ermənilərin dini 

başçısı – G.N.) tapşırığına əsasən İrəvan bölgəsindəki ermənilərin 

sayını şişirdərək, daha çox olduğunu göstərmişdir.180 

Cənubi Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın Arazdan 

şimaldakı torpaqlarının işğalında ermənilərdən bir vasitə kimi 

istifadə edən Rusiya imperiyası artıq ələ keçirdiyi ərazilərdə 

möhkəmlənmək üçün erməniləri kütləvi şəkildə bu bölgələrdə məs-

                                                           
179 Գրիգորյան Վ.Ռ. Երեվանի խանությունը 18-րդ դարի վերջում: 

Երեվան, 1958: էջ: 107 [Qriqoryan V.R. İrəvan xanlığı XVIII əsrin sonla-

rında (1780-1800), İrəvan, 1958, c.107]; Наджафли Г. Азербайджан в 

XVIII-XIX веках. Бишкек, 2010, с.34. 
180 Գրիգորյան Վ.Ռ. Երեվանի...., էջ: 109; Махмудов Я., Наджафли Г. 

Игры великих держав по созданию армянского государства на 

территории Азербайджана, Бишкек, 2021, с.269. 
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kunlaşdırmağı dövlət siyasətinə çevirdi.  

 

Ermənilərin Rusiya tərəfindən işğal olunmuş Şimali Azərbaycan 

torpaqlarına köçürülməsi layihəsinin hazırlanması 

İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin sayca 

azlıq təşkil etməsi səbəbindən Rusiya imperiyası erməniləri kütləvi 

şəkildə Azərbaycanın Osmanlı dövləti və Qacarlar İranı ilə 

sərhədində yerləşən ərazilərə köçürməyə qərar verdi. Bu barədə 

İ.Yenikolopov yazır: “arxiv sənədlərinin tədqiqi təsdiq edir ki, ermə-

nilərin arzuları ilə üst-üstə düşən köçürmə məsələsi tezliklə çar 

hökumətinin ən mühüm tədbirinə çevrildi. Bununla da, Rusiya höku-

mətinin İranla sərhədboyu ərazilərə 80 min kazakın köçürülməsi 

barədə əvvəllər hazırladığı layihə qüvvədən salındı”. Bu layihəyə 

qarşı çıxan A.Qriboyedov yeni zəbt olunmuş ərazilərə erməniləri 

məskunlaşdırmağa üstünlük verdi.181 

Ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi 

layihəsi hələ 1827-ci ildə Rusiyanın İrandakı nümayəndəsi A.Qribo-

yedovun başçılıq etdiyi Cənubi Qafqaz diyarının diplomatik dəftər-

xanasında işlənib hazırlanmışdı. A.Qriboyedov İran ermənilərinin 

yenicə işğal edilmiş Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi 

layihəsinin həyata keçirilməsində fəal iştirak edirdi. İ.Yenikolopova 

görə, A.Qriboyedov ermənilərin İrandan Rusiya sərhədlərinə, yəni 

Çuxursəd çökəkliyinə köçürülməsinə xüsusi diqqətlə yanaşır və bu 

məsələyə Rusiyanın Şərqdəki mövqelərinin möhkəmlənməsinin 

təminatı kimi baxırdı. Bundan əlavə, hələ XVIII əsrin əvvəllərindən 

başlayaraq Rusiyanın Cənubi Qafqaz torpaqlarında erməni məskənlə-

ri yaradılması layihəsi A.S.Qriboyedova yaxşı məlum idi və o, 

İrandan ermənilərin köçürülməsi planının həyata keçirilməsi üçün 

Qaraziyyədində Rusiya və İran arasında aparılan danışıqlara da 

böyük əhəmiyyət verirdi. Rusiya və İran arasında gedən Dehqarqan 

danışıqlarında ortaya qoyulan ermənilərin köçürülməsi məsələsi 

Türkmənçay müqaviləsində qəti həllini taparaq onun 15-ci və 16-cı 

maddələrində əks olundu.182 

                                                           
181 Ениколопов И. Грибоедов и Восток. Ереван, 1954, с.128-129. 
182 Ениколопов И. Грибоедов.., с.128-130. 
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Rusiya tərəfinin təkidi ilə 1828-ci il fevralın 10-da Cənubi 

Azərbaycanın Türkmənçay kəndində Qacarlar İranı və Rusiya 

imperiyası arasında bağlanmış eyniadlı müqavilənın XV maddəsinə 

əsasən İran ərazisində yaşayan ermənilərin kütləvi şəkildə 

Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi rəsmiləşdirildi.183 Həmin 

maddəyə görə şah öhdəsinə götürürdü ki, o, ölkədə yaşayan məmur 

və sakinlərə bu gündən başlayaraq, öz ailəsi ilə birlikdə İran 

vilayətindən Rusiyaya sərbəst keçmək, hökumət və yerli rəisliyin heç 

bir maneçiliyi olmadan onların satlıq malına və ya əmlakına, 

əşyalarına hər hansı gömrük və vergi qoyulmadan daşınan əmlakını 

aparmaq və satmaq üçün bir il vaxt verir. Daşınmaz əmlaka gəldikdə 

isə, onun satılması və ya onun haqqında öz xoşuna sərəncam üçün 

beşillik müddət müəyyən edilir.184 

A.S.Qriboyedov qeyd edir ki, Türkmənçay müqaviləsinin XV 

maddəsinə görə şah hökuməti müharibə dövründə öz dövlətinə 

xəyanət edərək ruslara xidmət etmiş şəxslərin (ermənilərin – G.N.) 

Rusiya tabeliyində olan ərazilərə köçmələrinə mane olmamalı idi. 

Bununla da, İranda yaşayan ermənilərə sərbəst surətdə Rusiyanın 

himayəsinə keçmək hüququ verildi.185 

Beləliklə, Rusiya imperiyası ermənilərin İrandan Şimali 

Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinin sistemli şəkildə təşkilinə və 

həyata keçirilməsinə başladı. Əlahiddə Qafqaz korpusunun 

komandiri general-adyutant Paskeviçin xüsusi tələbnamə əsasında 

Peterburqda yaşayan və ermənilər arasında böyük nüfuza malik olan 

polkovnik Lazarevi (Qazaros Lazaryan) öz sərəncamına götürməsi 

                                                           
183 ПСЗРИ. Собр. второе, т.III. 1828, СПб., 1830, №1794,c.123-130. 
184 ПСЗРИ. Собр. второе, т.III, №1794,c.130; Mahmudov Y. Şükürov K. 

Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı, 2005, s.31. 
185 Грибоедов А.С. Записка о переселении армян из Персии в наши 

области // Соч. в двух томах, т.II. Москва, 1971, c.339-341; Şükürov K. 

Türkmənçay – 1828: Tarixi xronika. Bakı, 2006, s.85-86. 

Hələ XVIII əsrdə Rusiya çarlarının qılığına girərək, Peterburqda və 

Moskvada möhkəmlənən varlı erməni ailəsinin nümayəndəsi olan bu 

polkovnik 1787-1791-cı illərdə getmiş Osmanlı-Rusiya savaşında türklərə 

qarşı qəddarlığı ilə seçilən qardaşı İvan Lazaryev kimi nəinki Azərbaycan 

türklərinin, bütövlükdə müsəlmanların düşməni idi. S.Qlinkanın əsərində 
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ilə köçürmənin hazırlıq işlərinə başlanıldı. 

Ermənilərin Qacarlar İranından Şimali Azərbaycan, o cümlədən 

Zəngəzur bölgəsinə köçürülməsi 

1827-ci il oktyabrın 13-də rus qoşunlarının Təbrizə hücumu 

zamanı Qazaros Lazaryanın çağırışı ilə “ruhlanan” ermənilər həmişə 

olduğu kimi, yenə də yaşadığı dövlətə xəyanət edərək Təbrizin dar-

vazalarını rus qoşunlarına açdılar. 186 Təbrizin və Dehqarqanın rus 

qoşunları tərəfindən tutulmasından sonra – oktyabrın 19-da isə 

general Paskeviç Qazaros Lazaryanı Təbrizə komendant təyin etdi.187  

Çar Rusiyası hakim dairələrinin ermənilərin Şimali 

Azərbaycana köçürülməsi siyasətinin hazırlanmasında erməni din 

xadimləri də az rol oynamamışdılar. Bu siyasətin həyata keçirilməsi 

məxfi deyildi və açıq-aşkar surətdə həyata keçirilirdi. Köçürmə 

planının həyata keçirilməsində bütün ermənilərin katolikosu 

yepiskop Nerses Həştərəkli öz köməkliyini əsirgəməyəcəyini vəd et-

miş,188 hətta köçürülmənin bütün layihəsini hazırlamışdı.189 Bununla 

bağlı Dehkarqan danışıqlarda iştirak edən arxiyepiskop Nerses hətta 

Rusiya-İran müharibələrinin sülh danışıqlarında ermənilərin də 

iştirakını tələb edirdi. O, nəinki İran və Türkiyədən, hətta uzaq 

Hindistandan da ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına 

köçürülməsini istəyirdi. 190 

                                                                                                                           
ermənilərə müraciətin (ermənicə) sonunda Qazaros Lazaryan (Ղազարոս 

Լազարյան) kimi təqdim olunmuşdur [Глинка С. Опис., c.111].  
186 Глинка С. Описание переселения армян адербиджанских в 

переделы России. Баку, 1990 (переизд..), c.38-40; İrəvan xanlığı. Rusiya 

işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. 

(Kollektiv monoqrafiya). Bakı, “Çaşıoğlu”, 2009, s.381.  
187 Neumann F. Geschichte der Übersiedlung von vierzigtausend 

Armeniern,  welche im Jahre 1828 aus den persischen Provinz 

Adarbaidschan nach Russland auswanderten. Leipzig, 1834, S.41; Глинка 

С. Описание.., c.40. 
188 Ениколопов И. Грибоедов.., c.129 
189 Парсамян В.А. А.С.Грибоедов и переселение армян. // Из истории 

вековой дружбы. Ереван,1983, c.136-137.  
190 Семенов Л.С. К вопросу о значении Туркманчайского договора для 

истории Армении. // Историко-филологический журнал АН Арм. ССР. 

Ереван, 1959, №4, с.108. 
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General Paskeviç isə 1827-ci ilin dekabrda Tiflisin hərbi 

qubernatoru Sipyaginə göndərdiyi məktubunda bildirirdi ki, Urmiya 

ətrafında yaşayan 15 min aysor və erməni Rusiyanın ələ keçirdiyi 

yeni bölgələrə köçmək istəyir. Sipyagin isə cavabında onların İrəvan 

və Naxçıvan əyalətlərində yerləşdirilməsi təklifini irəli sürmüşdü. 191  

Türkmənçay müqaviləsi imzalandıqdan dərhal sonra – 1828-ci il 

fevralın 14-də Lazaryev elə oradaca Paskeviçə göndərdiyi rapotunda 

xatırladırdı ki, ermənilər müharibə zamanı Rusiyanın qələbəsi üçün 

mümkün olan hər şeyi ediblər və indi evlərini qoyub Rusiya tərəfə 

(yəni İrandan Şimali Azərbaycana – red.) köçmək istəyirlər. 

Ermənilərin sürətlə və rahat köçürülməsi üçün Lazaryev təklif edirdi 

ki, 1) köçürmə işlərinə rəhbərlik etmək üçün Paskeviç ona yazılı təli-

mat versin və həmin sənəddə köçənlərə verilən güzəştlər göstərilsin; 

2) köçürmə işlərinə rəhbərlik etmək üçün erməni dilini bilən lazımi 

qədər ştabs və ober zabitlər təyin etmək məsələsi onun ixtiyarına 

verilsin (bununla Lazaryev bu işə erməni zabitlərini cəlb etmək 

istəyirdi – G.N.); 3) iqlim şəraitinə görə köçürmə işlərinin lən-

giyəcəyi yerlərdə rus ordusu orada gözləsin və ordu köçənləri mü-

şayiət etsin; 4) kasıb köçkünlər üçün xəzinədən vəsait ayrılsın. 192  

Paskeviç bu təkliflərin yerinə yetirilməsi üçün 1828-ci il 

fevralın 26-da Lazaryevə, 29-da isə İrəvan Müvəqqəti idarərəsinə 

xüsusi təlimat göndərdi. 

Paskeviçin Lazaryevə verdiyi 19 maddəlik təlimatda 

göstərilirdi: “köçürülən xristianlardan ticarətlə məşğul olanlar 

şəhərlərdə yerləşdiriləcəklər ki, yenə ticarətlə məşğul olsunlar; 

kəndlilərə kifayət qədər münbit torpaq ayrılacaq və onlar 6 il müd-

dətinə vergilərdən, 3 il müddətinə isə torpaq mükəlləfiyyətindən azad 

ediləcəklər; köçməyə hazır olan ailələrə veriləcək güzəştlər haqqında 

onlara xüsusi formada vərəqələr verilməlidir; köçürülənlər kəndlər 

üzrə dəstələrə ayrılmalı, hər dəstədə 150-dən 300-ə qədər ailə 

olmalıdır; köçürülənləri İrəvan və Naxçıvan əyalətlərinə 

istiqamətləndirmək lazımdır ki, həmin ərazilərdə xristian əhalisi 

mümkün qədər artırılsın; hər dəstəni müşayiət etmək üçün ermənicə 

                                                           
191 Ениколопов И. Грибоедов.., с.129-131. 
192 АКАК (издан под ред. председателя комиссии А.Д.Берже), т.VII. 

Тифлис, 1878, док.553, c.595; док.561, c.603-604. 
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bilən bir zabit və 2-5 kazak ayrılsın; köçkün dəstələri yola düşən 

kimi, dərhal İrəvan “Müvəqqəti İdarəsi”nə ailələrin sayı, onların 

yaşadıqları ərazinin iqlim şəraiti, məşğuliyyətləri, malik olduqları 

sürülər və sərhəddə yetişəcəkləri təxmini vaxt haqqında xəbər 

göndərmək lazımdır. Kasıb ailələrə 10 gümüş manatı keçməmək şərti 

ilə köməklik göstərmək üçün 25 min rubl gümüş pul ayrılsın”. 193 

Paskeviçin İrəvan Müvəqqəti idarəsinə verdiyi 16 maddəlik 

təlimatda isə göstərilirdi: “Komitə köçürülən ailələrin sayına uyğun 

torpaq sahəsi ayırmalı və onların nəzərdə tutulan yerlərdə 

məskunlaşmasına rəhbərlik etməlidir. Komitə çalışmalıdır ki, 

köçürülən kəndlərin sakinləri əvvəlki ərazilərindəki kimi, yığcam 

şəkildə ayrıca və bir-birinə qonşuluqda yerləşdirilsinlər. Dağlıq 

şəraitində yaşayanlar dağlıq yerdə, düzənlikdə yaşayanlar isə 

düzənlikdə yerləşdirilməlidir ki, onlar mümkün qədər xəstəlik və 

ölümdən xilas olsunlar, onların adət-ənənələrinin və təsərrüfat 

vərdişlərinin saxlanılmasına şərait yaradılsın. Müsəlmanların yaşa-

dıqları kəndlərdə xristianların yerləşdirilməsinə yol verməməli, 

xristianlardan ibarət ayrıca dairə və mahallar yaratmaq lazımdır. 

Müsəlman (xristian) kəndlərinin əhatəsində yaşayan xristianları 

(müsəlmanları) öz dindaşlarının yanına köçürmək lazımdır. 

Köçürülənlər mülkədar torpaqlarında deyil, dövlət torpaqlarında 

yerləşdirilməlidir. Yeni məhsul götürülənədək ilkin taxıl səpini üçün 

köçürülənlərə bərabər miqdarda borc verilməli, təsərrüfatın dirçəl-

dilməsi üçün götürülən borc faizsiz olaraq, dörd il müddətinə veril-

məli, bundan sonra altı il ərzində ödənilməlidir. Məskunlaşdırmaq 

üçün yer seçərkən sağlamlıq üçün şərait və yaxşı içməli suyun olması 

nəzərə alınmalıdır. Hər bir ailənin yerləşdirilməsi haqqında xüsusi 

                                                           
193 РГВИА, ф.846 (ВУА), оп.16. дело 978, л.3-3oб, л.4-4ob, л.5-5oб, 6; 

Глинка С. Описание.., c.98-107; Neumann F. Geschichte.., s.79-86. 
 Rusiya hökuməti ermənilərə belə qayğı göstərdiyi halda, 1948-1953-cü 

illərdə azərbaycanlıların doğma torpağı olan İrəvan bölgəsindən 

deportasiyası zamanı dağlıq və dağətəyi bölgədən köçrülən əhali 

Azərbaycanın isti iqlimi olan Kür-Araz ovalığında yerləşdirdi və bununla 

onların həyatına qəsd edildi. Bu ağır cinayət nəticəsində onlar kütləvi 

surətdə qırılıb məhv oldular. 
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formada hesabat verilməli və hesabatda çəkilən ümumi xərclərin 

miqdarı göstərilməlidir”. 194  

General Paskeviçin Baş Qərargah rəisi qraf Dibiçə ünvanladığı 

1828-ci il 03 mart tarixli raportu da bu baxımdan maraq doğurur. 

Raportda göstərilir ki, rus ordusu tərəfindən Azərbaycanın (Cənubi 

Azərbaycan – G.N.) tutulmasından sonra ermənilər və digər 

məzhəbdən olan xristianlar Rusiyaya məxsusu əyalətlərə köçürülmək 

xahişi ilə onun yanına təşrif buyurublar. Paskeviç əldə edilə biləcək 

mənfəəti əsas götürərək onları əzizlədiyini və  köçə hazırlaşmaq 

üçün evlərinə buraxdığını bildirir. Sonra ermənilərin niyyətlərinin 

təsdiqi məqsədilə arxiyepiskop Nerses tərəfindən yepiskop Stefan və 

arximandrit Nikolay göndərilir. ...Türkmənçay müqaviləsinin 

imzalanmasından sonra rus qoşunlarının tutduğu torpaqları tərk 

etməsi, yaz gəlməsi ilə köçmə üçün əlverişli şərait yaranması və 

Paskeviçin imperiyaya yeni təbəələr gətirmək arzusu praktik 

addımlar atılmasına səbəb olur. Bunun üçün üç bənddən ibarət 

sərəncam verilir: 1) köçürmənin təşkili polkovnik Lazarevə həvalə 

edilir, ona kömək üçün əksəriyyəti erməni mənşəli olan və ya erməni 

dilini bilən qərargah və ober-zabitlər verilir; 2) ermənilərin İrəvan 

və Naxçıvan vilayətlərində məskunlaşdırılması üçün İrəvan 

Müvəqqəti idarəsinin rəhbərliyi ilə Xüsusi Komitə yaradılır; 

Qarabağ üzrə məsələlərin həlli hərbi-dairə rəisi knyaz Abxazova 

tapşırılır; 3) Köçürülmənin maliyyə tərəfini həll etmək üçün 

Türkmənçay müqaviləsi üzrə alınan məbləğdən 50.000 gümüş rubl 

ayrılır.195  

General Paskeviçin Qacarlar İranından köçürülən ermənilərin 

təşkili barədə xüsusi sərəncamlarından göründüyü kimi, köçürülən 

ermənilərin başlıca olaraq Azərbaycanın rus qoşunları tərəfindən 

işğal olunmuş keçmiş İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının 

ərazisində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Həmçinin, Paskeviç 

tələb edirdi ki, köçürülənlərin İrəvan ətrafında yerləşdirilməsi ilə 

                                                           
194 Развитие Еревана после присоединения Восточной Армении к 

России. (Сб. док.) Ереван, 1978, c.189-191; Arzumanlı V, Mustafa N. 

Tarixin qara səhifələri. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq. Bakı, 1998, s.27-

28.  
195 Bax: РГВИА, ф.846 (ВУА), оп.16. дело 978, л.1-1oб, 2. 
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bərabər Naxçıvan əyalətində, Qafan və Mehri ətrafında məskunlaşdı-

rılması da diqqət mərkəzində saxlanılsın.196 Göründüyü kimi, çar Ru-

siyasının əsas məqsədi köçürülən erməniləri məhz Osmanlı dövləti 

və Qacarlar İranı sərhədi boyunca yerləşdirməkdən ibarət idi. Qeyd 

etdiyimiz dövrdə tarixi Zəngəzurun Mehri və Qafan bölgəsi 

Naxçıvan əyalətinin tərkibində “Erməni vilayəti”nə daxil edilmişdi. 

Bərgüşad, Həkəri, Quştasfi, Çulandar və Köşbək mahalları isə 

Qarabağ əyalətinin tərkibində idi.  

Baş Qərargah rəisinin müavini Çernışevin Əlahiddə Qafqaz 

korpusu komandirinə 1828-ci il 17 aprel tarixli müraciətindən aydın 

olur ki, Paskeviçin ermənilərin İrandan İrəvan və Naxçıvan 

əyalətlərinə köçürülməsinə dair bütün sərəncamları çar tərəfindən 

bəyənilmiş və təsdiq edilmişdir.197 

General Paskeviçin Baş Qərargah rəisinə ünvanladığı 1828-ci 

il 26 may tarixli raportunda ermənilərin Rusiyaya – keçmiş 

Azərbaycan xanlıqları ərazisinə köçürülməsi tarixinə nəzər yetirilir. 

Sənəddə qeyd edilir: “ ...farsların (iranlıların – G.N.) bütün müqavi-

mətlərinə və maneələrinə baxmayaraq, xristianların Azərbaycandan 

bizim torpaqlara köçürülməsi, aldığım son məlumatlardan 

göründüyü kimi, uğurla həyata keçirilir, artıq Qarabağda 279 və 

İrəvan vilayətində 948 ailə məskunlaşdırılmışdır”. Polkovnik 

Lazarevin təminatına görə bu rəqəm 5000 ailədən artıq olacaqdır”. 

198  

Qeyd etmək lazımdır ki, sonralar bütün təlimatlardakı 

köçürmədə könüllülük prinsipinin əsas tutulması barədə tələbləri 

tamamilə pozuldu. Belə ki, Lazaryev və onun yerlərə göndərdiyi 

erməni nümayəndələri Türkmənçay müqaviləsini və onlara verilən 

təlimatı pozaraq erməniləri Şimali Azərbaycana könüllü deyil, zorla 

köçürməyə başladılar. 

                                                           
196 Развитие.., c.189-191; Махмудов Я., Наджафли Г. Игры великих 

держав.., c.277. 
197 РГВИА, ф.846 (ВУА), оп.16. дело 978, л.10. 

198 РГВИА, ф.846 (ВУА), оп.16. дело 978, л.13oб,14. 
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Rusiyanın bufer erməni dövləti yaratmaq siyasətini başa düşən 

Abbas Mirzə Rusiya ilə İranın yeni sərhədləri boyunca ermənilərin 

kütləvi surətdə yerləşdirilməsindən narahat idi.199 Bununla bağlı 

Abbas Mirzə iki dəfə polkovnik Lazarevə müraciət etmişdi ki, 

ermənilərin zorla köçürülməsi hallarına son qoysun və Türkmənçay 

müqaviləsinin şərtlərinə əməl etsin. 200  

Ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına zorla köçürülməsi 

onların öz içərisində də ciddi etirazlara səbəb olurdu. Qafqazdakı rus 

ordusunun baş komandanı general Paskeviçin erməni patriarxı 

Yefremə 1828-ci il 31 may tarixli məktubundan bəlli olur ki, Üçkilsə 

tərəfindən Səlmasdakı Varfolomey monastırına təyin edilmiş 

Yepiskop İsrail ermənilərin zorla köçürülməsinə maneçilik törətdiyi 

üçün erməni arxiepiskopu Nerses 1728-ci il martın 17-də general 

Paskeviçə yazdığı məktubunda generaldan xahiş etdirdi ki, İsraili bu 

işdən çəkindirmək üçün Xoydakı yerli komendanta göstəriş versin və 

onu rütbəsindən məhrum edərək cəzalandırmaq üçün Üçkilsəyə gön-

dərsin. Paskeviç yazır: “Əgər Arxiyepiskop Nerses Arxiyerey İsrailin 

sürgün edilməsi barədə bibaşa mənə müraciət etsəydi, onda mən 

Təbrizdə olarkən, böyük rahatlıqla onun tələbini yerinə yetirərdim və 

birbaşa İran hökuməti ilə bu barədə danışmaq imkanım olardı. 

Amma vaxt fövtə veriləndən sonra, mən yalnız general-mayor 

Pankratova yazdım ki, Yepiskop İsraili ....Nersesin yanına getməyə 

razı salsın; ona bildirsin ki, əks halda, o öz yüksək mənsəbindən 

məhrum olacaq və mən onu Eçmiədzinə (Üçkilsəyə – G.N.) gətirmək 

üçün Abbas Mirzənin yanında israr etməli olacağam”. 201 (Sənəd 

əlavə olunur)  Həmin il martın 19-da general Paskeviçin Nersesə 

cavab məktubunda da bu xahişin yerinə yetiriləcəyi vəd olunurdu. 202  

Ermənilərin qacarlar İranı ərazisindən işğal edilmiş 

Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsidə fəallıq göstərən erməni 

generalı Qazaros Lazaryan köçürmə işləri ləngidiyi üçün 1828-ci il 

martın 30-da ermənilərə müraciət etdi. Müraciətdə deyilirdi: “Siz 

                                                           
199 Кавказский сборник, т. XXX.Тифлис, 1910, с.60. 
200 Bax: Глинка С. Описание..., c.66-67, 76-78; Neumann F. Geschichte.., 

s.58-59, 65-66. 
201 РГИА, ф.880, оп.5. дело 387, л.7а-7аoб,7б; АКАК, т.VII. док.568, 

c.607-608; док.561; Кавказский сборник, т. XXX, с. 72-73. 
202 АКАК, т.VII. док.568, c.607-608; док.561. 
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orada (yəni Şimali Azərbaycan torpaqlarında – G.N.) xristianların 

məskunlaşdırıldığı Yeni Vətən əldə edəcəksiniz … xristian torpağı 

haqqında düşüncələr sizi coşdurmalıdır. İranın müxtəlif əyalətlərinə 

səpələnmiş xristianların bir yerə cəmləşdiyini görəcəksiniz. Tələsin! 

Vaxt qiymətlidir. Tezliklə rus qoşunları İranı tərk edəcək, bundan 

sonra sizin köçməyiniz çətinləşəcək və biz sizin təhlükəsiz köçməyini-

zə cavabdeh olmayacağıq. Azca itkiyə məruz qalsanız da, qısa za-

manda hər şeyə nail olacaqsınız, özü də həmişəlik”.203 Lazarevin mü-

raciətinin ermənicə mətni təcili olaraq İranda yaşayan bütün 

ermənilər arasında yayıldı.  

Qazaros Lazaryanın ermənilərə müraciəti tezliklə öz 

“bəhrəsini” verdi. Beləki, o, “1828-ci ilin aprel-may ayları ərzində 

Marağa, Təbriz, Xoy, Səlmas, Urmiya, Dilman bölgələri ilə bərabər 

İran Kürdüstanı adlandırılan ərazidə yaşayan ermənilərin də Rusiya 

tərəfindən yenicə işğal edilmiş vilayətlərə (Şimali Azərbaycan 

torpaqlarına – red.)  köçürülməsini təmin etdi. 204 

Ermənilərin köçürülməsində həddindən artıq fəallıq göstərən 

Qazaros Lazaryanın 1829-cu il dekabrın 24-də qraf Paskeviçə 

yazdığı “Yekun hesabatı”ndan bəlli olur ki, Marağa, Urmiya xanlığı 

ətrafındakı kəndlərdə və Xoy xanlığında yaşayan ermənilərin 

Azərbaycanın Arazdan şimaldakı torpaqlarına köçrülməsinə o, 

şəxsən özü rəhbərlik etmişdir. Həmin il martın 9-da Lazarevin Pas-

keviçə yazdığı rapotunda göstərilirdi ki, artıq 4500 erməni ailəsi 

köçürülərək, Araz çayının İran tərəfindəki sahilinə gətirilmişdir.205 

Bundan başqa, Qazaros Lazaryan Türkmənçaya yaxın olan 

kəndləridə yaşayan ermənilərin hamısını keçmiş Qarabağ xanlığının 

ərazisinə yola salmış, Səlmas və Qəzvin xanlıqları ərazisindən 

köçürülən ermənilər isə Marağadan köçürülən dəstələrə qoşulmuşdu. 

206  

Lazarevin özünün hesabatından isə məlum olur ki, üç ay yarım 

ərzində İran ərazisindən 8249 erməni ailəsi İrəvan, Naxçıvan və Qa-

                                                           
203 Глинка С. Описание переселения.., c.107-111; Neumann F. Geschich-

te der.., s.87-90; İrəvan xanlığı. Rusiya.., s.386. 
204 Bax: Neumann F. Geschichte der.., s.54-55. 
205 Глинка С. Описание переселения.., c.48,55,63,69,115-116; Neumann 

F. Geschichte der.., s.47,51,57,60,93-94. 
206 Neumann F. Geschichte der.., s.51-53. 
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rabağ əyalətinə köçürülmüşdü, bu da ən azı 40 min nəfər demək 

idi.207 Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, Lazarevin hesabatında İrandan 

Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülən erməni ailələrinin miqdarı 

tam dolğunluğu ilə əks olunmamışdır. 

1832-ci ilə aid rusdilli arxiv sənədlərində Qacarlar İranı 

ərazisində yaşayan ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına 

köçürülülməsinin hələ də davam etdiyini izləmək mümkündür.208 

Məhz buna görədir ki, rus tədqiqatçısı N.A.Smirnov İrandan 90 min 

nəfər erməninin köçürülərək Azərbaycan torpaqlarında məskunlaş-

dırıldığını yazmışdır.209 

Köçürmənin həyata keçirilməsi ilə yanaşı eyni zamanda 

azərbaycanlıların öz dədə-baba torpaqlarından sıxışdırılması prosesi 

gedirdi.  

Müəllifi A.Qiboyedov olduğu ehtimal edilən “Qeydlər”də 

göstərilir ki,   “..ermənilərin mülkədar torpaqlarında yerləşdirilməsi, 

onların müsəlmanların yerini dar etməsi bir yana, hələ üstəlik onlara 

güzəştlər də verildi. Halbuki, ziyan çəkən tərəf müsəlmanlar idi. 

Əslində, erməniləri deyil, buranın müsəlmanlarını köçkün hesab 

etmək lazımdır. ... Ermənilər köçürülən zaman müsəlman ailələrinin 

əksəriyyəti yaylaqda idi və gəlmə ermənilərin onların evlərində 

yerləşdirilməsindən xəbərləri yox idi”.210 

İlk mənbələrin məlumatından görünür ki, İrandan köçürülən 

ermənilərin əksəriyyəti, bu barədə verilmiş təlimatların əksinə 

olaraq, müsəlman kəndlərində yerləşdirilmişdi. Bundan əvvəl 

                                                           
207 Глинка С. Описание переселения.., c.131; Neumann F. Geschichte 

der.., s.106. 
208 АВПРИ, ф.194, “Миссия в Персией”, оп.1(528а), дело 152. 

209 Смирнов Н.А.Политика России на Кавказе XVI-XIX веках. Москва, 

1958, c.180. 
 Bəzi mənbələrdən [АКАК, т.VII. док.618, c.642-644; Кавказский сбр., 

т.XXX, 81-82] fərqli olaraq İ.Yenikolopov Rusiya hökumətinin bu qanlı 

siyasətini açıqlayan həmin yazıların İ.Qriboyedova deyil, hərbçi  jurnalist 

D.Zubarevə məxsus olduğu göstərir [Ениколопов И. Грибоедов.., c.140].  
210 АКАК, т.VII. док.618, c.642-644; Кавказский сбр., т.XXX, 81-82. 
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köçürülmüş ermənilərin müsəlmanlarla qarışıq yaşadıqları kəndlərdə 

isə, demək olar ki, yeni köçkünlər yerləşdirilmədi.  

Ermənilərin Osmanlı dövlətindən Şimali Azərbaycan, o cümlədən 

Zəngəzur bölgəsinə köçürülməsi 

1826-1828-ci illər müharibəsi nəticəsində Qacarlar İranı 

üzərində qələbədən ruhlanan rus ordusu 1828-ci il iyunun 14-də 

Paskeviçin komandanlığı altında Gümrü yaxınlığından 12 minlik 

qoşunla Arpaçayı keçərək, Şərqi Anadoluda işğallara başladı və 

iyunun 23-də Qars qalasını ələ keçirdi. Hücumu genişləndirən rus 

qoşunları iyulun 24-də Axalkələyi, avqustun 15-də Ahıskanı, 22-də 

Ərdəhanı, 28-də Bəyazidi tutdu. 1829-cu ilin yazında müharibənin 

yenidən qızışması nəticəsində rus ordusu Ərzurumu, daha sonra 

Muşu, Oltunu və Bayburtu işğal etdi. Avqustun 20-də Ədirnənin 

təslim olması ilə İstanbul üzərinə yol açılmış oldu. 211 

1828-1829-cu illərdə Rusiya-Osmanlı dövlətləri arasında 

getmiş müharibənin gedişində ermənilər yaşadıqları dövlətə xəyanət 

edərək Rusiyanın tərəfinə keçdilər.  Şərqi Anadolunun işğalı zamanı 

ermənilərin yüz illər boyunca ərazisində yaşadıqları dövlətə – 

Osmanlı dövlətinə etdikləri xəyanətlər haqqında erməni keşişi 

T.Kiğamyansın əsərində çoxlu sayda etiraflar mövcuddur. Osmanlı 

dövlətinin əlinə silah verib dövlətin ordu sıralarına qəbul etdiyi 

ermənilər Qars və Ərdahan qalalarının alınmasında rus qoşunlarına 

yaxından kömək etdilər. Hətta, Qarsın qala divarlarına qalxmaqda 

belə ruslara bələdçilik etdilər. Bəyazidin rus qoşunları tərəfindən 

mühasirəsi zamanı ermənilər 500 nəfərlik hərbi dəstə düzəldərək yol 

və keçidlərə bələdçilik edir, osmanlı ordusunun sayı, hərbi vəziyyəti 

barədə rus komandanlığına dəqiq məlumatlar çatdırır və kürd 

ağalarını rusların tərəfinə çəkirdilər.212 

 Osmanlı imperiyasında yaşayan ermənilərin hərbi xəyanəti 

imperiyanın məğlubiyyətində müəyyən rol oynadı. 1829-cu ilin 

avqustunda rus ordusu Balkan cəbhəsindən İstanbula yaxınlaşdıqda 

                                                           
211 Bax: История военных действий в Азиатской Турции и в 1828 и 

1829 гг. СПб., 1836.  
212 Kiğamiyans T. Erməni hərəkatının tarixçəsi (erməni dilindən tərcümə 

edən M.F.İsmixanov). Bakı, 1917. // Əski Azərbaycan əlifbasından müasir 

latın əlifbasına çevirəni Q.Camalov. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Arxivi, 

İnv: AXC /4152, s.33-34. 
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II Sultan Mahmud Rusiyaya barışıq təklif etdi və sentyabrın 2-də 

(14)-də Ədirnədə sülh müqaviləsi imzalandı. Yeni təyin olunan rus-

türk sərhəddinə görə Axalkələk qalası və Ahıska şəhəri Rusiyaya 

ilhaq olundu, müharibə zamanı ruslar tərəfindən zəbt edilmş Qars, 

Trabzon, Bayazid və Ərzurum paşalıqları isə Türkiyəyə qaytarıldı. 213 

Rus qoşunlarının Qars, Ərdəhan, Bayazid, Ərzurum və digər 

bölgələrdən geri çəkilməsi hərbi əməliyyatlar zamanı ərazisində 

yaşadıqları Türkiyəyə xəyanət edən erməniləri çıxılmaz vəziyyətə 

saldı. Buna görə də Rusiya tərəfinin tələbi ilə Ədirnə müqaviləsinə 

ermənilərin Rusiya hüdudlarına köçməsinə icazə verən maddələr daxil 

edildi. Ədirnə müqaviləsinin XIII maddəsinə əsasən Türkiyənin işğal 

olunmuş ərazilərindəki ermənilərə 18 ay müddətində daşınan 

əmlakları ilə birlikdə Rusiyanın təbəəliyinə keçmək hüququ verildi. 

Bununla da, Osmanlı imperiyası ərazisində yaşayan ermənilərin 

kütləvi şəkildə Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi 

rəsmiləşdirildi.214 

 14 sentyabr 1829-cu il tarixli sənəddən məlum olur ki, artıq 

Rusiyaya təslim edilən Osmanlı ərazilərindən bütün hərbi sursatın və 

reayanın Rusyanın yenicə hakimiyyəti altına keçmiş torpaqlara 

(Şimali Azərbaycan torpaqlarına – G.N.) köçürülməsinə 

başlanmışdır.215  

Rus qoşunlarının komandanlığı İran erməniləri kimi Türkiyə 

ermənilərini də yenicə işğal edilmiş Şimali Azərbaycan torpaqlarına 

köçürmək və bununla da Türkiyə ilə sərhəd boyu ərazilərdə də 

ermənilərin say üstünlüyünü təmin etmək məqsədi güdürdü. Hələ 

oktyabrın əvvəlində topları və digər hərbi sursatları ilə bərabər 

Bayburd qalasını tərk edərək Ərzuruma geri çəkilən rus qoşunları 

                                                           
213 Смирнов Н.А.Политика.., c.180; İrəvan xanlığı. Rusiya.., s.391. 
214 Bax: Договоры России с Востоком: политические и торговые. 

(Собрал и издал Т.Юзефович), СПб., 1869, c.78-79. 
Reaya – rəiyyət, təbəə mənasındadır. Osmanlı dövlətinin ərazisində 

yaşayan bütün xristianlar, o cümlədən ermənilər rəsmi sənədlərində çox 

zaman “erməni” deyil, “reaya” adlanır. 
215 BOA HH, 1075/43938J – Ruscuq mühafizi Əhməd paşadan sədrəzəmə 

gələn 14.09.1829 tarixli məktub. 
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buradakı erməniləri də özləri ilə götürmüşdü. 216 

Osmanlı dövləti ərazisindəki rus qoşunlarının baş komandanı 

general Paskeviç ermənilərinin yenicə işğal edilmiş Şimali 

Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi prosesində fəal iştirak edirdi. 

Bu məqsədlə də o, 1829-cu il oktyabrın 10-da imperator I Nikolaya 

məlumat yazıb Ərzurumda və Qarsda yaşayan ermənilərdən 10 min 

nəfərinin Gürcüstan və Şimali Azərbaycan ərazisində yenicə yaradıl-

mış “Erməni vilayəti”ndə yerləşdirilməsinə icazə istədi.217 1829-cu 

il noyabrın 18-də hərbi nazir Çernışev Paskeviçə bildirdi ki, impe-

rator onun təklifini bəyənmişdir.218 

Paskeviç ermənilərin köçürülməsi və köçürülən erməni ailələ-

rinin məskunlaşdırılması işinə rəhbərlik etmək üçün xüsusi komitə 

yaratdı. Həmin komitənin fəaliyyətini tənzimləmək üçün 12 maddə-

dən ibarət ümumi qaydalar müəyyənləşdirildi. Qars və onun 

ətraflarından köçürülən ermənilər yaşadıqları yerlərin iqlim şəraitinə 

uyğun olan Ələyəz (Alagöz) dağı ətrafındakı boşaldılmış Azərbaycan 

kəndlərində məskunlaşdırıldı. General Pankratov Paskeviçə xəbər 

göndərdi ki, Loru dərəsində yerləşmək üçün 95 erməni ailəsinə sənəd 

verilmişdir. General-mayor Bereman da Qarsdan Gümrüyə yola 

düşən 400 erməni ailəsinə sənəd verdiyini bildirirdi.219  

Rusiya imperiyası hakim dairələri Qacarlar İranından 

köçürdüyü ermənilər kimi Osmanlı Türkiyəsindən də köçürdüyü 

erməniləri “yenicə ələ keçirilmiş torpaqlar” adlandırdığı tarixi 

Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirirdi. İrəvan xanlığına, Gən-

cəbasara, Qarabağa və digər Azərbaycan torpaqlarına, həmçinin 

Gürcüstana köçürülən ermənilər yerli müsəlman əhalinin torpaq-

larında – təbii gözəlliyi, yaxşı iqlimi, saf suyu ilə fərqlənən dağətəyi 

bölgələrdə və şəhərlərdə yığcam şəkildə yerləşdirildi. Hətta, Sərdar-

abad qalasında olan 270 ev belə həmin vaxt ermənilər tərəfindən 

                                                           
216 BOA HH, 1033/42894K – Bayburd başçılarından Məmişzadə İsmayıl 

bəy ilə oğlu Hacı Həsənzadə Təməlli ağanın birgə göndərdiyi 02.10.1829 

tarixli məktub. 
217 АКАК, т.VII. док. 818, c.830; İrəvan xanlığı. Rusiya.., s.391. 
218 АКАК, т.VII. док. 819, c.830-831. 
219 АКАК, т.VII. док. 820, c.831; İrəvan xanlığı. Rusiya.., s.391-392. 
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tutulmuşdu. 220 

Qeyd etdiyimiz kimi, həmin dövrdə tarixi Zəngəzurun Mehri 

və Qafan bölgəsi Naxçıvan əyalətinin tərkibində birbaşa “Erməni 

vilayəti”nə daxil edilmişdi. “Əgər köçürülməyə qədər İrəvan və 

Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində 25.151 nəfər erməni yaşayırdısa, 

köçürülmənin ikinci ilində bu rəqəm 82.377-yə qədər yüksəldi. 1830-

cu ildə isə artıq 100.000 nəfər erməni Türkiyənin, Van, Bitlis, Muş, 

Ərdahan, Qars, Ərzurum, Bəyazit vilayətlərindən keçmiş Gəncə, 

İrəvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazilərinə köçürüldü”. 221  

Zəngəzura köçürülən ermənilər Sisyanın Əlili, Şəki, 

Əngələvid, Bələk, Şağat, Təzəkənd, Uz, İlizin, Ağkənd, Məzrə, 

Qarakilsə kəndlərində yerləşdirildi. Bu kəndlərdən Şağat istisna 

olmaqla, hamısı azərbaycanlı kəndləri idi. 222 

Qafan bölgəsinə köçürülən ermənilərin bir hissəsi 

azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə – Kilsəkənd, Maqauz, Baydax, 

Sirkətas, Zeyvə, Aşağı Dortnu, Bıx, bir hissəsi ermənilərin daha 

əvvəllər ələ keçirib məskunlaşdığı kəndlərə – Aqarak, Ağvani, Aşağı 

Hand, Aracazor, Arsevanik, Lernazor, Bağaburc, Sevakar və s. 

Köçürülən ermənilərin bir hissəsi isə Qafan və Qacaran qəsəbəsində 

yerləşdirildi. Həmin kəndlərin adları aşağıdakı kimi 

erməniləşdirilmişdi: Kilsəkənd – Sraşen, Maqauz – Kaxnut, Gitqum – 

Geğanuş, Zeyvə – Davit bek, Aşağı Dortn – Antraşad, Sirkətas – 

Xıdrants, Axtaxana – Xiataq. 223 

İrandan və Türkiyədən köçürülən ermənilər Mehri bölgəsinin 

Mehri qəsəbəsinə, azərbaycanlılar yaşayan Aztazur və Vahravar 

kəndlərinə, ermənilər yaşayan Qarçevan, Quris, Qudemins 

kəndlərinə köçürmüşlər. XX əsrin əvvəllərində Astazur kəndi (1935-

ci ildə adı dəyişdirilib Şvanidzor qoyulmuşdur), 30-cu illərdə isə 

Varhavar kəndi tamamilə erməniləşdirilmişdir. 

                                                           
220 ОРВЗ (Составил Лекгобытов). ч.IV. СПб., 1836, 291; Məmmədova İ. 

XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Azərbaycanda etnodemoqrafik vəziyyəti 

dəyişmək siyasətinin Azərbaycanın sonrakı taleyinə təsiri. // Tarix və 

gerçəklik (Azərbaycan tarix qurumu). Bakı, 2008, s.95. 
221  Musa Urud. Zəngəzur. Uzaq keçmişdən müasir dövrə qədər. Bakı, 

2016, s.192. 
222  Musa Urud. Zəngəzur-16, s.194. 
223 Bax: Musa Urud. Zəngəzur-16, s.195. 
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Gorus bölgəsinə köçürülən ermənilər müsəlman və 

xristianların qarışıq yaşadığı köhnə Gorusda azərbaycanlı kəndləri 

olan Xanazax, Yayıcı, Xonzavar, Mağ və Şahverdilər kəndlərinə 

köçürülmüşlər. Sonralar bu kəndlərdən Xanazax kəndi məhv edilmiş, 

qalan kəndlər isə erməniləşdirilmişdir. Yaycı – Qarjis, Qaladərəsi – 

Qalidzor, Şahverdilər – Başaracur adlandırılmış, Mağ kəndi isə 

Yerisatum erməni kəndi ilə birləşdirilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, erməniləri Rusiya tərəfindən işğal 

olunmuş Şimali Azərbaycan torpaqlara köçürərkən könüllülük 

prinsipi nəzərdə tutulsa da dövrün həm osmanlı, həm də rus 

qaynaqları bunun tam əksini sübut edir. Rusiya hakim dairələri 

ermənilərin köçürülməsi zamanı könüllülük deyil, zorla köçürmə 

prinsipini əsas götürdü.  

Rusiya hakim dairələri ermənilərin zorla köçürülməsi üçün ilk 

öncə Osmanlı dövləti ərazisində olan nüfuzlu rus hərbçilərdən 

istifadə etdi. Dövrün qaynaqlarında Ədirnə müqaviləsinin şərtlərinə 

əsasən Rusiya tərəfindən boşaldılmalı olan Ərzurum, Qars, Bayəzid 

və Ələşgird kimi işgal olunmuş yerlərdə yaşayan ermənilərin rus 

hərbçiləri tərəfindən yoldan çıxarılaraq köçürülməsi qeyd olunur. 

Osmanlı dövlət məmurları isə hər vasitə ilə bu prosesin qarşısını 

almağa çalışırdı. 224  

Osmanlı dövləti də Qacarlar İranı kimi onun ərazisində 

səpələnmiş halda yaşayan ermənilərin ruslar tərəfindən köçürülüb 

sərhəd boyunca ərazilərdə kompakt şəkildə yerləşdirilməsindən 

ehtiyat edirdi. Ona görə də, hökumət bu köçürmələrin qarşısını 

almaq məqsədilə Rusiya işğalları zamanı ermənilərin öz dövlətinə 

etdiyi xəyanəti, törətdikləri vəhşilikləri bağışlamaq barədə qərar 

verdi və 1830-cu il fevralın 17-də yerlərdəki ermənilərə 

“Əfvnamə”lər göndərdi.225 Bundan başqa, şəxsən general Paskeviçin 

başçılığı ilə rus hərbçiləri Ərzurumda yaşayan erməni əhalisini 

                                                           
224 BOA HH, 1039/43022 – Əruzurum valisi Hacı Həsən paşadan Sədarətə 

göndərilən 05.07.1829 tarixli məktub. 
225 BOA HH, 1043/43153I – Ərzurum valisi Hacı Həsən paşanın 08.03.1830 

tarixli məktubu; Beydilli K.1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında Doğu 

Anadoludan Rusiyaya köçürülen ermeniler. Türk Tarih Kurumu Belgeler 

Dergisi, cilt XIII, sayı 17, Ankara, 1988, s.386-387. 
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qızışdıraraq Osmanlı dövlətinə qarşı qaldırmağa cəhd göstərdi.226 

Osmanlı dövlət nümayəndələri Ərzurum, Qars, Bayəzid, Alaşgird və 

digər istila olunmuş yerlərdəki ermənilərin öz yerlərində qalmasına 

və bunun təminatına cəhd göstərsə də, Ərzurumda Kosaoğlundan və 

digər yerlərdən göndərilən məkrublarda rusların xristian əhalini 

köçməyə məcbur etməsi haqqında məlumatlar verilirdi.227  

Ədirnə müqaviləsində verilmiş 18 ay müddətin bitməsinə 

baxmayaraq çar Rusiyası ermənilərin köçürülməsi prosesini hələ də 

davam etdirirdi.  

Bir qədər keçdikdən sonra M.Vladıkin yazırdı: “İrəvan 

quberniyasında yaşayan ermənilərin əksəriyyəti buranın yerli 

sakinləri olmayıb, 1828-1829-cu illər müharibəsindən sonra 

Türkiyədən bu ərazilərə köçürülmüşlər”.228  

Ədirnə müqaviləsi ilə müəyyən edilən müddətin başa çatması 

ərəfəsində, yəni 1831-ci il aprelin 3-nə qədər tərtib edilən sənəddə 

Türkiyədən köçürülən erməni ailələrinin təxmini sayı və 

məskunlaşdıqları ərazilər göstərilmişdir. Türkiyədən köçürülən 

ermənilər əsasən Ahısqa, Pəmbək-Şörəyel və “Erməni vilayəti”ndə 

yerləşdirildi.229  

General Paskeviçin məlumatında Osmanlı imperiyasından 

Rusiya tərəfindən ələ keçirilən torpaqlara (əsasən keçmiş 

Azərbaycan xanlıqları – G.N.) köçürülən ermənilərin sayı 90 mindən 

artıq,230 dıgər erməni müəllifinin məlumatında isə 100 min nəfərə ya-

xın olduğu göstərilir. 231 

                                                           
226 BOA HH, 1039/43022I – Əruzurum valisi Həsən paşadan Sədarətə 

göndərilən 26.01.1830 tarixli məktub. 
227 BOA HH, 1039/43022B – Ərzurum valisindən qapı kəndxudasına 

göndərilən 25.01.1830 tarixli məktub. 
228 Владыкин М. Путешествие по Кавказу. (Путеводитель и собеседник 

в путешествие по Кавказу). ч.I, изд. II, Москва, 1885, c.11;  

Məmmədova İ. XIX əsrin əvvəllərində..., 95. 
229 АКАК, т.VII. док. 821, c.833. 
230 АКАК, т.VII. док. 832, c.847. 
231 Тавакалян Н.А. Переселение армян из Персии и Турции в 

Закавказье после присоединения Восточной Армении к России. // 

Историко-филологический журнал АН Арм. ССР. Ереван: 1978, 

№3(82), с.37. 
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Smirnova görə  isə, Türkmənçay və Ədirnə müqavilələrinin 

onlara verdiyi hüquqdan yararlanan ermənilər İrandan 90 min nəfər, 

Türkiyədən isə təxminən 75 min nəfərədək köçərək Azərbaycan 

ərazində məskunlaşdılar.232 Q.A.Qaloyan isə köçürməyə ayrılmış 18 

ay müddətində Qars və Ərzurum paşalığından 90 min nəfərə qədər 

yunan və erməninin Rusiyanın ələ keçirdiyi torpaqlara 

köçürüldüyünü yazır. 233   

Şimali və Qərbi Azərbaycana köçürülən ermənilərin böyük 

hissəsi dövlət kəndliləri olan azərbaycanlıların torpaqlarında 

yerləşdirilirdi. Bu torpaqların sahibləri yay aylarında yaylaqlarda 

olduqlarına görə ilk vaxtlar gəlmə ermənilərin bu torpaqlarda 

yerləşdirilməsi əməliyyatı sakit bir şəraitdə gedir, elə bir münaqişə 

baş vermirdi. Lakin sonralar müsəlman əhali yaylaqdan qayıtdıqdan 

sonra bu prosesin daimiləşdiyini görən müsəlmanların ciddi narazılıq 

dövrü başlandı. Rus diplomatı İ.Qriboyedov bu məsələ ilə əlaqədar 

olaraq yazırdı: “Ermənilərin ilk dəfə buraxıldıqları torpaqlara əbədi 

sahib duracaqlarından müsəlmanlar içərisində yaranan vahiməni 

aradan qaldırmaq və sonuncuların düşdükləri ağır vəziyyətin uzun 

sürməyəcəklərini bildirməklə onları sakitləşdirmək məsələsini biz 

dəfələrlə götür-qoy etmişik”. 234 Maraqlıdır ki, Rusiya səfirinin 

təklifinə əsasən müsəlmanlara ermənilərin onların torpaqlarında 

məskunlaşdırılması barədə yalan məlumatlar verilirdi. Qriboyedov 

yazırdı ki, indi biz müsəlmanları düşdükləri bu çətin vəziyyətlə 

barışdırmalı və onları inandırmalıyıq ki, ermənilər bu torpaqlarda 

müvəqqəti qalacaqlar. Çünki, azərbaycanlılarda belə bir fikir 

yaranıb ki, “ermənilər ilk dəfə ayaq basdıqları torpaqlara həmişəlik 

yiyələnirlər”. Biz müsəlmanları bu fikirdən daşındırmalıyıq. 235 

Ümumiyyətlə, 1826-1828-ci illər Rusiya-İran və 1828-1829-

cu illər Rusiya-Türkiyə müharibələrindən sonra kütləvi köçürmələr 

zamanı “Erməni vilayəti”nə –  İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının 

ərazisinə İran və Türkiyədən 57226 nəfər erməni (10631 ailə) 

                                                           
232 Смирнов Н.А.Политика России на Кавказе XVI-XIX веках. Москва, 

1958, c.180; İrəvan xanlığı. Rusiya.., s.396. 
233 Галоян Г.А. Россия и народы Закавказья. Москва, 1976, c.176. 
234 Грибоедов А.С. Записка о переселении армян из Персии в наши 

области // Соч. в двух томах, т.II. Москва, 1971, c.341. 
235 Грибоедов А.С. Записка ...., c.341. 
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köçürüldü. Köçürülmələrdən əvvəl həmin ərazidə cəmisi 25151 nəfər 

(4428 ailə) erməni yaşayırdı ki, onlar da bundan əvvəlki müharibələr 

zamanı köçürülmüşdü. Müharibələr nəticəsində İrəvan və Naxçıvan 

xanlıqlarının ərazisindən Azərbaycan türklərinin xeyli hissəsi qaçqın 

düşmüş, orada yalnız 81749 nəfər (16078 ailə) azərbaycanlı qalmış-

dı. Kütləvi köçürmələrdən sonra “Erməni vilayətin”də ermənilərin 

sayı 82377 nəfərə (15059 ailə) çatdı. Nəticədə vilayətdə erməni 

əhalisi müsəlmanları cüzi olsa da sayca üstələdi.236 

Bu qədər ermənilərin köçürülüb gətirilməsinə baxmayaraq, 

XIX əsrin sonlarına qədər bölgədə erməni azərbaycanlı nisbəti yenə 

də azərbaycanlıların xeyrinə olmuşdur. 1886-cı ildəki statistik 

məlumatlara görə Zəngəzurdakı 326 kənddən yalnız 81-i erməni 

kəndi olmuşdur. 237 

N.N.Şavrov çar Rusiyanın Cənubi Qafqazda həyata keçirdiyi 

bu məqsədyönlü siyasəti haqqında yazır: “1826-1828-ci illər mühari-

bəsinin qurtarmasından sonrakı iki il ərzində – 1828-ci ildən 1830-cu 

ilədək Cənubi Qafqaza 40 min İran və 84 min Türkiyə ermənisi 

köçürdük və onları erməni əhalisinin cüzi olduğu Yelizavetpol və 

İrəvan quberniyalarının ən yaxşı dövlət torpaqlarında yerləşdirdik. 

Onları həmçinin Tiflis quberniyasının Borçalı, Ahıska və Ahalkələk 

qəzalarında yerləşdirdik. Onların yerləşdirilməsi üçün 200 min des-

yatindən artıq dövlət torpağı ayrıldı, müsəlmanlardan 2 milyon 

rubldan artıq məbləğdə xüsusi mülkiyyət torpaqları satın alındı. 

Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissəsi (Qarabağ və Zəngəzur – 

G.N.) və Göyçə gölünün sahili həmin ermənilərlə məskunlaşdırıldı. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, rəsmi köçürülən 124 min nəfər erməni ilə 

yanaşı, qeyri-rəsmi şəkildə köçənlər də çox olmuşdur və 

ümumiyyətlə, köçürülənlərin sayı 200 min nəfərdən xeyli artıqdır”. 

238 

N.Şavrov qeyd edir ki, XX əsrin əvvəlində Cənubi Qafqazda 

yaşayan 1.300.000 erməninin bir milyondan çoxu yerli əhali deyil, 

                                                           
236 Шопен И. Исторический памятник.... , c.642; İrəvan xanlığı. Rusiya.., 

s.398. 
237 Сводь статическихъ данныхъ о населений Закавказскаго Края о 

извлеченныхъ изъ посемейныхъ списковъ 1886 г. Тифлис, 1893. 
238 Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу и Кавказье: предстояшая 

распродажа Мугани инородцам. Баку, 1990 (переизд.), c.63. 
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onları bura biz köçürüb gətirmişik. 239 

Beləliklə, XIX əsrin əvvəllərində Qacarlar İranı və Osmanlı 

dövlətini məğlubiyyətə uğradaraq Cənubi Qafqazı işğal edən Rusiya 

imperiyası zor gücünə regionun etnik mənzərəsini dəyişdi. İran və 

Türkiyəyə qarşı yeni müharibələrə hazırlaşan çar Rusiyası Cənubi 

Qafqazda yeni xristian – bufer xətti yaratmaq üçün kütləvi surətdə 

erməniləri İran və Türkiyədən yenicə işğal olunmuş Şimali Azər-

baycan torpaqlarına – keçmiş İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ 

xanlıqlarının ərazisinə və digər yerlərə köçürdü. Bununla da Rusiya 

imperiyası Türkiyə ilə Azərbaycan arasında süni surətdə xristian 

səddi yaratmış oldu. 

Sənədlərin təhlilindən göründüyü kimi, Azərbaycanın Arazdan 

şimaldakı torpaqlarını işğal edən Rusiya imperiyası erməniləri 

kütləvi şəkildə “Rusiya təbəəliyində olan torpaqlar” adı altında Azər-

baycanın keçmiş İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ xanlıqlarının 

ərazilərində və Gürcüstanın məhz azərbaycanlılara məxsus torpaqla-

rında yerləşdirdi. Həmin dövrdə tarixi Zəngəzur torpaqlarının çox 

hissəsi Qarabağ xanlığının bir hissəsi isə Naxçıvan xanlığının 

ərazisini lokalizə edirdi. Rusiya imperiyasının həyata keçirdiyi bu 

qanlı siyasət Azərbaycanın qədim tarixi torpaqlarında gələcəkdə 

ermənilərə dövlət yaradılması məqsədi daşıyırdı. 

Ermənilərin İrandan və Türkiyədən Şimali Azərbaycan 

torpaqlarına, o cümlədən tarixi Zəngəzur ərazisinə köçürülüb 

gətirilməsi inkarolunmaz tarixi faktdır. Bunu istifadə etdiyimiz 

çoxsaylı arxiv materialları, xüsusilə ermənilərin köçürülməsi 

prosesini tənzimləyən rəsmi dövlət sənədləri – təlimatlar çox aydın 

sübut edir. Və bu sənədlər bir daha sübut edir ki, ermənilər Cənubi 

Qafqaza gəlmə, daha doğrusu gətirilmə etnosdur.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
239 Шавров Н.Н. Новая угроза..,  c.63. İrəvan xanlığı. Rusiya.., s.405. 
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Gürsoy Solmaz                                                                                                                        

(Türkiyə) 

 

Arran/Karabağ 

Eski Roma ve Yunanlılar’ın Albanya, Araplar’ın Helenistik 

devirde burada yaşayan Arran veya Arianoi adlı bir kavme izâfeten 

Arrân dedikleri Gence ve Karabağ’ı ihtiva eden bölge sonralar 

Karabağ adını almıştır. Sınırları güneyde Hudeferin Köprüsü’den 

Sınık Köprüsü’ne kadar Aras çayı, doğuda Kür çayı, kuzeyde Gence 

ile sınırı Goran çayına kadar olan kısım ve Kuşbek, batıda Salvatı ve 

Erikli olarak adlandırılan Karabağ dağları oluşturur.240 

1.1.Arran neresidir 

Yörenin yedinci asır ortalarında Araplar'ın gelmesinden 

önceki adı Alban/ Albania diye anılıyorken, Araplardan sonra Arran 

denilmeğe başlandı. Arran/Aran/Alban çok defa al-Rân şeklinde de 

yazılır. Eski Yunan ve Romalıların Albanıa (Helenistik devirde, 

kavim adı olarak Arian ve Arianoi) dedikleri bölgenin 

arapçalaştırılmış ismidir. "Maquart'ın fikrince, bu isim Farsça 

Arran'dan gelmektedir".
241

 Kür ve Aras nehirleri arasında yer alan 

Arran'ın kuzeyinde Şirvan ve Şeki, güneyinde  Azerbaycan; 

güneydoğusunda ise Mugan vardır. 

Z. Kazvinî Arran için: "Azerbaycan, Abkhaz arasında bir 

bölgedir. Birçok şehir ve köyleri vardır. Buranın meşhur şehirleri 

Gence, Şirvan ve Beylekandır. Önemli nehri Kür'dür."
242

 demektedir. 

Albanya'nın Kür nehri kuzeyindeki mıntıkaları da ihtiva ettiği eski 

zamanda, bu vilayetin merkezi Kabala şehri idi
243

 

Aslında "Türklerin tarihî devirlerde Önasya'ya doğru 

yayılmaları, Sakalar'ın fütuhatiyle başlar. M.Ö. 665 de Kür ırmağını 

geçen Sakalar, şimdiki Gence'nin doğusundaki Sakasen diye 

                                                           
240 Mustafa Aydın,”Karabağ” DVA,24.cilt,s.367 
241A. Zeki Velidî Togan, Arran, IA, I, s.596; M.F. Kırzıoğlu: "Alban, adı şüphesiz 

ki, Türkçe ("Alb/Alp") sözünün  ("an")lı çoğul biçiminden ibarettir, demektedir. 

("Albanlar Tarihi Üzerine", s.47). 
242Zekeriyya b. Mahmud Kazvinî, Âsâr al-Bilâd,  s.493 
243 A. Kerim Özaydın,  Arran, DVIA, I,  s.394. 
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adlandırılan yerlerde yerleşmişlerdi. Sakasen adı daha sonra şimdiki 

Şamhor-çay'da Gerdiman civarında Sakasen adı altında Uti'lere tâbi 

bir merkez olarak maruf oldu." Ayrıca Arran'da, Anaria kavmi de 

Gence vilâyetindeki Uti kavmi ile bir arada yaşayan  bir kavim 

olarak zikredilmiştir. Yine Azerbaycan civarına gelen ilk Türklerle 

ilgili görülen bir kavim de Udh ve Udhin'lerdir.244  

 1.2. Arran'ın tarihi coğrafyası 

    Azerbaycan'a göçleri kati olarak bilinen diğer Türk kavimleri 

de Hunlar, Sabirler, Bulgarlar, Hazarlar ile Ağaçeriler uruğu ve Arap 

kaynaklarının Edil Bulgarları ile Hazarlar'ın mühim bir boyu sıfatıyle 

Barsula kabilesidir. Barsula kabilesinin mühim bir kısmı Orta Kür 

ırmağı  sağında eski Gogaren ülkesinin doğu kısmında kendi 

adlarıyla Borçalı diye anılan  bölgede Borçalılar  adıyle 

yaşamaktadırlar. Bu sebepledır ki, herhalde  Araplar geldiği vakit  

Kür ırmağı  havzasında Türkçeden :Sabir, Hazar, Bulgar ve 

Borucoğlu gibi  Edil havzası Türklerinin şiveleri intişar etmişti.
245

  

  "Hükümdar Kubâd bin Firuz (I.Kubâd'ın) (488-53l), 

Erran/Arran ülkesinde Beylekan şehriyle Berda'a'yı 

kurdu."
246

Böylece  Altıncı yüzyılda ise Arran'ın merkezi Berde'a 

şehri olmuştur.
247

 Bundan sonra şehir Arran'ın merkezi oldu; ve 

Kabala gölgede kaldı
248

   

Hazreti Ömer'in hilafetinin (634-644) son zamanlarında 

bölgeye başlayan Islâm akınları Hazreti Osman devrinde (644-656) 

de devam etti. 

 628 yılında Hazarların hücumuna uğrayan Berde'a/Berde 645 

yılında Halife Osman (644-656) zamanında zaptedilirken tahribe 

uğradığı için  tekrar inşa edilmiş olan  Berde'a,
249

  Arran, 

                                                           
244 A.Zeki Velidi Togan, İA,c.1 S.596-598 
245A.Zeki Velidî Togan,Umumî Türk Tarihi'ne Giriş,I,  s.166-172 
246Hamdullah Kazvinî, Nuzhat al-Kûlub, s.92-93 
247Belâzurî, Fütûh ül-Buldân,  s.313-314.. 
248A.Zeki Velidî Togan, Arran, IA, I, s.596 
249W.Barthold, Berza'a, IA, II, s.565 
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Azerbaycan, Gürcistan ve Şirvan hıttalarını da ihtiva etmek üzere 

teşkil olunan  coğrafyanın merkezi idi.
250

  

Zekeriyya Kazvini Berde/Berda için şunları yazar : Arran 

/Aran'da büyük bir şehirdir. Iran meliki Kubad tarafından inşa 

edilmiştir. Beşinci iklimde yer  alır. Bu kuşak; doğuda 

Türkelleri'nden Taşkıl,  Semerkant, Harizm, Derbent, Hazar Denizi, 

Meyyafarikin, Berde'a ve Rûm beldelerine kadarki yerleri içine 

alır.
251

 İbn Haldun da: Berde'a, beşinci iklimin altıncı kısmında yer 

alır, diyor.
252

 Irak ile Horasan arasında, bundan büyük şehir yoktu. 

Her ne kadar Arap tarihçi ve coğrafacılarının verdikleri mâlumat  

birbirine çok muhalif ise de;esas itibariyle Arap taksimi içindeki dört 

bölgeden biri, hükümet merkezi olan Berde'a ile beraber 

Arran(Albaniye) ve Kür nehri ile Hazar Denizi arasındaki memleket 

(Şirvan)lerden sayılmıştır.
253

  

Sonra Berde'a Hazarlar tarafından istirdat edildi ise de 

bilahare Muaviye devrinde (661-680) tekrar Mervan b.Muhammed'in 

valiliği sırasında Arapların eline geçti.Ilk Arap hâkimiyeti esnasında 

da Arran/Aran adı Derbend ve Şamahı'dan başlayıp, güneyde Aras 

kıyılarına kadar uzanan geniş bölgeye verilmişti.; ve Tiflis'de 

Arran/Aran'a dahildi.
254

 İbn Havkal,Kür nehrinin kuzeyi ve güneyi 

olmak üzere ikiye  ayırdığı Arran için "Arrâneyn" (="Iki Arrân") 

tabirini de kullanmaktadır.
255

 Fakat  Arran'ın bu şekilde geniş vilayet 

olarak tanınması X. asırdan sonra devam etmiştir.Yakût el Hamavî; 

"Arran, Cenze (Gence) ile Şemkür ve Beylekan şehirlerine mâlik 

olan bir ülkedir.Iran Azerbaycanı'ndan Aras nehriyle ayrılmıştır."
256

 

diyor.  Arran'ın Beylekan, Şemkür ve Kabele gibi şehirleri Derbent 

                                                           
250Streck, Ermeniye, IA,  IV, s.323 
251 Zekeriyya Kazvinî,  Âsâr al-Bilâd, s.512,49l; Hamdullah Mustafi Kazvinî; 

Nuzhat al-Kulûb,  s.92-93 
252 İbn Haldun, Mukaddine, Çvr. Zahir Kadiri Ugan, I, s.176  
253Belâzurî, Fütüh ül-Buldân,  s.313;   
254Abu Ishak Al-Farisi al-Istakhri, Kitâb-ı Mesâlik el-Memâlik, M.J.  De Goeje I, 

s.190;  İbn Havkal,  Kitâbu'l-Mesâlik va'l-Memâlik, s.331. 
255İbn Havkal, Kitâbu'l-Mesâlik va'l-Memâlik,  s.337. 
256Yakût El Hamavî, Mu'cemü'l-Buldân, I, s.559 
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ve Hazarların hâkimiyetindeki topraklara yapılan akınlarda bir üs 

vazifesi gördü. Bu dönemde Arran'ın sınırları Derbend ve 

Şemahi'den Aras kıyılarına kadar uzanıyordu. Sasanîler’in Arran 

valisi Mihran'ın soyundan gelen son Arran prensi Varaz Trdat 207 de 

(822-823) öldürülünce Şeki’nin  valisi Sehl b.Simbat bütün Arran'ı 

hâkimiyeti altına aldı. Bu dönemde bölge Bâbek El Hurremî’nin 

isyanına sahne oldu. Sehl b. Simbat Bâbek'i yakalatıp Halife 

Mu'taasım'a teslim etti. (838) ve Abbasiler nezdinde itibar kazandı. 

IX. Yüzyılın ortalarında Halife Mütevekkil'in yöredeki valisi Boğa 

el-Kebir yöre halkını Islâm'a davet yolunda önemli faaliyetlerde 

bulundu. Muhtelif Arran prensleri Bağdat ve Semerra'ya gönderildi. 

Fakat 247 (861-62) de Abbasiler bölgede Bagratuni hanedanından 

Aşût(Aşot)'un hâkimiyetini tanıdılar ve Aşot 272 (885-86)'de kral 

ünvanını aldı. Abbasiler  Devri (750-1250)'nde  Azerbaycan, Şirvan 

ve Arran bölgesinin  büyük bir kısmı kendisinden ayrılmış olması 

dolayısi ile küçüldü.Bu yöredeki valiler de Berde'a'yı bırakmağa 

mecbur kaldılar
257

.  Daha sonra Abbasi idaresi giderek zayıfladı. 

Bölge 276 veya 279-317 (889 veya 892/93-929/30) yılları arasında 

Sacoğulları hanedanının idaresine geçti. X.yüzyılda Deylemli 

Misafirîler (916-1090) Arran'a hâkim oldular.  

Bu dönemde Ruslar tarafından tahrip edilen (332/943-44) 

başşehir Berde'a önemini kaybetmeye başladı. Kısa bir süre Erdebil-

Berde'a ticaret yolu üzerindeki Beylekan Arran'ın merkezi oldu.  

  

Bir müddet sonra Tebriz'de hüküm süren Revvadî ailesi 

burada kontrölü ele geçirdi. Bölge X. yüzyılda Şeddâdîler'in (951-

1175) eline geçti; ve XI. Yüzyıl başlarına kadar onların 

hâkimiyetinde kaldı. Şeddâdîler 970 den itibaren Arran'ın yerlilerini 

sıkıştırmaya başlayınca onlar Revvadîler'le akrabalık kurarak 

durumlarını korumaya çalıştılarsa da bir süre sonra bölge tamamen 

Şeddâdîlerın nüfuzu altına girdi.
258

 Arran Şâddâdîler zamanında idari 

birliğini muhafaza ediyordu. Bu bölge Selçuklular özellikle Moğolar 

zamanında türkleşince, eski etnik husisiyetini ve bu ethik özelliğe 

                                                           
257Streck, Ermeniye, IA, IV, s.323 
258A.Kerim Özaydın, Arran, DVIA, III, s.394-395 
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bağlı olan Arran ismini kaybetti. Eski Uti tarafı Gence vilâyeti, eski 

Arc'ax kısmı da, türkçe olarak Karabağ tesmiye edilir oldu. Moğollar 

zamanında Arran yahut "Karabağ-ı Arran" isimleri daha ziyade tarihi 

bir hatıra olarak, ancak kitaplarda kullanılır oldu. Arran tarihine dair 

bir çok eserler yazılmıştır. Bu cümleden olarak Barza'i diye birinin 

Tarih-i Arran adındaki eserini Kâtip Çelebi zikreder; fakat, bu çeşit 

eserler bize kadar gelmemiştir.
259

  

 Reşideddin-Oğuzname'sinde Oğuz Khan'ın ordusuyla 

"Derbend'i" geçince "Şirvan'a" (Kür ırmağı soluna),sonra da Arran'a 

gelip,Kür ve Aras ırmakları arasını yurt ve karargâh olarak seçip kışı 

orada geçirdiğini" belirtiyor.
260

 

Türkler bütün "kışlak" yerlere “kara" sıfatını vermişlerdir. 

"Kara-Balgasun", "Kara-Korum", "Kara-Amid" gibi. İlhanlılardan 

beri Aran'a "Karabağ" denilmesi de, iyi kışlık oluşundandır.  

Arran adı ile anılan bu ülkenin Karabağ adını alması 

araplardan sonra Müslüman Türklerin hâkimiyetleri devrine rastlar. 

Azerbaycan'ın ırk itibarı ile kat'i olarak türkleştiği bu devirde Arran 

tabirinin de yavaş yavaş ortadan kalktığı ve yerini Karabağ'a 

terkettiği görülmektedir. Gence ve Gence'den güneye doğru, bütün 

dağlık bölgeler  hariç olmak üzere Kür Nehri'nin güneyindeki 

bölgeye verilen bu ad, Moğollar devrinde bazen Arran ile birlikte 

"Karabağ-ı Arran" şeklinde de kullanılmıştır ki bu Arran'dan başka 

yerde de Karabağ adını taşıyan coğrafi mahaller mevcud olduğuna 

bir işaret sayılabilir.
261

  

 XVII.asrın ortalarında "Azerbaycan'ı ziyaret etmiş olan  

Adam Olearius: Beylekan,Berde'a ve Gence ile beraber Tiflis, 

Erivan, Makû, Nahcivan ve Ordubad'ı dahil etmek suretiyle, 

Karabağ'ın hudutlarını Arap hakimiyeti devrindeki  Arran'ın  idarî 

sınırları ile birleştirmektedir."
262

 Bu durumda kuzeyi Kür nehri ile 

sınırlı güneyi ise dağlık kesimler ile mütad coğrafya doğuya doğru 

                                                           
259A.Z.Velidî Togan, Arran, IA, I, s.598 
260Belâzurî, Fütûh ül-Buldan, I, s.313;  A. Zeki Velidî Togan, Oğuz Destanı 

Reşideddin Oğuznâmesi Tercüme ve Tahlili, s.30-31 
261Mirza Bala, Karabağ, IA,VI, s.213 
262Mirza Bala, Karabağ, IA,VI, s.212 
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Kür nehri boyunca Arran diye adlandırılmıştır. Bu memleket Araplar 

zamanına kadar Albanya diye anılıyorken, Araplardan başlayarak  

Arran adıyla, Müslüman Türklerin yerleşmesinden sonrada bazen 

"Karabağ-ı Arran" bazen Erran,bazen de Karabağ olarak 

adlandırılmış ve anılmıştır. Zaten bu sebepledir ki, Karabağ'ın ovalık 

ve sıcak kesimi  Karabağ-ı Erran diye anılmışken
263

, dağlık ve 

yüksek kesimler « Dağlık Karabağ » olarak isimledirilmiştir. Hatta 

son asırlarda Moğolar Tebriz'de yerleşince, kışı havası sıcak ve otları 

bol olan Karabağ'da (Kür Ovası'nda) geçiriyorlardı. Moğollardan 

önce Selçuklular da kış mevsimini burada geçirirlerdi. Osmanlılar 

bile Iran seferlerinde, her defasında kışın Karabağ'a çekilirlerdi. 

Bugün (ülkemizde Kars-Iğdır yöresi gibi) gerek Kafkas ve gerek Iran 

Azerbaycanı'nda Arran/Aran kelimesi kışlak kelimesi yerine 

kullanılmaktadır. Yanlız şu farkla ki, aran daha geniş bir arazinin ve 

birkaç  kışlağın yerlerini ifade ettiği halde, sade kışlak denilince bir 

kışlaklık yer ve daha küçük bir arazinin kastolunduğu 

anlaşılmaktadır.
264

Kaşgarlı Mahmud "Aran" için (yalnız kışın 

kullanılan) "at tavlası,ahır"
265

 anlamını alarak,onun temiz türkçe 

olduğunu belirtmiştir.  

  Bu durumda bugünki Azerbaycan Devleti'nin sınırları içinde 

yer alan Arran/Aran bölgesini Arap coğrafyaciları da daima 

Azerbaycan hudûdları içinde göstermişlerdir. Gerçi " Azerbaycan 

umumî adı, etnoğrafya bakımından ( "azerî lehçesi ile konuşan  

türklerin ülkesi") mânasını haizdir. Fakat " önce  Iran'ın kuzey- batı 

vilâyetlerine ve nadiren Arran ile Şirvan'a  ve 28 Mayıs 1918 den 

itibaren Kafkasya Azerbaycanı'na da denilmiş"
266 tir. 

Araplar Azerbaycan, Şirvan ve Arran'ın idaresini birleştirip, 

bir valiye tevdi ettikleri zaman, bu ülkenin tamamına  "Azerbaycan" 

adını vermişlerdir. Bu zamanlarda Azerbaycan, güneyde Hemedan 

mıntıkasından kuzeyde Derbend'e kadar uzanan büyük bir ülke 

                                                           
263 Bkz. Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, Çvr. Necati Lugal,  s.121,291,346 
264Zeynel-oğlu Cihangir, Şirvanşahlar Yurdu, s.30 
265 Kaşgarlı Mahmut,Divanü Lûgat-it-Türk, çvr.Besim Atalay,4.Baskı,indeks kısmı 

,s.31 
266A.Z.Velidî Togan, Azerbaycan, IA, II, s.9l 
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olarak gösterilmiştir. İbn Havkal, bizzat dolaştığı Azerbaycan'ın 

haritasını çizerek İstakhri’yi ikmal etmiş; İstakhri ise Arran ve 

Azerbaycan'ın toplu bir haritasını yaparak buna "Azerbaycan 

Haritası" demiştir. İstakhri anılan eserinde Azerbaycan şehirlerini 

sayarken bugün bir kısmı harap olmuş Arran şehirlerini 

Mugan,Berde, Derbend, Tiflis, Beylekan, Şemahı, Şabran, Şirvan, 

Kabale, Gence, Şemkür, Huciran (Nahcivan olmalı) olarak 

göstermiştir.
267

 Azerbaycan mıntıkasını çok iyi bilen "Hudûd al-

alâm" müellifi de  Azerbaycan ve Arran'ı bir mıntıka olarak tevsim 

ettiği gibi,
268

 Mukaddesî'de " Arran ve Azerbaycan'ı bir bölge olarak 

değerlendirmiş ve bu üç memleketi ("iklim al-rihab") tesmiye 

etmiştir.Sonra Azerbaycan'ın tamamiyle türkleşmesini ve her yerde 

aynı lehçenin konuşulması üzerine Arran ve Şirvan taraflarındaki 

Türkler’e "Azerbacan Türkleri"  yahut Azeri Türkler" denilmeğe 

başlanmıştır.
269

 

Sonuç olarak yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız tarihi 

belgelerin de ikrar ettiği, ilkçağlardan beri çeşitli Türk boylarının 

uğradığı, il tutup hüküm sürdüğü Selçuklular gelinceye kadar Arran 

olarak anılan, Selçuklulardan sonra  da özellikle Moğollar zamanında 

Türkleşmesiyle birlikte  Karabağ diye bilinen coğrafya, kadim Türk 

yurdu olmak hüvviyetini günümüzde de devam ettirmektedir. 

 

Kaynakça 

                                                           
267El-Istakhri, Kitâb-ı Mesâlik el-Memâlik, I, s.l80-l94 
268 Minorsky, Hudûd al-Alâm, s.144 
269A.Z.Velidî Togan, Azerbaycan IA, II, s.94; Bilahare Şirvan'dan göç ederek 

Anadolu'ya yerleşenler geldikleri bu yörenin adı anılarak isimlendirilirler. Mesela 

Kars ilinde Benliahmet Köyü'ndeki bir kısım vatandaşlarımız kendi aralarında 

"Şirvanlı" diye adlandırılırken, Amasya ilimizdeki bir kısım vatandaşımız da 

"Şirvanlı" diye tesmiye edilirler.  
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                                                                  Havva Məmmədova                                                                                                               

(Azərbaycan) 

 

Yuxarı Qarabağ  bölgəsinə ermənilərin torpaq iddiası və 

soyqrım  cinayətləri : 

Qarabağ  müharibəsinə  gedən yol 

 

       Tarixi araşdırmalardan  və faktlardan aydındır  ki, zaman-zaman 

Azərbaycanın ən münbit torpaqlarında yerləşdirilən gəlmə ermənilər 

özlərinin həmin torpaqların "yerli sakini" hesab edərək məkirli və 

düşmənçilik  niyyətlərini həyata keçirmək üçün  daim gizli-aşkar iş 

aparmışlar. Ermənilərin Azərbaycana və xüsusilə Qarabağa 

köçürülməsi ilə Azərbaycan xalqının tarixində faciəli və ziddiyyətli 

ağır  bir dövr başlanmış və  ermənilərin bundan sonrakı hərəkətləri 

onların tamamilə sırf millətçi siyasət yeritdiyini bir daha sübut etdi. 

Bundan sonra yaradılan bir sıra millətçi erməni  terror təşkilatları da 

bu məqsədə xidmət edirdilər. 

    XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq "Daşnaksütyun" 

partiyası Zaqafqaziyada, xüsusilə Azərbaycanda öz fəaliyyətini 

daha da genişləndirdi: 1905-1907-ci illərdə birinci Rusiya burjua 

demokratik inqilabı baş verdi. Çarizm öz hakimiyyətini saxlamaq 

üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Belə tədbirlərdən 

biri müxtəlif millətlər arasında nifaq salmaq idi. Çar hökuməti yaxşı 

bilirdi ki, Zaqafqaziyada (indiki Cənubi Qafqaz - H.M.) 

azərbaycanlılarla ermənilər arasında dərin ziddiyyətlər var. Həmin 

ziddiyyətlər çarizmin milli siyasəti nəticəsində yaradılmışdı. Bu 

ziddiyyətlər ermənilərin XIX əsrin I yarısında Azərbaycana kütləvi 

şəkildə köçürülməsi ilə başlanmışdı.  

Çarizmin müstəmləkəçilik və ruslaşdırma siyasətinin davamı 

olan köçürmə siyasəti Qarabağ kəndlisi üçün ağır nəticələr verdi. 

Minlərlə rus ailəsinin Qarabağın kəndlərinə köçürülməsi, yerli 

əhalinin əlindəki münbit torpaqların onların əllərindən alınması, 

əraziyə yeni köçürülənlərə paylanması yerli əhalinin hüquqlarının 

pozulması, aztorpaqlı və torpaqsız kəndlilərin sayının artması və 

nəticədə aclıq, yoxsulluq, qıtlığa səbəb olmuş, bu isə, öz 

növbəsində, kəndlilərin öz etiraz səslərinin ucalmasına gətirib çıxar-

mışdır. Aparılan tədqiqatlara əsasən demək olar ki, XX yüzilliyin 



299 
 

əvvəllərində Qarabağda 4 mindən çox kəndli, torpağı əlindən 

alındığına görə iş axtarmaq üçün şəhərə üz tutmuşdu  

Köçürmə siyasəti nəticəsində yerli əhali ilə gəlmələr 

arasında toqquşmalar baş verir və düşmənçilik yaranırdı. Bu siyasət 

mahiyyət etibarilə  Qarabağda xristianların əksəriyyət təşkil etmələri 

üçün şərait yaratmaq məqsədi güdürdü. Nəticədə  Qarabağın əzəli 

sakinləri olan azərbaycanlılar öz doğma ocaqlarından uzaqlaşdırılır, 

imperiyanı müdafiə edən qüvvələr-ruslar, ermənilər və başqaları bu 

mühüm strateji və iqtisadi əhəmiyyətli torpaqlarda məskunlaşırdılar. 

     Çar hökumətinin Qarabağda yeritdiyi  müstəmləkə siyasətinin 

böyük narazılıq törədən ən eybəcər təzahürlərindən biri də 

azərbaycanlıların dövlət idarəçiliyi və hərbi peşələrdən 

yadırğamalarını həyata keçirməkdən ibarət idi. (6,s.81).  

Azərbaycanlılarla ermənilər arasındakı ziddiyyətlər regionda 

olan hadisələrə də öz təsirini göstərmişdi. Bütün bunları nəzərə alan 

çarizm 1905-ci il inqilabı zamanı ermənilərdən bir vasitə kimi 

istifadə edib onları müsəlmanların əleyhinə qaldırdı. Bu zaman 

ermənilər bir o qədər də çox deyildilər. Qafqazda olan 54 qəzanın 

yalnız 5-də ermənilər çoxluq təşkil edirdilər.(7,s.68) 

      Belə ki, XX əsrin əvvəllərində erməni millətçiləri öz tarixi 

torpaqlarında yaşayan azərbaycanlıları planlı surətdə doğma 

yurdlarından çıxarmağa və milli qırğınlara  başladılar. 

Azərbaycanlılarla ermənilər arasında ilk toqquşma Bakı şəhərində 

başlayaraq sonra Şuşa, Zəngəzur, İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, 

Eçmiədzin, Cavanşir və Qazax qəzalarına yayıldı. Gəncə 

qubernatoru 1907-ci il avqustun 9-da Peterburqa məlumat vermişdi 

ki, zavallı azərbaycanlı kəndliləri üzərinə "təqribən yüz minlik 

zinvorlar (əsgərlər) ordusu göndərilmişdi. Türkiyədən olan 

qaçqınların və ancaq insan öldürməyə adət etmiş yerli baş kəsənlərin 

demək olar ki, hamısı bu orduya qoşulmuşdu".(5, s.464). 

 Ermənilərin bu əraziyə  köçürülməsindən  günümüzə qədər əssasız 

torpaq iddiaları, ruslaşdırma, erməniləşdirmə siyasəti davam 

etmişdir. 

          1918-ci  ildə  bu qırğınlar daha da kəskinləşmiş,  Bakıda mart 

soyqrımının başlanması ilə   eyni vaxtda  Şamaxı, Quba, Lənkəran,  

Hacıqabul, Şuşa, Zəngəzur, Naxcıvan və İrəvanda qanlı qırğınlar baş 

vermiş  və minlərlə  günahsız insanlar qətlə yetirilmişdir.Bu qırğınlar 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra da davam 

etmişdir. 

1920-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfat Şurasının sədri 

vəzifəsində işləyən, Moskvanın Bakıdakı nümayəndəsi 

N.İ.Solovyovun V.İ.Leninə göndərdiyi «Çevrilişdən sonrakı iki aydı 

(may-iyun) Azərbaycanda bizim siyasətimiz» adlı məktubunda 

(Ermənistanda və sərhəd ərazilərdə yaşayan azərbaycanlılara qarşı 

münasibətlər açıqlanır) N.İ.Solovyov yazırdı ki ən kədərli təsir 

bağışlayan Ermənistanla sərhəd  rayonlarında azərbaycanlılardan 

silahların alınması – bu, müsəlmanların ermənilər tərəfindən 

qırılmağa məhkum edilməsi demək idi – və ermənilərin Qızıl ordu  

tərkibinə və dəmir yollarının mühafizəsinə qəbul olunması idi. 

N.İ.Solovyov xəbər verirdi ki, Ermənistan Respublikası yaranarkən 

onun hüdudlarında 250 müsəlman kəndi var idi, indi onlar hamısı 

məhv edilmişdi, hal-hazırda orada bir nəfər də müsəlman yoxdur. 

Solovyov daha sonra yazır ki, «çevrilişə qədər Azərbaycanda Sovet 

Rusiyası ilə yaxınlaşmağa olan meyil nisbətən güclü idi … Bu meyil 

müsəlman ziyalılarının xeyli hissəsi arasında da müşahidə 

edilirdi…onlar bolşevizmdən böyük bəlalar gözləmirdilər». Yeni 

hökumətin inqilab komitəsinin azərbaycanlılardan ibarət olması 

faktını müsbət qiymətləndirən müəllif eyni zamanda bildirir ki, «heç 

kimə sirr deyil ki, inqilab komitəsinin başı üstündə Az KP MK durur 

ki, burada rəhbər rol gürcü-erməni qrupuna məxsusdur, bu isə pis 

idi». Bu rəhbər qrup MK-nın vasitəsilə Azərbaycan xalqını başsız 

qoymağı, kütləvi həbslər və güllələmək yolu ilə onun ən yaxşı 

nümayəndələrini məhv etməyi qərara almışdı. N.İ.Solovyov yazırdı: 

«Ziyalılar və burjuaziyanın nümayəndələri (Cümhuriyyət liderləri 

nəzərdə tutulur – H.M.) həbs olunur və güllələnirdi, bunlar demək 

olar yalnız müsəlmanlar idilər. Həbs edilmiş müsəlmanların dəstə ilə 

küçələrlə aparılması ermənilərdə açıq-aşkar bədxah sevinc doğururdu 

ki, … sovet hakimiyyətinin  təntənəsinin müsəlmanların 

düşmənlərinin təntənəsi,ümummilli fəlakət olacağı barədə 

xəbərdarlıq edən müsəlman millətçilərinin (müsavatçıların)irəlicədən 

dedikləri doğru çıxmağa başlayır» (1,v.8) 

İ.V.Stalin N.İ.Solovyovun məruzəsi ilə tanış olduqdan sonra 

1920-ci il sentyabrın 17-də V.İ.Leninə qaytararkən ona yazmışdı ki, 
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göndərilən məktubdakı xarakteristika yoxlanıldı, ümumən düzdür» 

(2,v.10) 

       1923-cü ildə  Ermənistan   öz havadarlarının və   kremlin dəstəyi 

ilə  Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini yaratdılar. (1923-1991). 

Bununlada ermənilərinYuxarı   Qarabağ bölgəsinə  yiyələnmək 

iddiası gerçəkləşdi.  

1920-1930-cu illərdə DQMV-də mərkəzin planına uyğun  

inzibati amirlik və zorakılık yolu ilə  kənt təsərrüfatının 

kollektivləşməsi, zorakılık yolu ilə yaradılan  kolxoz, sovxoz və 

MTS-lər vilayətin iqsadi  tələblərinə cavab vermirdi.1933-1934-cü 

illərdə  ölkədə  və o cümlədən  DQMV-də güclü aclıq baş verdi. 

Həmin  imkandan istifadə edən bölgənin  erməni rəhbərliyi Dağlıq 

Qarabağdan  Cəbrayıl, Qaryagin, Şamaxı və Gəncəyə  coxlu 

azərbaycanlı ailələri köşürülmüşdür. Arxiv sənədlərindən məlum 

olur ki,  həmin dövrdə  Ermənistan SSR-dən  DQMV-yə 450 erməni 

ailəsi köcürülmüş, evlə, işlə təmin olunmuşdular. (3,v.17-18)  

Kollektivləşmə ölkənin hər yerində olduğu kimi, DQMV –də 

əhalinin əsas kütləsinin həyat tərzini  imperiyanın prinsipləri 

əsasında dəyişdirdi. Bununla yanaşı, Dağlıq Qarabağın kəndlərində  

qədimdən yaşayan  azərbaycanlıların  sayı müxtəlif yollar və 

vasitələrlə  azaldıldı, köcürmə hesabına  Dağlıq Qarabağda  

ermənilərin sayı surətlə artırıldı. Vilayətin milli, etnik tərkibində  

xeyli dəyişikliklərə səbəb oldu. Bu sahədə daha güclü sosial  baza 

yaradılması üçün  zəmin hazırlandı. (4,v.21) 

Azərbaycan tоrpaqlarına qarşı daim ərazi  iddialarda оlan 

еrmənilər  bütöv XX əsr boyu bu  iddialarından əl cəkməmiş və 80-

ci illərinin sоnlarında Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qopardılıb   

Ermənistana birləşdirilməsi tələbi ilə  Qarbacova arxalanaraq 

yenidən  geniş  sеparatçılıq  fəaliyyətinə başladılar. 

K.Çernenko Sov.İKP-nin baş katibi seçiləndə ermənilər 

təəccübləndilər: «…Bu ola bilməz, Qorbaçov seçilməli idi.». 

Qorbaçovun seçilməsi ermənilərin milli bayramına çevrildi. Daşnak 

əhval-ruhiyyəli əhali qürrələndi: «Axır ki, bizim Sergeyin oğlu 

Kremlin sahibi oldu».  

Seçilməsindən cəmi bir həftə sonra onun görəcəyi işləri 

ermənilər belə proqnozlaşdırırdılar: Stalinin səhvini düzəldəcək –

Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirəcək, 
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siyasi büronun E.Şevardnadzedən savayı bütün üzvlərini 

dəyişdirəcək, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədrliyini də özü 

aparacaq, kapitalizmi bərpa edəcək, ölkənin ilk prezidenti olajaq.  

Belə də oldu. Deməli bu proqnoz deyil, Qorbaçovun ermənilərə 

əvvəlcədən yaxşı məlum olan planları imiş. 

Vilayətin ən məhsuldar əkin yerləri Yerevan və Moskvanın 

professorlarına hədiyyə verilirdi, onlar bu axarlı-baxarlı yerlərdə öz 

malikanələrini ucaltdılar. Vilayətin və qonşu rayonların yüzlərlə 

günahsız azərbaycanlısını erməni milislər yaxalayır, erməni hakimlər 

həbsxanalara göndərirdilərYüngülcə xəstələnmiş yüzlərlə 

soydaşlarımız daşnak xislətli həkimlərin «şəfalı» əllərinin qurbanı 

oldu (həkimlərdən Qukasyan, Dadamyan, Atayan, Balayan, 

Mirzəyan «başımızın tükü sayı türkü o dünyalıq etmişəm» deyə ən 

mötəbər erməni məclislərində qürrələnirdilər). 

Azərbaycanlı kadrlar sıxışdırılırdı. Ermənistandan, Fransadan, 

İtalyadan, Rusiyadan bərpaçılar gətirilirdi. Memarlıq baxımından 

Xankəndi Yerevanlaşdırılırdı. Şəhər başdan-başa erməni 

yazıçılarının, xadimlərinin heykəl xiyabanına çevrilmişdi. Alban 

abidələrinin yazıları, xaçları, ornamentləri erməni kilsələrinin oxşar 

atributlarına uyğunlaşdırılırdı. Mahnılarımız müxtəlif ölkələrin 

erməni müğənnilərinin ifasında gecəli-gündüzlü şəhəri başına 

götürmüşdü və erməni xalqının adına çıxırdılar onları. 

 Əsas məsələ bu idi ki, bölgədə baş vеrən hadisələrin əsas 

mahiyyəti dünya  ictimaiyyətindən gizlədilirdi. Burada gеdən 

prоsеslərə rəhbərlik isə, əsasən, Kremlin  muxtar vilayətdə yaratmış 

оlduğu və baş vеrən hadisələrə qеyri-оbyеktiv mövqеdən yanaşan 

Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi idarəçilik institutuna həvalə 

оlunmuşdu. Bu qurum  Dağlıq Qarabağla əlaqədar yaranmış 

problemin yalnız məhəlli münaqişə ocağı kimi tanınmasına çalışır 

və bir dövlətin tоrpaqlarının başqa bir dövlətin оrdusu tərəfindən 

işğal оlunması faktını gеniş ictimaiyyətdən gizli saxlamağa cəhd 

göstərirdi.  BMT, ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatlar və digər bir sıra 

qurumlar, SSRİ-nin özünün, hələ də yaşamaqda davam еtdiyinə 

görə, bu prоblеmin öhdəsindən gələ biləcəyinə inanırdılar. 

Azərbaycan Rеspublikasının ilk illərində (1991-1993) оna rəhbərlik 

еdən hökumətlərin isə Еrmənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllinə  dair  tutarlı kоnsеpsiyası yоx idi (7, s.129) 
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         Beləliklə, 1988-1993-cü illəri əhatə edən  birinci Qarabağ 

müharibəsi nəticəsində  20% torpaqlarımız işğal olundu. Bir 

miyondan cox insanlarımız qaçqın və məcburi köçkünlərimiz evsiz –

eşiksiz qaldılar.  Qarabağdan və Ermənistandan didərgin düşən  

soydaşlarımızın   evləri yandırılmış və bütün əmlakları məhv 

edilmişdir. Məcburi köçkünlüyə və qacqınlığa məruz qalan bu 

insanlar cadırlarda,  şəraitsiz yataqxanalarda 

yerləşdilmişdilər.Rayonlarımız  bütünlüklə işğal olundu.Xalqımız 

Meşəli, Qaradağlı,Xocalı,Ağdaban kimi XX əsrin ən ağır  faciəsini  

soyqrımın  yaşadılar.Birinci Qarabağ müharibəsi  nəticəsində 

Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ bölgəsi və ətraf yeddi rayon  

barbarlığa, vandalizmə məruz qalmış və yerlə-yeksan 

edilmişdilər.Qarabağ müharibəsinin xalqımız üçün də çox ağır 

nəticələri olmuşdur. Azərbaycan əhalisinin hər onda biri  qacqın və 

məcburi köçkün həyatı yaşamışdı. Otuz il ərzində  işğal altında olan 

Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülmə prosesi davam 

etmişdir.  

        Bununla da Ermənistan Qarabağda hərbi  cinayətlər törətmiş,   

Azərbaycanın  ən qədim tarixini özündə yaşadan  abidələrimizi, 

mədəniyyətimizi  tamamilə məhv etmişdilər. Qəbrstanlıqlar  açılmış 

və yer üzündə  insanlığa sığmayan beynəlxalq cinayətlər etmişdilər. 

Beləki insanların məzarları acılaraq qızıl  dişləri  çıxarılmış və qəblər 

açıq qalmışdır. Bütün bu faktları 44 günlük müharibədən sonra  

ölkəmizdə səfərdə olan xarici ölkələrin  nümayəndələri öz gözləri ilə 

görmüş  bu faktları sübut etmişdirlər.  

        Otuz il müddətində  BMT-nin  dörd qətnaməsi,  Qarabağla bağlı 

Azərbaycan vətəndaşını  narahat edən  bütün suallar və ümüdlər 

Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən cavabsız qaldı.  Otuz il müddətində  

Beynəlxalq ictimaiyyət, Qarabağ problemini öz üzərinə götürmüş 

ATƏT-in Minsk qrupu, Qaçqın və Məcburi köçkünlərin  işləri ilə 

məşğul olan BMT-nin Ali Komissarlığı, Azərbaycanın üzv olduğu 

Beynəlxalq Təşkilatlar  işğal  altında olan  ərazilərimizi  dəhşətli 

dağıntıya məruz qalmasını bilərəkdən  xəbərsiz oldular. ATƏT hər 

səfərində  Qarabağda manitorink  aparan zaman  bir dəfədə olsun bu 

dağıntılara, bu vandalizmə məruz qalmış ərazilərimiz  haqqında bir 

dəfədə olsun  fikir bildirmədilər. Özlərini dünyaya ” yazıq, fağır, 

sülhsevər millət” kimi göstərən  ermənilərin  hər cür vandalizmi, 
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terror, vəhşilik törədən  əməllərindən  xəbərdar olsalarda, ancaq 

bütün bu hadisələrə  səssiz və laqeyd qaldılar.Ermənistana havadarlıq 

edən bir sıra  böyük dövlətlər  işğal altında olan rayonlarımızın 

sərvətlərini ələ keçirmək üçün iri  şirkətlər qurdular. Otuz  il 

müddətində  bütün  Azərbaycanın yeraltı və yerüstü sərvətləri 

daşınıb xarıcı ölkələrə aparıldı. Ona görədə həmin dövlətlər üçün  

maraqlı olan Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalması idi. 

       Torpaqlarımızın  işğala məruz qalması, şəhərlərimizin, 

kəndlərimizi qəsəbələrimizin, Azərbaycanın  ən qədim tarixini 

özündə yaşadan  abidələrimizin, mədəniyyətimizin  tamamilə məhv 

edilməsi otuz il müddətində  Qarabağa rəhbərlik və havadarlıq  etmiş 

R.Koçaryan,  və S. Sarkisyan  cütlüyü tərəfindən həyata 

keçirilmişdir. 

        Beləliklə, XX əsrdən günümüzə qədər davam edən   

Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası  Yuxarı Qarabağ  

bölgəsinin və  ətraf  yeddi rayonun zəbt edilməsi,  bir milyona yaxın 

insanın qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsi ilə Azərbaycan 

tarixinə, mədəniyyətinə, maddi  resurslarının və iqtisadiyyatının 

tamamilə dağıdılması ilə nəticələnmişdir. Otuz il müddətində  

Ermənistanın hərbi birləşmələri tərəfindən  azərbaycanlıların 

yaşadığı bütün şəhərlər, qəsəbələr, kəndlər, tarixi mədəniyyət 

abidələri, meşələr  və  toxunulmazlıq statusuna  malik  olan 

qəbrstanlıqlar  tamamilə yerlə-yeksan edilmişdir. 

        Qarabağ  məsələsi  hər zaman  Azərbaycanın dövlət siyasətinin 

prioritetini təşkil edib və bu gün də belədir. Azərbaycan xalqının 

təkidi yenidən hakimiyyətə qayıdan  Heydər Əliyevin və prezident 

İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi gündən  başlayaraq  

münaqişənin Azərbaycanın Beynəlxalq  Təşkilatlar tərəfindən 

tanınmış ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli istiqamətində bütün 

imkanlardan istifadə edilib. Ancaq Ermənistan rəhbərliyi hər dəfə 

danışıqlar masasından yayınıb və işğalçı siyasətindən əl çəkməyərək, 

mövcud status-kvonun saxlanılması yolunda hər cür siyasi 

riyakarlığa əl ataraq beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərindən 

qaçaraq  münaqişənin dinc yolla həll edilməsinə   məhəl 

qoymamışdır. 

         Beləliklə, 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq,  böyük 

əziyyətlər hesabına əldə edilən nailiyyətlər, qazanılan uğurlar,2016-
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cı ilin Aprel döyüşləri   bizi addım-addım möhtəşəm qələbəyə 

yaxınlaşdırdı. Son 17 il ərzində Prezident  İlham Əliyevin 

uğurli  diplomatik addımları, xarici siyasət sahəsindəkiı fəaliyyəti 

Azərbaycanın haqlı mövqeyinin beynəlxalq hüquqi əsaslarını daha 

da möhkəmləndirdi. Ordu quruculuğunun inkiafına verilən xüsusi 

önəm dövlət siyasətinin prioritetini təşkil etdi. 

        Xalqımız 30 ilə yaxındır ki, işğal altında olan torpaqlarımızın 

azad olunmasını, tarixi ədalətin və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün 

bərpa edilməsini ümidlə, sevinclə gözləyirdilər. Bu  böyük ümidi və 

qaydışımızı  xalqımıza   Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı  İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Müzəffər Ordumuz   

bəxş etdi. Ermənilərin “böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq 

xülyasına birdəfəlik son qoyuldu. Rəşadətli 

ordumuz  təcavüzkarları  əzəli torpaqlarımızdan qovdu və 44 

günlük  zəfər yürüşü Azərbaycanın tarixi qələbəsini təmin etdi.  

Nəhayət işğala son qoymaq üçün  27 sentyabr  2020-ci ildə  müzəffər 

Azərbaycan ordusu 44 günlük  müharibədə  ordu  xalq birliyi 

nəticəsində ordumuz qələbə caldı. 

         Azərbaycan Ordusu peşəkar, hazırlıqlı, ən müasir və çevik 

hərbi texnika ilə təchiz olunmuş, istənilən hərbi tapşırığı uğurla 

həyata keçirə biləcək səviyyədə dünyanın ən güclü 

ordularındadır.  Ali Baş Komandanımızın qətiyyəti,  polad 

iradəsi,  Silahlı Qüvvələrimizin  rəşadəti, xalq-iqtidar birliyi, sıx 

həmrəylik  Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin milli maraqlarımıza 

uyğun həllini təmin etdi. Nüfuzlu beynəlxalq qurumların, o cümlədən 

dünyanın  güclü dövlətlərindən ibarət ATƏT-in Minsk qrupu 

həmsədrlərinin 30 il ərzində səmərəsiz fəaliyyəti və həll edə 

bilmədikəri problemi Müzəffər Azərbaycan ordusu həll etdi.  Bu 

müddət ərzində  davam edən hərbi əməliyyatlar çərçivəsində 

Azərbaycan Ordusu Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu yeralti 

istehkamlarını və  silahlı qüvvələrini darmadağın etdi. Düşmənin 

hərbi  texnikası tamamilə  məhv edildi, canlı qüvvəsinə ciddi zərbə 

vuruldu.Erməni hərbçilərinin silah-sursatlarını atıb qaçmaları bir 

daha təsdiqlədi ki, işğalçı  ordu artıq vahid komandanlığı olmayan, 

müqavimət qabiliyyətini itirmiş, başıpozuq dəstələrdən ibarətdir. 

    44 günlük müharibə nəticəsində  bir daha sübut olundu ki, 

Qarabağa döyüşmək üçün  gələnlər Fransa,  Aımaniya, Suriya və 
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Livandan olan muzdlu ermənilər terror təşkilatlarında  döyüş 

təcrübəsi keçmiş  terrorçu ermənilər döyüşürdü . 

        44  günlük  döyüşlərdə  muzdular  və Ermənistan ordus  yəqin 

ki, uzun illər Azərbaycan ordusunun sıldırım qayalar üzərində 

yerləşən Qarabağın üzük qaşı olan ŞUŞA şəhərin  azad olmasını və 

qəhrəman döyüşçülərimizin döyüş təcrübəsini  hec zaman 

unumayacaqlar. Topsuz, Tanksız ŞUŞA-nin alinması bütün 

Ermənistana  və muzdla döyüşən ermənilərə  dərs oldu.  Muzdlu 

erməni döyüşçülərinin çoxu müharibə bitməmiş döyüş meydanını 

qoyub qaçdilar. Otuz il ərzində ermənilərin “güclü ordu mifi” iflasa 

uğradı.  Müharibənin ən ağır günlərində  Ermənistan  qadınları  

Qarabağda döyüşən orduları üçün ərzaq  təminatının ağır olduğunu, 

ordunun  aclıqdan  ağır vəziyyətə düşdüyündən  ərzaq toplamaq 

kompaniyasına başladılar.Bu da Ermənistan ordusunun 

məğlubiyyətini addım və addım yaxınlaşdırdı.  

         Ordumuz şəhid verdi.İtgilərimiz oldu. İşğal altında olan 

ərazilərimizin   dəhşətli dərəcədə  dağıntıya məruz qalmasının  bir 

daha şahidi olduq. Bu müharibə nəticəsində  müharibə zonasına 

yaxın və uzaq  rayonlarımız atəşə məruz qaldı. Beləki, Tərtər, Bərdə, 

Aqdam, Ağcabədi, Beyləqan, Xocavənd, Mingəçevir, Gəncə, 

Qəbələ, Xızı, Göygol, Cəbrayıl, Fizuli, Goranboy, Tovuz, Qazax 

rayonları atəşə məruz qalmışdır.Gəncə, Bərdə və Tərtər   şəhərlərinə 

atılmış smeş tiplı raketlərdən insanlar və xüsusilədə uşaqlar faciənin 

qurbanı olmuşdular. Hərbi əməliyyyatlar zamanı 93 mülki şəxs həlak 

olmuş , 400 nəhər isə yaralanmışdı. Üç mindən cox  bina  tamamilə 

dağıdılmışdır.İşğaldan  azad olunmuş ərazilərimizdə  insanlarımızın 

tez-tez minaya düşməsi bir daha erməni xislətini,erməni nadanlığını 

göstərir. Müharibə bitsədə, hələ də Ermənistan minalanmış ərazilərin 

xəritəsini bu günə kimi verməmişdilər. Bununlada Ermənistanın bu 

düşmənçilik mövqeyi  Beynəlxalq cinayət daşıyır.Bu gün  

Ermənistanın Beynəlxalq məhkəmələr  və Hərbi Tribunal qarşisina 

cıxarılmasını sübut edən  yüzlərlə  faktlar və sübutlar  göz 

qabağındadır.Ermənistan, Qarabağdan və ətraf yeddi rayondan  

qovulmuş , didərgin düşmüş soydaşlarımızın məhv edilmiş əmlakları  

üçün təzminat ödəməlidir.Ermənistan məğlub oldu.2020-ci il   

Sentyabrın 27- dən başlanan müharibə, noyabrın 10 – da düşmən 

təslim olduğunu rəsmən elan etdi. Həmin gün Azərbaycan, Rusiya 
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Federsaiyası prezidentlərinin və Ermənistan baş nazirinin  iştirakı ilə 

bəyanat imzalandı. Bu bəyanat faktiki olaraq 

Ermənistanın  kapitulyasiya aktı idi.  

       Artıq dünya ictimaiyyəti erməni vəhşiliyinin, barbarlığının 

şahididir. Çünki  30 il ərzində işğal nəticəsində bütün 

infrastruktumuz tamailə məhv edilmişdir.  Ancaq buna baxmayaraq 

dağıdılmış, barbarlığa məruz qalmış ərazilərimizdə   əvvəlkindən də 

yaxşı infrastruktur qurulacaq.  Ali Baş Komandan  noyabrın 25- də 

xalqa müraciət etdi. Bildirdi ki, biz bu şəhərləri, bu rayonları yenidən 

dirçəldəcəyik. Bu rayonların bərpası ilə bağlı böyük planlarımız var. 

Artıq, bu planlar reallaşır, infrastruktur layihələri icra edilməyə 

başlanır. Şuşaya yeni yolun çəkilişi artıq başlanmışdır. 

     Qarabağ müharibəsinə gedən yol Müzəffər Azərbaycan  

Ordusunun  qələbəsi ilə başa catdı. Neçə illərdir ki, düşmən tapdağı 

altında qalmış  yurdumuz  indi azaddır. Bu, müstəqillik tariximizin 

şanlı səhifəsidir. Otuz ildi ümidlə yol gözləyən  soydaşlarımız 

səbrsizliklə qaydışı gözləyir.  

                      Qarabağ Azərbaycandır! 
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Hilal Şüheda Solmaz                                                                                                                  

(Türkiyə) 

 

Büyüyen Azerbaycan Ekonomisinin 

Çevresel Risklere Etkisi 

 

Bu çalışma Azerbaycan'daki ekonomik büyüme ile çevresel riskler 

arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Son dönemde yapılan 

araştırmalarla eşbütünleşme analizinden faydalanılmıştır. Daha 

güvenilir karşılaştırmalar elde etmek için Johansen, ARDLBT, 

DOLS, FMOLS ve CCR yöntemlerinin kullanıldığı bir araştırmaya 

atıfta bulunulmaktadır (Mikaliyov, 2018). Kübik, kuadratik ve 

doğrusal spesifikasyonlar, ekonomik büyümenin Azerbaycan'daki 

CO2 emisyonları üzerindeki etkisinin pozitif korelasyonlu olduğu 

sonucunu gösterirken bunun neden önlem almaya değer olduğundan 

yani küresel ısınma ve insanlığın karşı karşıya olduğu tehlikenin 

boyutunun hiç de azımsanamayacak kadar büyük olduğunu 

göstermeye çalışıyor. Çalışma, Azerbaycan hükümetinin çevresel 

risklerin oldukça farkında olmasına rağmen, yüksek karbon 

emisyonunu önlemek için atılması gereken daha çok adım olduğunu 

belirtirken, karbon salınımının olumsuz sonuçlarının karbon 

emisyonlarını azaltmayı amaçlayan ilgili çevre politikaları ile 

azaltılır olduğu sonucuna varıyor. 

Azerbaycan, son on yılda ortalama büyüme oranının rekor seviyelere 

ulaştığı ve yoksulluğun önemli ölçüde azaldığı bir "altın çağ" yaşadı. 

Ortalama olarak, bu dönemde ekonomi, esas olarak petrol sektörünün 

(yılda yüzde 21,5 büyüme), ancak petrol dışı sektörün önemli bir 

katkısıyla (yılda yüzde 11,1) reel olarak yılda yüzde 15,3 oranında 

büyümüştür. Sonuç olarak, yoksulluk 2001'de yüzde 49,6'dan 

2008'de yüzde 15,8'e önemli ölçüde düşmüştür (Önder, 2013). 

Azerbaycan'da ekonomik büyümeden karbondioksit emisyon 

oranlarının araştırılmasına yönelik Johansen, ARDLBT, FMOLS, 

DOLS ve CCR eşbütünleşme yöntemleriyle ekonomi politikalarının 

oldukça etkili olduğunu göstermesine rağmen, CO2 emisyonların ve 

ekonomik büyümenin birlikte arttığı görülüyor. Bu aynı zamanda, 

GSYİH'daki artışın Azerbaycan gibi ülkeler için CO2 emisyonlarının 

yüksek olduğunu iddia eden Saud ve diğerleri (2019) tarafından 



309 
 

verilen rakamlarda da gösterilmektedir. Öte yandan sonuçlar, 

Azerbaycan için karbon salımı ile ekonomik büyümenin karesi 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu bir kez daha 

gösteriyor. Yine de, ülke CO2 emisyonlarında bir artışa neden 

olmadan enerji tasarrufu önlemleri uygulayarak ekonomik 

kalkınmayı gerçekleştirme potansiyeline sahip olsa da (Opitz vd., 

2015 aktaran Mikayilov vd., 2018), mevcut durum konusunda 

dikkatli olmak çok önemlidir.  

İddia edildiği gibi, Azerbaycan'da petrol sektörüne yapılan önemli 

yatırımları artan karbon emisyonu miktarı ve çevresel risklerle 

doğrudan ilgilidir (Önder, 2013). Artan sera gazları (GHG) 

emisyonları, geri döndürülemez görünen tehlikeli iklim 

değişikliklerine neden oluyor. Neyse ki, Azerbaycan hükümeti 

karbondioksit miktarını 2020 yılı sonuna kadar OECD ülkelerinin 

uygun rakamlarına göre düşürmeyi planladı. Bu nedenle, ekonomik 

büyümeye zarar vermeden toplam CO2 emisyonlarını azaltmak için 

uygun bir çevre politikası, enerji verimliliğini artırmak, optimum 

altyapı yatırımlarının artırılması ve gereksiz enerji kullanımından 

kaçınmak gibi enerji tasarruflu politikaları kullanması mantıklı 

olacaktır (Mikayilov vd., 2018). Literatürde başarılı olup olmadığına 

dair kesin bir kanıt yok gibi görünse de, Covid-19 yüzünden bir 

gecikme yaşanmış olabilir. Ancak yine de bir hükümetin önceden 

önlem alması gerektiğini söylemesi ve bilinçli olması taktire şayan 

derece de  olumlu ve çevresel bir yaklaşımdır. Üreticinin ve 

hükümetin karbon salınımını azaltmaya yönelik optimal stratejilerini 

incelemek için geliştirilen teorik modeller Azerbaycan için de yol 

gösterici olabilir. Örnekler aşağıdaki gibidir: Optimal politika: 

Hükümet, çevresel hasar katsayısı belirli bir eşikten büyük 

olduğunda CTP yayınlamalıdır; aksi takdirde, hükümet LCSP 

yayınlamalıdır. Optimum üst sınır ve birim düşük karbon 

sübvansiyonu: Karbon ticaret fiyatı arttıkça, hükümet karbon ticaret 

fiyatı görece küçük olduğunda optimum üst sınırı iyileştirmelidir; 

aksi takdirde, hükümet optimum üst sınırı düşürmelidir. İlk birim 

karbon emisyonları veya çevresel hasar katsayısı arttıkça, hükümet 

optimum birim düşük karbon sübvansiyonunu azaltmalı, tüketicilerin 

karbon emisyonu azaltma seviyesine duyarlılığı arttıkça hükümet 

optimum sübvansiyonu iyileştirmelidir. Optimal üretim ve karbon 
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emisyonu azaltma seviyesi: Üst sınır arttıkça, imalatçı karbon 

emisyonu azaltma seviyesini iyileştirmeli, ancak sınır görece küçük 

olduğunda üretimini değiştirmeden tutmalı ve aksi takdirde üretimini 

artırmalıdır. Birim karbon sübvansiyonu arttıkça, imalatçı üretimini 

iyileştirmeli ancak optimum karbon emisyonu azaltma seviyesini 

değiştirmeden tutmalıdır. Üreticinin optimum karı: İlginç bir şekilde, 

sonuçlar, üst sınırın üreticiyi negatif etkilese de, karbon ticaret 

fiyatının üreticiyi daha iyi duruma getirebileceği söylenmektedir. 

Dahası, birim düşük karbon sübvansiyonu, üreticiyi her zaman daha 

iyi duruma getirir (Cao et al, 2017).  Bu şekilde, ülkenin refah düzeyi 

daha maliyetli olan karbon yakalama yöntemlerinin 

yaygınlaştırılmasına kadar geçen süre de artmaya devam ederken, 

çevreye duyulan bu duyarlılıkta uluslararası ve ulusal mecralarda 

Azerbaycan’a duyulan alakanın artmasını sağlayacaktır. 
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Hilal Şüheda Solmaz                                                                                                              

(Türkiyə) 

 

The Impact of the Growing Azerbaijan 

Economy on Environmental Risks 

 

This study examines the relationship between economic growth and 

environmental risks in Azerbaijan. Cointegration analysis has been 

used with recent research. In order to obtain more reliable 

comparisons, Johansen, ARDLBT, DOLS, FMOLS and CCR 

methods are referenced (Mikaliyov, 2018). Cubic, quadratic, and 

linear specifications show that the impact of economic growth on 

CO2 emissions in Azerbaijan is positively correlated, to show why it 

is worth taking action against environmental risks - that is, the 

increasing of global warming and its danger to humanity  should not 

be  underestimated. The study concludes that the negative 

consequences of carbon emissions are mitigated by relevant 

environmental policies aimed at reducing carbon emissions, while 

the Azerbaijani government is well aware of environmental risks, 

while stating that there are still more steps to be taken to prevent 

high carbon emissions. 

Azerbaijan has experienced a "golden age" during the last decade, 

when the average growth rate reached record levels and poverty 

decreased significantly. On average, the economy grew by 15.3 

percent per year in real terms during this period, mainly due to the oil 

sector (21.5 percent annual growth) but with a significant 

contribution from the non-oil sector (11.1 percent per year). As a 

result, poverty has dropped significantly from 49.6 percent in 2001 to 

15.8 percent in 2008 (Önder, 2013). Although Johansen, ARDLBT, 

FMOLS, DOLS and CCR have shown that economic policies are 

very effective with cointegration methods, which are aimed at 

researching carbon dioxide emission rates from economic growth in 

Azerbaijan, it is seen that CO2 emissions and economic growth have 

increased together. This is also demonstrated by the figures given by 

Saud et al. (2019), who argue that the increase in GDP result in 

increased CO2 emission rates. On the other hand, the results show 

once again that there is a positive and significant relationship 
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between carbon emissions and economic growth for Azerbaijan. 

Nevertheless, although the country has the potential to achieve 

economic development by implementing energy saving measures 

without causing an increase in CO2 emissions (Opitz et al., 2015 as 

cited in Mikayilov et al., 2018), it is very important to act wisely 

about the current situation as just one mistake can be vital. 

As claimed, significant investments in the oil sector in Azerbaijan 

are directly related to the increasing amount of carbon emissions and 

environmental risks (Önder, 2013). Increasing greenhouse gas 

(GHG) emissions are causing dangerous climate changes that seem 

irreversible. Fortunately, the Azerbaijani government has planned to 

reduce the amount of carbon dioxide by the end of 2020, according 

to the appropriate figures of OECD countries. Therefore, it would 

make sense to use an appropriate environmental policy to reduce 

total CO2 emissions without harming economic growth, energy-

saving policies such as increasing energy efficiency, increasing 

optimum infrastructure investments and avoiding unnecessary energy 

use (Mikayilov et al., 2018). Although there seems to be no 

definitive evidence of its success in the literature, there may have 

been a delay due to Covid-19. Nevertheless, it is admirable for a 

government to say that it should take action ahead of time and to be 

conscious. Theoretical models developed to examine the optimal 

strategies of the producer and the government to reduce carbon 

emissions can also be a guide for Azerbaijan. Examples are as 

follows: Optimal policy: The government should issue CTP when the 

environmental damage coefficient is greater than a certain threshold; 

otherwise, the government should issue an LCSP. Optimum cap and 

unit low carbon subsidy: As the carbon trade price increases, the 

government should improve the optimum cap when the carbon trade 

price is relatively small; otherwise, the government should lower the 

optimum cap. As the first unit of carbon emissions or the 

environmental damage coefficient increases, the government should 

reduce the optimum unit low carbon subsidy, and as consumers 

become more sensitive to the level of carbon emission reduction, the 

government should improve the optimum subsidy. Optimal 

production and carbon emission reduction level: As the upper limit 

increases, the manufacturer should improve the carbon emission 
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reduction level, but when the limit is relatively small, it should keep 

its production unchanged and otherwise increase its production. As 

unit carbon subsidy increases, the manufacturer must improve its 

production but keep the optimum level of carbon emission reduction 

unchanged. Optimum profit for the producer: Interestingly, the 

results suggest that although the upper bound negatively affects the 

producer, the carbon trade price can make the producer better off. 

Moreover, unit low carbon subsidy always makes the producer better 

off (Cao et al, 2017). In this way, while the time elapsing until the 

spread of carbon capture methods, which are more costly technique 

to reduce carbon emission, current sensitivity towards the 

environment will increase the interest and prestiege of  Azerbaijan in 

international and national channels. 
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Hüseyin Kayhan                                                                                                                          

(Türkiyə) 

 

İlhanlılar devrinde Azerbaycan'ın  

İktisadi durumu 

 

Moğollar Harezmşah Muhammed’i yenilgiye uğrattıktan 

sonra Rey’e kadar ilerlemişler (1220), burayı ele geçirip tahrip 

ettikten sonra sultanın peşinden batı İran’a Cibâl’e girmişler ve 618 

yılı başlarında (Şubat-Mart 1221) Tebriz’e yönelmişlerdi. Tebriz 

halkı Moğollara değerli eşyalar, erzak, kumaşlar ve atlar vererek 

şehre dokunmalarını önlemişlerdi. Moğollar, buradan Meraga’ya 

yönelip ele geçirmişler, kendilerine direnen halkı kılıçtan geçirip, 

şehri yakıp, yıkmışlardı (30 Mart 1221). Ağustos-Eylül 1221 

tarihinde Hemedan’ı aynı akıbete uğratarak Azerbaycan Atabeyliği 

topraklarına yönelmişlerdi. Burada ilk olarak Erdebil’i ele geçirip, 

büyük bir kısmını tahrip ettikten sonra yönlerini tekrar Tebriz’e 

çevirmişler, Atabey Özbek Nahçivan’a kaçtığı için sahipsiz kalan 

şehir halkı Moğollarla anlaşarak değerli mallar ve eşyalar vermek 

suretiyle kendilerini kurtarmışlardı. Tebriz’e dokunmadan Serav 

tarafına yönelen Moğollar, burayı da ele geçirip, yağmaladıktan 

sonra halkının büyük bir kısmını kılıçtan geçirip Arrân bölgesine 

hareket etmişlerdi. Burada ilkin Beylekan ele geçirilmiş ve aynı kötü 

akıbete uğratılmıştı (Ekim-Kasım 1221). Arran’da bulunan bütün 

küçüklü büyüklü yerleşim yerleri tahribata uğratılmışlardı. Moğollar 

bölgenin en büyük ve müstahkem şehri olan Gence’ye de saldırarak 

şehrin halkıyla anlaşıp, kararlaştırılan miktarda para ve mal 

karşılığında şehre dokunmadan komşu Gürcistan topraklarına 

girmişlerdi. Onlar 1224’te bölgeden ayrıldıkları zamana kadar 

tahribatlarını aralıksız sürdürmüşlerdi.270    

Azerbaycan’a saldırıların ikinci merhalesi 1231’de 

Çurmagun’un komutasındaki 40 bin kişiden oluşan bir Moğol 

ordusunun Rey ve Hemedan şehirlerini zapt ettikten sonra 
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Azerbaycan’a girmesi ile başlamıştı. Celâleddin Mengüberti onlar 

karşısında tutunamayınca güney-doğu Anadolu’ya çekilmiş, önceden 

mücadele ettiği Müslüman hükümdarlarından Moğol ilerleyişine 

karşı yardım istemiş ise de olumsuz cevaplar almıştı. Azerbaycan’ın 

başta Meraga olmak üzere bazı şehirleri Moğollara karşı oldukça 

kararlı bir şekilde mücadele etmişlerdi. Meraga ele geçirilince 

Moğollar halkın üzerine ağır vergiler koymuşlar, buradan Tebriz’e 

yönelmişlerdi. Tebriz’in önde gelenleri kendi aralarında topladıkları 

paralar ve değerli hediyeleri Çurmagun’a göndererek şehirlerini 

Moğol katliamı ve yağmasından kurtarmışlardı.271 Buradan Gence’ye 

yönelen Moğollar halkının çetin direnişi ile karşılaşmışlarsa da uzun 

bir kuşatmadan sonra 1235’te burayı da ele geçirmişler, büyük bir 

katliam yapmışlardı.272 Şemkur da tahrip edilmiş ve halkı kılıçtan 

geçirilmiş,273 diğer Azerbaycan şehirleri de aynı akıbete 

uğratılmışlardı. En son olarak 1239’da Derbend’in ele geçirilip tahrip 

edilmesi ile bütün Azerbaycan’ın Moğollar tarafından işgali 

tamamlanmıştı.274 Moğollar kırsal kesimde yaşayan köylere ve 

mezralara da saldırıp oraları da yağmalamayı ihmal etmemişler ve 

halkın çoğunu katliamlarla ortadan kaldırmışlardı.275   

Hulâgû Han’ın İran ve Kafkasları kontrol altına alıp İlhanlı 

Devleti’ni kurmasından sonra ilk ciddi rekabet Azerbaycan’ın 

hâkimiyeti için Altınordu Devleti ile yaşanmıştı. Zira, Moğolların 

Karadeniz ve Hazar Denizi havzalarını egemenlikleri altına almaları, 

ilk zamanlarda Cengiz Han soyundan gelen liderleri fetih politikaları 

çerçevesinde bir araya getirmiş iken, geçen zamanda bu birliktelik 

ekonomik ve ticari kaygılardan dolayı büyük bir rekabete ve 

mücadeleye dönüşmüştü. Dünya ticaretinin önemli bir kısmını 
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oluşturan Karadeniz ve Hazar havzasını ellerinde tutma istekleri 

İlhanlı ve Altınordu devletlerini karşı karşıya getirmiş, sonuçta 

ilişkileri gerginleşmiş, aralarındaki ticaret neredeyse yok 

denilebilecek bir seviyeye düşmüştü.276  

662/1262-63’te Hulâgû Han İran’a geldiğinde Tebriz'de 

Berke Han (1257-1266) adına ticaretle uğraşanların öldürülmelerini 

ve mallarını hazine için müsadere edilmesini emretmişti. Bu 

insanların çoğu Berke Han’ın Tebriz'de mülk sahibi olan ve iş gören 

ortakları idiler. Bu ortakların öldürülmelerinden sonra eşyaları ve 

malları Tebriz eşrafının ellerinde kalmıştı. Bu yapılanlara misilleme 

olarak Berke Han da İlhanlı ortaklarını ve tüccarlarını öldürerek 

mallarına el koymuş ve onların Azerbaycan’da ticaret yapmasını 

engellemişti.277   

Hulâgû Han 1265’te ölünce yerine oğlu Abaka Han (1265-

1282) geçmişti. O sırada hayatta olan Berke Han ile Abaka Han 

aralarında anlaşmaya varmışlardı. Bunun sonucunda Cuci ailesi 

Tebriz ve Meraga’dan birtakım gelirler bile almışlardı. Berke Han, 

bununla da yetinmemiş, Cuci ailesi adına Tebriz’de bir cami 

yaptırmak istediğini söyleyerek Abaka’dan izin almış ve kısa sürede 

bir cami yaptırmıştı. Bunun ardından kumaş imal etmek için bir 

atölye kurma izni de alınmış ve bunun için bir tesis yapılmıştı. Bu 

durum Berke ile Abaka arasında savaş çıktığı zamana kadar bu 

şekilde devam etmiş, yenilen Abaka kaçarken bu atölyeyi de tahrip 

etmişti. İki han arasında barış sağlanınca bu atölye tekrar imal 

edilmişti. Aralarındaki anlaşmaya göre, Berke Han’ın tebası ticaret 

yaparken kullanacakları paraları kendi ülkelerinden getireceklerdi. 

Böylece hem câmi, hem de kumaş atölyesi Berke Han adına tekrar 

açılmış, bu durum onların Tebriz ve Meraga’da hak iddia etmelerine 

yol açmıştı. Sonrasında bu iki şehrin kendilerine bırakılması için 

Gazan Han’a bir elçilik heyeti göndermişler, fakat bu talepleri 
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şiddetle reddedilmişti. İleriki yıllarda da Altınordu hanları bu iki 

şehir üzerinde hak iddia etmeye devam etmişlerdi.278       

Berke Han'ın ölümünden sonra oğlu Mengü Timur (1266-

1280) onun halefi olmuştu. Onun zamanında Abaka Han ile savaş 

çıkmış, 3 bin İlhanlı süvarisi nehirden geçerken buzların kırılması 

sonucu boğulmuşlardı. Abaka Han, Derbend’in İlhanlılara ait olan 

tarafında Siba denilen bir duvar örerek sınırlarını kapatmıştı. Mengü 

Timur’un ordusu geri çekilmiş, bundan sonra ticaret normale dönmüş 

ve tüccarlar iki taraf arasında rahatça ticaret yapmışlardı.279  

Mengü Timur’un yerine Tokta (1290-1312) geçtiği zaman 

karşılıklı olarak elçiler gönderilmiş, mektuplar yazılmış ve tacirlerle 

bankacılar için yollar tekrar açılmış, yolcuların güvenlikleri 

sağlanmıştı. Arran vilayeti araba ve çadırlarla, at ve koyun 

sürüleriyle dolmuş, uzun bir aradan sonra bu ülkelerin malları büyük 

bir rağbet görmüştü.280 Tokta, 702/1302-1303’te elçilerini Gazan'a 

göndererek Azerbaycan'ın Cengiz Han yasasına göre bölünmesi 

gerektiğini bildirmişti. Ona göre, Batu'ya ait bu toprakların gelirleri 

Gazan tarafından yıllardır zorla ele geçiriliyordu. Gazan Han’ın 

gerçeği görerek Azerbaycan’ı teslim etmesi gerektiği, yoksa yüz 

binden fazla askerinin burayı almak için savaşmaya hazır olduğunu, 

böyle bir ordunun saldırısına ise kimsenin karşı koyamayacağını 

söylüyordu. Gazan Han ise bu isteği şiddetle reddetmişti.281 Tokta, 

kendisi ve hanedanı İslâm’ı kabul etmiş olmasına rağmen din 

unsurunu uluslararası ilişkilerde İlhanlılara karşı kullanamamıştı. 

Birçok dine mensup sayısız kişilerle ticaret yapan Moğollar ticari 

alandaki üstünlüklerini ve özel imtiyazlarını Gazan Han’ın 

zamanında artık Müslüman tacirlere kaptırmışlardı.282    
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Altınordu hanları sürekli olarak İlhanlı hükümdarları ile 

anlaşma zemini arayarak Azerbaycan üzerinden ticaret yapma 

politikalarını canlı tutmuşlardı. Bunun sonucunda, her hükümdar 

değişiminde İlhanlı ülkesine heyetler göndererek ticari anlaşmalar 

yapmaya çalışmışlardı. Bu cümleden olarak, Gazan Han’ın 

ölümünden sonra İlhanlı tahtına geçen Olcayto Han’a barış ve 

uzlaşma sunmak için Tokta Han’ın gönderdiği elçileri 8 Aralık 

1304’te Tebriz’e varmışlardı.283 Bu heyetin görüşmeleri sonucunda 

iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin canlı tutulmaya çalışıldığı 

anlaşılmaktadır. Tokta Han’ın 1312’de ölümünden sonra yerine 

geçen Özbek Han’ın (1312-1340) yolladığı elçiler de 13 Ekim 

1312’de Sultaniye’ye gidip, Olcayto Han’dan, Mengü Timur 

zamanında başlayan barış süreci sırasında Tebriz ve Meraga’da ticari 

alanda başlatılan ilişkilerin devam ettirilmesini, yolların açılmasını, 

tüccarların her iki ülke arasında gidip gelmeleri, malların ve 

kumaşların ticaretine izin verilmesini istemişlerdi. Olcayto Han bu 

istekleri olumlu karşılamış olacak ki, Altınordu elçilik heyetine izzet 

ve ikramlarda bulunmuştu.284    

Büyük ticari potansiyelinden ötürü İlhanlı ve Altınordu 

devletlerinin arasında önemli bir sorun oluşturduğunu gördüğümüz 

Azerbaycan’ın en önemli şehri Tebriz idi. Burası Urmiye Gölü’nün 

yaklaşık 50 km. doğusunda, Şâhâ yarımadası yakınlarında göle 

dökülen bir ırmağın üzerinde kurulmuştu.285 28 Ağustos 1046’da 

Tebriz’e gelen Nâsır-ı Husrev, Azerbaycan’ın merkezi olduğunu 

belirttiği bu şehrin eni ve uzunluğunun 1.400 adım (yaklaşık 1.07 

km.) olduğunu bizzat ölçerek, büyüklüğünü ortaya koymuştu.286 

Burası Selçuklular ve İldenizliler zamanında büyük bir uluslararası 

pazara dönüşmüştü. Her din ve milliyetten insanların bir arada 

bulunduğu, kültürlerin kaynaştığı büyük bir merkezdi. Bu özelliği 

sebebiyledir ki İlhanlılar tarafından başkent yapılmış ve büyük 

yatırımlarla önemli bir metropol haline getirilmişti. Bu dönemde 

şehre gelen birtakım gezginlerin anlatımları da bunu ortaya 
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koymaktadır. 1271’de Azerbaycan’a gelen Marko Polo, Tebriz’in 

Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarının ortasında kurulmuş büyük 

bir pazar olduğunu, Hindistan, Bağdat, Hürmüz, Venedik ve 

Ceneviz’den çok sayıda tüccarın buraya gelerek ticaret yaptıklarını 

belirtmektedir.287 Eserini 1275’te yazan Zekeriya Kazvînî de Tebriz 

halkının çok zengin ve zanaatkâr olduğunu, ayrıca Azerbaycan’da 

paraların genelde bu şehirde basıldığını söyleyerek şehrin önemini 

ortaya koymaktadır.288  

Her milliyet ve dinden insanların yaşadığı Tebriz’in halkı 

geçimini ticaret ve el sanatlarıyla sağlamaktaydı.289 Burada oldukça 

güzel ipekli kumaşlar yaygın olarak dokunmaktaydı.290 Buradan altın 

karışımı ipekli kumaşlar, tekstiller, halılar, elde hazırlanmış hassas 

ürünler, kuru meyveler vb. ihraç olunmaktaydı.291 Burası kıymetli 

taşlar bakımından doğunun en ileri gelen şehirlerinden birisiydi.292 

Yerli ürünler kadar dış ülkelerden ithal edilmiş nadide mallar da 

bulunuyor ve satılıyordu.293 Trabzon üzerinden Tebriz’e transit 

olarak ulaştırılanlar arasında değerli eşyalar, tekstil ürünleri, boyalar, 

baharatlar, İtalyan, Fransız ve Flamanlara ait ince dokunmuş 

kumaşlar, keten ve kadife kumaşlar, cam, metalden yapılmış eşyalar 

vb. bulunmaktaydı.294 Marko Polo’nun söylemiyle, “burası tacirler 

için tatlı kârların yapıldığı bir cennetti.”295 

Tebriz’in yerli üretiminin çeşitliliğini gösteren önemli bir 

belge de Reşîduddîn oğlu Mecduddîn'e yazdığı mektupta ortaya 

konulmaktadır. Bu mektuba göre, Reşîduddîn oğlundan Tebriz 

ustalarından yeni dokunmuş 200 top dokuma kumaş, 200 top yün 

elbise, keçi kılından yapılmış 300 kemer, 200 saç bandı, iki bin farklı 
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renkte kumaş, bin adet sıradan yünlü kumaş, bin adet kaba yünlü 

elbise, iki bin çift çizme, iki bin samur derisinden yapılmış yakalık, 

kürk astarlığı için yüz top kürk, yüz top vaşak derisi, iki bin top 

sincap derisi, iki yüz top kızıl tilki derisi, bin takım elbise alıp 

göndermesini istemişti. Yine bu mektupta, Şirvan ve Şamahı’dan 300 

top kakım, bin top ablak, 500 top sincap, 500 top vaşak, 200 top yaka 

astarı, 500 adet astar isteniyordu.296  

Tebriz’de ipek endüstrisi o kadar gelişmişti ki, buranın 

banliyösü konumunda olan Rab-ı Reşîdî’de bulunan ipek dokuma 

atölyelerinde çalışmak üzere Antakya'dan 50, Kıbrıs'tan 20 ipek 

dokumacı Tebriz'e getirilmişti.297 Burada çalışanların giyim-

kuşamları da farklıydı. Bunlara özel olarak Tebriz’de hazırlanmış 

gömlek, ceket, peçe ve baş örtüsü giyilmekteydi.298 

Moğol hâkimiyeti zamanında Tebriz’in büyümesi ve 

gelişmesi hız kazanmış, Hamdullah Kazvînî’nin belirttiğine göre, 

1330’lu yıllarda artık burası İran’ın Kubbetu’l-İslâm’ı olarak 

adlandırılmaya başlanmıştı.299 Fransisken keşişi Oderich von 

Portenau, 1318’de başlayan seyahatinin ilk anlarında uğradığı 

Tebriz'i o zamanki dünyanın emtiaca en zengin şehri olarak tasvir 

etmişti.300 1332'de Tebriz'i ziyaret eden İngiliz gezgin John 

Mandevils, bu şehri dünyanın en büyük ve en görkemli şehri olarak 

adlandırmış ve sadece Tebriz'deki ticaretten elde edilen gelirin, 

Avrupa’daki en zengin Hıristiyan kralının gelirini aştığını 

söylemişti.301 Tebriz’in gerçek rakamlarla büyüklüğünü ortaya koyan 

ise 1402 yılında Papalık Devleti’nin elçisi olarak Timur’a gönderilen 

İspanyol asilzadesi Ruy Gonzáles de Clavijo olmuştu. Clavijo, 

anılarında Tebriz’i, iki dağ arasında kalan bir ovada kurulmuş, 

                                                           
296 Reşîduddîn Fazullah, Kitâb-ı Muketebût-ı Reşîdî, (34. Mektup, 183-207) 188, 
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çevresinde surların bulunmadığı, yaklaşık 200.000 evden meydana 

gelen, alışverişin çok hızlı ve hareketli olduğu oldukça büyük bir 

şehir olarak tanıtmaktaydı.302 Surlarının bulunmaması şehrin hızlı 

büyümesinin bir sonucu olarak sur dışındaki yerleşimin 

yoğunluğunun bir göstergesiydi.    

Tebriz’in bir taraftan Karadeniz üzerinden Rus steplerine, 

İskandinavya’ya kadar uzanan alanla ticari ilişkileri varken, diğer 

taraftan da İran üzerinden Hindistan’a kadar uzanan alanlarla ticari 

ilişkileri olduğu görülmektedir. Devrin önemli gezginleri bunu 

seyahat notlarında dile getirmektedirler. Nitekim, Marko Polo 

1270’lerde Hind ürünlerinin doğudan batıya olan hareketinin Basra 

ve Bağdat yoluyla daima aynı istikameti takip ettiğini, daha o zaman 

bile Tebriz-Hindistan arasında ilişkiler olduğunu bildirmektedir.303 

Marino Sanudo Torsello da 1307’de derlediği Secreta Fidelium 

Crucis adlı eserinde, batıya gönderilmek üzere Moğol 

İmparatorluğu’nun batı bölgesinden yol alan Hind ürünlerinin ya 

Bağdat’tan yahut da Tebriz’den geçtiğini söylemektedir.304   

Uluslararası büyük bir pazar olması sebebiyle Tebriz’in Batı 

Avrupa ile de yakın ticari ilişkileri vardı. Özellikle Venedik ve 

Ceneviz’den pek çok tacir buraya gelmekteydi.305 Bunlar, ileriki 

sayfalarda anlatacağımız üzere, ticari antlaşmalar yaparak şehirde 

komünler oluşturmuşlar ve konsolosluklar açmışlardı. Bunlar aynı 

zamanda Ayas’tan ve Trabzon’dan Anadolu’ya giren ticari malları 

kara yoluyla Tebriz’e nakletmekte idiler. Ünlü İtalyan tüccar 

Pegolotti, 1335-43 yılları arasında derlediği eserinde İtalyan 

tacirlerinin her zaman takip ettikleri yolun Kıbrıs’tan başlayarak 

Ayas limanından Anadolu’ya girip, Kilikya üzerinden Sivas’a, 

buradan da Fırat Nehri’ni ve sonra da Aras’ı geçerek Tebriz’e 

ulaştığını yazmaktadır.306  
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Bağdat’ın 1258’de Hulâgû Han tarafından ele geçirilip tahrip 

edilmesine kadar Hindistan, Çin ve Türkistan’dan gelen mallar hep 

Tebriz üzerinden Akdeniz’e ulaştırılıyordu. Bu tarihten sonra ticaret 

yolu kuzeye, yani Karadeniz’e yönelmişti. Batıya gönderilen malları 

denize taşıyan kervanların Tebriz’den kalktıktan sonra Trabzon’a 

gitmek için yürüyecekleri yol Akdeniz’e çıkmak için yürüyecekleri 

yoldan daha kısa idi. Pegolotti’ye göre, Trabzon'dan Tebriz'e at 

sırtında tek başına 12-13 gün seyahat edilerek ulaşılıyordu. Daha 

yavaş olan kervanlar ise iki şehir arasındaki mesafeyi yaklaşık 30-32 

günde aşmaktaydılar.307 İşte bu sebepten, Orta Asya’dan gelen 

malların tamamı Akdeniz’e ulaştırılırken, 1258’den sonra bu 

malların büyük bir kısmı Tebriz şehrinden Karadeniz’e yönelmiş ve 

çıkış yeri olarak Trabzon’u bulmuştu. Trabzon Rumları burada yeni 

durumdan kendi çıkarları için yararlanma yerine ticari organizasyonu 

bölgeye yeni gelen İtalyanlara terk etmişlerdi. Moğol Hanları ile Batı 

devletleri arasında karşılıklı gönderilen birçok elçilikler sayesinde 

Orta Asya kapılarının açıldığını gören Avrupalı tacirler de gayretleri 

sayesinde açılan bu alanı işletmek için harekete geçmişlerdi. Bazıları 

buradan Tebriz’e gitmekteydi.308      

Türkler ve Moğollar ticaret yolları içinde vergilendirmeye 

esas ticaret anlayışını kurumsallaştırmışlardı. Bu durum kendini 

özellikle yolları açık tutma şeklinde göstermişti.309 Gazan Han, aynı 

zamanda ticari yolların ve yolcuların güvenliği için acil önlemler de 

almış, başkent Tebriz’den Hindistan, Orta Asya ve Karadeniz’e 

açılan güzergâhlardaki yol güvenliğini sağlamıştı. Tebriz’den 

Trabzon’a giden güzergâh Doğu ile Batı arasındaki ticarette hayati 

rol oynaması sebebiyle iyi korunmuştu. Trabzon, Tebriz’in Batıya 

açılan asıl liman kapısıydı ve Batı’nın Tebriz’e ulaşmasını sağlayan 

ana kapıydı.310 Bu meyanda Gazan Han, Eylül 1301’de 
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Azerbaycan’a bir ordu ile gelerek dağlarda yuvalanan yol kesici 

haydutları ortadan kaldırmış ve böylece tüccarların güvenlik içinde 

bölgeye gelip, ayrılmalarını sağlamıştı.311 Gazan ayrıca faal bir 

ticaret siyaseti takip ederek kredi şirketlerinin haddinden fazla 

yüksek olan faiz nispetlerini indirmiş ve Mayıs 1299 tarihinde 

verdiği emirlerin birçok defa ihlal edilmesinden dolayı para ikrazını 

ve faiz almayı mutlak olarak yasaklamıştı. Ayrıca fiyat işlerine de 

karışmış, tacirlerin hesap defterlerini tetkik etmişti.312  

Ticareti geliştirmek için alınan önlemlerden birisi de yeni 

şehirler kurmak ve burada her türlü ticari faaliyetlerin rahatça 

yürütülmesini sağlamak idi. Öyle görülüyor ki, bu konuda ilk 

teşebbüste bulunan Hulâgû Han olmuştu. O, Karni Ovası’nda 

(Allahuekber Dağları çevresi) yeni bir şehir kurma girişiminde 

bulunmuştu.313 

Argun, 1290 sonlarında Tebriz’in Suriye yönünde muazzam 

bir şehir inşa edilmesi için emir vermiş, mimarlar ve ustalar hemen 

faaliyete başlamışlardı. Burada büyük paralar harcanarak yeni bir 

şehir inşa inşasına başlanmış ve muhteşem binaların temelleri 

atılmıştı. Arguniyye adı verilen bu yeni şehirde isteyen herkes 

belirlenen standartlar çevresinde evler yaptırabilmelerine izin 

verilmişti. Büyük paralar harcanmasına rağmen şehrin tamamlanması 

mümkün olmamıştı.314   

Tebriz, İlhanlıların merkezi olması sayesinde nüfusu büyük 

bir süratle artmış ve biraz sonra eski şehrin yanında Şenb denilen 

mahalde Gazan Han ismine izafetle Gazaniye adında yeni bir şehir 

doğmuştu.315 Bu şehir kısa sürede büyük bir ticari önem kazanmış, 

güzel ipekliler, dibalar, halılar, işlenmiş kıymetli taşlar ve nihayet 
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dünyanın her tarafından çıkıp da akla gelemeyen malları bünyesinde 

bulundurmuştu.316   

Vezir Reşîduddîn’in Gazan Han zamanında temelini atıp 

Olcayto Han zamanında Tebriz’in kuzey-doğusunda Surhab’da 

tamamlattığı, içerisinde birçok eğitim ve bilim kuruluşlarının da 

bulunduğu Rab-ı Reşîdî dev bir uydu şehirdi. Burada 24 kervansaray, 

1500 dükkân, Bâzâr-ı Şehristân-ı Reşîdî adında büyük bir pazar, 

darphane, ipek kumaş boyama atölyesi ve bir kâğıt imalathanesi de 

bulunuyordu.317    

 Ticareti geliştirmek için alınan önlemlerden birisi de İtalyan 

tüccarlara Azerbaycan’da ve İran’da geniş ticari imtiyazlar tanımak 

olmuştur. İlk olarak Cenevizlilere ticari imtiyazlar tanınıştı. Gazan 

Han’ın İlhanlı ticari politikasını kuzey ticaret güzergâhları ve 

Karadeniz’e yöneltmesi sonucunda 1291-92 yılları arasında 

Trabzon’da yerleşen ve koloniler kuran Cenevizliler eş zamanlı 

olarak 1295’ten sonra Tebriz’e varmışlardı.318 1304’te Ceneviz'liler 

Tebriz’de ticaret büroları kurmuşlar ve konsolosluk da açmışlardı.319  

1320'de Venedikli tüccarlar Ebû Said Bahadır Han ile bir 

ticaret anlaşması imzalamayı başarmışlar, İran ve Azerbaycan'ın her 

yerine serbestçe gelip ticaret yapabilecek konuma ulaşmışlardı. 

Bunlar gümrük hariç tüm vergilerden muaf tutulmuşlardı. Ebû Said, 

ülkesindeki bütün hükümet yetkililerine Venedikli tüccarlara ve 

kervanlara yardım etme talimatı vermişti. 1324'te Venedik'ten 

Tebriz'e bir konsolos gelmiş ve Venedikli tüccarlar yavaş yavaş 

Tebriz'de ticaret ofisleri kurmaya başlamışlardı. Bu tür ticaret 

işletmelerinin sayısı o kadar fazlalaşmıştı ki, 1328'de Venedik'ten 

özel bir müfettiş bu büroların çalışmalarını incelemek için Tebriz'e 

gelmek zorunda kalmıştı.320  

İtalyanların ve temsilcilerinin birincil önceliği kendileri için 

hayati öneme sahip Tebriz-Trabzon yolunun güvenliğini sağlamaktı. 
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Her iki taraf güzergâhın korunması için aralarında kaideler 

oluşturmuşlardı. 1331-32 yıllarında Venedik’le İlhanlılar arasında 

yapılan bir antlaşma ile yalnızca güzergâhın değil, burada seyahat 

eden yolcuların ve tüccarların da güvenliği sağlanmıştı.321 

Vergilere gelince, bunların başlıcaları Uluğ-mal (dalay) ile 

genel vergi denilen arazi ve emlak vergisi kalan, kopçur ve 

tamga’lardan ibaretti. Çiftçilerden alınan 1/10 tutarındaki kalan ile 

göçebelerden 100 koyundan 1 koyun şeklinde alınan kopçur da 

önemli vergilerdi. Ayrıca nüfus başına 7 dinar vergi alınmaktaydı. 

Tüccardan ve pazara getirilen maldan alınan önce 240 dinardan 1 

dinar, sonraları 120 dinardan 1 dinar olarak tahsil edilen Tamga 

vergisi gelmekteydi. Bunların dışında Azerbaycan'da darugalık 

(şahnegi), sabun parası, köçe parası gibi mahalli ihtiyaçlara ve 

Tabkur ismiyle şehirlerin imarına harcanan vergiler de alınmıştı. 

Tebriz kalan ve kopçur vergilerinden muaf tutulmuştu. Burası ticaret 

merkezi olması sebebiyle tamga geliri çok olduğundan yalnızca 

tamga ödemekteydi. Vergi gelirlerini belirlemek için diğer ülkelerde 

olduğu gibi Azerbaycan’da da şumare denilen nüfuz sayımı 

yapılmaktaydı. Vergiler para (mal) ile alındığı gibi, cins olarak da 

bilhassa gaile, ordu için erzak ve hayvanlar ile ayni olarak alınmakta 

idi.  Hesaplar genelde 3,072 gramlık dirhemle, bunun 260 misli, yani 

798.720 gram tutan o zamanki Tebriz men i ve bunun 100 misli yani 

79,8 kilo olan tagar ile yapılmış, ordunun hesapları da bu tagar ve 

men ile yapılmıştı.322  

İlhanlılar zamanında ticaret denilince ilk zamanlarda akla 

gelen genelde Ortak denilen büyük tüccarlardı. 1258’de Bağdat’ın 

ele geçirilmesi ile Irak’ta yerleştirilen ortaklık sistemi,323 daha sonra 

Kafkasya’da324 ve Azerbaycan’da etkin hele getirilmişti. Öyle 
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anlaşılıyor ki, Azerbaycan’daki ekonomik faaliyetleri arttıran 

sermayenin büyük kısmı Moğollar tarafından temin edilmekteydi. 

Onlar, büyük altın ve gümüş stoklarına sahip idiler. Reşîduddîn 

Fazullah, Moğolların istilâ ettikleri şehirlerinden yağmaladıkları altın 

ve gümüşleri eritip baliş denilen külçeler haline getirdiklerini,325 

Cuveynî ise, bu altın ve gümüş balişlerin hâkim olunan ülkelerdeki 

tüccarlara hazineden kredi olarak verilip, kararlaştırılan faiziyle 

birlikte tahsil edildiğini yazmaktadır.326 Bu şekilde kredi kullananlara 

da ortak denilmekte idi.  

Ortaklık müessesesini Moğol hanlarına kabul ettirip, onlar 

için önemli bir gelir kapısı haline getirenler Uygurlar olmuşlardı. 

Onlar, Soğdlularla temasları sonucu mali ve parasal faaliyetlerde 

bazı yetenekler kazanarak, öğrendikleri para-kredi işlerinde 

uzmanlaşmış idiler.327 Moğol hükümdarları başta olmak üzere, 

müşavirler, prensler ve prensesler Uygur tüccarlarına ya da halka 

borç verip faiz uygulama yoluyla ticaret yaparlardı. Verilen kredi her 

yıl ikiye katlanarak büyümekte, bir kundak gümüşlük ana para, 

tekrar tekrar faizlenerek 10 yıllık süre zarfında 1.024 kundak faiz 

getirmekteydi. Hiçbir sınıf bu tüccarlar kadar itibarlı değillerdi. 

Kazançlarından başka bir şey düşünmeyen bu tüccarlar Moğol 

hanlarından % 100 faizle aldıkları kredilerden azami gelir elde etmek 

için mücevher, kumaş ve elbise, kürk ve hayvan ticareti 

yapmaktaydılar. Yeterince kazanç sağlayamadıkları zamanlarda 

kendilerine verilen yetkileri kötüye kullanıp, gece soyguna 

uğradıklarını söyleyerek halktan tazminat almaktaydılar.328 İtibarlı 

ortaklara payza ve yarlığ verilerek, bunlardan fazla vergi 

alınmamaktaydı. Bunlar mühür (tamga) yapmak, payza dağıtmak ve 

silah deposunu idare etmek gibi çok önemli işleri de yapmaktaydılar. 
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Riba unsuru taşımasına rağmen Müslüman tüccarlar da Moğol 

hazinesinden kredi almakta idiler.329 Moğol halkının ise bu tür 

ticaretle işleri olmaz, onlar sadece ipek, üç ayaklı kazan, nakışlı 

ahşap ve gıda ürünlerinden başka bir malla ilgilenmezlerdi.330   

Ortaklar'la uzan diye isimlendirilen sanatkârlar, Moğol 

hanları tarafından ayrı darugalıka (şahnelik) tabi tutulmuşlar ve 

bunların reisine de ortak ve uzanların darugası denilmiş, bu da bir 

çeşit ticaret ve sanayi bakanlığı gibi bir hükümet kurumu olmuştu.331 

Nitekim, Hulagü, 1258’de Bağdat’ı ele geçirdikten sonra Ali 

Bahadır’ı şahnelik makamına getirmiş ve ortaklar ile uzanların 

başkanlığına tayin etmişti.332 

Görüldüğü üzere, devlet hazinesinden kredi alan ortakların 

baş hissedarları, hükümdar ailesi ile büyük noyanlar olmuştu. 

Bunlarda faizli kredi hususu tatbik olunduğundan, bu da şeriata 

aykırı riba sayıldığından ortak, aslında gayrimüslim Moğolların ve 

Uygurların teşkilatı sayılmıştı. 1295’te Gazan Han ile başlayan 

İslâmlaşma süreci ile İlhanlılar Müslüman olunca buna karşı vaziyet 

almak mecburiyetinde kalmışlardı. Buna rağmen bu müessesenin 

tamamen yürürlükten kaldırılması çeyrek yüzyıldan daha fazla 

zaman almış gibi görünmektedir. Reşîduddîn, güvendiği adamlarına 

5 bin tümen borç vermişti. Bu borcun çoğunu ticaretle uğraşan 

tüccarlar almıştı. Ölürken o paralarının eşine ve oğullarına 

verilmesini vasiyet etmişti. O, bu para vasıtasıyla ticaretten elde 

edilen gelire ortak olmaktaydı. Baş vezir Taceddin Alişah’ın da 

Tebriz’de, Sultaniye’de, Bağdat’ta ve diğer şehirlerde birçok ticaret 

şirketleri faaliyet göstermekteydi.333 Bunların normal ticaretten çok, 

ortaklık veya benzeri yüksek faizle kredi veren kâr marjı çok yüksek 

müesseseler olduğunu tahmin edebiliriz. İlhanlılara ait anonim bir 

münşeat mecmuasında, ticari ortaklığın normal seyrine döndüğüne 

                                                           
329 Cuveynî, I, 211. 
330 Peng Da Ya, Xiu Ting, 130. 
331 Z. V. Togan, 309-310. 
332 Reşîduddîn Fazullah, II, 1019. 
333 Seyidağa Onullahi, 53. 
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dair Haziran-Temmuz 1331 tarihli bir belge ortaklık uygulamasının 

ancak bu tarihlerde sona erdiğini ortaya koymaktadır.334     

Ortaçağlarda Azerbaycan, zengin İslâm dünyasına açılan bir 

kapıydı. Karadeniz’in kuzeyinden ve doğu Avrupa’dan gelen ticaret 

yolu denizden Anadolu’ya ulaşmakta, Trabzon limanı üzerinden 

Erzurum, Erzincan ve Ahlat’ı takip ederek Azerbaycan’a girmekte ve 

Tebriz’e varmakta; buradan da İran içlerinden hareketle Türkistan’ı 

kat edip Çin’e ulaşmakta idi.335     

Azerbaycan toprakları maden cevherleri yönünden de 

zengindi. Meraga’nın kasabalarından birisi olan Musula’da demir 

madenleri işletilmekteydi.336 Kuzeyden güneye doğru uzunluğu 

yaklaşık 130 km. civarında olan Urmiye gölü, büyük tuzluluk oranı 

ile Azerbaycan’ın en önemli tuz üretim alanı idi. Aynı zamanda bu 

gölün çevresinde bol miktarda çinko oksit çıkarılırdı. Gerek tuz, 

gerekse de çinko oksit büyük ölçüde ihraç edilen önemli 

madenlerdi.337 Hamdullah Kazvînî’ye göre, Arran’da Gence ve 

Kelenber yakınlarında demir madenleri, Sebelan dağı yakınlarında 

zengin bakır yatakları vardır. Dizmar’da halsedon bulunmaktaydı. 

Azerbaycan’da dağlarda maviye çalan siyah renkte yakut 

çıkarılmaktaydı. Yine Dizmar’da lyapis (kıymetli taş) bulunuyordu. 

Azerbaycan’da her yerden petrol çıkmaktaydı. Özellikle Baku’da 

azıcık kazı yapılan küçük kuyularda bile petrol çıkmaktaydı.338  

Azerbaycan ziraat ve tarım alanlarındaki üretimiyle kendine 

yeten bir ülke idi. Bazı gezgin ve coğrafyacılar bu durumu 

doğrulayıcı bilgiler vermektedir. İstahrî ve el-İdrisî, Meraga’nın 

çevresinde bulunan bostanlarda bol ve güzel meyveler yetiştirildiğini 

                                                           
334 O. G. Özgüdenli, Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, İstanbul, 2006, 245. 
335 A. Miquel, İslâm ve Medeniyeti, Doğuştan Günümüze, Çev. A. Fidan, H. Menteş, 

Ankara, 1991, I, 286’daki harita; A. Rıza Bekin, İpek Yolu, Ankara, 1981.   
336 Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, Haz. T. Temelkuran, N. Aktaş, İstanbul, tarihsiz, 

IV, 672. 
337 G. Le Strange, 160. 
338 Hamdullah Mustevfî Kazvînî, Nuzhetu'l-Kul b’den naklen S. Əliyarlı, Azǝrbaycan 
Tarihi Üzrǝ Qaknaqlar, Bakı, 2007, 160. 



329 
 

bildirmektedir.339 Hamdullah Kazvînî, buraya birkaç kilometre 

uzaklıkta Ruvindiz kalesinin içinde, iki tarafından geçen bir ırmak 

tarafından sulanan Umîdâbâd denilen güzel bir bahçesinin 

bulunduğundan bahsetmektedir.340  

Berdea, Azerbaycan’ın önemli şehirlerinden birisi idi. İbn 

Havkal, Arrân’ın en önemli şehri olan Berdea’nın çevresinde bir 

millik alanın oldukça sulak ve zengin bir tarım arazisinin 

bulunduğunu, bu haliyle de yoğun bir tarım yapıldığını, bağlık, 

bahçelik, mamur görüntüsüyle oldukça ferah bir şehir olduğunu 

belirtmektedir.341 İstahrî, Berdea’da meyveler, özellikle de incir 

üretimi yapıldığını yazmaktadır.342 Burası sulu fındıkları ve şah 

kestaneleri ile de tanınmıştı.343  

Beylekan, pamuk, çeltik ve hububat üretimi yönünden 

oldukça zengin idi.344 İbn Havkal, Duvin’in de büyük bir şehir 

olduğunu, sularının bol olması sebebiyle çevresinin bağlar ve 

bahçelerle kaplı olduğunu, özellikle pirinç ve pamuk üretiminin 

yapıldığını belirtir.345 Hububat ve meyve açısından oldukça zengin 

olan Serav’ın çevresi tarlalar, bağ ve bahçelerle kaplı idi ve şehirde 

güzel çarşılar ve hanlar, hububatın öğütüldüğü değirmenler 

bulunuyordu.346 Marko Polo’ya göre, Tebriz’de bol ve iyi cins 

pamuk, hububat, mısır ve şaraplık üzüm yetiştiriciliği 

yapılmaktaydı.347 Karabağ’a giden Clavijo, burada büyük ovalarla 

kaplı arazide başta pirinç olmak üzere, buğday ve arpa gibi tahılların 

                                                           
339 İstahrî, Kitâbu Mesâliku’l-Memâlik, Nşr. M. J. De Gooje, Leyden, 1870, 181 vd.; 

İdrisî, Nuzhetu’l-Muştâk fî İhtirâki’l-Âfâk, Nşr. Heyet, Opus Geographicum, Napoli-

Roma, 1970-78, VI, 679-680. 
340 Hamdullah Mustevfî Kazvînî, Nuzhetu'l-Kul b, Nşr. M. Deb r-i Siy k , 

Tahran, 1336, 99-100. 
341 İbn Havkal, Sûretu’l-Arz, Beyrut (tarihsiz), 86. 
342 İstahrî, 183; H. Kayhan, “Moğol istilası öncesi Azerbaycan’ın sosyo-ekonomik 

yapısı hakkında”, Belleten, LXXII/263-265, 894 
343 Hamdullah Mustevfî Kazvînî, 105. 
344 Hamdullah Mustevfî Kazvînî, 105. 
345 İbn Havkal, 86. 
346 Yâkût el-Hamevî, Mu'cemu'l-Buldân, Nşr. Ferîd Abdulâziz el-Cundî, Beyrut, 

(tarihsiz), III, 230; G. Le Strange, 163.  
347 Marko Polo Seyahatnamesi, 27-32. 
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bol miktarda yetiştirildiğinden bahsetmektedir.348 Zekeriya Kazvini, 

Erdebil’in oldukça sulak bir toprağa sahip olduğundan, çevresinde 

tarım ve ziraatin yapıldığından, meyve ve sebzelerin bol olarak 

üretildiğinden bahsetmektedir.349 

Azerbaycan’ın İlhanlıların özellikle son zamanlarındaki 

ekonomik durumunu rakamsal verilerle tespit edebilecek 

durumdayız. Hamdullah Mustevfî Kazvînî’nin kaydettiği 1336 senesi 

İlhanlı bütçesi rakamlarında Azerbaycan’ın toplam vergisi (bkz. 

Şekil.1.) Tebriz hariç 1.375.700 gümüş dinar olarak belirtilmektedir. 

Tebriz’in vergi geliri ise bu yıl için değil de 1341 yılı baz alınarak 

875.000 gümüş dinar olarak gösterilmektedir.350 Böylece 

Azerbaycan’ın Tebriz dahil toplam vergi gelirinin 2.250.700 gümüş 

dinar olduğu anlaşılmaktadır.351 Arran, Mugan, Şirvan, Guştâsfî, 

Merâga, Nahcivân, Erdebil, Serâv, Urmiye, Hoy, Dizmâr ve 

Salmâs’ın da iktisadi açıdan önemli bir konuma geldiği 

görülmektedir.   

1363’te bir devlet adamına sunulmak için yazılmış olan 

Kitâb-ı Felekiyye fî’s-Siyâkat isimli rapor, 750/1249-1350’de İlhanlı 

maliyesinin durumunu ortaya koyan resmi bir belgedir. Bu raporda, 

bahsi geçen tarihte İlhanlı Devleti’nin gelir ve giderleri resmi 

rakamlara göre ortaya konulmaktadır. Buna göre, 1350’de Arran ve 

buna bağlı olarak Mugan, Gavharî ile bitişik olan     Demirkapı’ya 

kadar Şirvan, Hoca Fethi Şirvânî sorumluluğundaki mukataa ve öteki 

                                                           
348 Clavijo, Anadolu, Orta Asya ve Timur, çev. Ö. R. Doğrul, İstanbul, 1993, 190-

191. 
349 Zekeriya Kazv n , 291. 
350 Hamdullah Mustevfî Kazvînî, 89; Eng. tr. G. Le Strange, The Geographical Part 

of The Nuzhat al-Qulūb Composed by Hamd- Allāh Mustawfī of Qazvīn in 740 

(1340), London, 1919, 82. Burada Farsça metinde 8 milyon 705 bin dinar 

kaydedilmiştir. Seyidağa Onullahi, bu rakamın yanlış kaydedildiği ve doğrusunun 

87,5 tümen dinar (875 bin dinar) olması gerektiğini söylemektedir ki bizce de 

doğrudur (bkz. 55). Muhtemelen bu hata müellifin dalgınlıkla yanlış 

kaydetmesinden oluşmuştur. Çünkü kaydedilen rakamın gerçekle uyuşan bir tarafı 

bulunmamaktadır.  
351 Hamdullah Mustevfî Kazvînî, 85-107; The Geographical Part of The Nuzhat al-

Qulūb, 77-94. 
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gelirler 820 bin gümüş dinardır.352 Otlak Köprüsü, Ucan, Kagız 

Künan, Tebriz, Dehkargan, Meraga, Nahcivan, Kerker, Ordubad, 

Hoy, Selmas, Urmiye, Uşriye, Eher, Veravi, Serav, Erdebil, Hıyav, 

Otar ve Kalkhal’ın içinde bulunduğu Azerbaycan’ın hasılatı ise 2 

milyon 600 bin gümüş dinardır.353 Bütün Azerbaycan’ın hasılatı ise 

bu iki bölgenin gelirlerinin tamamı olan 3 milyon 420 bin dinardır. 

Bütün İlhanlı ülkesinin tamamının gelirleri ise toplamda 24 milyon 

664 bin dinardır.354 Buna göre, Azerbaycan’ın yıllık geliri, İlhanlı 

ülkesinin yaklaşık % 14’ü civarındadır. 

Sonuç olarak, zengin İslâm dünyasına açılan bir kapı 

görünümünde olan Azerbaycan’ın Selçuklular ve İldenizliler 

devrindeki parlak iktisadi gelişmesi, İlhanlılar devrinde de devam 

etmiştir diyebiliriz. Bu dönemde özellikle Tebriz’in muazzam bir 

gelişme göstererek, hemen çevresinde yapılan Gazaniyye ve Rab-ı 

Reşîdî gibi uydu kentlerle milyonluk bir metropol haline geldiği, 

hem nüfus, hem de üretim hacmi bakımından Bağdat’ı geride 

bıraktığı görülmektedir. Hamdullah Mustevfî Kazvînî’nin verilerine 

inanmamız gerekirse, Arran, Mugan, Şirvan, Guştâsfî, Merâga, 

Nahcivân, Erdebil, Serâv, Urmiye, Hoy, Dizmâr ve Salmâs’ın da 

iktisadi açıdan önemli bir konuma geldiği anlaşılmaktadır. 

Azerbaycan’ın iktisadi gelişmesinin sistemli bir yükselişle devam 

etmesinde Gazan Han’ın iktisadi reformlarının önemli rolü olduğu 

görülmekle birlikte, Olcayto ve Ebû Said’in bu istikrarlı politikaları 

kararlılıkla devam ettirmelerinin de etkisi olduğunu, Reşîduddîn’in 

şahsında İranlı bürokratların da bu gelişmede önemli katkısının 

bulunduğunu söyleyebiliriz.    

 

 

                                                           
352 Kitâb-ı Felekiyye fî’s-Siyâkat, Nşr. ve Çev. İsmail Otar, İstanbul, 2013, 250. 

İlhanlılarda 18,4 gram gümüş bir dinar sayılmıştır (bkz. Z. V. Togan, Umumî Türk 

Tarihine Giriş, İstanbul, 1981, 301). 
353 Kitâb-ı Felekiyye fî’s-Siyâkat, 250-251. 
354 Kitâb-ı Felekiyye fî’s-Siyâkat, 247-251. 
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İlqar Niftəliyev                                                                                                                           

(Azərbaycan) 

 

Трагическая судьба азербайджанского населения  

Еревана в советский период  

 

      К моменту советизации Армении в ноябре 1920 года Ереван 

(с 1828 по 1936 годы назывался Эриван), по сравнению с 

Тифлисом и Баку, являлся маленьким провинциальным 

городом. По данным Кавказского календаря на 1 января 1916 

года численность населения города составляла 51286 человек 

[8,с.221]. Двухлетнее правление  в Армении дашнаков (1918-

1920)  привнесло значительные изменения в этнический облик 

города, в котором резко снизилась численность 

азербайджанского населения. Если накануне распада 

Российской империи, по данным на 1 января 1916 года 

азербайджанцы составляли примерно 12557 человек или 25 % 

население города, то всего через десять лет к 1926 году их доля 

в составе населения Еревана сократилась втрое, составив лишь 8 

% или 5216 человек [15]. Это сокращение происходило на фоне 

роста численности населения города, связанного, прежде всего, 

с переселением зарубежных армян.  

    Советским армянам было предоставлено исключительное 

право иметь тесные контакты со своей многочисленной 

диаспорой, члены которой периодически под видом 

репатриантов на протяжении 1920-70-х годов иммигрировали в 

Советскую Армению. Процесс нового организованного 

переселения армян в пределы Южного Кавказа начался уже 

после советизации Армении. Ссылаясь на документы из 

архивов, азербайджанский историк М.Гасымлы в своей работе 

отмечает, что в целом, на территории Армянской ССР за период 

1922-1923 годов было размещено 126 тысяч армян [6,с.214]. Это 

были переселенцы из Ирана и Месопотамии. Немалая их часть 

была размещена в Ереване и в прилегающих районах города. В 

своей книге "КГБ и власть" бывший заместитель Председателя 
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КГБ СССР Ф.Бобков приводит воспоминания советского 

писателя Андрея Белого, который в 1928 и 1929 годах побывал в 

Армении и сравнивал отношение дашнакского и советского 

правительства к туркам, азербайджанцам: "«...В 21-м году 

обнародован был в Эривани декрет, призывающий беженцев в 

город вернуться. Сперва появились армяне, а за ними вернулись 

недавние «изверги »: турки, татары. Крестьяне, от них 

потерпевшие, их принимали охотно, и землями их наделяли и, 

им помогали распахивать землю. Политику судят по 

принесенным ею плодам: и политика местных властей 

превосходна, когда мной описанный факт — ее плод» [4, с.308].  

       Процесс миграции носил также внутренний характер. 

Крестьянское население Армении, особенно в период НЭПа и 

индустриализации устремилось в Ереван, где вливалось в состав 

немногочисленного рабочего класса, было занято в сфере 

набиравшего темпы строительного сектора и промышленного 

производства, торговли и различного рода услуг. Безусловно, 

столь разные потоки населения в Ереван: крестьяне из глухих 

горных селений, мигранты из крупных городов и столиц других 

союзных республик, прежде всего Грузии и Азербайджана, 

зарубежные армяне, плюс "старые ереванцы", неизбежно 

приводили к трениям не только внутри армянского населения, 

но и между армянами и азербайджанцами. Ереван постепенно 

был разбит на круги общения между пришлыми и местными, 

которые замыкались внутри и старались отгородить себя от 

чужаков. Процесс адаптации продолжался ни одно десятилетие. 

В конечном счете, Ереван [как и вся Армения] превратился в 

самую моноэтническую столицу среди всех столичных городов 

республик Советского Союза.  

      Проект реконструкции Еревана, утвержденный в 1924 году, 

был рассчитан на 15 лет и население 150 000 человек [9,с.65]. 

Но уже по данным переписи 1939 года численность населения 

Еревана составила 200396 человек. Из двухсоттысячного 

населения города армяне составляли 87 %, русские 8% и 

азербайджанцы лишь 3,3 % населения города [15]. Налицо было 

резкое снижение численности азербайджанцев по сравнению с 

1926 годом. И это несмотря на то, что численность населения 
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города выросло по сравнению с 1926 годом более чем в 3 раза- с 

67121 до 200396 человек [15]. В этом соотношении численность 

азербайджанцев увеличилось с 5216 в 1926 году до 6569 в 1939 

году [15], то есть всего на 25% . Моральные унижения, 

материальные трудности, безработица, отсутствие перспектив 

для карьерного роста вынуждали азербайджанцев уезжать из 

Еревана в Азербайджан или в другие республики Союза. 

Большинство из них становились уже невозвращенцами. 

Накануне войны азербайджанцы оставались в Армении в 

подавляющем большинстве нацией крестьянской и не 

принимали активного участия в процессе урбанизации, 

вызванной политикой индустриализации. Данная 

демографическая пропорция сохранилась на протяжении всего 

советского периода. В то же время резкий рост численности 

русских в составе населения Еревана в 1939 году по сравнению 

1926 годом, которые ныне составляли около 8% населения 

города , было связано с их активной миграцией из различных 

районов РСФСР, Украины, переживших страшный голод, 

вызванной политикой коллективизации. Однако русское 

население так и не прижилось в Ереване. В послевоенный 

период степень естественного прироста русских в составе 

населения города была мизерной, а её процентная доля 

непрерывно уменьшалась, достигнув накануне распада СССР, 

по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года лишь 

1,6% [15]. Таким образом накануне Второй мировой войны 

Ереван превратился в единственный моноэтнический город на 

территории бывшего СССР, где проводилась политика 

искусственной интернационализации. 

        Накануне войны Ереван административно делился на 4 

района: созданные в 1936 году Сталинский и Кировский 

районы, в 1938 году- Спандарянский и в 1939 году - 

Молотовский районы. Согласно переписи 1989 года Ереван 

административно был разделен уже на восемь районов: 

Ленинский (бывший Молотовский), Мясникянский, Советский, 

26 Бакинских комиссаров, Орджоникидзевский, Маштоцкий, 

Шаумяновский и Спандарянский районы [20]. 
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        Советизации Армении повлекло за собой также изменения 

в архитектурном  облике Еревана, превращения его в новый 

советский город. В 1924 году был принят план реконструкции 

города. Основной его целью было превращение Еревана в город 

с широкими улицами, площадями, и в тоже время с объектами 

промышленности и сферы услуг. В1920-1950-е годы в городе 

появились площадь Ленина, монумент и парк Сталина, здание 

Оперного театра, проспект Сталина [потом он стал проспектом 

Ленина] [9,с.65]. В 1931 году на месте разрушенного 

Никольского Собора русской православной церкви был 

возведен памятник С.Шаумяну. До 1945 года единственным 

мостом через реку Занги [был переименован в Раздан] был мост 

Панах хана [3,с.351]. После войны были построены «Киевский» 

мост и мост «Победы». В этот же период в Ереване были 

открыты табачная фабрика, мыло-масленный комбинат, 

каучуковый, алюминиевый заводы и другие промышленные 

предприятия. В 1981-1985 года в Ереване вступили в строй 

первые 4 станций метро. 

       Реконструкция города сопровождалась уничтожением 

последних остатков мусульманской архитектуры, которые 

преподносились как пережитки старого феодально-

патриархального общества, переименованием названий 

азербайджанских кварталов старого города и в целом всего, что 

могло напоминать о том, что Ереван был когда-то 

мусульманским городом. Декретом Совнаркома Армении от 18 

декабря 1923 г. для охраны исторических памятников Еревана 

был создан “Комитет по охране старины». Первое обращение 

этого комитета к населению республики в апреле 1924 г. было 

озаглавлено: “Сохраните старину”. Здесь подчеркивалось 

значение исторических памятников и, в то же время, 

выдвигалось требование – неусыпный контроль за охраной 

старины. Уже в результате организованных в 1924 г. научных 

экспедиций был создан первый список исторических 

памятников Армении, в который вошло 80 “в основном 

известных памятников, а также крупные комплексы 

памятников”[9,с.75]. Однако данный комитет был заинтересован 

лишь в сохранении религиозных памятников принадлежавших 



339 
 

армянам и под предлогом борьбы с религиозными и 

феодальными пережитками прошлого и реализации плана 

восстановления города закрывал глаза на факты разрушения 

мусульманских памятников, превращения их в амбары и 

помещения по содержанию скота. Так, отреставрированная в 

начале XIX века мечеть Сардара после советизации Армении 

постепенно была снесена и на ее месте были построены жилые 

дома. Подобная горькая участь судьба постигла также мечети 

Зал хана, Тепебаши, Сартиб хана, Гаджи Новрузали бека. 

Построенная иреванскими ханами в XVIII веке Голубая мечеть, 

была превращена в музей истории и спасена таким образом от 

полного уничтожения. В 1936 году в здании Голубой мечети 

размещался Ереванский городской исторический музей [18]. 

Уже никто не помнил о Базарной площади, Арочной площади, 

торговой, гончарной и хлебной площадях существовавших в 

Ереване во время Российской империи. Эти площади были 

постоянным местом, где горожане обменивались свежей 

информацией, где собирались наемные рабочие. Караван-сараи, 

принадлежавшие уважаемым людям города и состоявшие из 

десятков торговых точек, в которых торговали и сами армяне, - 

караван-сараи Гаджи Али, Зохраба, Тахира - были разрушены 

или полностью снесены. Грузинский караван-сарай, куда 

привозили товары из Грузии и России, также лежал в руинах. 

Так, в Ереване постепенно уничтожались все артефакты, 

свидетельствующие о принадлежности города в прошлом 

азербайджанцам. Но в то же время в Ереване были построены 

площади в честь известных большевистских деятелей: Ленина, 

Сталина, Спандаряна и Шаумяна. 26 октября 1976 года 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "Об охране и 

использовании памятников истории и культуры" [22]. Данный 

указ  был дополнен новым решением Парламента СССР от 21 

сентября 1983 года[21]. Согласно этим указам памятниками 

истории и культуры являлись сооружения, памятные места и 

предметы, связанные с историческими событиями в жизни 

народа, развитием общества и государства, произведения 

материального и духовного творчества, представляющие 

историческую, научную, художественную или иную 
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культурную ценность. На основе этих решений в список 

памятников истории и культуры Еревана были внесены 197 

памятников [9,с.73]. В этот список входили не только армянские 

церкви, надгробные памятники, но и построенные в советский 

период Театр оперы и балета, площадь Ленина и др. 

сооружения. 

      В 1920-30-е годы облик Еревана в основном определяли не 

отдельные парадные постройки, а одноэтажные каменные дома 

армян, строившиеся вдоль улиц, и глинобитные дома 

азербайджанцев, располагавшиеся, в основном бесформенными 

соседскими группами. В 1920-50-х гг. армянские «репатрианты» 

поселились в созданных для них городах-спутниках, которые, в 

течение всего одного-двух десятилетий срослись со столицей, 

стали ее районами: Нор (Новая) Малатия и Нор Арабкир, Нор 

Зейтун и Нор Себастия, Нор Мараш и Нор Бутания, Нор 

Киликия и т.д. [9,с.60]. Наличие подобных названий также во 

многом способствовало жизнестойкости пропагандируемых 

после Первой мировой войны территориальных притязаний 

армян на турецкие территории. Армяне по традиции, как это 

было в XIX веке (например, Баязет-Нор Баязет), называли вновь 

населенные территории по названию тех районов Турции, 

откуда они переселились. 

       Кварталы азербайджанцев также считались улицами, 

причем по масштабу они были довольно большими. Это была 

лишь малая часть бывших азербайджанских кварталов 

Тепебаши, Дамирбулаг, число жителей которых резко 

сократилось в период дашнакской Армении. Расположенные на 

западе, северо-западе и примыкающие к Еревану дачные 

участки назывались Дере, Дельме, Xapaбa, Сарванлар, Чарвах 

[3,с.351]. Начавшееся с 1940-х годов многоэтажное 

строительство в Ереване не ликвидировало замкнутость 

кварталов азербайджанцев, объединявшие соседей некими 

полуобщинными отношениями. Однако, если кварталы 

азербайджанцев, были, по существу, сельскими поселениями (с 

садами, оросительной системой, отсутствием городской 

канализации), то новые кварталы армян были городскими. 

Отличал их и относительно высокий уровень жизни, и связь с 
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промышленным производством (новое жилье строилось самими 

предприятиями для своих работников). Но самое главное в 

новых армянских кварталах было отсутствие родственных 

связей на новом месте. Это были чисто соседские сообщества. В 

то же время для армянских городских кварталов была 

характерна высокая преступность и слабость общего городского 

порядка. В отличие от армянских кварталов, более тесно 

связанные родственными и иными узами азербайджанские 

кварталы сельского типа практически исключали возможность 

перемещения по их территории посторонних людей, служили 

для азербайджанцев защитой от внешнего окружения, от города, 

в котором пока не было никаких устоев, никаких правил. 

      Среди городов СССР было немного городов, сопоставимых с 

Ереваном по приросту населения. После 1926 года, за 50 лет, 

население Еревана увеличилось в 15 раз, с 67 тысяч до 1 

миллиона в 1979 году. Это было 30% населения республики. По 

переписи 1979 г. армяне уже составляли 96% населения Еревана 

[15]. Поэтому этнические процессы, протекавшие среди 

ереванцев, носили лишь этнокультурный, адаптационный 

характер, т.к. протекали в пределах одного этноса, где различия 

между его отдельными группами носили лишь этнографический 

– культурно-бытовой характер. Иначе говоря, Ереван мозаично 

представлял собой этнографический облик армянства. 

      1946-48-е годы стали новой активной фазой процесса 

иммиграции зарубежных армян в Советскую Армению. 

Начальный советский миф об этом гласил, что речь идет о 

“репатриации насильственно перемещенных армян”. На самом 

же деле это не было “репатриацией”, поскольку Армения в 

границах Армянской ССР никогда не была родиной их предков 

— выходцев из Ближнего и Среднего Востока, Европы и 

Америки. Уже после окончания очередного этапа иммиграции 

известная армянская писательница Мариэтта Шагинян в 1950 

году выпустила книгу «Путешествие по Советской Армении», в 

которой откровенно писала об этом: «В Армении живут почти 

исключительно армяне и небольшой процент людей другой 

национальности. Казалось бы редкая по своей целости страна. 

Но и здесь особенность большой процент армян ,населяющих 
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Армению ,не здешние жители: они наехали в эту страну со всей 

части земли и колонизовали её. Страна отцов- это скорее 

теоретически. На самом же деле очень немногие поселения 

помнят свое вековое существование и имеют могилы предков. 

Основная крестьянская масса перебрасывалась переселялось во 

все времена армянской истории" [11]. 

     Однако армянские иммиграции отвечали также 

стратегическим планам Кремля, который хотел использовать 

карту «репатриантов» в пересмотре своих южных границ и 

прежде всего с Турцией. Поэтому, уже 19 марта 1945 года 

Кремль поставил вопрос о пересмотре советско-турецкого 

договора, подписанного в 1925 году [5,с.241]. Пытаясь 

воспользоваться новыми настроениями в Кремле для 

реализации своих узконациональных интересов первый 

секретарь ЦК КП (б) Армении Г.Арутинов начиная с лета 1945 

года забрасывает Кремль письмами и справками, которые позже 

преобразовались в два потока. Первый поток строился на 

желании зарубежных армян вернуться в Армению, а второй, 

логически вытекающий из первого, на необходимости 

увеличить территорию, чтобы разместить репатриантов. Кроме 

официального партийного руководства Армении, в реализацию 

проекта репатриации зарубежных армян также активно 

включилась армянская церковь в Эчмиадзине, которая 

оправившись от сталинских репрессий второй половины 30-х 

годов, возобновила свою деятельность в 1945 году. 3 декабря  

1945 г. новый армянский католикос Георга VI Чорекчян от 

имени армянского народа обратился к И. В. Сталину: «Мы 

питаем большую надежду, что государственная и 

дипломатическая мудрость Советского Союза найдет средства и 

пути устранения этой несправедливости, которой подвергся наш 

народ во время Первой мировой войны» [10а,л.102]. 21 ноября 

1945 г. вышел указ советского правительства, позволяющий 

массовую репатриацию армян в Советскую Армению, в 

проведении которой на церковь была возложена функция 

связующего звена между Арменией и диаспорой. В связи с эти 

27 ноября 1945 г. вышло обращение армянского католикоса к 

религиозным деятелям диаспоры, на которых была «возложена 
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особенно ответственная обязанность своим авторитетом, 

искусным языком и внушительной речью» содействовать 

успешному проведению данной акции. Армянский католикос 

обратился к главам трех великих держав – Советского Союза, 

США и Англии, прося давить на Турцию, чтобы та вернула 

Советской Армении «армянские территории» [5,с.278]. 

       Многие армяне из Ирана, Сирии, Ирака, Египта, Франции, 

Греции, Америки и т. д. поверили обещаниям, которые сулили 

им благополучную жизнь при переезде в Советскую Армению. 

Однако вскоре первый секретарь ЦК КП Армении Г.Арутинов 

стал посылать в Москву жалобы на то, что ему негде размещать 

и нечем кормить репатриантов, которых пригласили из расчета 

новых территорий (правда, вместо предполагаемых 360-400 тыс. 

в Советскую Армению переселилось лишь около 100 тыс. 

армян). Неслучайно, что уже к началу 1947 года среди 

армянских репатриантов стали частыми попытки пересечь 

границу Армянской ССР и через Турцию вернуться в свои 

страны, где они жили куда более безопасно. Эти попытки в 

основном завершались неудачно. Люди, которые жили в более 

приемлемых условиях и в более демократичных странах, 

столкнувшись с советской реальностью, пережили глубокое 

разочарование, но пути обратно в свои страны были уже 

закрыты.  

       Однако, после принятия в 1947 году доктрины Трумэна, 

согласно которой США взяла Турцию под свое 

покровительство, Сталин вынужден был отказаться от 

территориальных притязаний к Анкаре. В этих условиях и 

появилась мысль о компенсации несбывшихся надежд армян на 

расширение «исторической родины» за счет унижения и 

попрания прав азербайджанского меньшинства в Армении. Так 

возникла идея частичного переселения азербайджанского 

населения из Армении в Азербайджан. То, что инициатива этого 

проекта исходила от армянского руководства и была 

поддержана Москвой, не вызывает сомнения. 

      По данным Нархозучета и Министерства сельского 

хозяйства Армянской ССР до начала переселения в 1948 году в 

Армении проживало 25 тысяч семей или около 110 тысяч 
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человек азербайджанцев. Из них только 9 тыс. семей или 35 

тысяч человек проживало в низменных районах, остальные 75 

тыс. в высокогорных районах Армянской ССР [7,с.542]. Для 

сравнения отметим, что по данным Всесоюзной переписи 1939 

года в Армении проживало 130896 азербайджанцев [15]. 

Очередное снижение их численности было, прежде всего, 

связано с тем, что в период советско-германской войны 1941-

1945 гг. азербайджанцы из Армении были мобилизованы в 

армию и многие из них служили в составе азербайджанских 

национальных дивизий. 

       23 декабря 1947 г. за подписью И.Сталина вышло 

постановление Совета Министров СССР «О переселении 

колхозников и другого азербайджанского населения из 

Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность 

Азербайджанской ССР». Согласно этому документу, 

переселению подлежало 100 тыс. человек, в том числе 10 тыс. 

человек - в 1948, 40 тыс. человек - в 1949, 50 тыс. человек в 1950 

годах [7,с.81-83]. При этом документ обнаруживал весьма 

характерное для советской системы лицемерие. В нем 

указывалось о необходимости переселения на «добровольных 

началах», но использовалось повелительное наклонение –

«переселить». При Совете Министров Азербайджанской ССР 

было создано Переселенческое управление, начальником 

которого был назначен заместитель министра сельского 

хозяйства Азербайджанской ССР по кадрам Мамед Джафаров. В 

Армянской ССР было открыто представительство Совета 

Министров Азербайджанской ССР, специально занимающееся 

вопросами переселения. Директор Азторга Мурсал Мамедов 

был назначен уполномоченным правительства в Армянской 

ССР. Специальная комиссия, занимавшаяся вопросами 

переселения, была создана и в Армянской ССР. Среди его 

членов были председатель Исполнительного Комитета 

Спандарянского районного Совета города Еревана Рза 

Шейхзаде секретарь Гарабагларского районного комитета 

партии Ибиш Аббасов, редактор газеты "Совет Ерменистаны" 

Рагим Аллахвердиев, второй секретарь Кешишкендского 

(позднее Егегнадзорского) районного комитета партии Азиз 
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Джафаров, первый секретарь Басаркечерского райкома партии 

Талыб Мусаев и ряд других лиц, которым было дано указание 

вести среди народа такую разъяснительную работу, чтобы эта 

"политическая" кампания скорее завершилась [3,с.134]. 

      Окончательное оформление план переселения получил в 

тексте постановления Совета Министров Азербайджанской ССР 

от 13 мая 1948 года. Согласно этому постановлению в текущем 

1948 году из различных районов Армении, в том числе 

Спандарянского, Молотовского, Кировского и Сталинского 

районов города Еревана, планировалось переселить 2757 

хозяйств или 12177 человек [7,с.171-176], т.е. больше чем было 

указано в постановлении Совета Министров СССР от 23 

декабря 1947 год. Только из Еревана в колхозах Абшерона и 

Губинского района было размещено 105 хозяйств с общей 

численностью 445 человек. Переселенные из Еревана в 

Абшеронский район Баку хозяйства в основном были 

размещены на территории колхозов (71 хозяйство) в селение 

Маштага [7,с.244-245]. Основанием для размещения ереванских 

азербайджанцев вокруг Баку стала докладная записка 

представителя Совмина Азербайджанской ССР в Армении 

Мурсала Мамедова Председателю Совмина Азербайджанской 

ССР М.Дж.Багирову от 12 апреля 1948 года. В ней отмечалось : 

"Планом переселения азербайджанского населения в 1948 году 

намечено переселить из города Еревана очень ограниченное 

количество людей, всего 65 хозяйств с населением в 230 

человек. Причем эти люди были членами существовавшего два 

года тому назад пригородного Ереванского колхоза, ныне 

ликвидированного. Из города Еревана ежедневно посещают 

меня десятки людей и просят, как можно скорее их отправить. 

Мотивировкой является то, что среди них очень много 

безработных. Азербайджанцы Еревана, как намеченные к 

переселению в текущем году, а также другие, просящие о 

переселении их в первую очередь, настоятельно просят о 

переселении их в крупные города Азербайджана, особенно в 

Баку и Кировабад. Среди ереванцев очень много садоводов и 

овощеводов. Если бы Вы сочли возможным и. если позволили 

бы земельные условия, целесообразнее было бы в этом году 
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отправить определенное количество населения города Еревана в 

наш Абшерон. которые могли в некоторой степени обеспечить 

город Баку овощами и зеленью. Многие азербайджанцы-

ереванцы ставят вопрос об обмене их квартир, находящихся в 

их распоряжении в городе Ереване с жителями проживающими 

в городах Азербайджана. Они просят объявить об этом в 

печати" [7,с.135]. Это предложение представителя 

Азербайджана в Армении было одобрено руководством 

республики. В то же время в 1951 году по требованию 

руководства Азербайджана план переселения из Еревана 140-

150 азербайджанских семей [всего 400 семей по Армении], в 

основном врачей, учителей, служащих и других, был отменен, 

поскольку они были непригодны для работы в совхозах Кура-

Аракской низменности [7,с.566-567]. Таким образом, несмотря 

на то, что в постановлении Совета Министров СССР от 23 

декабря 1947 года для размещения азербайджанских 

колхозников и другого населения предусматривались 

территории Кура-Араксинской низменности, на практике в 

географию данного процесса были привнесены изменения.  

         Как бы то ни было, факты свидетельствуют, что 

осуществить в установленные сроки переселение 

запланированного количества азербайджанских семей из 

Армении не удалось. Поэтому 6 сентября 1950 года Совет 

Министров СССР принимает новое Постановление «О 

переселении в колхозы Кура-Араксинской низменности 

Азербайджанской ССР в 1951-1955 гг.». Данным 

постановлением планировалось переселить в указанные сроки 

из Армянской ССР 15 тысяч семей колхозников и другого 

азербайджанского населения [7,с.464]. Таким образом, Москва, 

продлевая сроки переселенческой компании, стремилась 

добиться наконец желаемой цифры в 100 тысяч человек, 

установленной предыдущими постановлениями от 23 декабря 

1947 года и 10 марта 1948 года. Однако, как следует из письма 

министра сельского хозяйства Азербайджанской ССР 

И.Абдуллаева   от 13 октября 1953 года  секретарю  ЦК КП 

Азербайджана И.Мустафаеву и Председателю Совета 

Министров республики Т.Кулиеву в период 1948-1953 годов из 
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Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность было 

переселено 11914 хозяйств (53000 человек) [7,с.671-673].  

     После смерти Сталина, со второй половины 1950-х годов 

наблюдается устойчивое снижение интенсивности процесса 

переселения азербайджанцев с территории Армении. Однако, 

даже когда переселенческая кампания утратила свой накал, 

постепенный, медленный исход азербайджанцев, 

почувствовавших во всей полноте второсортность своего 

положения в Армении, стал неизбежным и постепенно приобрел 

форму постоянной тенденции вплоть до распада СССР. 18 

декабря 1997 года указом Президента Азербайджанской 

Республики Гейдара Алиева впервые была дана политико-

правовая оценка депортации азербайджанцев из Армении в 

1948-1953 годы. В указе особо отмечалось, что в этом деле 

наряду с преступной политикой армянских шовинистических 

кругов и руководства СССР немаловажную роль сыграла 

позиция руководства Азербайджана того времени, действия 

которого противоречили судьбе своего народа, его участия в 

организации и осуществлении преступлений, совершенных 

против наших сограждан[16]. 

      Интересно, что в конце 1940-х годов объектом переселения 

стало не только азербайджанское население Армении, но и 

азербайджанское отделение Ереванского педагогического 

института и Азербайджанский педагогический техникум. Вновь 

обратимся к работе М.Шагинян, которая писала об этом так : «В 

30-е и 40-е годы здесь издавались на азербайджанском языке 

республиканская и районные газеты. Армения посылала 

азербайджанцев депутатами в республиканский Верховный 

Совет и в Верховный Совет СССР. Ереванский педагогический 

институт имел азербайджанский сектор с тремя факультетами; 

кроме него, в Ереване находились азербайджанский 

сельскохозяйственный техникум, педагогическое училище, две 

средние школы; и в Центральной библиотеке, и в детской, и в 

городской есть азербайджанские отделения. О районах говорить 

нечего, — везде были свои средние школы. С переселением 

части азербайджанцев на родину, в соседний Советский 

Азербайджан, эти данные несколько снизились в 
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количественном отношении»[11]. Здесь необходимо исправить 

армянскую писательницу, которая преднамеренно искажая 

историческую правду, рассматривает депортацию 

азербайджанцев в Азербайджанскую ССР, как переселение на 

родину. В действительности же азербайджанцы вынуждены 

были покинуть свои исторические земли с территории ныне 

называемой Арменией, на которых они жили веками и имели 

свои государственные образования.  

    Однако авторы плана переселения азербайджанских учебных 

заведений считали, что с полным изгнанием азербайджанцев из 

Армении необходимость в обучении азербайджанских учителей 

отпадет сама собой.       В результате 1 июля 1948 года Совет 

Министров Азербайджанской ССР принял специальное 

решение. Согласно решению, азербайджанский филиал 

Ереванского педагогического института должен был 

присоединиться к Азербайджанскому педагогическому 

институту (АПИ) имени В.И. Ленина. Так, 149 азербайджанских 

студентов литературного, исторического и физико-

математического факультетов Азербайджанского филиала 

Ереванского педагогического института были приняты на 

соответствующие факультеты и курсы Азербайджанского 

педагогического института. 257 азербайджанских студентов 

литературного, исторического и физико-математического 

факультетов заочного отделения Ереванского педагогического 

института также были приняты на соответствующие факультеты 

и курсы заочного отделения АПИ. Согласно данному решению 

Азербайджанский педагогический техникум, в котором 

обучалось 232 студента и 108 студента заочного отделения, был 

переведен в Азербайджанскую ССР и размещен в здании 

детского дома в городе Ханларе [7,с.193-194]. Лишь в 1954 году 

в Ереванском педагогическом институте вновь открылось 

азербайджанское отделение, которое состояло из двух 

факультетов (физико-математического и азербайджанского 

языка и литературы). По данным Министерства образования 

Армянской ССР, в 1981-1982 годах в 155 азербайджанских 

школах и 38 интернациональных школах с классами на 

азербайджанском языке обучалось 48812 азербайджанцев. В 
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Ереване, в одной восьмилетней и одной средней 

азербайджанской школе обучалось в общей сложности 176 

азербайджанцев. 36 из них учились в восьмилетней школе 

имени М.Азизбекова и 140 - в средней школе имени М.Ф. 

Ахундова [17]. 

       Азербайджанский государственный драматический театр 

имени Дж. Джаббарлы, действовавший в Ереване с 1928 года, в 

1949 году остановил свою деятельность. Возобновивший после 

длительного перерыва свою деятельность в 1967 году, театр был 

окончательно закрыт в 1988 году в период массовой депортации 

азербайджанцев из Армении [19]. 

       В то время, как во второй половине 1950-х годов активная 

фаза иммиграции армян замедлилась, с начала 1960-х годов в 

Армении на повестку дня стал вопрос о обосновании этого 

процесса с исторической точки зрения. В результате 1965 году в 

Ереване были проведены мероприятия, посвященные годовщине 

так называемого геноцида армян. В 1967 году в центре Еревана, 

в местечке Цицернакаберт был открыт мемориальный комплекс, 

посвященный этим событиям. Однако искусственная затяжка 

процесса миграции зарубежных армян до начала 1970-х годов, 

постепенно привело к обратному процессу: бывшие 

иммигранты и их дети уже начали возвращаться. 

       Почти одновременно с основанием новых районов 

армянских иммигрантов вокруг Еревана, в Армении началась 

кампания по переименованию тюркских топонимов на 

армянский лад. Цели, преследуемые при этом, достаточно 

очевидны: вместе с выживанием коренного азербайджанского 

населения и уничтожения памятников его материальной 

культуры, стереть саму память об исконных жителях 

территории, которое ныне называлось Арменией. Процесс 

массового переименования топонимов в Армении берет начало 

с образования в мае 1918 года первого армянского государства 

на Южном Кавказе –Араратской Республики. В период с 1919 

по 1935 год на территории Армении было переименовано 

названия более 190 тюркских населенных пунктов [2,с.5-6].  

     В 1933 году при армянском отделении Закавказского 

филиала Академии наук СССР была создана специальная 
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Географическая комиссия, которая должна была определить 

перечень топонимов на территории республики, которые 

подлежали переименованию. В дальнейшем этот список 

рассматривался на Президиуме отделения и передавался для 

окончательного утверждения в Законодательный орган власти 

республики. Постановлением Центрального Исполнительного 

Комитета ССР Армении от 3 января 1935 года на официальном 

уровне был дан старт компании по массовому переименованию 

тюркских топонимов на вымышленные армянские, которая 

продолжалась с разной интенсивностью вплоть до начала 90-х 

годов прошлого века. В постановлении нашло отражение 

официальная версия причин переименования, которая сводилась 

к тому, что "названия многих мест отражали религиозные, 

феодально-собственнические пережитки прошлого, а также 

большинство имели неустойчивое и подрывающее значение" 

[14]. Одним из первых было решение о переименовании в 1936 

году города Эривана в Ереван.  

    Во время раскопок на холме Ганлы тепе на юго-восточной 

окраине Еревана в 1950 году армянские археологи обнаружили 

клинопись, в которой царь Урарту Аргишти I сообщал о 

строительстве в 782 году до нашей эры крепости под названием 

Эребуни. Обнаружение этого артефакта дало армянам повод 

отпраздновать в сентябре 1968 года 2750-летие «одного из 

древнейших городов мира» Эребуни-Еревана, и заявить на весь 

мир, что якобы Ереван на тридцать лет старше Рима [12,с.23]. 

На самом же деле обнаруженные на холме Ганлы тепе остатки 

крепости не имели ничего общего ни с историей города Еревана, 

ни тем более армян, а проведенные мероприятия по случаю 

«годовщины» Еревана являлись частью развернувшейся после 

1965 года в Армении антитурецкой кампании.  

       В послевоенные годы процесс переименования тюркских 

исторических названий на территории Советской Армении 

принял тотальный характер и чаще совпадал с периодами 

активизации антитурецких и антиазербайджанских настроений. 

Начало нового этапа переименования тюркских топонимов 

совпало с ухудшением в 1945 году советско-турецких 

отношений. Другим социально-политическим фактором, 
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оказавшим влияние на процесс переименования названий 

тюркских топонимов, была депортация более 50 тысяч 

азербайджанцев из Армянской ССР в Кура-Араксинскую 

низменность Азербайджанской ССР в 1948-1953 годы. Новая 

активная фаза процесса переименования тюркских топонимов 

относится ко второй половине 1960-х годов. Мощным 

импульсом этому стали проведенные в 1965 году в Ереване 

мероприятия, посвященные 50 летней годовщине т.н. "геноцида 

армян", якобы имевшего место в годы Первой мировой войны 

на территории Османской империи. Эти мероприятия дали 

мощный толчок к новому росту антитурецких и 

антиазербайджанских настроений в армянском обществе. В 

общей сложности за период 1930-1991 годов в Армении было 

переименовано более 600 тюркских топонимов. Помимо этого, в 

период с 1918 и до середины 80-х годов ХХ века с карты 

Армении полностью исчезли названия 254 населенных пунктов 

тюркского происхождения [2,с.43-55]. 

      До конца 1980-х годов, не считая отдельных единичных 

случаев роста всплеска напряженности в армяно-

азербайджанских отношениях, в основном инициированных 

армянским руководством, советским властям удавалось, держа 

руку на пульсе, не давать выходу информации об этих фактах за 

пределы Армении, а также на страницы союзной печати. В 

межнациональных отношениях Кремль действовал жестко, 

методом устрашения, тем самым контролируя мир, 

добрососедство между армянами, грузинами, азербайджанцами 

и многими другими народами и этносами на протяжении 

десятилетий. Это обеспечивалось не только неотвратимостью 

наказания того, кто преступил законы сосуществования в 

едином советском доме. За Союзом признавалась роль 

объективного третейского судьи. И он эту роль худо-бедно 

выполнял достаточно объективно. Однако горбачевская 

перестройка лишила Союз его эффективного оружия -опоры на 

силу, заменив ее ссылками на несуществующую демократию. А 

роль объективного третейского судьи Михаил Сергеевич 

подменил политикой равноудаленности. В результате, 

получилось, что нарушитель мира и закона виноват в той же 
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мере, что и тот, чей покой нарушен дерзкими, необоснованными 

претензиями на исторические земли. Эта логика и подвела к 

уравнению в правах и агрессора, и его жертвы. 

     В ходе последней фазы территориального конфликта, 

начавшейся во второй половине 80-х годов ХХ века, 

информация о нем впервые вырвалась на страницы союзной и 

республиканской прессы, выйдя тем самым из латентного 

состояния и став объектом широкого обсуждения. Впервые, 

начиная с 1920-х годов, не в закрытых кабинетах или в ходе 

застолий, а открыто на официальном уровне было выдвинуто 

требование изменить административно-территориальное 

устройство советского государства, являвшееся одной из 

главных истин, на которых держался "нерушимый союз". 

Одновременно, впервые руководство Армении, наряду с 

политической поддержкой сепаратистского движения в 

Нагорном Карабахе, предприняло конкретные юридические 

шаги по воссоединению НКАО с Арменией и открыто начала 

депортировать азербайджанцев со своих исторических земель в 

Армении.  

      После трагических событий в Сумгаите в февраля 1988 года, 

спровоцированных советскими спецслужбами в тандеме с 

армянскими националистами, конфликт перешел в кровавую 

плоскость. Развернулась антиазербайджанская 

пропагандистская кампания в прессе уже во всесоюзном и 

международном масштабе с использованием умело 

смоделированного образа азербайджанской нации. 

Сумгайытские события дали повод армянским националистам 

для начала планомерного выживания азербайджанцев со своих 

земель в Армении. Логика развития событий и нежелание 

обидеть какую-либо из конфликтующих сторон, неумолимо 

подвели Кремль к тому, чего он старался избежать: вынесение 

обсуждения нагорно-карабахской проблемы на высокий 

союзный уровень — на заседание Президиума Верховного 

Совета СССР. 18 июля 1988 года в Кремле состоялось 

специальное заседание Президиума Верховного Совета СССР, 

посвященное обсуждению ситуации. На этом заседании 

состоялся весьма любопытный диалог между М.Горбачевым и 
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армянским академиком В.Амбарцумяном, в котором 

Генеральный секретарь продемонстрировал удивительную 

осведомленность об истории Еревана и его азербайджанского 

населения. Обращаясь к В.Амбарцумяну, Горбачев прямо 

спросил его : «Здесь часто упор делается на то, как меняется 

демография, состав населения. Это подается как важный 

аргумент и даже как результат определенной политики. 

Скажите, в начале века (имеется ввиду ХХ века-И.Н.) сколько в 

Ереване составляло азербайджанское население?». Армянский 

академик растерялся и не мог назвать точную цифру. Тогда 

М.Горбачев уточнил : «Вы обязаны знать. Я вам напомню – 43 

процента азербайджанцев было в Ереване в начале века. Сейчас 

какой процент азербайджанцев?» [10]. Подобная 

осведомленность Генерального секретаря вынудило 

Амбарцумяна признать, что в настоящий момент в столице 

Армении остался всего 1 процент азербайджанцев. 

В.Амбарцумян не был далек от истины. Город Ереван, имевший 

до начала нагорно-карабахского конфликта азербайджанское 

население в несколько тысяч человек [по переписи 1979 года - 

2341 человек или 0,2% населения города[15], в 1988 году  

полностью был очищен от наших соотечественников. 

       Конец ноября - декабрь 1988 года в сложнейшей 

многовековой истории армяно-азербайджанских отношений 

занял особое место как заключительный этап полного и теперь 

окончательного изгнания азербайджанцев из Армении. 

Начинавшийся в феврале с массовых выступлений в Армении и 

Нагорном Карабахе под лозунгами "воссоединения", 1988 год 

завершался тотальной этнической чисткой азербайджанского 

населения Армении. Был претворен в жизнь вожделенный 

лозунг "Армения для армян". С этого момента, в течение целого 

ряда лет феномен беженцев становится неустранимым фактором 

политической и социальной жизни республики, активно 

включенным в деструктивные процессы. По данным 

Госкомстата Азербайджанской ССР, к началу февраля 1990 г. из 

Армении в Азербайджан бежали 186 тыс. азербайджанцев [13]. 

      С началом исхода азербайджанцев из Армении возросли 

масштабы армяно-азербайджанского конфликта, в его воронку 
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оказалась вовлечена еще большая масса людей, значительно 

расширилась география пространства конфликта. Депортация 

азербайджанского населения из Армении сопровождалось  

нападением армянских вооруженных формирований на 

приграничные с Арменией районы Азербайджана, применением 

огнестрельного оружия и орудий массового уничтожения 

против мирного населения. Таким образом, конфликт 

постепенно перерастал в войну между двумя некогда союзными 

республиками. 

      В завершении хотелось бы отметить, что переход армяно-

азербайджанского конфликта после распада СССР в активную 

военную фазу, последовавшие за этим геноцид 

азербайджанского населения в Ходжалах, оккупация 20 % 

территорий Азербайджанской Республики вооруженными 

силами Армении вызвали большой интерес у отечественных 

историков к изучению исторического прошлого и материально-

культурного наследия азербайджанцев - исконных жителей тех 

территорий, на которых сегодня создана республика Армения. 

Важный толчок этому процессу придали указы Президента 

Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 18 декабря 

1997 года о депортации азербайджанцев из Армении и от 26 

марта 1998 года о геноциде азербайджанцев. Безусловно, 

важной вехой в этом процессе стало обращение Гейдара Алиева 

к азербайджанским историкам на заседании комиссии по 

проведению 75 годовщины образования Нахчыванской 

Автономной Республики 9 февраля 1999 года : «И в дальнейшем 

надо создавать такие произведения, чтобы они постоянно, в 

последовательной форме доказывали принадлежность 

Азербайджану земель, где ныне расположена Армения. Мы 

должны сделать это. Мы должны открыть дорогу будущим 

поколениям. Мы просто должны отобразить эту 

действительность в произведениях. Однако что и когда 

произойдет, - это покажет история» [1,с.148-149].  
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İrma Ajuole                                                                                                                                

(Litva) 

 

О трагических событиях 20 Января в Баку 

 

Каждый имеет право выражать свое мнение. Но это не 

дает права унижать другой народ, публикуя тенденциозную 

информацию. Именно такой установкой веет от комментария 

историка Альгиса Касперавичюса о трагических событиях в 

Баку 30 лет назад. 

По словам автора текста, советские войска были введены 

в 1990 году в Баку для того, чтобы защитить армян, 

притесняемых азербайджанцами. Этот абсурдный взгляд 

вызывает недоумение: ведь это не что иное, как повторение 

старой кремлевской сказки для оправдания насилия. Ложью 

прикрывались отчаянные попытки сохранить советскую 

империю. Оказывается, старые методы все еще работают. 

Между армянами и азербайджанцами были серьезные 

разногласия. Если уж говорить о межнациональной розни, 

недостаточно показать пальцем на азербайджанцев и заявить, 

что армян массово изгоняли из Азербайджана. Нельзя 

замалчивать (а автор текста замалчивает), что сначала из 

Армении и Нагорного Карабаха изгоняли азербайджанцев. 

Историки замалчивают тот факт, что азербайджанцы не 

покушались на армянские территории. А армяне претендовали 

на Нагорный Карабах. Сейчас можно говорить, будто это 

испокон веков были армянские земли. Но те, кто это 

утверждает, забывают добавить, что там испокон веков точно 

http://iravan.info/elm_ve_tehsil.html
http://iravan.info/meschidler.html
http://iravan.info/teatr.html
https://ru.qwe.wiki/wiki/Districts_of_Yerevan
https://www.lawmix.ru/sssr/8645
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так же жили азербайджанцы. Говоря о межнациональной розни 

и тех, кто ее разжигает, стоило бы задуматься, почему в 

сегодняшнем Азербайджане живет около 30 тыс. армян, в то 

время как в Армении — ни одного азербайджанца… 

Странно, что выводы об армяно-азербайджанском 

конфликте историк делает на основе сведений, почерпнутых из 

студенческой газеты Universitas Vilnenis 30-летней давности – 

Артурас Зуокас, вернувшись из своей поездки по Кавказу, 

опубликовал там свои заметки. При этом А. Касперавичюс не 

ссылается ни на интервью в литовской и зарубежной прессе 

журналиста Ричардаса Лапайтиса, который бывает в этом 

регионе часто и подолгу, ни на документальный фильм 

«Бесконечный коридор», в котором Р. Лапайтис – главный 

герой. 

Чтобы понять истинные причины конфликта, 

недостаточно побыть в столице Азербайджана несколько дней 

или недель. Наспех изложенные молодым А. Зуокасом 

впечатления вряд ли можно считать надежным источником. По 

Кавказу в 1994 году поездил и журналист Гинтарас Висоцкас, 

который тогда много писал о Чечне в газетах Lietuvos 

aidas и Valstiečių laikraštis. По словам журналиста, ему удалось 

досконально разобраться в ситуации в Чечне, потому что в 

Грозном он провел почти год. А вот неделя, проведенная в 

Тбилиси, оказалась слишком коротким отрезком времени, чтобы 

как следует разобраться в грузинских политических интригах: 

почему свергли Звиада Гамсахурдия, почему к власти пришел 

Эдуард Шеварднадзе. 

Есть и другие информационные источники, 

позволяющая составить мнение о том, что происходит 

(происходило) на Кавказе, каковы причины конфликта. 

В Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса 

можно найти книгу историка Альгимантаса Лекиса 

«Переселение народов на Кавказе в XX веке» (2016), в которой 

представлены не абстрактные размышления, а объективные 

факты - не только о «плохих азерах», но и о армянских 

«делишках» за последние несколько веков. 
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Публицист Ляонас Юрша в своем сочинении «Решения 

политиков, изменившие судьбы народов» (2017), опираясь на 

достоверные источники, рассказывает о том, как армян массово 

переселяли на обжитые азербайджанцами земли, в том числе и в 

Нагорный Карабах. 

Издана и книга уже упомянутого журналиста Гинтараса 

Висоцкаса «Трагедия Черного Сада» (2016). В ней автор задает 

вопрос, почему Литва упорно слышит и видит только одну 

сторону – армянскую. Этот вопрос остается открытым и 

сегодня. 

В комментарии, посвященном январским убийствам в 

Баку, историк вспоминает и события в Сумгаите 27–29 февраля 

1988 года. Он придерживается версии, что именно 

азербайджанцы больше всего виновны в армянских погромах. А 

ведь настоящая историческая правда намного сложнее. 

В Сумгаите тогда обосновались тысячи азербайджанцев, 

изгнанных из Армении. Межнациональная напряженность как 

будто специально нагнеталась. Мало того, одним из 

организаторов сумгаитских погромов был армянин Эдуард 

Григорян (кстати, он избежал заслуженного наказания). Вся 

правда рано или поздно выходит наружу. Советский и 

российский политический деятель политолог Сергей Кургинян 

(Vestnik Kavkaza.net, 2018-03-3) выяснил, что погромами на 

самом деле руководили силы госбезопасности СССР, которые 

должны были любой ценой стравить армян с азербайджанцами. 

Такими методами пытались держать в клещах империи и 

Армению, и Азербайджан. 

Досадно, что события конца XX в. все еще не получили 

должной оценки наших историков. Хорошим поводом для этого 

была годовщина бакинской трагедии 20 января 1990 г. Но, 

видимо мы не созрели для того, чтобы посмотреть в самую суть, 

отделить ее от лжи, которая идет с времен Советского Союза. 

До сих пор ни у кого не возникает вопрос, почему, когда 

разваливался СССР, советская армия бесчинствовала в Тбилиси, 

Баку, Вильнюсе, а столице Армении Еревану удалось избежать 

кремлевского кулака. О чем говорит эта деталь? 
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А рассуждения автора, будто все, кто не восхваляет 

Армению, «подкуплены», сегодня звучат абсурдно. Подобные 

обвинения идут в ход, когда заканчиваются аргументы, чтобы 

отразить доводы оппонентов. Давать поверхностные 

комментарии на болезненную тему кровавых январских 

событий опасно. Такие комментарии искажают правду, ранят 

национальные чувства (в данном случае чувства 

азербайджанцев), вредят межнациональным и 

межгосударственным отношениям. 

 

 

İsmayıl Hacıyev                                                                                                                          

(Azərbaycan) 

 

Vətən müharibəsində qələbəni şərtləndirən əsas amillər 

 

1. XIX əsrin əvvəllərində Rusiya-İran və Rusiya-Türkiyə 

müharibələri nəticəsində Cənubi Qafqazdakı tarixi Azərbaycan 

ərazilərinə, eləcə də Qarabağın dağlıq hissəsinə ermənilər 

köçürülmüşdür. Azərbaycan ərazilərində yerləşən ermənilər 

himayədarlarının dəstəyi ilə hər fürsətdə çirkin niyyətlərini həyata 

keçirməyə cəhd göstərmişdir. Bu başabəla toplum tarixi 

ərazilərimizdə etnik tərkibi xeyirlərinə dəyişdirmək üçün hər cür 

xəyanətə əl atmışdır. 

XX əsrin 20-ci illərində Sovet Rusiyasının köməyinə 

arxalanan ermənilər Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistana 

birləşdirməyə cəhd göstərmişlər. Lakin bu niyyətləri alınmadıqda 

SSRİ-nin köməyi ilə Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət əldə 

etmişlər. XX əsr boyu onlar öz məqsədlərindən əl çəkməmişlər. 

Uzun illər real tarixi şəraitin yetişməsini gözləyən düşmən, 

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində himayəçilərinin fəal dəstəyi ilə 

və həmin dövrdə ölkəmizdəki hərc-mərclikdən, hakimiyyətsizlikdən 

istifadə edərək soydaşlarımızın ata-baba yurdu olan Qərbi 

Azərbaycandan – Ermənistandan deportasiyasına nail olmuşlar. 

Bununla kifayətlənməyən təcavüzkar Ermənistan bolşeviklərin süni 

surətdə “Dağlıq Qarabağ” adlandıraraq erməni muxtariyyətinə 

çevirdikləri ərazilərlə birlikdə, Azərbaycanın 7 rayonunu da işğal 
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etmiş, bir milyondan çox soydaşımızı qaçqın və köçkün vəziyyətinə 

salmışlar. 

Həmin vaxtdan başlayan sülh danışıqları, ərazi 

bütövlüyünün bərpası istiqamətində atılan addımlar heç bir nəticə 

verməmişdir. Hətta Ermənistan Respublikası BMT-nin Təhlükəsizlik 

Şurasının 1993-cü il tarixli dörd qətnaməsini pozaraq, 

torpaqlarımızdan çıxmaqdan imtina etmişdir. Düşmən bütün bunlarla 

kifayətlənməyib, təxribat xarakterli bəyanat və hərəkətlərə üstünlük 

vermişdir. Nəhayət, işğalçının 2020-ci il sentyabrın 27-də 

Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı təcavüzündən sonra silahlı 

qüvvələrimiz əks-hücum əməliyyatı keçirməyə məcbur olmuşdur. 

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev sentyabrın 27-də 

keçirdiyi Təhlükəsizlik Şurasının iclasında ermənilərə xəbərdarlıq 

etdi: “Biz onlara 2016-cı ildə, 2018-ci ildə, bu ilin (2020) iyul 

ayında dərs verdik. Amma, görünür ki, bu, onlar üçün dərs olmadı. 

Bu dəfə də dərs veririk və verəcəyik. Bu gün şanlı Azərbaycan 

Ordusu böyük uğurla əks-hücum əməliyyatı keçirir və bu əməliyyat 

davam edir” [2, 2020, 28 sentyabr]. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2020-ci 

il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində 

hərbi vəziyyət, 28 sentyabr 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə qismən 

səfərbərlik elan edildi  [2, 2020, 29 sentyabr].  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi məktəbinin 

yetirməsi, zəmanəmizin nüfuzlu, uzaqgörən və qətiyyətli siyasi 

liderlərindən olan Prezident və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə döyüşlər planlaşdırılır və həyata keçirilirdi.  

Sentyabrın 27-də Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmri ilə 

Silahlı Qüvvələrimiz cəbhəboyu təxribat törədən Ermənistan 

ordusuna qarşı əks-hücum əməliyyatlarına başladı. İşğalçı ölkənin 30 

il ərzində möhkəmləndirmə işləri apardığı təmas xəttini 

Azərbaycanın müzəffər Ordusu qısa zamanda yararaq Cəbrayıl, 

Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonlarını, 150-dən artıq kənd və 

qəsəbəni, onlarla strateji yüksəkliyi düşmən tapdağından azad etdi [3, 

2020, 5 noyabr]. Heç şübhəsiz, əldə edilən bu möhtəşəm qələbənin 

əsas ilhamverici qüvvəsi və rəhbəri Ali Baş Komandan, qələbəni 

qazanan müzəffər Ordumuz idi. 
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İkinci Qarabağ müharibəsi Prezident İlham Əliyevin bir 

sərkərdə, hərbi xadim, Ali Baş Komandan olaraq nə qədər qabil 

olduğunu təsdiq etdi [6, 2021, 11 aprel]. Hərbi-siyasi informasiya və 

digər sahələrdə gedən müharibəni Ali Baş Komandan məharətlə 

idarə edirdi. Növbəti gün aparılacaq döyüşün planı hazırlanır, Ali 

Baş Komandan onunla tanış olur, tövsiyə və tapşırıqlarını verdikdən 

sonra təsdiq edir, bundan sonra düşmənə qarşı döyüş başlayırdı. Ali 

Baş Komandan qərar verəndə tələsmədiyi kimi, tapşırıq verəndə də 

gecikmirdi. Döyüşlərdə qazanılan uğurlar hərbi əməliyyatların 

planlaşdırılmasından xeyli dərəcədə asılı idi.  

Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində qeyd edirdi 

ki, “Azərbaycan xalqı üçün bu müharibə azadlıq müharibəsi, 

Ermənistan üçün isə işğalçılıq müharibəsidir” [2, 2020, 4 oktyabr]. 

Möhtəşəm qələbə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

dövlətimizin milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etdiyini bir daha 

əyani göstərdi. Müharibənin davam etdiyi günlərdə İlham Əliyev 

hərb meydanında müzəffər sərkərdə, diplomatik cəbhədə böyük 

strateq nümunəsi sərgilədi, bütün təzyiqlərə cəsarətlə sinə gərdi, 

mərdlik və qətiyyətlilik nümunəsi göstərdi. Qələbəmizin həlledici 

amili Ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin adı ilə 

bağlıdır. Dövlət, xalq və ordu o zaman güclü olur ki, ona güclü lider 

rəhbərlik edir. 

Döyüş günlərində Ali Baş Komandanın hərb işini mükəmməl 

bilməsi, ordumuza uğurla rəhbərlik etməsi Azərbaycan xalqı 

tərəfindən həssaslıqla izlənilmiş və ona ünvanlanan təbrik və 

minnətdarlıq məktublarında onlar ürək sözlərini yazmışlar. 

3. Azərbaycan xalqı döyüş meydanında dövlətin ətrafında 

olduğunu göstərdi. Qələbəni şərtləndirən amillər sırasında xalqımızın 

milli birliyi, həmrəyliyi də əsas yer tutur. Əks-hücum əməliyyatları 

başladığı gündən siyasi əqidəsindən, milli mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq bütün Azərbaycan xalqı yumruq kimi birləşdi. Ölkədə 

fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar da dövlətimizin başçısının 

ətrafında sıx birləşərək dəstəklərini ifadə etdilər. 50+1 formatında 

siyasi partiyaların birgə bəyanatı xalq-iqtidar birliyinin 

təcəssümünün parlaq göstəricisi idi [7, 2020, 4 oktyabr]. Prezident 

İlham Əliyev xalqa müraciətində bu məsələyə də xüsusi diqqət 

yönəldərək bildirmişdir: “Əgər bu birlik olmasaydı, milli həmrəylik 
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olmasaydı, biz heç vaxt torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə 

bilməzdik. Bu illər ərzində bizə qarşı aparılan qara piar 

kampaniyası, qarayaxma, şər-böhtan kampaniyasının da əsas 

məqsədi o idi ki, bizi əsas vəzifəmizdən uzaqlaşdırsınlar, biz 

uzaqlaşaq, daxili problemlər içində boğulaq və işğal edilmiş 

torpaqlar işğalçıların əlində əbədi qalsın. Güclü siyasi iradə, xalq-

iqtidar birliyi bu planları da alt-üst etdi” [11, s. 36]. 

Azərbaycan cəmiyyətində hər zaman olduğundan daha 

böyük milli birlik və siyasi həmrəylik özünü göstərdi. Cəbhədə 

şiddətli döyüşlərin getdiyi bir vaxtda siyasi partiya və təşkilatlar, 

həmçinin tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, ziyalılar bəyanat verərək 

xalqın, dövlətin, ordunun, Ali Baş Komandanın yanında olduqlarını 

bəyan edirdilər. Müxtəlif idarə və təşkilatlar, vətəndaşlar hətta xarici 

ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız da xalqımıza, ordumuza dəstək olur, 

Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna ianələr edirdilər. Qismən 

səfərbərliyin elan olunması və bəzi vətəndaşların xidmətə cəlb 

olunması ilə yanaşı, on minlərlə vətəndaşımız könüllü şəkildə 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə 

müraciət edərək cəbhəyə yollanmağa hazır olduqlarını söylədilər [2, 

2020, 4 oktyabr]. 

Torpaqlarımızı Ermənistanın işğalından azad etmək üçün 

başladılan əks-hücum əməliyyatlarını həyata keçirən Azərbaycan 

Ordusuna dəstək məqsədilə bir qrup iş adamı tərəfindən “Qələbəyə 

Dəstək Hərəkatı” yaradıldı [2, 2020, 28 noyabr]. 22 şirkət rəhbəri 

əsgərə yardım yox, “Əsgərə sovqat” adı ilə ay ayrım müddətində 4 

yük maşını ilə 6 dəfə əsgərlərə sovqat göndərdi. Əsgərlərimizin 

gündəlik istifadəsi üçün nəzərdə tutulan əşyalar, tibbi ləvazimatlar, 

dərman preparatları hərbi hissələrə təhvil verilirdi. Məhsullar – hərbi 

hissələrdən hərbi maşınlarla birbaşa döyüş bölgəsinə göndərilirdi [2, 

2020, 7 oktyabr].  

Vətəndaşlarımız Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Yardım 

fonduna əmək haqqından vəsait köçürürdülər. Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev və Birinci Vitse-prezident Mehriban Əliyevanın 

başlatdıqları aksiyaya qoşulanların sayı sürətlə artırdı. Respublika 

Ağsaqqallar Şurası, Həmkarlar İttifaqları Şurası, “Azərsun Holdinq” 

Şirkətlər Qrupu, “Azercell”, “Bakcell” şirkətləri, bir çox ali təhsil 

müəssisələri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, təşkilat və 
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müəssisələr, görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri, ziyalılar, sadə 

vətəndaşlar, sıravi adamlar Yardım Fonduna vəsait köçürmüşlər [2, 

2020, 7 oktyabr; 3, 2020, 3 oktyabr; 7, 2020, 6 oktyabr]. 

Döyüşən əsgər və zabitləri ruhlandırmaq, onlarla əlaqəni 

genişləndirmək və dəstək vermək üçün “Əsgərə məktub” aksiyası da 

çox genişlənmiş, məktəblilər bu sahədə daha fəallıq göstərmişlər. 

Tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri, müxtəlif 

kollektivlərin nümayəndələri, dini konfessiyaların üzvləri hərbçilərlə 

görüşür, onların döyüş ruhunu, vətənpərvərliyini artırmaq üçün 

söhbətlər edirdilər. 

4. Azərbaycan Ordusu misilsiz fədakarlıq nümayiş etdirdi. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində və Qarabağ 

torpaqlarının işğalına son qoyulmasında, heç şübhəsiz ki, ilk növbədə 

Azərbaycan Ordusu öz sözünü dedi, misilsiz qəhrəmanlıq nümayiş 

etdirdi. 

Ordu quruculuğu, hərbçilərin maddi-məişət problemlərinin 

həlli, iş və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması gənc nəslin hərbi 

vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində mühüm rol oynadı. Bütün hərbi 

şəhərciklərin, hərbi bazalarımızın ən yüksək standartlar səviyyəsində 

yenidən qurulması, ilk növbədə, hərbçilərimizin döyüş qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyətli tədbirlərin 

keçirilməsi bugünkü qələbəmiz üçün zəmin yaratdı. 

Ölkəmiz inkişaf etdikcə dövlət büdcəsində müdafiə xərcləri 

hər zaman üstün mövqeyə malik olmuşdur. 2003-cü ildən 2018-ci 

ilədək Azərbaycanın müdafiəsi üçün ayrılan vəsait 15 dəfə artaraq 

135 milyon dollardan 1,9 milyard dollara yüksəlmişdir. 2021-ci ildə 

isə müdafiə xərcləri 2,7 milyard dollar olmuşdur [6, 2021, 11 aprel]. 

Respublikamızda 20-dən artıq hərbi təmayüllü zavodun işə 

salınması, mindən çox adda hərbi təyinatlı məhsulun istehsal 

edilməsi, müasir hərbi sənaye kompleksinin formalaşdırılması, 

dünyanın aparıcı silah ixracatçılarından beşinci nəsil silahların 

alınması ölkəmizin hərbi potensialını xeyli artırmışdır.  

Azərbaycan Ordusunun formalaşması və inkişafı onun 

dünyanın 50 ən güclü ordusu sırasında yer tutmasına gətirib 

çıxarmışdır. Azərbaycan Ordusunun nəyə qadir olduğunu Ali Baş 

Komandan belə xarakterizə edirdi: “Ordu quruculuğu mənim 

fəaliyyətimdə həmişə birinci yerdədir. Hərbçilər də, Azərbaycan 
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xalqı da bunu bilir. Həmişə demişəm ki, ordumuz üçün nə 

lazımdırsa, biz onu da edəcəyik. Biz güclü, iradəli ordu yaratmışıq. 

Bizim bütün silahlı birləşmələrimiz müasir standartlara cavab verir 

və döyüş tapşırığını şərəflə, vicdanla, cəsarətlə yerinə yetirir...” [5, 

2020, 13 noyabr]. 

İkinci Qarabağ müharibəsində əvvəlki döyüşlərdə olduğu 

kimi, Azərbaycan Ordusunun ilk əks-hücum əməliyyatından 

başlamış Şuşanın alınmasına qədər olan dövrdə hansı hünərə və 

döyüş bacarıqlarına malik olduğunu əyani olaraq göstərdi. Rəşadətli 

Azərbaycan Ordusu 44 gün ərzində bütün dünyaya öz gücünü, 

mətinliyini, mübarizliyini nümayiş etdirdi. Düşmənin 30 ildə 

qurduğu, milyonlarla vəsait sərf etdiyi nəhəng istehkamlar qısa 

müddətdə darmadağın edildi.  

Azərbaycan Ordusunun uğurlu fəaliyyətini xarakterizə edən 

Ali Baş Komandan demişdir: “Həm peşəkarlıq, həm təlim, həm 

döyüş qabiliyyəti, ən başlıcası mənəvi döyüş ruhu, əlbəttə ki, 

Azərbaycan Ordusunun texniki təchizatı da çox cəhətdən bizim 

uğurumuza kömək edib” [6, 2020, 5 noyabr].  

Dövlət başçısı İlham Əliyev döyüş meydanında əldə edilmiş 

bütün zəfərlərin başlıca qəhrəmanı kimi Azərbaycan əsgər və zabiti 

olduğunu qeyd etmişdir: “Mən bunu artıq bir neçə dəfə demişəm, 

bu qələbəni qazanan bizim texniki vasitələr yox, əsgər və 

zabitlərimizdir. Onlar torpağımızı düşməndən qarış-qarış azad edə-

edə bu Qələbəni, bu Zəfəri xalqımıza nəsib etdilər. Ona görə bu 

qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əsgəridir, Azərbaycan 

zabitidir və hər kəs bunu bilməlidir” [2, 2020, 27 noyabr]. 

Beləliklə, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti, 

ordumuzun rəşadəti, xalqımızın dəstəyi sayəsində Vətən savaşı 

zəfərlə başa çatdı. 
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İsmayıl Musa 

(Azərbaycan) 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyətinin Qarabağ  

general – qubernatorluğu və  Böyük Britaniya  

komandanlığının mövqeyi.  

 

 Dünya dövlət quruculuğu (idarəetmə) təcrübəsinə və 

beynəlxalq hüquqa görə hər bir ölkədə inzibati - ərazi bölgüsünün 

aparılması zəruri, daxili məsələ və normal qanuni haldır. Ancaq 

dövrün çox gərgin beynəlxalq şəraiti, xüsusilə də, ermənilərin 

Azərbaycana əsassız ərazi iddiaları və törətdikləri türk – müsəlman 

soyqırımları üzündən Qarabağ general - qubernatorluğunun təşkili 

həm də danılmaz tarixi zərurət idi. Bu kontekstdə də onun 

yaradılması aşağıdakı özəl səbəblərdən irəli gəlir və mühüm spesifik 

amillərlə şərtlənirdi   Şuşa, Zəngəzur və s. qəzaların 

erməni əhalisinin 1917-ci ilin əvvəllərindən etibarən özlərinin xüsusi 

inzibati vahidlərini (quberniyalarını - Qandzaq və s.) yaratmağa can 

atmaları; adıçəkilən bölgələrin türk-müsəlman əhalisinə qarşı 
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zorakılıqların genişlənməsi; bölgələrdə yaşayan ermənilərin 

separatçılıq meyllərinin daha da məqsədyönlü (Azərbaycandan 

ayrılaraq Ermənistana birləşmək) xarakter alması və Andranikin 

“Naxçıvan yürüşü”nün də bu məqsədə xidmət etməsi; AXC 

hökumətinin üzləşdiyi problemlər, təbii-coğrafi çətinliklər və s. görə 

bölgələrdəki erməni separatçı hərəkətlərinin əngəllənməsinin 

mürəkkəbliyi; general-qubernatorluğa qatılan qəzaların 

Azərbaycanın əzəli torpaqları olması və onların əhalisinin çoxluğunu 

türk-müsəlmanların təşkil etmələri;dini-milli mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq general-qubernatorluğun bütün əhalisinin hüquqlarının 

təminatlı müdafiəsi.  

 AXC hökuməti bu kimi səbəb və amillərə əsaslanaraq 

özünün 1919-cu il 15 yanvar tarixli iclasında Zəngəzur, Şuşa, 

Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarından ibarət Qarabağ general – 

qubernatorluğunun yaradılması haqqında qərar qəbul etdi (1). 

Hökumətin digər bir iclasının (29.01.1919) çox düzgün qərarı ilə 

AXC-nin ilk Hərbi naziri, tanınmış dövlət adamı və siyasi xadim, 

əslən Laçından olan Xosrov bəy Sultanov general – qubernator təyin 

olundu (2).  

 Burada iki maraqlı və uzunmüddət çoxlarına bəlli olmayan 

faktdan da bəhs etmək lazım gəlir. Belə ki, AXC Daxili İşlər 

Nazirliyi (DİN-i) general – qubernator vəzifəsinə öncə müsəlman, 

inquş, təcrübəli hərbçi – inzibatçı Qud Qudiyevin namizədliyini 

təklif etmişdi. Yalnız AXC-nin dövlət (türk) dilini bilməməsi 

səbəbindən onun həmin vəzifəyə təyinatı məsləhət bilinməmişdi. 

Başqa bir diqqətçəkici fakt isə AXC hakimiyyətini devirməyə çalışan 

bolşeviklər partiyasının fəalı, əslən Qubadlıdan olan Ç.İldırımın 

general – qubernatorun müavini təyin edilməsidir (4).  

 Müttəfiqlərin komandanlığının (general Tomsonun) 

Qarabağla Zəngəzurun AXC-nin müvəqqəti idarəçiliyinə verilməsini 

bəyan etməsi və mərkəzi Şuşa şəhəri olan Qarabağ general – 

qubernatorluğunun yaradılmasına pozitiv, obyektiv yanaşması 

Ermənistan (Ararat) Respublikasının rəhbərliyini xeyli qayğılandırdı 

və narazı saldı (5). Ermənistanın Xarici İşlər naziri S.Tiqranyanın 

Azərbaycan hökumətinə notalarında (I – III.1919), teleqramında 

(11.III.1919), habelə general V.Tomsona 559 saylı teleqramında 
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(11.III.1919) və daşnak mətbuatında AXC-nin ünvanına bu cür 

kəskin və əsassız ittihamlar irəli sürüldü (6).  

Belə ki, AXC Qarabağ general-qubernatorluğunun 

yaradılması “Ermənistanın ərazi hüquqlarına qəsd” və iki qonşu xalq 

arasında münasibətlərin kəsilməsi aktı kimi sə ciyyələndirildi yeni 

yaradılan general-qubernatorluğun böyük hissəsi Ermənistanın 

ayrılmaz ərazisi  sayıldı Andranikin quldur dəstəsinin işğalçılıq və 

zorakılıq hərəkətəri Qarabağ-Zəngəzurun erməni əhalisinin öz 

müstəqilliklərini Azərbaycan və Türkiyənin qəsbkarlıq siyasətindən 

silahlı müdafiə kimi qələmə verildi AXC-nin Qarabağ və Zəngəzuru 

ələ keçirərək Araz – Türk Respublikası (Azərbaycanın Naxçıvan 

bölgəsində müvəqqəti dövlət qurumu. – İ.M)  ilə birləşməsi və öz 

hüdudlarını Türkiyə sərhədlərinədək genişləndirmək məqsədini 

güddüyü vurğulandı Müttəfiqlərdən (ingilislərdən) AXC 

hökumətinin “zadəgan dairələrinin məsuliyyətsizliyinə və 

feodalizminə” son qoyulması, Tomsonun işə qarışması və general – 

qubernatorluğun ləğv edilməsi tələb olundu.  

 Ermənistan xarici siyasət idarəsinin bu hədyan və hədələri, 

məlum səbəblərdən, əsla cavabsız qala bilməzdi. Buna görə də Xarici 

İşlər Nazirliyinin (XİN-in) Ermənistan hökumətinə diplomatik 

etirazlarında, ələlxusus da, nazir əvəzi A.Ziyadxanın notasında 

(31.I.1919 178 saylı) və həmçinin Azərbaycan qəzetinin 

yazılarında AXC hökumətinin Qarabağ general – qubernatorluğu ilə 

əlaqədar ədalətli və əsaslandırılmış mövqeyi bir daha açıqlandı (7).  

 Qarabağ general – qubernatorluğunun yaradılması və onun 

idarəçiliyi məsələləri Ermənistan hökumətinin V.Tomsonun iştirakı 

ilə keçirilən müşavirələrində də (28.III 6.IV.1919) qaldırıldı (8). 

Birinci müşavirədə Qarabağın dağlıq hissəsinin Ararat 

Respublikasının tərkib hissəsi olduğunu təkrarlayan daşnak hökuməti 

həmin ərazinin idarəçiliyinin yerli ermənilərə (Milli Şuraya) 

verilməsini tələb etdi. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Britaniya komandanlığı ilə 

Qarabağ general – qubernatorluğunun münasibətlərində həm 

anlaşma, uzlaşma, birgə fəaliyyət və həm də ziddiyyətli, gərgin 

hallar, məqamlar olmuşdu. Birincilərə bu kimi faktlar nümunə ola 

bilər 
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a) komandanlığın təmsilçisi, yüksək vəzifəli ingilis hərbçisi Şatelvortun 

1919-cu il 3 aprel tarixli bəyanatı ilə X.Sultanovun general – 

qubernator təyin olunması tanınmış və təsdiqlənmişdi (9). AXC  

XİN-in Azərbaycanın Ermənistandakı səfiri M.Təkinskiyə 

teleqramından da (18.06.1919) aydın olur ki, X.Sultanov aprelin 3-də 

Müttəfiqlərin (İngiltərənin) komandanlığı tərəfindən rəsmən general 

– qubernator kimi tanınmışdı (10).  

b) komandanlıqla qubernatorluq daşnak generalı Andranikin erməni 

quldur silahlı dəstələrinin Qarabağ və Zəngəzur ərazilərindən 

çıxarılması məsələsində də uzlaşmaya nail ola bildilər. X.Sultanovun 

Andranikin dəstəsinin Azərbaycanın əhalisinə yaratdığı təhlükə və 

qubernatorluqda sabitliyin təminatının zəruriliyi ilə bağlı əsaslı izahı 

və mövqeyi komandanlıq tərəfindən müdafiə olundu. Qubernator 

Andranikin məsələsinin dinc yolla həllinə dair ifrat ehtiyatlı 

siyasətin nəticəsizliyi qənaəti ilə onun Azərbaycandan çıxarılmasını 

lazım bildi. Britaniya komandanlığı da bu təklifi dəstəkləyərək onun 

həyata keçməsinə israr etdi. Azərbaycan hökumətinin 1919-cu il 26 

mart tarixli iclasının qərarına (11) müsbət yanaşıldı. Nəticədə 

Andranikin silahlı dəstəsi 1919-cu ilin aprelində Azərbaycandan 

çıxarıldı (12) 

c) Britaniya komandanlığı X.Sultanovun ermənilərin 1919-cu ilin 

iyununda törətdikləri Şuşa təxribatının zərərsizləşdirilməsinə də 

yardım etdi. Onun nümayəndələri azərbaycanlı məmurlarla birlikdə - 

Şuşa ermənilərinə silah paylayan Erməni Milli Şurasını – şəhərdən 

çıxardı (13) 

d) General – qubernatorluğun yaradılması ilə dərhal, yəni 1919-cu ilin 

fevralında ingilis mayoru Mak Mossenə (Monk Mozenə) və xüsusi 

komissiyaya X.Sultanova yardım göstərilməsi tapşırıldı (14). Xüsusi 

komissiyaya verilən təlimatda (15) bir sıra diqqətçəkici məsələlər 

qeyd edilmişdi. Belə ki, orada 

 X.Sultanovun general – qubernator təyin olunması bildirilirdi 

 qubernatorun 1) modus vivende tapmaq, 2) vilayəti qüvvə tətbiq 

olunmadan idarə etmək, 3) ərazi iddiaları barədə məsələ 

qaldırmaqdan çəkinmək kimi vəzifələri sadalanırdı 

 ən başlıcası da, qoşunların tərxis olunmasına dair təlimatın 

Andranikə çatdırılması tapşırıldı və s.  
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e) General V.Tomson Ermənistan hökumətinin üzvlərilə keçirdiyi – 

öncə barələrində bəhs etdiyimiz – müşavirələrdə (16) X.Sultanovun 

məlum təyinatına edilən etirazlarla diplomatcasına belə 

razılaşmamışdı Sultanov ingilis zabiti Mak Mossenə tabe 

olacaqdır 

f) Qarabağın Erməni Milli Şurasının sədri A.Şahnəzərovun Şatelvortla 

görüşlərində bu qubernatorluğun yaradılmasını mübahisə obyektinə 

çevirməsini ingilis zabiti hədəli ahənglə belə qarşılamışdı 

Azərbaycana və onun general qubernatorluğuna qarşı hər hansı 

zorakılıqlar İngiltərə əleyhinə çıxışlardır biz o dərəcədə güclüyük ki, 

sizi tabe olmağa məcbur edə bilərik (17).  

Komandanlıqla qubernatorluğun münasibətlərində müəyyən 

ziddiyyətlər və ciddi gərginlik halları da olmuşdu. Onların bir qismi 

belə səciyyələndirilə bilər   

1. Müttəfiqlərin komandanlığının V.Tomson və digər yüksək vəzifəli 

təmsilçilərinin – qubernatorluğun (şəxsən də X.Sultanovun səmərəli 

fəaliyyətini bəzən çətinləşdirən, bəzən də əngəlləyən) – ziddiyyətli 

mövqeləri, açıqlamaları və s. Məsələn, V.Tomsonun (18)  

 Zəngəzurla Qarabağın AXC-nin və Naxçıvanın isə Ermənistanın 

müvəqqəti idarəçiliyinə verilməsinə və məsələnin Paris Sülh 

konfransı tərəfindən həll ediləcəyinə dair bəyanatları  

 Qarabağda general – qubernatorluğun yaradılmasını müvəqqəti hal 

kimi səciyyələndirən müddəası, yanaşması və s. 

2. Bəzi elmi-siyasi baxışlara görə, komandanlığın Andranik 

məsələsinin ləğvindəki qətiyyətli mövqeyi heç də onun 

Azərbaycanın ədalətli haqqını təmin etmək və AXC hökumətinin 

(qubernatorun) müvafiq tələblərini yerinə yetirmək istəyindən irəli 

gəlmirdi. Yəni əslində komandanlıq bu mövqeyi ilə onun 

Transqafqazda sülhyaratma missiyasının nəticəsizliyi barədə Paris 

Sülh Konfransında (1919) formalaşan – İngiltərənin beynəlxalq 

nüfuzuna ciddi xələl gətirə biləcək – fikri aradan qaldırmağa 

çalışırdı.  

3. Komandanlıqla general – qubernator arasında tədricən yaranan 

gərginlik tezliklə daha da artdı. X.Sultanov, özünün də vurğuladığı 

kimi, dörd aylıq fəaliyyəti ərzində ingilislərsiz bir addım da belə 

atmamasına baxmayaraq komandanlığın ultimatum ahəngli tələbləri 
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ilə qarşılaşdı. Bu halın səbəbləri (əslində bəhanələri) sırasında, təbii 

ki, qubernatorun komandanlığı vədlərinə əməl etməməkdə, AXC-nin 

ərazi bütövlüyü məsələsində ziddiyyətli, əslində isə tərəfsizlik adı 

altında ermənipərəst siyasət yetirməkdə və bunlarla da ermənilərin 

Qarabağ – Zəngəzurda möhkəmlənmələrinə xidmət göstərməkdə 

təqsirləndirməsi də mühüm yer tutur.   Digər yandan da, 

komandanlıq X.Sultanovu fəaliyyətsizlikdə və səhlənkarlıqda 

günahlandırmağın əsassızlığının və mümkünsüzlüyünün fərqində idi. 

Habelə X.Sultanov ingilislərin Qarabağ məsələsindəki ziddiyyətli 

mövqeyi ilə barışmadığına görə nəinki Transqafqazda, hətta Avropa 

və Amerikada da ermənilərin mühüm hədəfinə çevrilmişdi.  

Qarabağ general–qubernatorluğunun yaradılması, fəaliyyəti 

və, ümumiyyətlə, mahalın problemləri ilə əlaqədar məsələlərdə 

X.Sultanovun mülahizə və təklifləri çox maraqlı və dəyərlidir. 

Həmin fikir və təkliflər Xosrov bəyin AXC hökumətinə “Qarabağda 

ingilis siyasəti ilə əlaqədar olaraq yaranmış vəziyyət və onun 

düzəldilməsi üçün zəruri tədbirlər” adlı məlumat-məruzəsində, 

habelə ingilis generalı Şatelvortla Qarabağ məsələsinə dair apardığı 

müzakirələrdə (25.VI. 1919) səslənmişdi (18a).  Onlar  problemin 

ayrı-ayrı məqamlarına daha dərindən nüfuz edil məsi baxımından 

əhəmiyyətlidir. Həm bu cəhət, həm də Birinci və İkinci Qarabağ 

müharibələrinin nəticələri baxımından X.Sultanovun mülahizə və 

təkliflərinin nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac yaradır.  

1.  X.Sultanov Şatelvortla söhbətdən belə bir nəticəyə gəlmişdi: 

ingilislərin guya bizə münasibətdə qərəzsiz lik və xeyrxahlıq 

göstərərək Qarabağ məsələsində bitərəf mövqe tutmaları problemin 

həllini yubatmış və sayıqlığımızı azaltmışdır. Belə hal isə 

ermənilərin xeyrinə olmuşdur. 

2.  X.Sultanovun yerli şəraiti bilməsinə əsaslanan  qənaətlərini, 

vəziyyətdən çıxış yolu kimi təklif etdiyi təcili həyata keçirilməli olan 

tədbirləri və onların ləngidilməsi (yaxud da, qəbul olunmaması) 

şəraitində gözlənilən nəticələri belə qruplaşdırmaq olar.  

a) Gəlinən qənaətlər: Qarabağ-Zəngəzur məsələsinin həllində 

ingilislərin köməyindən qətiyyətlə imtina edilməsi, çünki onlar bu 
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işdə bizə yalnız maneçilik törədirlər;  məcburedici tədbirlər 

görülməzsə, ermənilər Azərbaycan hökumətinin tabeçiliyinə razı 

olmayacaqlar; bu məsələni bir ay da həllsiz qoymaq əhalini 

hökumətin gücsüzlüyünə inandırmaq, müsəlman hissəsində 

anarxiyaya səbəb olmaq və bölgədən həmişəlik əlini üzmək 

deməkdir; 

b) Təcili həyata keçirilməli olan tədbirlər: Dağlıq Qarabağ 

ermənilərinə Azərbaycan hakimiyyətini tanımaq barədə altı günlük 

ultimatum verilməsi; bütün ermənilərə müsəlman rayonlarını tərk 

etmələrinin təklif olunması (Şuşa şəhəri üçün istisna ediləcəyi 

bildirilməklə); Azərbaycan hökuməti tanınmayacağı təqdirdə altı  

gündən sonra hərbi əməliyyatlara başlanılması;  

c) Təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməyəcəyi şəraitdə gözlənilən 

nəticələr: ermənilərin Zəngəzurdan irəliləmələri və Dağlıq 

Qarabağdakı həmmillətləri ilə birləşmələri;müsəlman rayonlarında 

anarxiya; Qarabağın itirilməsi ehtimalı. 

 Qeyd edək ki, ingilislər X.Sultanovun fəaliyyətindən xeyli 

qayğılanaraq onun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasını tələb etdilər (19). 

AXC rəhbərliyinin və X.Sultanovun üst-üstə düşən qənaətlərinə 

görə, onun vəzifədən uzaqlaşdırılması bu kimi fəsadlar törədə bilərdi. 

Belə ki, bununla a) ermənilərdə ingilislərin onları müdafiə 

etmələrinə inam möhkəmlənər və bu əsasda da AXC-ni 

tanımamalarına şərait yaranardı b) həmçinin müəslman əhalidə 

onların taleyinin Ermənistanla ingilislərin ittifaqının ixtiyarına 

buraxılması təki məyusedici təəssürat oyanardı (20). 

 AXC hökuməti bu və başqa səbəbləri nəzərə alaraq 

komandanlığın tələbi ilə razılaşmadı. X.Sultanov general – 

qubernator olaraq öz fəaliyyətinə davam etdi. 1919-cu ilin 

avqustunda Böyük Britaniya silahlı qüvvələri Azərbaycandan getdi. 

Avqustun 26-da Qarabağ ermənilərinin VII qurultayının təmsilçiləri 

Şuşada X.Sultanovla saziş imzaladılar (21). Bu aktla da ermənilər 

AXC-nin Qarabağdakı hakimiyyətini tanıdılar. Beləliklə, 

Azərbaycanın Qarabağa dair suveren hüquqları bərpa edildi. (Bütün 

bunlarda da, təbii ki, X.Sultanovun böyük əməyi və mühüm rolu 

oldu). 1920-ci il yanvarın 11-də isə AXC-nin Paris Sülh konfransı 
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tərəfindən de-fakto tanınması həm də Qarabağın Azərbaycana ərazi 

mənsubiyyətinin təsdiqi demək idi.  

 Qarabağ general – qubernatorluğu AXC-nin süqutunadək, 

yəni Şimali Azərbaycanın yenidən Rusiya tərəfindən işğalına qədər 

mövcud oldu. Onun ləğvindən sonra X.Sultanov 12 gün Şuşa qəza 

inqilab komitəsinin sədri işlədi (22). X.Sultanov az sonra qardaşı ilə 

(Sultan bəylə) birlikdə Sovet hökumətinin qərəzli, sinfi – ideoloji 

münasibəti ilə üzləşdi. O, bir müddət həbsdə qaldı və sonra da xaricə 

gedərək ömrünün sonunadək mühacir həyatını yaşamaq 

məcburiyyətində qaldı.   
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İsmayıl Musa 

(Azərbaycan) 

 

Qərbi (Yuxarı) Zəngəzurun Ermənistana  

ilhaqının geosiyasi nəticələri 

 

Zəngəzur – türk dünyası tarixi coğrafiyasının və qədim 

Azərbaycan ölkəsinin bir hissəsidir. O, coğrafiyası, təbii şəraiti, 

iqlimi və s. cəhətlərdən iki bölgəyə ayrılır:  

 ● Qərbi və ya Dağlıq (Yuxarı) Zəngəzur; 

 ● Şərqi, yaxud Aran (Aşağı) Zəngəzur. 

 Mahal Sisyan, Gorus, Qafan, Mehri, Zəngilan, Qubadlı 

ərazilərini və Laçının bir hissəsini əhatə edir. Bu, tarixi 

torpaqlarımızın ilk dördü 1920-ci illərdə Rusiyanın siyasəti 

sayəsində Ermənistana ilhaq edildi (bununla da, türk dünyası 

coğrafiyası parçalandı) və hazırda da onun tərkibindədir. Digərləri 

isə 1992-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qaldı.  

Onlar Azərbaycanın İkinci Qarabağ - xalqımızın  Vətən 

müharibəsindəki tarixi hərbi zəfərinin nəticəsində işğaldan 

qurtarıldılar. Bu qələbənin Güney Qafqazda yaratdığı yeni geosiyasi 

reallıqlar həm də “Zəngəzur (Mehri) dəhlizi məsələsi”ni – türk 

dünyası coğrafiyasının bütövləşməsi problemini – diqqət mərkəzinə 

gətirdi.    
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 Quzey Azərbaycan Rusiya imperiyası tərəfindən işğal edildikdən 

sonra Zəngəzur bir müddət çarlığın Güney Qafqazdakı müxtəlif 

inzibati - ərazi bölgülərinə (idarə sistemlərinə) daxil edildi. O, 1868-

1917-ci illərdə imperiyanın Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının bir 

qəzası olmuşdur.  

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) dönəmində:  

a) Zəngəzur öncə Gəncə, sonra da 1919-cu ilin yanvarında yaradılan və 

başçısı X.Sultanov olan Qarabağ general – qubernatorluğunun qəzası 

idi (1);  

b) Andranik tərəfindən bölgədə mərkəzi Gorus olan Zəngəzur 

“qubernatorluğu”nun (“erməni dövləti”nin) yaradıldığı da elan 

edilmişdi (2). Arxiv sənədlərindən Andranikin bu, Zəngəzur 

“qubernatorluğu”nu ermənilərin “Qarabağ (Şuşa) Respublikası” 

adlandırdıqları oyuncaq qurumla birləşdirmək və “Kiçik 

Ermənistan”ın “paytaxtı” etmək istədiyi Şuşanı tutmaqdan ötrü 

uğursuz cəhdlər göstərməsi də bəlli olur (3); 

c) “erməni qəssabları” Andranik, Njde, Dro və b. Zəngəzurda da 

qırğınlar, vəhşiliklər, dağıntılar törətdilər. Bu kimi antibəşəri 

fəaliyyətlərə rəvac verən “xalq qəhrəmanı” Andranik Gorusda 

“Zəngəzurun müsəlman qardaşlarımıza” başlıqlı müraciətini (4) etdi. 

Əslində erməni xislətinə (riyarkarlığa, mənəviyyatsızlığa, 

saxtakarlığa) əyani sübut olan bu müraciətdə qardaşlıqdan, dinc 

yanaşı yaşamaqdan və s. dəm vurulurdu; 

d) Müttəfiq dövlətlər, xüsusilə də, Böyük Britaniya Zəngəzuru 

Azərbaycan ərazisi (torpağı) kimi tanıdılar (5). (O da müvəqqəti 

olaraq, yəni Paris Sülh konfransının qərarını gözləmək şərtilə). Onlar, 

digər yandan da, mahalla əalqədar bir sıra məsələlərə münasibətdə 

ziddiyyətli mövqe tutdular (6);  

e) Azərbaycan hökuməti hərbi əməliyyatlar və siyasi – diplomatik 

tədbirlərlə 1920-ci ilin apreli üçün Zəngəzurun da dövlətimizə ərazi 

mənsubiyyətini təmin etdi.  

Ancaq Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən yenidən işğalı və 

AXC-nin süqutu ilə Zəngəzurun Ermənistana ilhaqına yol açıldı, 

əlverişli şərait yarandı. Mahalın qərb və ya dağlıq hissəsinin 1920-ci 

illərdə Ermənistana verilməsinə (“bağışlanması”na) aşağıdakı 

taleyüklü proses və amillərin mühüm təsiri olmuşdur:  
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● Rusiyanın Azərbaycanı daima özündən asılılıqda saxlamaq 

məqsədi və siyasəti; 

● Azərbaycanın “rəhbərliyi”nə Rusiya tərəfindən edilən güclü 

siyasi – diplomatik təzyiq;  

● Ölkəmizin o vaxtkı “rəhbərliyi”ndə möhkəm, həlledici 

mövqelərə sahib olan ermənilərin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə 

yeni qəsdlər planı; 

● Azərbaycanın “başçıları”nın milli – dövlətçilik mənafelərimizi 

qurban verərək dünya inqilabı, Lenin “milli” siyasəti, ifrat 

beynəlmiləlçilik, “xalqlar dostluğu” və digər bu kimi ideyalara hədsiz 

uymaları mühiti;  

● Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk çağlarından etibarən 

Zəngəzura dair düzgün, ardıcıl siyasətin yeridilməməsi və s.  

Qərbi (Yuxarı) Zəngəzurun Ermənistana verilməsi prosesinin 

siyasi – ideoloji – diplomatik məqamları ilə bağlı bu məqamlar 

vurğulana və önə çəkilə bilər: 

Birincisi, Ermənistanın mahala sahiblənmək məqsədi Sovet 

Rusiyasının Zəngəzur “problemi”ndən faydalanmaq xətti ilə üst-üstə 

düşürdü. Belə ki, ikinci birincini ələ keçirməkdən ötrü Zəngəzura da 

siyasi alver predmeti kimi baxırdı. Kremlin Zəngəzurla bağlı mövqeyi 

ilk baxışdan, üzdə ziddiyyətli görünsə də, əslində birmənalı, yəni 

ermənipərəst idi.  

Bunu Sovet Rusiyası rəhbərlərinin (V.Lenin, G.Çiçerin, 

İ.Stalin, Q.Orconikidze, S.Kirov) bir-birilərilə və Cənubi Qafqazdakı 

yerli “başçılar”la (N.Nərimanov, M.Hüseynov, P.Mdivani, 

H.Ohancanyan) çoxsaylı yazışmaları (7) da yetərincə təsdiqləyir. Bir 

sıra rəhbər partiya və sovet orqanlarında vaxtaşırı keçirilən iclaslar 

(aparılan müzakirələr) və onların qəbul etdikləri çoxlu qərarlar – 

sənədlər də Rusiyanın Zəngəzuru Ermənistana verməyi 

planlaşdırmasına danılmaz sübutdur (8).  

Həm yazışmalarda, həm də qərarlarda Zəngəzurla əlaqədar 

mövqelər və gəlinən “qənaətlər” belə bir ziddiyyətli, məqsədyönlü 

siyasi mənzərə yaradırdı: mübahisəli ərazidir; Azərbaycana 

qatılmalıdır; Ermənistana verilməlidir; yalnız Sovet hakimiyyəti 

tərəfindən Ermənistana qaytarıla bilər; “Sovet hökumətinin 

qurulduğu Ermənistana çata bilər”,  (İ.Stalin) (9) ; “məlum siyasi 
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şəraitdə bizə lazım ola biləcək Ermənistana verilməlidir” 

(Q.Orconikidze) (10).  

Zəngəzurun bir hissəsinin Ermənistana verilməsində 

Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 

(30.XI.1920) və Bakı Soveti plenumunun (1.XII.1920) “tarixi” 

iclasları – qərarlarının daha böyük “xidmət”ləri olmuşdur (11). Belə 

ki, Mərkəzi Komitənin qərarının “q” bəndi (“Zəngəzur və Naxçıvan 

Ermənistana keçir”) və Bakı Soveti plenumunun iclasında 

Azərbaycan Xalq Komisarları Sovetinin sədri N.Nərimanov 

tərəfindən elan olunan bəyanatın “Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarının 

ərazisi Sovet Ermənistanının bölünməz ərazisidir” təsbiti – qənaəti 

ilə mahalın məsələsi “həllini tapdı” (12).  

Plenumun iclasındakı çıxışında “Nərimanovun bəyanatı”nı 

yüksək qiymətləndirən Q.Orconikidze torpaqlarımızın ermənilərə 

“bağışlanması”nı belə “əsaslandırmışdı”: Zəngəzur, Naxçıvan, 

Qarabağ ruslar üçün heç nə deyil; Zəngəzur taxılı və suyu olmayan 

məhsulsuz dağlardır; Naxçıvan bataqlıq və malyariyadan başqa bir 

şey deyil; Qarabağda da heç nə yoxdur; Nərimanov bu məhsulsuz 

torpaqları Ermənistan üçün götürməyi deyir; sanki Sovet 

Azərbaycanı artıq yükdən xilas olur (13).  

Sözgəlişi, torpaqlarımızın ermənilərə peşkəş edilməsi kimi 

tarixi ədalətsizliyin, məsuliyyətsizliyin həmin dövrdə və gələcəkdəki 

acı nəticələrini dərk edərək bu akta qarşı çıxanlar da az olmamışdı. 

M.Rəsulzadə yazırdı ki, Zəngəzur, Naxçıvan qəzaları rus siyasəti və 

Nəriman bəyin səxavətkar ağzı ilə təntənəli surətdə Ermənistana 

hədiyyə edilmişdir (14). M.Məmmədzadənin qənaətinə görə isə, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü sui-qəsdə məruz qalmışdır; o, 

Rusiyanın təzyiqi və “öz arzusu ilə” Zəngəzurun da Ermənistana 

hədiyyə olunduğunu elan etmişdir (15). 

Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsinə dair 

qərarların çıxarılmasında “Rusiya siyasəi və təzyiqi amili”nin 

xidmətinin sübutu zamanı xeyli sənədə istinad mümkündür. Belə ki, 

məlum bəyanatın elanının elə sabahı günü Sovet Rusiyası ilə Sovet 

Ermənistanı arasında bağlanan sazişin 3-cü maddəsində yazılırdı ki, 

Rusiya Şura hökuməti Zəngəzur qəzasının Ermənistan SSR 

ərazisinin tərkibinə daxil olmasını mübahisəsiz tanıyır (16).  
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Torpaq və ərazi məsələlərində milli maraqlar mövqeyində 

qətiyyətlə və ardıcıllıqla durmamağın fəsadları çox tezliklə elə 

N.Nərimanov tərəfindən də dərk və etiraf olunmuşdu. N. 

Nərimanovun V.Leninə ünvanladığı məktublarda və Kremlin – onu 

millətçilikdə təqsirləndirən – Bakıdakı emissarlarına cavablarında bu 

kimi məqamları vurğulamışdı: Mərkəz Azərbaycanın tamamilə 

mübahisəsiz ərazilərini Ermənistana güzəştə gedir və bu 

düzəldilməsi mümkün olmayan tarixi səhvdir; Azərbaycan 

Ermənistanın xeyrinə öz torpaqlarından imtina etmişdir; əgər bizim 

müsəlman kommunistlərin əksəriyyəti millətçi olsaydı Ermənistan 

Zəngəzuru almazdı və s (17).  

İkincisi, Zəngəzur mahalı, verilməsi bəyan edilən kimi, 

dərhal Ermənistanın siyasi – inzibati (ərazi) idarəçiliynə keçmədi. 

Bölgə bir müddət bütöv durumda Azərbaycanın tərkibində və onun 

ərazi – inzibati idarəçiliyində qaldı. Bu dönəmdə:  

a) bir yandan, Azərbaycan Şura hökuməti tərəfindən mahalın 

idarəçiliyindəki əyintilər vaxtında aradan qaldırılmadı, bölgənin 

problemlərinin təxirəsalınmadan həllinə lazımi diqqət yetirilmədi, 

bəzi vacib məsələlərlə bağlı qətiyyətli mövqe tutulmadı, X. və 

S.Sultanov qardaşlarına əsassız olaraq sinfi – qərəzli münasibət 

göstərildi və s.; 

b) digər tərəfdən də, ermənilər Zəngəzurun ələ keçirilməsini 

sürətləndirmək və asanlaşdırmaq məqsədi ilə xeyli məkrli, 

uzaqgedən niyyətlərli siyasi oyunlar çıxardılar. Belə ki: 

 onlar mahalın qərbində möhkəmlənməklə yanaşı Aşağı 

Zəngəzur torpaqlarında Kürdüstan qəzasının təşkilini təklif etdilər. 

Moskva – İrəvan cütlüyünün birgə ideyası olan Kürdüstan məsələsi 

əslində Rusiyanın Azərbaycanda daha da möhkəmlənməsi, onun 

daima təzyiq altında saxlanması və Zəngəzurun tədricən, hissə-hissə 

Ermənistana  ötürülməsi planı idi. Uzunsürən müzakirələrdən sonra 

Azərbaycanın partiya rəhbərliyinin iclasında (12.01.1921) bir hissəsi 

artıq daşnak silahlı dəstələrinin nəzarətində olan Zəngəzurun iki yerə 

ayrılması təklif olundu Qərbi – Zəngəzur qəzası və Şərqi – 

Kürdüstan qəzası (18). (Sözgəlişi, 1923-cü ildə Lenin milli siyasəti 

əsasında Azərbaycanın tərkibində yaradılan Kürdüstan qəzası SSRİ-

də aparılan inzibati - ərazi islahatına uyğun olaraq 1929-cu ilə ləğv 

edildi).   
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  Ermənistan Zəngəzur məsələlərində İran və oradakı daşnak 

liderlər vasitəsilə Antanta ilə əlaqələr qurmağa və ona təsir 

göstərməyə çalışdı. Habelə ingilislərdən himayə və dəstək 

qazanmağa yönəlik addımlar da atıldı. (Ancaq Karmir Astx erməni 

qəzetinin Zəngəzur fırıldağı və İngiltərə başlıqlı yazısından da 

məlum olduğu kimi, ingilislər bolluca vədlər verərək real yardımlar 

göstərməkdən yayınmışdılar) (19) . Bu işdə də başında Njde duran 

Azad Sünik hökuməti (mərkəzi öncə Gorus, sonra da Tatev olan) 

daha fəal idi (20)  

  daşnakların Zəngəzurla əlaqədar siyasi oyunlarından biri də 

Aqarak qurultayı deyilən hadisədir (21). Ermənilərin dəvəti ilə 

müsəlmanların təmsilçilərinin də qatıldığı bu tədbirdə (07.04.1921) 

məqsəd sinfi mübarizə adı altında azərbaycanlıları da öz tərəflərinə 

çəkməkdən və mahalın digər hissəsinə də yiyələnməkdən ibarət 

olmuşdu. Sovet hökumətinin X. və S. Sultanov qardaşlarına sinfi – 

ideoloji – qərəzli münasibətindən faydalanmağa çalışan ermənilər 

hətta S.Sultanovu öz tərəflərinə çəkməyə əbəs yer səylər 

göstərmişdilər (22).  

 Rusiyanın XI ordusu 1921-ci ilin yayında erməni silahlı 

qüvvələrini Yuxarı Zəngəzurdan çıxardı. Azərbaycan İnqilab 

Komitəsinin əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsinə dair 

dekretində (19.V.1921) Zəngəzur qəzasının adı qeyd edilmədi (23). 

Həmin ilin iyulunda isə Ermənistan SSR-də Zəngəzur qəzası 

yaradıldı (24).  

 Beləliklə, xeyli müddətdən bəri hazırlanan rus – erməni planı 

gerçəkləşdi. Nəticədə Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi (Qərbi 

Zəngəzur) Ermənistana ilhaq edildi.  

     

 Zəngəzurun qərb (dağlıq) hissəsinin, yəni Sisyan, Gorus, 

Qafan ərazilərinin Ermənistana ilhaqının geosiyasi nəticələrinə 

aşağıdakılar aid edilə bilər. Belə ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünə bu, 

yeni – növbəti qəsd nəticəsində 

a) Azərbaycan 4505,05 kv.km torpağını itirdi 

b) ermənilərin 1920-ci illərin lap əvvəlində Türkiyə, İran, 

Bolqarıstan, Rumıniya və Mesopotamiyadan köçərək Yuxarı 

Zəngəzurda məskunlaşmalarına geniş imkanlar yaradıldı (25). (Bu da 
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orada yaşamağa davam edən azərbaycanlıların hərtərəfli 

sıxışdırılmalarına rəvac verdi)  

c) Aran (Aşağı) Zəngəzurun cənub - qərb hissəsi də az sonra 

Ermənistana verildi və orada 1929-cu ildə Mehri rayonu yaradıldı. 

Bununla da   

 İrana – Ermənistan birbaşa, yeganə və Rusiya isə əlavə çıxış 

imkanı qazandı 

 Azərbaycanın tarixi torpağı və tərkib hissəsi olan Naxçıvan eksklav 

durumuna düşdü, yəni coğrafi (ərazi bitişikliyi) cəhətdən ölkəmizdən 

aralı salındı. Bununla da, türk dünyasının coğrafiyası parçalandı 

 Azərbaycan – Türkiyə strateji dəhlizinin önəminə (fəaliyyətinə) 

ciddi xələl gəldi. Nəticədə, ölkəmizin qardaş dövlətə birbaşa çıxışı və 

onunla əlaqələri yetərincə əngəlləndi, məhdudlaşdırıldı 

d)  XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Şərqi (Aran) 

Zəngəzurun da Ermənistan tərəfindən qəsbinə  zəmin yaradıldı (Bu 

işğala isə 2020-ci ilin payızında son qoyuldu).  
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Kamal Əli 

(Azərbaycan) 

 

Агдам открылся для азербайджанцев 

Таким мы его увидели 

В первый раз, в ту войну (1990-1994), мой путь в Агдам 

продолжался всю февральскую ночь. Три грузовика везли на 

фронт медицинское оборудование, я  - 35 летний доброволец и 

другие ребята этот груз охраняли. Командир колонны раза 

четыре останавливал машины у дорожных чайхан,  словно не 

мог напиться перед смертью. 

Я был полон разных ощущений, выхаживая ночью между 

грузовиками. Уверенности в нашей победе не было, также как 

никто тогда не понимал происходившего: одни советские люди 

убивали других, а "вечная" и "непогрешимая" советская власть 

молча наблюдала, подкидывая дровишки. Выжидает, чтобы 

арестовать боевиков с обоих сторон и усилиться, очистив страну 

от радикалов? Была тогда такая версия. Москва очнется и 

обязательно придет, чтобы жестоко покарать насильников? 

Народ верил в это, Муталлибов и Везиров ждали отрезвления 

ЦК КПСС, отправляя в Кремль телеграмму за телеграммой. 

Хватит нам истинных врагов, зачем своих делать врагами? 
13 марта  2021 года  освобожденный   Агдам посетила первая 

крупная, около 130 человек, группа журналистов, блогеров и 

деятелей гражданского сектора.  Коллективный визит 

организовала команда помощника президента Хикмета 

Гаджиева. Шесть больших автобусов, питание в пути, 

сопровождение дорожной полицией и охрана в Агдаме. На этой 

неделе ожидается поездка в Агдам, может, в другие 

освобожденные районы, группы азербайджанских политиков.  

С удовлетворением отмечаю, что Администрация президента 

пригласила не "своих", оставив за бортом "чужих", как могло 

быть при Рамизе Мехтиеве и Али  Гасанове. 13 марта в Агдам 

вместе отправились общественные деятели, отсидевшие сроки 
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за политику, и стучавшие на них, чтобы загнать в тюрьму. 

Только в  таком отношении власти к народу  есть будущее. 

Надеюсь, в Баку поняли: чужие для нас есть, они известны. 

Зачем делать своих граждан врагами? Все азербайджанцы для 

власти должны быть "своими".  Если руководство это 

поняло,  тогда полдороги к успешному государству пройдено. 

Nooldu Paşinyayn, bəs yol cəkirdin? 
До Агдама из Баку четыре часа пути в автобусе. Три часа до 

Евлаха, потом дорога уходит резко влево,  а после героического 

города Барда, с началом бывших армянских позиций 

нормальное шоссе кончается, уступая разбитому советскому 

асфальту. 

В Кюрдамире мимо нас проехали в сторону Баку четыре 

грузовика с пушками в кузовах. На ремонт, или замена - у 

военных свои техосмотры. В Барде у края дороги впервые после 

ухода советской армии из Азербайджана видел 5-6 российских 

старых военных грузовиков с пустыми кузовами. 

Объяснили:   это миротворцы, направляются в аэропорт Гянджи 

за грузами, которые прилетают туда из России, и потом 

перевозятся в Карабах. На обратном пути видел другую, вдвое 

больше российскую автоколонну с флагами РФ, идущую к 

Агдаму и полную грузами. Что там под стройматериалами они 

везут, пулеметы? Азербайджанцы контролируют прилетающие в 

российских военных  ИЛ-ах  грузы? 

 У первого азербайджанского военного поста - это насыпной 

высокий холм с выложенным пиленым камнем и защищенным 

автошинами ДОТом («долговременная оборонительная точка» 

— отдельное малое капитальное фортификационное сооружение 

из прочных материалов, предназначенное для долговременной 

обороны и стрельбы различными огневыми средствами из 

защищённого помещения), подразделение минеров 

развернулось для демонстрации своей работы. Когда поздно 

вечером возвращались, там никого не было, из чего я заключаю, 

что минеры показывали нам шоу:  как проходит 

разминирование, найденная противотанковая мина, 

показательный подрыв боеприпаса.  Все правильно, не везти 

же  гражданских людей через грязь к минным полям.  Приехали 
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столичные штучки, сняли взрыв на свои  черные японские 

видеокамеры, и хватит.     

Говорят - разрушен Агдам, Физули, Джабраил, другие города. 

Надо говорить так: армяне разрушили все, абсолютно, любые 

населенные пункты. Зона тотального разрушения начинается 

сразу после армянских ДОТов, которых они понастроили там 

множество и на различном расстоянии от шоссе.  Исчезли все 

села Агдама, некоторые примыкали к городу - Ətyeməzlilər,  Baş 

Qərvənd и другие на равнине, также как все села в горной части 

Карабаха.  Одни мусульманские кладбища сровнены 

бульдозерами, другие разбиты кувалдами с использованием 

могильных плит для строительства военных укреплений или 

другого непотребного для человека применения.  

Второе кладбище шехидов было открыто в воюющем Агдаме, в 

1993 году после того, как заполнилось первое военное 

кладбище. Сейчас там большая поляна. Все, ничего больше нет. 

Если не знать, что под землей могилы, можно построить парк 

культуры и отдыха, как поступили в коммунистическом Баку, 

подарив советским трудящимся парк им. С.Кирова. 

"Линия Оганяна" из домов азербайджанцев 
Автобусы, медленно переваливаясь через рытвины, едут по 

шоссе, вдоль которого по обе стороны видна "непреодолимая 

линия обороны Оганяна", которую героическая 

азербайджанская армия обошла стороной, через Гадрут.  Армяне 

покинули свои "непреодолимые" без единого выстрела, понурив 

голову и под присмотром исторических кураторов. 

Оганяны - выпускники российских военных академий, не иначе 

как думали, что азербайджанская армия будет атаковать Агдам 

по всему фронту пехотой при поддержке танков, с 

развернутыми знаменами и с криками "За 

Алиева!".  Насмотрелись фильмы про взятие Берлина.  ДОТы и 

ДЗОТы («долговременная замаскированная огневая точка» — 

полевое оборонительное фортификационное сооружение, 

построенное из брёвен, досок и грунта) армянами  возведены 

везде.  На первой полосе протянуты в несколько рядов колючие 

проволоки, там же  очевидно минные поля, карты которых 

Ереван отказывается предоставлять Азербайджану. Далее на 
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несколько километров вдоль дороги огневые точки для 

отдельных солдат,  устроенные из камней на валу высотой 

больше роста человека.  За этой линией советский асфальт, 

после асфальта второй такой же насыпной вал с огневыми 

точками. После второго вала вторая, грунтовая дорога для 

срочной переброски войск. 

Они не намеревались вернуть нам ни сантиметра 

оккупированной земли - в этом убеждаешься, видя построенные 

укрепления. 

ДОТЫ есть как в глубине обороны, чтобы встретить 

прорвавшиеся танки, так и на первой линии. В самом Агдаме и 

на дороге в крепость Шахбулаг (о крепости расскажу позже) 

видел множество скрытых огневых точек малого размера, для 

одного-двух стрелков. Оганяны готовились к боям в городских 

условиях,  настроили земляные ловушки-ямы для 

азербайджанской бронетехники, разложили   минные участки в 

разрушенных жилых кварталах. Где там мины, сколько их - на 

мой вопрос дежурящие рядом вооруженные полицейские 

ответить не смогли - неизвестно.  Ребята несут службу среди 

агдамских руин днем и ночью, чтобы не допустить 

проникновения в опасные зоны агдамцев и, не исключено, 

вражеских диверсантов. Мое предположение о минах в зоне 

разрушения основано на том, что все жилые кварталы обнесены 

армянами колючей проволокой, чтобы случайно с городских 

дорог и переулков в развалины не прошли люди и скот. Про 

скот (в любом смысле)  тоже расскажу,  потом. 

Но азербайджанская армия, как вы знаете, прошла стороной, 

игнорируя армянские "непреодолимые" укрепления... 

В детстве, наверное, в 10-летнем возрасте я, бакинский 

мальчик  гостил в счастливом азербайджанцев городе Агдам, 

в  семье учителя Мамедова на улице Сулеймана Сани Ахундова. 

Однажды я, влившийся в компанию уличных пацанов, собрался 

на футбольный матч. Стадион располагался через одну улицу 

от нашей.  Увлекшись и не понимая своего поведения, бегал 

между рядами зрителей с чайником и стаканом, продавая 

холодную воду. Вечером учитель Мамедов передал через 

дочерей, что мое поведение было недопустимым, так как 
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соседи могли подумать, что  гостя заставляют зарабатывать 

для хозяина дома... 

Азербайджанская мечеть для артиллерийского наводчика 
13 марта я был на месте стадиона, вмещавшего 15 тысяч 

зрителей. Последний матч в нем проходил в 1989 году, - 

сообщил приехавшим из Баку журналистам и общественным 

деятелям местный житель Зулфи Гасымов. 

13 марта стадиона там не было, как будто исчез велением 

волшебника. Ни трибун, ни поля, даже возвышений, на которых 

располагались рядами зрительные  скамейки - не было!  Армяне 

унесли скамьи, спортивный инвентарь, ворота, освещение - это 

можно продать. Поле, беговые дорожки  заросли сорняком - это 

понимаю. А возвышение вокруг поля - специально выгребли 

тракторами, погрузили и увезли, раскидали? Зачем? 

В Джума мечети, под молчаливым взором  дежурящего в ней 

автоматчика председатель Объединения Освобождения 

Карабаха Акиф Нагы молился, подстелив под себя белую ткань. 

Благодарил Аллаха, что дожил до возвращения в  Агдам, откуда 

видно родное село - Паправенд. 

Мечеть Джума построена зодчим Кербалаи Сефи-ханом 

Карабаги в 1868-1870 годах. Она имеет присущую мечетям 

карабахского региона организацию внутреннего пространства 

— членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и 

использование купольного перекрытия. 

Организация Освобождения Карабаха выстояла, активно 

действуя не только под издевательскими статьями армян, но и 

под неодобрительным отношением азербайджанской 

власти.   ООК считали организацией, осмелившейся взять на 

себя задачу,  монополию над которой присвоила власть. Над А. 

Нагы смеялись, поигрывая дорогими телефонами в 

руках,  неучи в одинаковых черных костюмах, выстроившиеся в 

очередь за раздачей правительственных должностей. Они, все 

вместе нестоящие одного пожилого преподавателя А. Нагы, 

отпускали в его адрес ехидные словечки.  А он победил, 

вернулся  в город его детства и разговаривал в Джуме мечети с 

самым светлым, что есть в его понимании  - Аллахом.  
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В беседе со мной А. Нагы сказал, что распускать организацию, 

цель которой видна из названия, они не намерены.  Земля еще 

окончательно не свободна. Я напомнил ему, как ООК 

критиковала власть за 28 лет оккупации Карабаха. А. Нагы 

сказал, что они были правы, требуя, и в то же время сейчас 

понимают, что и президент  был прав, когда не торопился с 

решением о начале войны. Надо было готовиться для 

достижения победы. Теперь у ООК к власти нет 

претензий.  "Впереди гигантская работа по восстановлению 

Агдама, на эту работу надо мобилизовать людей и государство, 

чем и будет заниматься Организация. Возможно, мы изменим 

ее  название,  но есть другое мнение - сохранить историческое 

название и продолжать работу для Карабаха", - сказал мне А. 

Нагы. 

Мечеть Джума - одно из двух сохраненных  армянами зданий в 

Агдаме. Говорят, что сохранили для использования в качестве 

точки координат в артиллерийской стрельбе. Не понимаю этого, 

я не специалист, а когда поднялся, ступая по узким и высоким 

ступеням в теле минарета на его площадку для муэдзина, понял 

- нет лучшего места для наводчика, чем смотреть с этой высоты 

и координировать работу  артиллерии. Но армяне, как мы 

помним, в Агдаме ни разу не выстрелили...  

Агдамцы начали возвращение с кладбищ 
Наверное, никогда внутри минарета и на его площадке не было 

так много людей. Верхняя часть ветхого сооружения немного 

покачивалась и мы, взобравшиеся на высоту, предпочли 

осторожно спуститься.  

Двухуровневая агдамская мечеть видела много народных 

потрясений, из которых самым кошмарным был 1992-й год, 

когда сюда привозили погибших в войне.  Тела мыли жители, 

сами, так как профессиональных мойщиков не хватало. 

Хоронили павших на агдамских кладбищах. Теперь этих 

кладбищ тоже нет.  Выровнено, камни вывезены. Сохранилась 

только могила героя войны, легендарного комбата Аллахверди 

Багирова. 26 лет за этой скромной могилой ухаживал его друг, 

армянин. Два года назад, когда о благородном поступке узнала 

ереванская пресса, человека заклевали, а могилу прилюдно, 
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снимая на видео,  разбила большим молотком дико кричащая от 

экстаза женщина. 

После освобождения могила А. Багирова найдена и 

восстановлена. Рядом мы видели трогающую душу картину - 

возвращающиеся в Агдам бывшие уже беженцы находят места 

погребений своих родственников и ставят над этими местами 

металлические, украшенные цветами  рамки с портретами 

покойных. Чтобы в скором будущем, восстановить все могилы в 

подобающем для мусульман виде. Так возвращаются агдамцы, 

начиная с возрождения кладбищ. 

Армяне кричат сейчас о том, что азербайджанцы ломают 

памятники участникам ВОВ в Карабахе. Рядом с бывшим 

стадионом, а это центральная часть мертвого города, был 

крупный мемориальный комплекс памяти жертвам 

отечественной войны Советского Союза. Его нет, даже арматура 

из земли не торчит.  Есть пустая площадка, на которую 

указывали нам агдамцы. На этом месте паркуются теперь 

автомобили.  

Давайте привезем сюда всех, кто кричит о поврежденных 

азербайджанцами памятникпх и скажем, что там было до 

оккупации. А дальше пусть хоть на стенку лезут от любви к 

первым и многострадальным. Скажи мне, кто твой друг...  

Историческая миссия разрушения 
Для того чтобы полностью,  с корнем уничтожить около тысячи 

домов (если по четыре человека в семье - 40 тыс. населения 

Агдама), больницы, библиотеки, роддом, памятники, 

парки,  предприятия, столовые-рестораны, бани, школы, 

спортивные сооружения, автомобильный и железнодорожный 

вокзалы, Дом чая, Драматический театр, несколько 

пятиэтажных жилых зданий, административные здания, дороги - 

там хотя бы год ежедневно должны были выкорчевывать, 

выламывать, взрывать, грузить и вывозить тысячи армян. 

У этой нации больше забот нет, им делать нечего, такая у них 

историческая миссия,  для того они родились в глубокой 

древности и дошли до 21 века, чтобы разрушать построенное 

другими? "Первая нация, принявшая христианскую религию 

государственной" - этому их научил Христос, а если не учил, 
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тогда почему не объяснил армянам своим чудесным образом, 

что исполняемая  ими "работа" с усердностью,  которая другим 

помогает творить чудеса, недопустима для человека, 

христианина? 

Как во всех провинциальных городах, основные 

административные,  культурно-спортивные здания в советском 

Агдаме располагались в центральной части.  Наши автобусы 

припарковались на пустой площадке, где до захвата города был 

мемориальный комплекс памяти воинам Второй Мировой 

Войны. Рядом стоит сохранившееся здание в Агдаме - мечеть 

Джума. И там же, в пяти минутах ходьбы, не разрушенный 

армянами архитектурно-исторический комплекс İmarət - 

усыпальница трех карабахских ханов и ханской дочери Хуршуд 

Бану Натаван. 

Четырехногий и двуногий скот в усыпальнице 
Строения с куполами и историческим административным 

зданием сохранились, рядом армяне построили металлический 

коровник или свинарник, потому что весь комплекс İmarət в 

годы оккупации использовался в качестве сельскохозяйственной 

фермы. На месте раскуроченных и вывезенных могильных плит 

четырех исторических персон бродили и гадили коровы или 

свиньи - можно определить по толстому слою навоза. 

Рядом, в другом склепе, а может это строение имело другое 

предназначение, жил двуногий скот: остались четыре железные 

кровати и стол, заваленный пищевыми отбросами. На земле 

армянская военная форма,  на столе во дворе остались 

обезвреженные боеприпасы, фильтр от противогаза. 

Мечеть Джума сохранена армянами для артиллерийской 

наводки, и Усыпальница осталась  для скота. Больше ничего в 

Агдаме нет, совершенно. Одни руины.  Места жилых 

многоэтажек угадываются по груде бетонных фрагментов. Дома 

основательно и  тщательно разрушены и вывезены в виде 

использованных стройматериалов на продажу  в Иран 

и  Армению, применены для возведения оборонительной "линии 

Оганяна", перешедшую под азербайджанский контроль без 

единого выстрела.  
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На этом же центральном городском участке были здания 

Агдамского драматического театра и районных 

коммунистических и исполнительных властей. Остатки 

административных зданий можно узнать по сохранившимся 

лицевым стенам, а от театра остался только фронтон с тремя 

арками. Перед бывшим театром вернувшаяся азербайджанская 

администрация установила стенд с изображением здания  во 

времена СССР - красивое, фундаментальное для уровня 

провинции здание, достойное уровня столицы. 

Житель агдамского района, ветеран войны Рэй Керимоглу 

рассказал о том, как они - школьники села Паправенд, 

коллективно приезжали сюда  смотреть "Отелло" и другие 

классические пьесы в исполнении актеров, имена которых 

остались в памяти агдамца. "За входной билет платили 40 

копеек, 60 копеек за коржик и лимонад. Одного советского 

рубля, выданного родителями, хватало школьникам на 

приобщение к мировой сценической культуре", - вспоминал 

детские ощущения Рэй.  Его детство осталось под грудой бетона 

и камней. Армяне хотели уничтожить прошлое Азербайджана, 

чтобы врать о бескультурье азербайджанцев, но показали лишь 

свое варварство. 

Здания Музея хлеба, стадиона, "Имарат", Дом чая  были где-то 

здесь, в 10 минутах ходьбы от наших автобусов, но куда ни 

глянь - пустота, строительных мусор и фрагменты стен. Из 

комнат, в которых спали дети, растут деревья. Каменные 

лестницы ведут в никуда, обрываясь  в вечность. Везде мины, 

чтобы защититься от поджидающей смерти требуется 

соблюдать строгие правила пребывания в Агдаме - нельзя 

выходить за бело-красные ленточки, протянутые минерами.  

За нами наблюдают автоматчики из полка быстрого 

реагирования МВД. Мы здороваемся с ними,  хочется сказать 

слова благодарности за их опасную службу, но боюсь выглядеть 

смешным, сентиментальным стариком, и молча смотрю на 

молодых героев. 

Агдам отстроим. Но это будет другой Агдам 
Агдамская власть раскинула для посетителей огромный шатер, в 

котором разложены столы с простым угощеньем, чай. Рядом 
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мобильный туалет, умывальники, работают электрогенераторы. 

По завершении мероприятия все это будет свернуто и убрано, 

чтобы снова расположить накануне следующего визита в Агдам 

другой группы местных и зарубежных политиков, журналистов, 

представителей гражданского общества.  В каждом 

уничтоженном азербайджанском городе - Агдаме, Зангилане, 

Физули, Джабраиле, Губадлы, Кялбаджаре и Лачине, намечено 

оставить нетронутым по большому кварталу, чтобы при слове 

"армяне" у мира появлялась ассоциация  дикого разрушения. 

Здесь посетителям напоминают известный всему миру 

сталинградский Дом Павлова. Надо только добавлять: в 

Сталинграде шла ожесточенная война, немцы город специально 

и планомерно не разрушали. А в Агдаме боев не было ни в 1992-

м, ни в 2020 годах.  Почему тогда азербайджанские города 

разрушены армянами? Они молчат, показывая пальцем на 

поврежденную снарядом крышу шушинской церкви и надписи 

на стенах, оставленные азербайджанскими солдатами.  Они на 

самом деле думают, что адекватно ответили? 

Километрах в 10-ти  от  Агдама оккупанты неумело, наскоро 

"отреставрировали" крепость Шахбулаг, чтобы назвать ее 

Тигранакертом для демонстрации армянской истории 

захваченной земли.  Теперь эта крепость похожа на 

построенную в стиле "евроремонта" виллу богача.  Внутри, на 

первом и втором уровнях проложены мощеные камнем 

дорожки, бассейн и комнатки для туристов. Исторические 

орнаменты, каменные рисунки, надписи не сохранены, чтобы 

скрыть мусульманскую, азербайджанскую историю 

фортификационного сооружения. 

Крепость в Агдамском районе является одним из самых 

известных памятников истории Карабаха. Расположенная 

недалеко от села Шахбулаг, она была построена в 1751-1752 

годах основателем Карабахского ханства Панахали ханом. 

Исторический памятник, известный в научной литературе как 

«Замок Шахбулаг»,  является внутренней башней большого 

замкового комплекса, который был построен из местных 

строительных материалов, известняка и горного камня. 

Комплекс состоит из домов, рынка, бани и мечети и был 
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окружен защитными стенами и сторожевыми башнями. Высота 

стен составляет 7 метров, высота башен - 8,5 метра. 

Единственный вход в комплекс расположен с востока. На 

северо-западе дворцового комплекса Шахбулаг, недалеко от 

обильного водяного источника, в честь которого и дано 

название, построена мечеть. 

До того, как Панахали хан построил Шушинскую крепость, 

крепость Шахбулаг была административным центром 

Карабахского ханства. Постройки Шахбулага повлияли на 

архитектуру построек в Карабахском ханстве, особенно в его 

столице под названием Шуша, - сообщает Trend. 

В настоящее время от замкового комплекса Шахбулаг остались 

крепость на холме и мечеть. После оккупации Агдама в 1993 

году армяне безуспешно попытались присвоить крепость 

Шахбулаг и другие азербайджанские памятники, а 

близлежащую мечеть представили как церковь.  Распространяли 

в прессе измышления о найденных артефактах времен 

армянских царей, переименовали крепость в Тигранакерт, также 

как Агдам был ими назван "Акна".   Время лжи закрыл 

азербайджанский солдат в ноябре 2020 года. 

Вернетесь жить в Агдам, как агдамцы представляют свое 

будущее - останетесь жить там, куда были вынуждены бежать в 

1992 году? - спросил я Зулфи Гасымова, 30 лет отработавшего в 

аппарате исполнительной власти Агдама. Он ответил вопросом 

на вопрос: А как бы поступили вы?  Мне трудно отвечать, ведь я 

не жил 28 лет беженцем, для Зулфи я - городской человек, 

наверное, выгляжу космополитом без родины.  Молчу, выжидая. 

Он отвечает: "Нет такого агдамца, который не ждет сигнала 

возвращения, а если такой человек есть, то он - не агдамец. 

Город будет восстановлен,  имеется правительственное 

постановление о строительстве во всех разрушенных городах и 

селах Азербайджана.  Сейчас работают архитекторы, идет 

разминирование. Агдам – отстроим - будет. Но это будет другой 

Агдам". 

--- 

 "Город Агдам будет восстановлен специалистами с 

сохранением  элементов прежней архитектуры“, - об этом Turan 
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заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий 

отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев во время визита руководителей 

медиа-структур и НПО, независимых журналистов и 

общественных активистов в освобожденный от оккупации город 

Агдам. 

“Согласно  соответствующему  распоряжению  Президента 

создан штаб, который возглавляет руководитель 

Администрации Президента Азербайджанской Республики. В 

рамках штаба действуют более 17 рабочих групп. Одна из  таких 

рабочих групп  охватывает  вопросы градостроительства. 

Ведется такая работа, которая включает в себя все элементы 

современной урбанизации, городского планирования. 

Начальным и важнейшим условием в процессе реконструкции и 

переустройства освобожденных территорий является очистка 

территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. На 

последующих этапах будут проведены строительные и другие 

работы. В рамках градостроительного планирования 

осуществляется разработка города специалистами, с учетом 

прежних архитектурных элементов", - сказал Гаджиев. 

 

 

Kerem Karabulut                                                                                                                       

(Türkiyə) 

 

Karabağ zaferinin sosyo-ekonomik etkileri 

 

1- Giriş 

Çarlık Rusya zamanından beri sorunlu bir bölge olan Karabağ, 

enerji kaynaklarının ve yollarının geçiş güzergâhında olması, 

stratejik önemi ve siyasi hakimiyet kurma gibi nedenlerle başta 

Rusya olmak üzere tüm bölgesel ve uluslararası güçlerin ilgi 

merkezlerinden biri olmuştur. Bölgeye olan ilgi hak, adalet ve 

istikrar amaçlı değil, maalesef ki emperyalist amaçlar 

doğrultusunda gelişmiştir. Ermenistan’ın karayolu, demiryolu ve 

enerji hatlarının geçtiği bölge olan Tovuz bölgesine saldırılarıyla 

başlayan ve daha sonra Azerbaycan’ın diğer bölgelerine 
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saldırılarıyla 44 günlük Karabağ Savaşı da bu gelişmelerin 

devamlılığı niteliğindedir. Bu savaşta Ermenilerin tarihten beri 

maşa olarak kullanılma ve ihanet özelliklerini tüm dünya bir kez 

daha görmüştür.  

Ermenistan’ın maşa olarak kullanılıp Azerbaycan topraklarına 

saldırmasını kısaca şu şekilde izah etmek mümkündür. 1991 

yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) 

ayrılarak bağımsız bir devlet olan Azerbaycan, ilk başlarda sosyo-

ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşamıştır. Azerbaycan’ın bu 

sıkıntılı günlerinde, 1992 yılında Ermenistan maşa olarak 

kullanılarak topraklarının yüzde 20’si Rusya tarafından işgal 

ettirilmiştir.  

Daha sonraki dönemlerde ise özellikle petrol gelirleriyle 

Azerbaycan ordusu çok güçlenmiş ve işgal edilmiş topraklarını 

geri alabilecek güce kavuşmuştur. Ermenistan  uluslararası 

kuruluşların kararlarına rağmen, işgal ettiği Azerbaycan 

topraklarını Rusya’nın da desteğiyle bir türlü terketmemiştir. 

Aradan geçen 28 yıllık bu süre zarfında Azerbaycan halkı işgal 

edilen toprakların geri alınacağı günü beklemiştir. Ancak 

Ermenistan’ın işgali sonlandırmamasıvve yeni saldırılar 

gerçekleştirmesi üzerine savaş başlamış ve sonuçta Azerbaycan 

zafere ulaşmıştır. Bu çalışma ile 44 gün süren Karabağ Savaşının 

Azerbaycan ve Türkiye açısından sosyo-ekonomik ve siyasi 

değerlendirmeleri yapılmaktadır.  

 

2- Karabağ ve Savaşın Ortaya Çıkış Süreci 

Yaklaşık 18 bin kilometrekarelik yüzölçüme sahip olan 

Karabağ’ın 4.400 kilometrekarelik kısmı ise dağlık Karabağ’ı 

oluşturmaktadır. Karabağ Azerbaycan’ın toplam alanının %20’si 

kadardır. Ermenistan’ın yüzölçümü ise 28.500 kilometrekare 

civarındadır. 1991’de başlayan işgal sürecinde yaklaşık 20 bin 

Azerbaycanlı Türk şehit olmuştur. Bu işgal sürecinde sivillere 

yapılan saldırılar sonucu şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon insan 

mülteci ve göçmen konumunda olmuştur. Karabağ, Azerbaycan 

edebiyatında “cennet” benzetmesiyle dikkate sunulan bir yerdir. 

Madeni kaynakları bakımından da bölge yeraltı zenginlikleriyle 

ünlüdür. Dostahir köyü yakınlarında gibs, Mehmane köyünde çeşitli 
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metal filizleri, Hankenti-Şuşa ve Harov’da mermer, Hadrut’ta alçıtaşı 

ve kireç yatakları kullanılmaktadır. Aynı zamanda Kelbecer’de altın 

çıkarılmaktadır. Karabağ’da ekine yararlı toprak yaklaşık 200.000 

hektardır. Karabağ’ın 102.000 hektarlık sahası meradır. Bundan 

dolayı hayvancılık üretiminde öne çıkmaktadır. Bölge Azerbaycan’a 

özgü olan dokuz iklim kuşağından üçüne sahiptir. Coğrafi güzelliği 

ile dikkat çeken bölgenin turşsu ve şırlan gibi dünyaca ünlü soğuk 

mineral su kaynakları bulunmaktadır. Karabağ zengin bitki örtüsü, 

saf havası, su kaynakları, yeşil çimenleri ve kışın kalın kar örtüsü 

olan bir bölgedir. 

Ermenistan’ın 12 Temmuz 2020’de Azerbaycan’ın Tovuz 

bölgesini her zamanki gibi saldırgan ve işgalci tutumuyla 

bombalaması, 27 Eylül 2020 tarihinde de yaklaşık 28 yıldır işgal 

ettiği Azerbaycan’a ait olan Karabağ’ın dışındaki diğer şehirlere 

saldırması bardağı taşıran son damla olmuş ve Azerbaycan ordusu 

karşı taarruz başlatmıştır. Bu taarruz ile Azerbaycan ordusu tarihte 

eşi az görülen zaferler elde ederek ilerlemiştir. Azerbaycan’ın savaş 

yoluyla Karabağ topraklarının tamamını Ermenistan işgalinden 

kurtaracağı ve büyük kayıplar verdireceği anlaşılınca, savaşın 

başlamasından 44 gün sonra 10.11.2020 tarihinde Ermenistan 

yenilgiyi kabul etmiştir. Rusya’nın girişimleri ile imzalanan antlaşma 

ile sağlanan barış sürecinin hem Türkiye-Azerbaycan sosyo-

ekonomik ilişkilerine hem de her iki ülkenin toplumsal yapılarına ve 

uluslararası ilişkilerine anlamlı düzeyde etkileri olacaktır. 

 

3- Karabağ Savaşının Sosyal Etkileri  

Karabağ Zaferi, Azerbaycan’da “milli kimlik” oluşumu, 

ülkedeki vatan sevgisi ve halk-devlet birliğine güveninin artması, 

devlet olarak düzenli ordu ile zafer kazanma öz güveninin artması, 

geleceğe yönelik beklenti ve güven duygularının çoğalması, “toprağı 

işgal altında olmayan bir toplum olma” psikolojisinin insanları mutlu 

ederek vatan sevgisinin yükselmesine sebep olması gibi pek çok 

açıdan Azerbaycan’ın toplumsal yapısını olumlu etkilemiştir. Bu 

zafer Türkiye’yi de Azerbaycan toplumu kadar olumlu etkilemiştir. 

Ayrıca, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik dayanışması ile 

bir kez daha “işte ve fikirde birlik” içerisinde oldukları 

tescillenmiştir. 
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Karabağ topraklarının haksız yere işgaline son verilemediği 

için uluslararası düzeyde adalet duygusu zayıflamıştı. Karabağ’daki 

adalet Azerbaycan’ın kendi ordusu tarafından sağlanarak geleceğe 

yönelik toplumsal ve iktisadi yaşamın etkinleşmesine olumlu katkılar 

yapacaktır. 

Karabağ Savaşında Azerbaycan’ın verdiği şehitlerden dolayı 

acılar yaşansa da, kazanılan topraklar Azerbaycan Türklerinin 

mağrur, onurlu duruşlarını devam ettirmelerine ve toplumsal 

bütünleşmelerine çok önemli katkı yapmıştır. Bu durumu 

Ermenilerin sivillere yönelik saldırdığı Gence, Berde, Terter, Tovuz 

gibi kentlerde sivil insanlarla yapılan röportajlarda açık bir şekilde 

görmek mümkündür. Yapılan röportajlarda hemen herkes, “ölümden 

korkmuyoruz, kaç kişi ölürse ölsün yeter ki topraklarımız azat olsun” 

ifadelerini kullandıkları ve bu anlayışın Azerbaycan’ı zafere 

götürdüğü söylenebilir.  

Azerbaycan nüfusunun onda birinin  (yaklaşık 1 milyon) 

kaçkın durumunda olduğu bilinmektedir. Geri alınan topraklar ile bu 

nüfusun ve tüm Azerbaycan’ın topraklarına kavuşması sağlanmış, 

geleceğe yönelik ümit ve güven artmış ve toplumsal olarak moral ve 

motivasyon sağlanmıştır.  

Halkın devlet başkanına ve Azerbaycan ordusuna güveni 

artarak “toplumsal sosyal sermaye” oluşmuş ve bu durum çalışma ve 

üretime olumlu yansıyacaktır. Böylece, vatanı sahiplenme ve vatan 

toprakları uğrunda ölümü seve seve göze alabilen askeri ve 

ekonomik yapısıyla güçlü bir toplum yapısı oluşacaktır. Halk-devlet 

bütünleşmesi olumlu etkilenerek yaşam memnuniyet düzeyi 

artmıştır. 

Azerbaycan ve Türkiye halkının yaklaşık 30 yıldır 

toprakların geri alınması ümit ve beklentisi gerçekleşmiş ve her iki 

ülkede de geleceğe yönelik beklenti ve ümitler olumlu yönde 

yeşermiştir. 

Azerbaycan’da “toprağı işgal altında olmayan bir toplum 

olma” psikolojisi insanları mutlu ederek vatan sevgisinin 

yükselmesine sebep olmuştur. 

Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırgan ve işgalci 

tutumunu birlikte dünyaya anlatma çalışmaları artarak iki ülkenin 

birlikteliğinin toplumsal düzeyde olumlu etkileri yaşanacaktır. 



396 
 

 

 

4- Karabağ Zaferinin Ekonomik Etkileri 

Bilindiği gibi, ülkelerin gelişmelerinde etkili olan 4 temel 

unsur vardır. Bunlar; sahip olunan doğal kaynakların miktar ve 

kalitesi, işgücünün miktar ve kalitesi, sermaye miktarı ve teknoloji 

düzeyidir. İşte yaklaşık 20 bin kilometre karelik bir alandan oluşan, 

çok büyük zengin mineral kaynaklarına sahip olan, elektrik enerjisi 

üretimi potansiyeli, su kaynakları ve tarımsal üretim potansiyeli ve 

alternatif enerji kaynakları ile Karabağ’da yıllık yaklaşık 10 milyar 

dolarlık bir üretim yapılacaktır. Bu üretim miktarı Ermenistan’ın 

toplam yıllık milli geliri, Azerbaycan’ın ise toplam milli gelirinin 

beşte biri kadardır. Bu nedenle, Karabağ’daki kaynakların tam 

kapasite ile kullanılması durumunda Azerbaycan Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılasına (GSYH) yıllık 10 milyar dolar ilave kaynak eklenmiş 

olacaktır. 

Ermenistan işgal ettiği Karabağ topraklarında şimdiye kadar 

yaklaşık 400 milyar dolarlık bir tahribat yapmıştır. Ancak bu 

tahribatı Türkiye ve Azerbaycan birlikte yaklaşık 2-3 yıl içerisinde 

giderecek güçtedirler. Özellikle kentlerin yeniden inşa edilmesinde, 

inşaat sektöründe dünya üçüncüsü konumunda olan Türkiye’nin bu 

tahribatı kısa sürede gidereceğini söylemek mümkündür. Bu 

çerçevede, hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın inşaat 

sektörlerinde ciddi artış yaşanacak ve buna bağlı olarak istihdam 

düzeyi yükselecektir. 

İşgal edilen Karabağ topraklarından Azerbaycan’ın diğer 

kentlerine göç edenler için şimdiye kadar Azerbaycan devleti sağlık 

ve eğitim harcamaları hariç yaklaşık 180 milyar dolar harcama 

yapmıştır. Bu insanların topraklarına geri dönmesi ülke ekonomisini 

rahatlatmasının yanında ek üretimle de refah düzeyinin yükselmesine 

katkı yapacak ve işsizlik sorunu yaşanmasını önleyecektir. 

İki ülkenin işbirliği ile Karabağ’da sağlanan başarı ile 

Türkiye ve Azerbaycan’a hem dünya hem de Türk Dünyası nezdinde 

güven artmıştır. Bu güven artışı,  her iki ülkenin dış ticaretini olumlu 

etkileyecek ve yeni etkili işbirliklerinin ortaya çıkmasına sebep 

olacaktır. Özellikle Türkiye’nin ürettiği İHA ve SİHA gibi savunma 

sanayi ürünlerine büyük bir talep artışı olacaktır. 
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Azerbaycan’ın Hazar Denizi’nde üretilen doğal gazı önce 

Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz 

Boru Hattı Projesi ile Hazar’dan Türkiye’ye 2026'ya kadar 31 

milyar metreküp doğalgaz akacağı belirtilmektedir. Gelen bu gazın 

6 milyarı Türkiye’ye verilecek geri kalanı ise Avrupa Birliğine 

gidecektir (Özkul ve Vermez; 2009: 139-170). İşte Karabağ Zaferi 

ile Kafkaslardaki bu projenin sekteye uğratılması önleyerek 

Türkiye ve Azerbaycan’ın bu kazançlarını güvence altına 

alınmıştır.  

Azerbaycan devlet olarak Türkiye’nin savunma sanayi 

ürünlerine daha çok talep gösterecektir. Azerbaycan vatandaşları ise 

Türk ürünlerine olan taleplerini en az üç kat artıracaktır. Azerbaycan 

halkı, savaş sürecinde Türkiye’nin verdiği kardeşlik desteğinin 

farkında olarak taleplerini tamamen Türk ürünlerine 

yönelteceklerdir. Bu doğrultuda, iki ülke arasındaki mevcut 3 milyar 

dolarlık dış ticaret hacminin, orta vadede 10 milyar dolara çıkması 

beklenmelidir. İki ülke arasında 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren 

kimlikle geçişin başlaması  ve pandeminin kontrol altına alınması ile 

turizm sektöründe de çok fazla hareketliliğin olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu hareketliliğin Türkiye’den de işgalden kurtarılan toprakları 

gezme ve oralarda kongreler, sempozyumlar vb bilimsel ve sosyal 

etkinlikler düzenleme yönünde olacağı tahmin edilmektedir. 

Karabağ’ın coğrafi konumu küresel ısınmanın ilerlemesi 

durumunda dünyanın yaşanabilir önemli merkezlerinden birisi 

olmasına sebep olabilecektir. Bu nedenle, bölge topraklarına 

özellikle Türk Dünyasından insanların yerleşmesine kolaylık 

sağlanmasının düşünülmesi anlamlı olacaktır. Bu hem güvenlik 

açısından hem de karşılıklı bağların güçlenmesi açısından yerinde 

olacaktır. 

20. yy’da Karabağ’ın meşhur olan pamuk ve halı 

dokumacılık işleri; Zengezur Koridorunun açılması ile Türkiye 

üzerinden Avrupa’ya ulaşma imkanı yakalayacak ve talebe bağlı 

olarak halı ve kilim gibi üretimlerde önemli merkezlerden birisi 

olabilecektir. Karabağ halı ve kilimleri Türkiye’nin Antalya, 

İstanbul, İzmir gibi turizm merkezleri aracılığıyla batılı ülke 

müşterilerine pazarlanma şansı bulabilecektir. 
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5- İşgal ve Savaş Süresince Ermenilerin Karabağ’da 

Yarattıkları Ekonomik Tahribatın Tutarı  

       Karabağ’ın Ermeniler tarafından işgal edilmesinden günümüze 

kadar bölgedeki yerleşim yerlerinde ortaya çıkan tahribatın toplam 

maliyetinin 400 milyara yakın olduğu tahmin edilmektedir 

(www.ortadoguhaber.com...). Yine Karabağ’ın coğrafi 

büyüklüğünün yaklaşık 20 bin kilometrekare olduğu ve bu rakamın 

Azerbaycan’ın yaklaşık 1/5’ine denk geldiği bilinmektedir. Buna 

göre, Azerbaycan’ın yaklaşık 50 milyar dolar olan GSYH’sının 

1/5’nin bu bölgede üretilebileceği söylenebilir. Yani Karabağ’daki 

yıllık toplam üretim kaybı 10 milyar dolardır ve değer 30 yıl için 300 

milyar dolar eder. Buna göre, yaklaşık 30 yıllık sürede Ermenilerin 

verdiği toplam tahribat artı yıllık üretim kabının toplam değeri 700 

milyar dolar edecektir.   

Bunlara ilaveten toplam verilen zarar hesaplanırken birde 30 yıllık 

sürede Azerbaycan’da motivasyon düşüklüğüne bağlı verimlilikteki 

düşüşün etkisi ve kaçkınlar için devletin yaptığı sağlık, eğitim ve tüm 

sosyal harcamalar da yaklaşık 300 milyon dolar olarak düşünüldüğün 

de, Ermenistan’ın Azerbaycan’a verdiği zarar toplamı yaklaşık 1 

trilyon dolar olmaktadır. 

 

6- Türkiye ve Azerbaycan’ın Yapması Gerekenler 

Savaş sonrası Karabağ’a yönelik ciddi bir turizm talebi olacaktır. 

Türkiye ve Azerbaycan hem Karabağ’a yönelik turizm talebini 

değerlendirmede hem de sınır bölgelerde ortak projeler üzerinde 

çalışabilir.  Örneğin, Ağrı Dağı’nın turizm açısından 

değerlendirilmesi çalışmalarına Nahcivan’da dahil edilerek ortak 

kazanç yolları oluşturulabilir. 

Gelecekteki iktisadi ilişkileri şekillendirebilmek için Türkiye ve 

Azerbaycan “Kafkasya Ticaret Birliği” kurulması için çalışmalara 

başlamalı ve devamında bölge ülkelerini de ekleyerek bölgedeki 

ticari canlılığın lokomotifi olmalıdırlar. 

Kars-Iğdır-Nahcivan tren yolu ivedilikle tamamlanmalıdır. Bu hem 

ekonomik, hem siyasi hem de savunma amaçlı gereklidir. Uzun 
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dönemde Aşgabat’a bağlanması hedeflenerek ticari katkısı 

maksimize edilmelidir. 

Türkiye-Azerbaycan ortaklığında “Bilim, Teknoloji ve Uzay 

çalışmaları” üzerinde yoğunlaşan ortak bir üniversite kurularak iki 

ülke potansiyelinin birlikte değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu 

üniversite Türkiye’nin Iğdır ilinde veya Nahcivan’da olabileceği gibi 

başkentlerin birisinde de kurulabilir. Bu üniversite, gelişmiş ülkelerin 

ileri düzeyde araştırma yapan üniversiteleri özelliğinde organize 

edilmelidir. Bu olamıyorsa hiç olmazsa Azerbaycanlı ve Türkiyeli 

gençlerin “teknoloji geliştirme merkezi” şeklinde bir düzenleme ile 

ortak bir araştırma alanı mutlaka oluşturulmalı ve özellikle savunma 

sanayinde yoğunlaşan çalışmalar ilerletilmelidir. Türkiye’nin bu 

konuda katettiği aşama ciddi bir rehber olacaktır. 

Karabağ Zaferi’nin Rusya ile birlikte masada değerlendirilmesi ve 

geleceğe yönelik politikaların belirlenmesi aşamasına gelinmiştir. 

Rusya’nın tarihten beri Türkiye ve Azerbaycan üzerindeki oyunları 

gözden kaçırılmadan dikkatli olunması gerekmektedir. Aksi taktirde 

savaş meydanında kazanılan zaferin masa başında değersizleşmesi 

durumu ortaya çıkabilir. Bu nedenle, tüm görüşme ve resmi 

uygulamalarda Türkiye’nin yer alması için şimdiden stratejiler 

hızlıca tamamlanmalıdır. Rusya’nın gözlemci veya barış ve istikrarı 

sağlayıcı göreviyle askerlerini bulundurduğu bölgeden ne zaman 

tamamen ayrılacağı kesinleştirilmelidir. 

Yakın gelecekte ise konuşulacak en önemli konunun 

Türkiye-Ermenistan sınır kapılarının açılması konusu olabilecektir. 

Bu konuda da geç kalınmadan etkili stratejiler geliştirilmesi 

gerekmektedir. Ermenistan, ekonomisinin istikrara kavuşması ve 

halkının sefaletten kurtularak refah düzeyinin yükseltilmesinin tek 

çaresinin bölgedeki işgalci ve saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve 

Türkiye ve Azerbaycan ile iyi geçinmesinde olduğunu anlaması 

durumunda ise bu bölgede gelecekte hem ticari ilişkiler gelişecek 

hem de barış ortamı sağlanabilecektir.  

Hem Azerbaycan hem de Türkiye’de oluşan devlet-halk 

bütünleşmesi olarak sonuç veren Karabağ Zaferi’nin sağladığı 

“toplumsal sosyal sermaye” gücü üretime dönük olarak 

etkinleştirilmelidir. Özellikle bu tür kararların hızlı uygulanması 

gerekmektedir. Çünkü için de yaşadığımız 21. yy’ın en önemli 
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özelliği, “satranç oyunu” gibi yavaş değil, “bilgisayar oyunu” gibi 

hızlı hareket edip, üretimi şekillendirmeyi gerektirmektedir. 

Günümüz itibarıyla Macaristan hariç olmak üzere Türk 

Dünyası arasında gerçekleşen ticaret hacmi yaklaşık 16 milyar dolar, 

Macaristan da katılınca bu rakam 19 milyar dolar olmaktadır 

(Hesenova: 2020). İşte bu ve gelecekte daha da artacak potansiyelin 

geçiş güzergahı Nahcivan olabilecektir. Bu nedenle, Nahcivan -

Azerbaycan koridorunun hiçbir şekilde kapanmayacağı uygun bir 

strateji ile açılması ve düşünülen planların şimdiden etkinleştirilmesi 

önemli olacaktır. 

Azerbaycan vakit kaybetmeden Ermenistan’dan hem 

Karabağ’da yaratılan yaklaşık 1 trilyon dolarlık tazminat talebinde 

bulunmalı hem de Hocalı Soykırımı için Ermenistan’dan tazminat 

talebinde bulunmalıdır. 

Talep edilen tazminatın şu üç yolla yerine getirilmesi istenebilir: 

1- Toplam 1 trilyon dolarlık zararın 100-200 yıl gibi bir sürede 

taksitle Ermenistan tarafından ödenmesi istenebilir. 

2- Bu parayı ödeyemiyorsa toprak vermesi. Özellikle Nahcivan’ı 

Azerbaycan’a bağlayacak Zengezur Koridoru tazminat olarak 

istenmelidir. 

3-Ekonomisi çok kötü durumda olan Ermenistan’daki işsiz 

Ermenilerin Karabağ’ın inşasında çalıştırılması. Ücreti 

devletlerinden almak kaydıyla, Azerbaycan da onların gıda ihtiyacını 

karşılayabilir. 

 

Sonuç ve genel değerlendirme 

        Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve bağlar iki devlet 

arasındaki ilişkiden ziyade, “iki devlet bir millet” ilişkisi 

çerçevesindedir. Bu doğrultuda ticaret yapanlara yönelik saha 

araştırmalarında her iki tarafta da Türkiye ve Azerbaycan denilince 

akla gelen üç kelime söyleyiniz sorusuna verilen cevaplarda 

“kardeşlik, dostluk, Atatürk” kelimeleri kullanılmaktadır. Bu durum 

iki ülkenin devlet ilişkilerinin ötesinde birbiriyle yakın ve birlik 

içerisinde olduklarının göstergesidir. 

Ermeniler ise 1700’lü yılların sonundan beri belli güçlerin maşası 

olarak Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin geleceğine yönelik hain 

emellerini oluşturmaya başlamışlardır. Ancak bu hain emellerinde 
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hiçbir zaman muvaffak olamamışlar ve olmaları ihtimali de 

bulunmamaktadır. Ermenilerin huzur ve refah içerisinde 

yaşayabilmelerinin tek yolu bulunmaktadır. O da, Türkiye ve 

Azerbaycan ile iyi geçinmeleridir. Aksi takdirde, açlık ve sefalet 

içerisinde yaşamaya devam edeceklerdir. Örneğin,  yapılan 

araştırmalara göre, Ermenistan nüfusunun yüzde 40’ı ülkedeki fırsat 

ve gelişme eksikliğinden mutsuzdur ve eğer fırsat yakalarsa 

yurtdışına taşınmayı düşünmektedir. Bunun Ermenistan ve komşuları 

arasında devam eden anlaşmazlıkların bir sonucu olduğu 

söylenebilir. Ayrıca bu sorun Ermenistan’ı Rusya’ya bağımlı bir ülke 

konumunda bırakmaktadır. Rusya Ermenistan’ın ana ticaret ortağı, 

enerji sağlayıcısı ve ana güvenlik kaynağıdır ve Rusya bu ülkeye 

aynı zamanda askeri ekipman ve destek sağlamaktadır. Tüm bunlar 

göstermektedir ki, Karabağ sorununun ortaya çıkması da Rusya’nın 

eliyledir, çözümü de Rusya’nın onayı ile gerçekleşmektedir. Bu 

nedenle, özelikle Ukrayna-Rusya gerginliği sürecinde Türkiye ve 

Azerbaycan’ın Rusya ile anlaşarak Karabağ’daki çözümsüz bırakılan 

konuları çözüme kavuşturmaları anlamlı olacaktır. 

Karabağ Savaşı bir kez daha göstermiştir ki, bilimin 

öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla üstünlük 

sağlanabilmektedir (SİHA ve İHA üretimi gibi). Bundan sonraki 

süreçte Türkiye ve Azerbaycan; Hz. Ali’nin “İlim servetten üstündür. 

Çünkü sen serveti korursun; oysa ilim seni korur” sözü gereği ilmin 

öncülüğünde iktisadi,  siyasi ve toplumsal gelişim ve değişimlerini 

planlamalıdır. 

Türkiye’nin İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy’un 

dediği alttaki mısraların gereği Türkiye ve Azerbaycan açısından 

daim kılınmalıdır. 

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez, 

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. 

Karabağ’da Türkiye-Azerbaycan’ın yüreğinin birlikte 

vurduğu görülmüştür. Bundan sonra da Türkiye-Azerbaycan 

birlikteliği sonsuza kadar devam ettirilmelidir. 
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                                                              Qasım Hacıyev                                                                                                             

(Azərbaycan) 

 

Azərbaycanın Qarabağ regionunda maddi-mədəni irsi 

və erməni vandalizmi  

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Albaniya, Qarabağ, mədəniyyət, 

vandalizm 

 

Azərbaycanın Qarabağ regionu dünyanın ən qədim insan 

düşərgələrindəm biri, qədim Quruçay, Kür-Araz və Xocalı-Gədəbəy 

mədəniyyətlərinin mövcud olduğu bölgəsidir. Həmçinin, qədim tarix 

və mədəniyyət abidələrinin yarandığı ərazidir. Təəsüflər olsun ki, 

bölgəyə XIX əsrdən etibarən köçürülmüş ermənilər bu abidələrə, 

onların yerləşdiyi ərazilərə əsassız iddialar etmiş, münaqişə ocağı 

yaratmışdır. Ermənistana birləşdirmək üçün hər cür fəaliyyət 

göstərmişlər. Ermənistan XX əsrin sonlarında Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı, ətafındakı 7 rayonu, 

ümumilikdə 20% ərazisini işğal etdi. İşğal altında olan şəhərləri 

dağıdan erməni vandalları Azərbaycan xalqına məxsus tarix və 

mədəniyyət abidələrini də məhv etdilər. Qarabağda Azərbaycan-türk 

xalqına məxsus maddi-mədəni irsi məhv edən erməni vandalizminin 

morfologiyasını aşağıdakı tezislə şərh etmək istərdik: 

1. Dünyanın ən qədim abidələrindən biri 2 milyon il artıq tarixi 

olan insanın yaşayış yeri - Azıx düşərgəsi Qarabağ ərazisindədir. Bu 

silsilədə Qarabağın dağlıq və düzən hissəsində aşkar edilmiş qədim 

daş abidələr, mənəvi düşüncə tərzini əks etdirən maddi mədəniyyət 

nümunələri tədqiq edilmişdir. Ermənistanın işğalı altında qalan bu 

ərazilərimizin tarixini saxtalaşdırmaqla, abidələrini məhv edərək 

mədəniyyət irsimizin izini itirməklə əsassıs ərazi iddialarına don 

geydirmək üçün cəhdlərin edildiyi bir vaxda əsil həqiqətlər dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılmışdır.  

2. Azərbaycanın qədim dövlətlərindən biri e.ə. IV əsrdə yaranmış və 

b.e. VII əsrinə qədər mövcud olmuş Azərbaycan Albaniyasıdır. 

Respublikamızın ərazisində Albaniyadan əvvəl Manna, Midiya, 
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İskit dövlətləri olmuşdur, Albaniya dövləti bu dövlətçilik 

ənənələrini davam etdirmişdir.   

3. lbaniyanın əhalisi əsasən türk və Qafqaz xalqlarındın ibarət 

olmuş, sonralar müxtəlif tərkibli digər türk tayfaları da köç edərək 

burada məskunlaşmış, qaynayıb-qarışmışlar.  

4. Qarabağ ərazisində türk xalqına məxsus çoxlu sayda skif 

kurqanları aşkar edilmişdir.  

5. Qaynaqlar və  arxeoloji materiallar Qarabağ ərazisində qədim 

şəhərlərin yaranmasına, abidələrin ucaldılmasına dair tutarlı 

məlumatlar verir.  

6. Azərbaycan Albaniyasında erkən orta əsrlərdə xristianlıq dini 

qəbul edildikdən sonra  Qarabağ ərazisində xristian abidələri 

yaradılmışdır. Alban-xristian abidələrindən əvvəl Azərbaycan 

ərazisində, həmçinin Qarabağ bölgəsində müxtəlif dinlərin 

mövcud olması insan cəmiyyətinin ictimai həyatına böyük təsir 

göstərmişdir. Bütün bunlar da arxeoloji tədqiqatlarla sübut 

olunur. 

7. Albaniyada Şərq xristianlığına məxsus memarlığın bütün 

növləri mövcud olmuşdur.  

8. İslam dininin qəbul edilməsi Albaniyada (Azərbaycanda) 

yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur. Azərbaycanın 

Qarabağ regionunda müsəlmanlıq dövründə çoxlu sayda məscid və 

mədrəsələr inşa edilmişdir.  

9. XI-XII əsrlərdə memarlığın əsas istiqamətlərini əks etdirən Arran 

(Qarabağ) memarlıq məktəbi  orta əsr Azərbaycan memarlığının 

sonrakı inkişafını müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu zaman 

memarlıq və şəhərsalma, inkişaf etməyə başlamış, epiqrafik  abidələr 

çoxalmışdır. 

10.  XVIII əsrin II yarısında Qarabağda qalalar tikilmiş və həmin 

qalalarda bazar, karvansaray, məscid, hamam və s. inşa edilmişdir. 

Qarabağ xanlığının mərkəzi Şuşa şəhəri yaranmış və inkişaf etmişdir.  
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11.  XIX əsrə qədər Dağlıq Qarabağda heç bir zaman erməni etnik 

kütləsi olmamışdır. XIX əsrin əvvəllərindən, Türkmənçay 

müqaviləsindən sonra Qarabağa Qacarlar İranından və Osmanlı 

ərazilərindən göçürülən ermənilər yerli xalqa qarşı əsassız ərazi 

iddiaları edərək ideologiya yaratmış və bunun əsasında bölgədə etnik 

təmizləmə aparmışlar.  

12.  XX əsrin əvvəllərindən Cənubi Qafqazda separatizm yolunu 

tutan ermənilər müxtəlif üsullarla Azərbaycanın xeyli 

ərazisinin ilhaqı yolu ilə erməni dövləti düzəltmiş və onun 

ərazisini tədricən genişləndirmişlər.  

13.  XX əsrin  sonlarında Ermənistanın Azərbayan 

Respublikasına qarşı əssasız ərazi iddialarını davam etdirərək 

hərbi təcavüz etmiş, 20% ərazisinin işğal etmişdi. Qarabağın 

maddi mədəniyyət irsi də təhlükə altında qalmış, 30 il işğal 

altında qaldığı dövrdə müsəlmanlıq abidələri erməni vandalları 

tərəfindən dağıdılmış, alban-xristian abidələri isə bərpa adı ilə 

saxtalaşdırılmışdır.  

14. Ermənistanın Yuxarı (Dağlıq) Qarabağa əsassız iddiaları və 

hərbi təcavüzü ilə  başlanan I Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın 20 

% ərazisinin işğalı ilə nəticələnmişdi. Ermənistan hərbi qüvvələrinin 

işğal altında saxladığı şəhər və kəndləri dağıdıb xarabalığa çevirmiş, 

yüzlərlə türbə və məscid və digər abidələri dağıdıb yer üzündən 

sildilər.  

15.  Ermənistan hərbi qüvvələri II Qarabağ müharibəsi zamanı 

Azərbaycanın cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən Gəncə, 

Mingəçevir, Tərtər, Bərdə, Beyləqan və digər şəhərlərinə roket 

zərbələri endirdi.  

16.  Bərdə şəhərinə - dinc sakinlərin sıx hərəkətdə olduğu, ticarət 

obyektlərinin kompakt yerləşdiyi əraziyə böyük dağıdıcı qüvvəyə 

malik ballistik raketlərlə zərbə endirildi. Nəticədə 22 nəfər həlak 

oldu, 70 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı.  

17.  İki yüz ildən artıq bir müddətdə təbliğ etdikləri “Böyük 

Ermənistan”nın həqiqətən uydurma, xəyal olduğu bir daha təsdiq 

olundu. Belə ki, Azərbaycan ordusunun əks-həmlə əməliyyatları ilə 

başlanan Vətən müharibəsi Ermənistanın məğlubiyyətini 

gerçəkləşdirməklə bərabər dünyanı aldatmaq istəyən ermənilərin 

“Qarabağ Ermənistandır” eyforiyasına da son qoydu.  
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18.  Ermənistanın 30 il işğal altında saxladığı ərazilərin 

Azərbaycana aid olması bir daha öz təsdiqini tapdı.  

19.  44 günlük Vətən müharibəsi ilə işğalçı dövlətin 

kapituliyasiyaya uğradılmasından sonra işğaldan azad olunmuş 

ərazilərimizə səfər edən ekspert qrupları, xarici ölkə səfirliklərinin və 

KİV-nin nümayəndələri Ermənistan işğalçılarının vandalizminin 

nəticələrini əyani şəkildə gördülər. İşğal altında qalan qədim və orta 

əsr şəhərlərinin xarabalığa çevrilməsinin, tarix və mədəniyyət 

abidələrinin yer üzündən silinməsinin, qəbristanlıqların dağıdılıb 

qarət edilməsinin şahidi oldular.  

20.  Ermənilərin xristian dininə qarşı saxta əməlləri də sübut 

olundu. İşğal altında olan xristian abidələrinin ermənilər tərəfindən 

onu bərpa adı altında saxtalaşdırdıqları məlum oldu.  Mədəniyyət 

beşiyi olan Şuşanın dini və monumental memarlıq abidələrini 

dağıtdılar.  

21.  Haqq, ədalət yerini tutdu, Azərbaycan həqiqətləri özünü 

doğrultdu. Azərbaycan dövlət başçısı, Ali Baş Komandan cənab 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xilaskarlıq yürüşü, ordumuzun şücaəti 

və xalqımızın birliyi sayəsində Azərbaycanın işğal altında olan 

ərazilər azad edildi, bubunla da vandalizmə son qoyuldu.  

22.  Şübhə yoxdur ki, dağıdılmış şəhərlərimiz yenidən salınacaq, 

abidələrimiz bərpa ediləcək və xalqımızın istifadəsinə veriləcəkdir. 

Ancaq unutmaq olmaz ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımız elə 

qorunmalıdır ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev dediyi 

kimi düşmən bir daha cəsarət edib bu tərəflərə baxa bilməsin.   

 

Qintaras Visoskas                                                                                                                       

(Litva) 

 

Война, спор двух южнокавказских стран 

 

Меня нисколько не удивило, что lrt.lt не опубликовал 

мою статью «Чего не сказал профессор Шарунас Лекис?» Это не 

первый случай, когда на литовских порталах невозможно 

опубликовать факты, компрометирующие Армению. 

Я не преувеличиваю значение этого обстоятельства. 

Каждое издание имеет право на особое мнение. Нынче цензура 



407 
 

почти невозможна. Не пускают? Заведи свой собственный 

портал, пиши посты в социальных сетях, выкладывай 

видеосюжеты в YouTube. Если твой материал действительно 

интересен, важен, актуален, у тебя есть шанс стать популярным, 

публикуйся там, это лучше, чем печатать свои комментарии на 

частных порталах с огромными тиражами. Кстати, я так и делаю 

и беды в этом не вижу. 

Однако, согласитесь, что портал lrt.lt со статусом 

общественного транслятора – нечто иное. Тем более что тема, 

которую я имею в виду, весьма болезненная. Две соседние 

южно-кавказские страны ссорятся, воюют, спорят. Нам, 

литовцам, разбираться в том, кто прав, а кто нет, нужно 

добросовестно. Безусловно, частные издания имеют право 

игнорировать труд историка профессора Альгимантаса Лекиса 

«Переселение народов на Кавказе в XX веке». Если занимать 

проармянскую позицию для вас важнее, чем искать истину, так 

и поступайте. Воля ваша. 

Но может ли так себя вести издание общественного 

характера, получающее солидные финансовые субсидии из 

госбюджета? Нежелание lrt.lt пускать на свою площадку автора 

этих строк (интересующегося, как, кстати, и А. Лекис, историей 

Азербайджана и выпустившего в 2016 г. книгу на тему 

Нагорного Карабаха «Трагедия Черного Сада») заставило его 

разобраться, что на этих интернет-просторах говорят о 

противостоянии азербайджанцев и армян. 

К сожалению, доминируют именно те публикации, в 

которых намеренно или по недомыслию замалчиваются 

подлинные причины военных столкновений. Среди нескольких 

десятков опубликованных за последние несколько месяцев 

сочинений я нашел только одну от начала до конца честную и 

объективную статью. Это комментарий профессора кафедры 

регионистики Университета им. Витаутаса Великого, 

исследователя ислама, религиоведа Эгдунаса Рачюнаса. Этот 

автор высказывается без обиняков. 

Во-первых, мир считает Нагорный Карабах 

неотъемлемой частью Азербайджана, т. е. не признает права 

армян на его администрирование. 
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Во-вторых, армяно-азербайджанский конфликт не 

является региональной войной, достаточно вспомнить, что 

мусульманский Иран поддерживает не мусульманский 

Азербайджан, а христианскую Армению. 

В третьих, после XVI века Нагорный Карабах никогда не 

принадлежал армянам. С XVI века этот регион находился под 

управлением Персии и России, а затем Азербайджана. Поэтому 

сегодня глупо претендовать на земли, которые тебе 

принадлежали до XVI века (хотя некоторые историки 

утверждают, что и до XV века не было никакого Армянского 

царства). 

В четвертых, Э. Рачюс в своей публикации «Эксперт о 

возобновлении конфликта в Нагорном Карабахе: вскрываются 

интересы США и России» утверждает, что вряд ли Армения 

стремится сблизиться с Западом. А вот Азербайджан, по его 

мнению, хочет дружить с НАТО. 

Другая публикация, претендующая на объективность, – 

интервью с канадским режиссером Франсуа Джейкобом, 

автором документального фильма об армяно-азербайджанском 

конфликте. В нем хоть и не говорится отчетливо, что Нагорный 

Карабах – азербайджанская территория, но есть и такая 

фраза:  «Точно так же я прекрасно понимаю позицию 

Азербайджана, к которой, кстати, редко прислушиваются, по-

видимому, ни одно средство массовой информации во всем 

мире не отражает историю этой страны». 

Этому канадцу, если бы я только мог, посоветовал бы 

почитать, что об армяно-азербайджанских разногласиях писал 

классик литовской литературы Винцас Креве-Мицкявичюс, 

некогда живший и работавший в столице Азербайджана. 

Писатель из католической Литвы В. Креве безоговорочно 

поддерживал мусульман азербайджанцев, считал их 

справедливыми, порядочными, честными… 

Авторы всех остальных публикаций избегают прямо 

говорить, что мир не считает Нагорный Карабах армянской 

территорией. А это очень важно. Это фундамент для любой 

дискуссии. Если этого не подчеркивать, спор теряет всякий 

смысл, и становится уже непонятно, кто с кем и ради чего 
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воюет. Уже не знаешь, кто жертва, а кто агрессор. Говоря это, я 

не считаю, что мировое общественное мнение – священная 

корова, и что его нельзя критиковать и в нем  сомневаться. Но 

анализируя конфликт между двумя государствами, нужно знать 

официальное мировое общественное мнение. 

В конце концов разве можно объективно оценивать 

конфликт из-за Нагорного Карабаха и при этом умалчивать о 

том, что независимость этого региона не признает даже 

официальный Ереван?! Нагорный Карабах — ничья земля? 

Ничего подобного. Это Азербайджан. 

Возвращаться к вороху мыслей Ш. Лекиса в его 

сочинениях вроде «А, может, признаем независимость 

Нагорного Карабаха – Арцаха?» или «Литва своим лицемерным 

спокойствием поддерживает агрессию в Нагорном Карабахе – 

Арцахе» я не собираюсь (кто захочет, пусть откроет мою 

публикацию «Чего не сказал профессор Шарунас Лекис?»). 

Но подобных статей на портале lrt.lt в последнее время 

напечатано достаточно. Один из последних авторов, который 

удивил и одновременно огорчил, это вице-президент Центра 

анализа европейской политики Эдвард Лукас. Я имею в виду его 

комментарий «Старый нарратив посткоммунистического 

пространства не соответствует действительности». 

Э. Лукас пишет: «Армения попросила у России помощи 

в соответствии с подписанным в 1997 году договором о 

взаимопомощи. Россия предлагала слова, но никаких дел. 

Организация договора о коллективной безопасности – 

возглавляемое Кремлем образование и якобы аналог НАТО – 

совершенно не сумела защитить подписавшую этот договор 

Армению от Азербайджана, который этот договор не 

подписывал». 

Но почему, позвольте заметить, Армения заслужила 

защиты, помощи, сочувствия? Ведь в этом конфликте именно 

Армения – агрессор. Не Азербайджан отобрал у Армении 

Нагорный Карабах, а Армения оттяпала 20% территории 

Азербайджана. Армению надо не защищать, а наказывать. Хотя 

бы экономическими санкциями. За то, что за последние 

тридцать лет она не прислушивалась к международному 
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общественному мнению, за то, что не вывела свои войска из 

Нагорного Карабаха, за то, что из тяжелых артиллерийский 

орудий обстреляла азербайджанские города Барду, Гянджу и 

Тертер, не имеющие никакого отношения к конфликту. 

Тридцать лет Азербайджан терпеливо ждал, пока Запад поможет 

ему мирно, цивилизованным путем убрать армянских 

сепаратистов из Нагорного Карабаха. Но Запад не помог. Он 

играл в свои двойные, тройные, четверные игры. 

Так почему вы теперь плачете, что агрессивный 

Владимир Путин укрепил свои позиции на Южном Кавказе? 

Укрепил. А кто в этом виноват? Потерявшие терпение 

азербайджанцы или, предположим, британцы? Это не 

риторический вопрос. Пока Великобритания барахтается в 

болоте Брекзита, Кремль укрепляет свое влияние в Южно-

Кавказском регионе. Британцы никак не могли решить 

головоломку Брекзита, немцы прокладывали «Северный поток – 

2», нарушающий интересы Балтийских стран, наводняли 

Германию мигрантами, французы упорно рисовали мерзкие 

карикатуры на Пророка Магомета, американцев волновали 

только президентские выборы… Никто не захотел обратить 

внимание на просьбу официального Баку призвать Ереван к 

ответу за его наглое поведение. А когда проблема Нагорного 

Карабаха сейчас ликвидируется без участия Лондона, Берлина, 

Парижа и Вашингтона, Запад строит обиженную мину: как же 

так, почему без нас? 

Кстати, британский обозреватель Э. Лукас не вполне 

искренен, анализируя тему Нагорного Карабаха. Потому что в 

своих сочинениях, в которых он критически оценивает действия 

Азербайджана, даже не упоминает о том, как Великобритания 

вернула себе якобы принадлежащие ей Фолклендские 

(Мальвинские) острова. Вернула контроль над островами, 

применив грубую военную силу. Официальный Лондон не 

инициировал никакие международные переговоры, не 

организовал никаких «минских групп», не испытывал 

угрызений совести по поводу гибели аргентинских солдат. 

Просто без малейшего сожаления топил аргентинских моряков 

до тех пор, пока Буэнос-Айрес не сдался. Британцам тогда было 
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наплевать, кто стоит во главе Аргентины – диктатор или 

демократ (нынче в Литве в ходу демагогия, будто Армения – 

демократическая страна, а Никол Пашинян – демократический 

лидер). 

Поэтому я открыто спрашиваю у господина Э. Лукаса: 

почему британцам разрешается силой возвращать 

расположенные за тысячи миль острова, а Азербайджану нельзя 

силой вернуть себе Нагорный Карабах, который находится здесь 

же, под боком. 

Пока Э. Лукас не ответит на этот вопрос, его 

рассуждения о Нагорном Карабахе ничего не стоят. 

Удивляет и обозреватель Римвидас Валатка со своим 

комментарием: «Армению распяли в очередной раз». Он пишет, 

что бедная Армения тщетно апеллировала к праву нации на 

самоопределение, а армянский народ, переживший 105 лет назад 

устроенный Турцией геноцид, подвергся  еще одному 

страшному удару судьбы. Все перевернуто с ног на голову, 

акценты расставлены совсем не те. О каком самоопределении 

нации идет речь, если у армян уже есть свое государство – 

Армения? Им не хватает одного государства, они хотели бы 

иметь два? А не многовато? Если вы не можете ужиться  с 

азербайджанцами, перебирайтесь с их земель в Армению, 

Россию, Францию, США… 

На просторах lrt.lt взгляд зацепился еще за две 

публикации: «Люди чувствуют себя брошенными в 

бессмысленной войне» и «Война, настигшая во второй раз, и 

вой сирен». В них – интервью с живущей в Степанакерте 

(настоящее название Степанакерта – Ханкенди) 

армянскaя семья, переселившая в Нагорный Карабах из Сирии в 

2012 году. О чем они рассказывают? «Мы не хотим войны, 

война бессмысленна», «Мы мечтаем, чтобы журналисты 

показали, как мы живем в постоянном страхе», «Эти семь не 

связанных с Нагорным Карабахом регионов нам нужны как 

гарантия безопасности», «Армяне очень гостеприимны»… 

Все это банально и примитивно. Будто азербайджанцы и 

турки хотят воевать, будто азербайджанцы и турки не 

гостеприимны, будто азербайджанцы и турки не знают, как 
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тяжела доля беженцев, изгнанных из своих домов. Мне кажется, 

что журналистке lrt.lt следовало бы в своей публикации задать 

вопрос: а почему, убегая из Сирии, вы поселились не на своей 

земле – не в Армении, а в Нагорном Карабахе? 

Удивляет и видеоинтервью директора Института 

международных отношений и политологии ВУ Маргариты 

Шяшяльгите, которое она дала удаленным способом 

журналистке lrt.lt. Там она рассуждает о том, кто получил самые 

большие политические дивиденды от последних столкновений в 

Нагорном Карабахе. Пальцем тычет в Россию: В. Путин, 

дескать, опять стал победителем. Но где объяснение, кто дал 

России такой шанс? Азербайджан, который решил, что 

бессмысленно ждать помощи от Запада, или размякший, 

беззубый Запад, не готовый помогать Азербайджану? В конце 

концов где четкое и ясное объяснение, что Нагорный Карабах – 

территория Азербайджана? 

В последние тридцать лет Запад играл позорную игру: 

потворствовал Армении, получившей статуса агрессора, а 

Азербайджан, который стал жертвой, постоянно, где надо и где 

не надо, критиковал. Несколько лет назад я обращался за 

комментариями по поводу этого конфликта к трем литовским 

европарламентариям. Все три интервью никуда не делись. Все 

они – прекрасная иллюстрация того, как об этом много и 

красиво говорят, а пользы от этой болтовни никакой, потому что 

никто не решается и не хочет четко сказать: Армения – агрессор. 

А все обвинения, которые предъявляют Азербайджану, 

будто он не такой демократический, как Армения, не к месту и 

не ко времени. 

Попытаемся представить, что было бы, если бы 

Азербайджан точно так же жестко подавил протесты «желтых 

жилетов», как это сделали французские власти? Мне кажется, 

официальный Баку заклеймили бы как самого страшного 

негодяя. А президента Франции Эммануэля Макрона за разгон 

протестов мы почему-то диктатором не называем. 

Другой пример. Сравним руководителя Белоруссии 

Александра Лукашенко и премьера Армении Никола Пашиняна. 

Осмелюсь предположить, что Лукашенко порядочнее 
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Пашиняна. Лукашенко притесняет только своих — белорусов 

(угроза АЭС в Островце только теоретическая, хотя и вполне 

реальная). А кем после обстрелов осенью этого года 

азербайджанских городов Барда, Гянджа и Тертера стал 

Пашинян? Демократом или военным преступником? Я не 

оправдываю А. Лукашенко за его жестокое подавление мирных 

протестов в Минске, осуждаю его за это. Но не могу не 

напомнить, что он, в отличие от Пашиняна, не обстреливал 

города соседней страны из тяжелых артиллерийский орудий. 

Удивляет и то, что lrt.lt опубликовал несколько десятков 

фотографий о шествии армян, вышедших на улицы Вильнюса в 

знак протеста против военной операции Азербайджана по 

возвращению контроля над Нагорным Карабахом. Что 

опубликовали – правильно сделали. Если шествие было – 

умалчивать о нем нельзя. Но поражает все то же лукавство: не 

было четко сказано, что азербайджанские солдаты в Нагорном 

Карабахе не делали ничего достойного осуждения - они только 

лишь возвращали свои земли. 

Вот такой коротенький обзор опубликованных на портале lrt.lt 

статей на тему Нагорного Карабаха. 

 

Qintaras Visoskas                                                                                                                      

(Litva) 

 

Критика одной необъективной позиции 

 

Я прочитал публикации профессора Шарунаса Лекиса о 

ситуации в Нагорном Карабахе. Они вызывают удивление. Они 

не только тенденциозные, поскольку скрывают многие 

неблагоприятные для Армении факты. Они еще и опасны тем, 

что призывают Литву поступить неправильно – признать 

азербайджанский регион армянским. Я имею в виду две статьи 

профессора, опубликованные на портале LRT.lt «А может 

давайте признаем независимость Нагорного Карабаха-Арцаха?» 

и «Литва поддерживает агрессию в Нагорном Карабахе-Арцахе 

своим притворным спокойствием». 
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На мой взгляд, портал «LRT», имеющий статус 

публичного издания, в отличие от частных, должен выслушать 

аргументы, которые важны не только для Армении, но и для 

Азербайджана и Турции. 

Для проф. Ш. Лекиса это сделать проще простого. Пусть 

возьмет и откроет книгу, изданную в 2016 г. Институтом науки, 

проф. и д-ра Альгимантаса Лекиса «Переселение народов на 

Кавказе ХХ в.». В ней вы найдете ответы на самые острые 

вопросы: почему Нагорный Карабах не является территорией 

Армении? Как Российская Империя за последние несколько 

сотен лет искусственно переселяла тысячи армян на 

азербайджанские земли, в том числе и в Нагорный Карабах? 

Какие преступления совершили военизированные 

террористические организации «Дашнакцутюн», «Гнчак», 

«АСАЛА», «Крунк»? Как они помогли Москве в нападении на 

Османскую империю? Как они терроризировали 

Азербайджанскую Республику, в 1918 году провозгласившую 

независимость? Сколько тысяч азербайджанцев в советское 

время было изгнано из одного только Еревана? Кто настоящий 

виновник резни в городах Сумгаит, Ходжалы?… 

Я полагаюсь на работы историка Альгимантаса Лекиса 

не потому, что он является автором более 43 монографических 

книг и более 1 500 тысяч научных статей. Я вспоминаю его 

работу о сложных отношениях между армянами, 

азербайджанцами и турками сегодня, прежде всего потому, что 

он – отец Ш.Лекиса. 

У нас уникальная ситуация. Альгимантас Лекис видел 

конфликт по поводу Нагорного Карабаха совсем иначе, чем 

сегодня на страницах LRT.lt утверждает его сын Шарунас 

Лекис. Без всякого сомнения, мнения родителей и детей не 

обязательно должны совпадать. 

Однако, в моем понимании, преподавая свои 

собственные истины, подчеркиваю, что не в частной 

публикации, а в публикации с публичным статусом, проф. 

Ш.Лекис должен был хотя бы коротко упомянуть, что его отец, 

кстати, тоже профессор, поддерживал Азербайджан и подробно 

изложил свое мнение в упомянутой книге. Ш.Лекис мог 
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поступить таким образом хотя бы из уважения к отцу А. Лекису, 

умершему в 2019 году. Декан факультета политологии и 

дипломатии Университета Витаутаса Великого, профессор 

кафедры политологии обязан сделать это из элементарного 

приличия – хотя бы упомянуть, что существует кардинально 

противоположное мнение человека, очень близкого ему. 

Честно говоря, в текстах Ш. Лекиса я не нашел хотя бы 

немного более объективных мыслей о конфликте на Южном 

Кавказе. Не стоит даже открывать рот ради спора. Я упомяну 

лишь несколько наиболее привлекательных. 

Вот проф. Ш. Лекис в своих текстах утверждает, что 

страны, для которых важна моральность, должны защищать 

право гражданских лиц на жизнь. Вперед – давайте защищать! 

Но давайте уважать право на жизнь всех мирных жителей. Не 

только мирные жители Армении имеют право на жизнь. 

Почему, требующий уважения Ш. Лекис, не упоминает о гибели 

мирных азербайджанцев в городах Тертер, Барда, Гянджа и их 

окрестностях, не имеющих ничего общего с нагорно-

карабахским конфликтом? Напомню: только с 27 сентября 2020 

года по 28 октября 2020 года включительно армянские силы 

обстреляли города и села Гянджа, Барда, Тертер, Агдам, не 

связанные с Нагорным Карабахом. Только за этот месяц в 

Азербайджане в результате обстрела армянской артиллерией 

было убито 69 мирных азербайджанцев (322 мирных 

азербайджанца получили ранения). 

Армянские силы также обстреляли трубопроводы Баку-

Тбилиси-Джейхан и Баку-Новороссийск, целились по 

Мингячевирской гидроэлектростанции (одна из крупнейших на 

Южном Кавказе; при ее уничтожении, пострадавших было бы 

около 100 тысяч мирных азербайджанцев; к счастью, 

азербайджанской армии удалось нейтрализовать эти ракеты до 

того, как они достигли цели). 

Сообщалось о нескольких случаях, во время которых 

были совершены атаки на экспортные трубопроводы сырой 

нефти и конденсата в районе Хызы. Кстати, Хызы находится в 

300 км. от нынешней фронтовой линии, другие города и села 
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Азербайджана, обстрелянные армянскими силами, находятся, по 

крайней мере, в 100 км от спорного Нагорного Карабаха. 

Следует также отметить, что нападение Армении на 

город Гянджа (старая столица Азербайджана) будет 

зарегистрировано как первый случай, когда государство-

участник ОБСЕ применило баллистическую ракету СКАД/ 

«Эльбрус» против гражданских объектов в другом государстве-

участнике ОБСЕ. Против гражданских объектов в Азербайджане 

также применялись кассетные бомбы, что строго запрещено 

международными конвенциями. Также была зафиксирована 

попытка взрыва Южно-Кавказского трубопровода запуском 

ракеты «Смерч 9М525» с 9 бомбами N235. 

Обратите внимание, что после этих варварских 

нападений Азербайджан вел себя как джентльмен. Он не мстил. 

Он не бомбил Ереван и другие крупные города Армении. 

Азербайджанцы воевали только за территории, которые по 

международному праву принадлежат им – они воевали 

исключительно за города и поселки Нагорного Карабаха. 

И все же Н. Пашиняна называют прозападным 

демократом! Мне кажется, что после бомбардировок Барды, 

Тертера и Гянджи на действия этого человека следовало бы 

посмотреть глазами международного трибунала по военным 

преступлениям в Гааге. Каждый раз, когда Н. Пашиняна 

называют демократом, автор этих строк удивленно пожимает 

плечами. Н. Пашинян, как и его предшественники, 

ассоциируются мной в первую очередь с варварами, которые не 

подчинились требованиям ООН о выводе армянских войск из 

Нагорного Карабаха. А может проф. Ш. Лекис ничего не знает о 

резолюциях ООН, обязывающих армянские войска покинуть 

Шушу и Ханкенди, а также все другие города и поселения в 

регионе? Как можно писать об армяно-азербайджанских 

разногласиях без единого предложения о резолюциях ООН, в 

которых говорится, что международное сообщество считает 

Нагорный Карабах неотделимой территорией Азербайджана, 

что официальная внешняя политика Литвы уважает 

территориальную целостность Азербайджана с Нагорным 

Карабахом? 
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Разве можно считать государство, захватившее чужие 

территории, демократическим, а его руководителей – 

демократами? Во-вторых, шокирует вывод Ш. Лекиса о том, что 

«частые аналогии и сравнения с оккупацией Донбасса или 

Крыма неуместны хотя бы из-за различий в политической 

системе. Армения – демократическая республика, а 

Азербайджан тянется в конце всех рейтингов». 

Понимает ли Ш.Лекис, что он сказал? Не все страны 

имеют право сохранять свои территории? Куда приведет нас 

такая логика? Мы хотим еще большего глобального хаоса? Что 

бы произошло, если однажды, не дай Бог, Литвой начал бы 

править железной рукой жесточайший диктатор в мире? В таком 

случае литовцы уже потеряли бы право на Вильнюсский и 

Клайпедский районы? Если, скажем, Польшу обвинят в 

антидемократическом поведении в Брюсселе, получат ли 

литовцы Пунска и Сейненского района право провозгласить 

независимость – бежать из якобы антидемократической 

Варшавы и дрейфовать в сторону демократического Вильнюса? 

А если через несколько лет Польша снова станет 

демократической, ей разрешат вернуть Пунск и Сейненский 

район? Но, может быть, тогда этнические литовцы Пунска и 

Сейненского района больше не захотят возвращаться под 

польское крыло? Одним словом, правила игры, которые 

предлагает Ш.Лекис, сложно понять здравым смыслом… 

Ш. Лекис сожалеет, что попытки Франции и США 

повлиять на события на Южном Кавказе были вялыми и 

неэффективными. Во-первых, я не думаю, что они были уж 

такими вялыми. Президент Франции Эммануэль Макрон был 

особенно жестоким. Однако официальный Париж, если мы 

хотим быть беспристрастными, не должен бы вмешиваться в 

этот конфликт, потому что он не объективен. Оценить внешнюю 

политику Франции и не упомянуть ни слова о проживающей 

там влиятельной армянской общине – значит, сказать лишь 

половину правды. 

Утверждать, что Литва вела себя слишком пассивно, 

наблюдая за событиями на Южном Кавказе, – это опять же лишь 

половина правды. Давайте вспомним путешествие в Армению 
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(сначала в Армению, только потом в Азербайджан), 

организованную тогдашним спикером Сейма Викторасом 

Пранцкетисом всего год назад. Давайте вспомним, как жена 

президента Гитанаса Науседы Диана Науседене совсем недавно 

принимала в Вильнюсе супругу премьер-министра Армении 

Николы Пашиняна, которая надумала показать нам какой-то 

план мирного урегулирования. Мирный план - это 

приветствуемая инициатива. Но если мы беспристрастны, 

объективны, мы должны были спросить Баку и Анкару, а какие 

мирные планы составили жены президентов Азербайджана и 

Турции? В президентуре Литвы вместе с супругой премьер-

министра Армении за одним столом должны была сидеть 

вторые половины лидеров Турции и Азербайджана. Именно так, 

и никак иначе. Но мы слышали только один – армянский – 

мирный план. Точнее, мы действовали тенденциозно. 

Давайте вспомним, как руководство Академии наук 

Литвы принимало посла Армении Тиграна Микрчяна, 

прибывшего с историками в пользу Еревана, а турецких 

историков в сопровождении посла Турции Гокхана Турана 

прогнали прочь. Является ли такое поведение Литвы 

демократичным, цивилизованным? Почему мы избегаем 

услышать аргументы Турции, если Армения действительно 

везде и всегда явно права? Мы боимся, что официальная 

ереванская пропаганда сдуется, как воздушный шарик? 

В своих публикациях Ш. Лекис неоспоримо 

свидетельствует о том, что сегодняшние армяне справедливо 

опасаются так называемого второго геноцида. А был ли геноцид 

в 1915 году? Пусть Ш.Лекис утверждает, что был (хотя он не 

изучал турецкие и азербайджанские архивы). Но тогда пусть 

хотя бы намекнет, что существуют разные мнения о трагедии 

1915 года даже среди самих армян. Как можно заявлять о 

геноциде 1915 года, и не сказать ни слова о Филиппе Экозьянце, 

исследователе истории армянского происхождения (автор 

недавно изданной книги «Исраэль Ори. Ящик Пандоры»), 

который в интервью моему порталу подчеркнул: 

«Во-первых, я хочу сказать, что борьба за признание 

«геноцида» не является борьбой за торжество справедливости. 
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Это борьба за то, чтобы подменить одно понятие другим: 

трагедию всех народов Османской империи переименовать в 

геноцид одного армянского народа. Здравомыслящему человеку 

понятно, что в условиях, когда Османская империя вела войну 

на несколько фронтов, когда внутри неё существовало 

множество очагов гражданского противостояния, как на 

религиозной, так и на национальной почве, тогда было 

невероятно сложно вести ту печальную статистику, которой 

сегодня манипулируют «жертвы геноцида» (под выражением 

«жертвы геноцида» я имею в виду, конечно, не тех, кто погиб, 

царствие им небесное, а тех, кто сегодня пытается получить 

моральные и финансовые «гонорары» за их смерть). Очевидно, 

что сегодня невозможно выяснить наверняка, что именно 

происходило в каждом городе, в каждой деревне, на каждом 

участке фронта. Разве кто-нибудь из нас понимает: кто, кого 

и за что убивает в Ираке или в Ливии? А ведь сегодня в нашем 

распоряжении спутниковая связь, интернет, сми, видеофакты, 

тысячи профессиональных журналистов, работающих в 

горячих точках. И мы все-равно не можем с уверенностью 

ответить на эти вопросы. Что уж говорить о делах 

столетней давности!» 

В комментариях Ш.Лекиса, много достается Турции. 

Анкару обвиняют в попытке восстановить Османскую империю. 

Может и так. Но почему не признаются, что турки 

десятилетиями стучали в двери Европейского Союза? Что 

остается туркам, не принятым в семью ЕС? Рвать от отчаяния 

волосы, унизившись еще интенсивнее дергать ручки 

брюссельских и страсбургских кабинетов? ЕС оттолкнул 

Турцию, Турция бросилась искать другие пути, другие решения, 

других союзников. 

Я не вижу ничего криминального, ничего 

сверхъестественного. 
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Quram Marxuliya                                                                                                                             

(Gürcüstan) 

 

Победа Азербайджана во второй Карабахской войне 

Крах армянской национальной стратегии 

 

 

Одной из самых важных проблем на современном этапе 

развития международных отношений является проблема 

вооруженных конфликтов.  

Этот очаг военных столкновений представляет большую угрозу 

международному миру и стабильности, так как Кавказский 

регион исторически  и  экономически обладает высоким 

внутренним потенциалом конфликтности. Поэтому, с учетом 

данной тенденции, представляется оправданным повышенный 

интерес исторической, политической, правовой и других наук к 

вооруженным конфликтам на территории Кавказа, причинам их 

происхождения, последствиям и механизмам их 

урегулирования. Причем выработка неких общих методов 

разрешения такого вида конфликтов приобретает чрезвычайно 

актуальный характер ввиду того, что на их почве возникают 

особые, специфические социально-политические и иные 

отношения, оказывающие крайне дестабилизирующее 

воздействие на регион и подрывающие международный мир и 

безопасность. 

Неизменные на протяжении веков притязания армянских 

националистов на чужие территории требуют скрупулезного 

исследования и объективного освещения. Опираясь на умело 

налаженную пропагандистскую машину, односторонне освещая 

события, армянским идеологам удалось создать субъективное 

отношение к  своей  истории. 

Армянские меценаты из разных стран мира для подготовки 

исторической основы образования из территории соседних 

государств будущего независимого «Великого» армянского 

государства, стали усиленно заботиться о создании особенной 

истории Армении. По мнению армянских меценатов и 

«делателей истории», это должно было привлечь внимание 
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европейских государств. Эта хитроумная политика вскоре 

принесла свои плоды: выдуманный «армянский вопрос» стал 

головоломкой для международной дипломатии. 

Таким образом, великие державы в собственных интересах 

создали т.н. «Армянский вопрос» и использовали его и армян в 

качестве мяча в своих геополитических играх. Подкинутая 

мысль о возможности образования независимого армянского 

государства  в  Османской  Турции была подхвачена лидерами 

армянских политических организаций в конце XIX века, однако  

армянам пришлось бежать  в  Грузию  и в  целом  на  Южный  

Кавказ,  где  было образовано новое  армянское  государство. 

Впитав в себя на протяжении веков многие философские, 

этические идеи и принципы, современное международное 

право, как система юридически обязательных для его субъектов 

принципов и норм, осуществляет организационную и 

стабилизирующую роль в сфере международной жизни355. Хотя  

следует отметить,  что при значительном многообразии причин 

постсоветских  этнополитических конфликтов, общим, что их 

объединяет, является стремление сепаратистских группировок 

решить свои проблемы посредством насильственного изменения 

международно признанных государственных границ, что 

является недопустимым с точки зрения современного 

понимания юридического содержания принципа равноправия и 

самоопределения народов, не предусматривающего 

                                                           
355Концентрируя свое внимание на оценке указанного выше 

нормативного материала, имеющего регулятивное значение как 

для всей системы международных отношений в целом, так и для 

отдельных ее элементов (государств, международных 

межправительственных организаций), наука международное 

право довольно близко подошло к изучению международных 

отношений как единой системы. Данное обстоятельство 

обусловливает особую актуальность именно международно-

правового исследования проблематики современных 

вооруженных конфликтов. 
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общепризнанного права на сецессию356.  Так  Россия  в  своей  

геополитике стремилась  поддержать  одних  в  своем  праве  на 

«самоопределение»  и в  то же  время  потопляла  в  крови  

борьбу  на «самоопределение»  или независимость  других357. 

Считается, что   в историческом плане конфликты на 

территории СНГ нельзя считать международными, поскольку 

все они зарождались в рамках единого государства. В то же 

время после распада СССР некоторые из них приобрели статус 

международных конфликтов358. Следует отметить, что  если все  

конфликты  на  пространстве бывшего СССР  первоначально  

безусловно  в  юридическом  плане  не  имели  статуса 

международного, то после  распада  Союза  они  приобрели 

международный  статус. Стремление  России укоренить мнение, 

что конфликты  Грузии в  Абхазии  и  в  Сев. Картли359 только 

                                                           
356 Об этом  см. Н.Г. Алиев. Право  народов на самоопределение  

и  территориальная  целостность государств. В  Сб.; 

Территориальная  целостность государств  и соблюдение  прав 

человека. (Материалы  Международной  научно-практической  

конференции (Кишинэу, Республика Молдова, 17 сентября 2014 

года) (Под научной редакцией  проф. Намика Г.Алиева). 

Кишинэу, 2015, с. 13  и след.  
357 Нужно ли приводит пример этому,  но все же отметим, что  

почему-то  осетины в Грузии  имели  право  создавать свое 

«независимое  государство»,  а  осетинам  в  России  было  

запрещено  даже думать  об  этом!  
358 Г. Р. Мархулия. Талласократические  и  Телурократические   

основы  конфликтов на постсоветском пространстве. В  Сб.; 

Территориальная  целостность государств  и соблюдение  прав 

человека. (Материалы  Международной  научно-практической  

конференции (Кишинэу, Республика Молдова, 17 сентября 2014 

года) (Под научной редакцией  проф. Намика Г.Алиева). 

Кишинэу, 2015, с. 48  и след.  
359 Охватывает  территорию т.н. Южной  Осетии,  в  

политических  и научных  кругах  Грузии часто употребляется  

неверный  термин «Самачабло»  или  «Цхинвальский  регион»,  

так  Самачабло,  например,  является  маленькой частью этого 
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внутренний  конфликт  Грузии  не соответствует 

действительности,  так как  на самом деле  и в  плане  

юридическом этот  конфликт  следует  характеризовать как  

российско-грузинский  конфликт в  Абхазии  и в  Сев. Картли. 

Такое же  положение  и в  Молдове, российско-молдовский 

конфликт  в  Приднестровье360. 

Не  будем  оригинальными  если отметим, что   территория 

бывшего  советского пространства  является приоритетным 

направлением внешней политики России, с целью сохранения  

этого пространства  в  пределах своего геополитического 

влияния  Россией  были  развязаны все конфликты в этом 

пространстве, которая затем сама  же  приступала  к  

«урегулированию» этих конфликтов. Все проводимые операции 

по поддержанию мира на территории СНГ осуществлялись  с 

использованием военного потенциала России361. 

                                                                                                                           
региона,  а Сев. Картли  охватывает всю территорию  т.н.  

Южной  Осетии. 
360 Касательно  конфликта  в   Нагорном  Карабахе: он 

изначально  считался международным вследствие  конфликта 

двух Советских  Республик, хотя  в  юридическом плане статус 

международного  он получил  после  распада  СССР. 

Единственный  кофликт, не  имеющий статус  международного 

является  межтаджикский конфликт 1992-1997 гг.  
361Россия, de facto участвуя в урегулировании вооруженных 

конфликтов на территории государств СНГ, не имела de jure 

оснований, поскольку некоторое время действовала без мандата 

Совета Безопасности ООН. Эти мандаты она получала позже 

либо от Совета Безопасности, либо от ОБСЕ, либо от СНГ уже в 

ходе осуществления ею «миротворческих операций». Такая 

ситуация предопределила тот факт, что практически в каждом 

из существующих конфликтов Россия проводит 

непоследовательную политику, которая характеризуется 

пристрастием в отношении то к одной, то к другой стороне - 

участницы конфликта. Это, в свою очередь, приводит к 

критической оценке мировым сообществом российской 

«миротворческой деятельности». Так  Россия,  «устанавливая  
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В 80-х годах XX века армянский вопрос вновь возник на 

политической арене. Его возникновение связано  с  началом  

нагорно-карабахского  конфликта,  целью  которого  было  

отторжение этой области  Азербайджана  и  присоединение  ее к  

Армении. В этой  войне  в  первую очередь были 

заинтересованы   США,  так  как этой  войной  они стремились 

подорвать   мирное положение в  СССР, что могло послужить  

его распаду. После распада  же  СССР в  продолжение этой  

войны  были  заинтересованы  и  в  Москве, так  как  новая  

Россия  никак не хотела потерять южно-кавказское  

геополитическое пространство, а  война  позволяла 

контролировать обе страны. Армения,  заручившись 

геополитической поддержкой  России  и при ее 

непосредственном  военном участии  оккупировала  как 

Нагорный  Карабах, так  и  7  прилегающих районов  в качестве  

буферной  зоны. 

Армения  ликовала, мол  победили. Параллельно  велась  

пропаганда по признанию т.н.  геноцида  армян  в  период  

первой мировой  войны. С этим  актом  Армения в 

международных организациях  всегда  была  на плаву, и этот 

вопрос ставился  ежегодно, с  Арменией  считались, так как  

существование  т.н.  армянского вопроса  давало  ведущим  

государствам  мира  свою возможность  надавить  на  новую  

Турцию, безусловно в  своих  геополитических целях. Ясно, что 

по сути  «армянский  вопрос»   им не  интересен! 

Как в  Кишиневе, так  в  Баку и  Тбилиси  прекрасно понимали  

геополитические  цели  России,  и  ни одна  из сторон  не верила 

в российское  справедливое решение вопроса.  Поэтому каждая  

из сторон  искала свой  путь  восстановления  территориальной  

целостности  своих стран.  

Известно, что  в  результате  конфликтов  около   полмиллиона  

грузин оказались  беженцами в своей  же стране,  более  

                                                                                                                           
мир»  в  грузинских областях,   фактически  оккупировала  их, а 

затем  без стыда  и совести  признала  их в  качестве 

«независимых государств». Поэтому верить в  российские  

миротворческие способности особенно не стоит. 
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сложная  ситуация  была  в  Азербайджане  где  более  миллиона 

граждан  были вынуждены  покинуть свои родные  очаги. Всем  

им  нужно было предоставить  места для дальнейшего 

проживания, большая  их часть  как в  Азербайджане  так  и в  

Грузии вынуждена  была жить  в  нечеловеческих условиях362. 

В этой  сложной  социально-политической обстановке  Грузии и  

Азербайджану  нужно  было в  первую очередь  занять 

надлежащее место в  международных отношениях.  

Параллельно в  Баку приступили  к  ревизии  исторического 

прошлого, был дан  старт изучению армянской национальной  

идеологии  и  методов  борьбы  с ней.  В  отличие от  Грузии,  

Азербайджан приступил к  информационной  войне. 

Информационная война не только стала неотъемлемой  частью 

военных операций, но и широко использовалась в качестве 

инструмента международной политики. Были  созданы  десятки  

информационных сайтов  на многих языках мира, с помощью 

которых  азербайджанская  журналистика  оказалась на 

передовой  и с честью выполнила  возложенную на нее  работу. 

Руководство  Азербайджанского государства  для решения 

поставленных целей 16  декабря 2005 года  создало   

Министерство  оборонной  промышленности363. 

Со времени создания Министерства оборонной 

промышленности Азербайджана была проделана огромная 

работа по коренной реконструкции имеющихся в стране 

военных заводов и налаживанию производства современных 

видов оружия и оборудования. 

За последние несколько лет Миноборонпром проделало 

немалый объем работы для развития национального военно-

промышленного комплекса. Так, согласно программе госзаказа, 

в 2007 году было налажено производство 213 наименований 

                                                           
362 Часто  без света,  воды  и хлеба ( знаем не понаслышке), а в 

это время в   наших домах   грелись  наши  враги. 
36315 января,1919 года  Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

подписал указ о создании Открытого акционерного общества 

Azersilah (Азероружие). Согласно указу, ОАО Azersilah 

создалось на базе Министерства оборонной промышленности 
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продукции оборонного назначения, а в 2015 году — еще 300 

наименований. Освоено производство стрелкового оружия, 

средств ближнего боя, небольших серий артиллерийского 

оружия, а также начато производство боеприпасов различного 

калибра, инженерных, боевых и учебных снарядов, спецсредств 

для инженерной службы и разведки.  

Параллельно с налаживанием производства азербайджанское и 

турецкое оборонные ведомства пришли к договоренности о 

стажировке специалистов военных предприятий  в Турции. В 

частности, пять турецких предприятий оборонпрома — Aselsan, 

FNSS, Selex, MKEK и Roketsan  дали свое согласие на 

подготовку кадров для азербайджанского ВПК. 

Азербайджан при технической поддержке Пакистана наладил 

производство авиабомб, а также производит боеприпасы для 

танков и артиллерии.  

Наряду с  этим  историческая наука  Азербайджана заняла 

важное место   в воплощении в жизнь новой концепции 

национальной политики и пропаганды.  В этом  аспекте  

патриотизм занял  важное  место в жизни  азербайджанского 

народа.  Либерализм  и всякие  течения  «европейской 

демократии»  были запрещены. 

Пропагандистское оружие является важным фактором в 

арсенале приемов и действий государства против 

потенциального противника и играет все более значимую роль в 

обеспечении национальных интересов и национальной 

безопасности. В этой связи фактически  была  разоружена  

армянская  пропаганда,  мифическая  «Великая  Армения»,   

созданная  армянскими  пропагандистами,  была обречена  на   

забвение, а  широко культивируемое  понятие  «геноцида»  

оказалось вовсе выдуманным364. Это повергло в  шок  

                                                           
364 В свое  время  советская пропаганда делала все  возможное  

для  того  чтобы  очернить Турцию в  международных 

отношениях  обвиняя  ее  в  геноциде  армянского народа. После  

распада  Советского Союза   надобность  такой  идеологии  для  

новой  России  отпала,  но   независимая  Армения   получила  

по  наследству эту  национальную для себя идеологию. Следует  
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армянскую общественность,  обнаженная  армянская пропаганда  

уже  не в силах была  противодействовать  действительной  

истории  и существующему  реальному  положению  вещей. 

Армения,  имея  на вооружение выдуманные  исторические  

нелепости,  вела себя в  международных отношениях  почти как  

Англия. Армянская  идеология,  построенная  на постулатах    

обиженного  ребенка, предусматривала   расширение  

существующей  Армении  за счет  территорий  Азербайджана, 

Грузии  и Турции. Эта   контурная карта «Второго  армянского    

Рейха»   на  полном серьезе  стала официальной  идеологией  

армянского государства. 

Полагаем, что  нет ничего  сомнительного в том, что  общество  

стремится  к реализации задач воспитания молодежи в духе 

патриотизма и ведет пропаганду героизма воинов фронта и 

тружеников тыла. Но когда  ведется пропаганда  иллюзии, когда 

выдуманное  становится  государственной идеологией, это дает 

возможность продвинуться в понимании различных 

психологических и психопатологических проявлений 

человеческой личности, характерных для переломных моментов 

истории и периодов масштабных социальных потрясений. 

Оккупировав  Нагорный  Карабах  и прилегающие  

азербайджанские  области,    руководители  армянского 

государства  наивно  думали, что эти  земли  окончательно 

останутся  за  ними,  полагая, что Россия  не  изменит свой  

геополитический  курс.  

Тем  временем  Азербайджан продолжал  наращивать свою 

военную мощь. Опыт мировой истории свидетельствует, что 

проблемы подготовки, накопления и мобилизации ресурсов 

находятся в тесном единстве с укреплением военной 

безопасности государства. Широкомасштабные изменения в 

средствах и способах ведения вооруженной борьбы, 

                                                                                                                           
отметить, что  о  геноциде армян   в  1915г.  сами армяне узнали  

только в  60-ых  годах XX  столетия,   так как  именно тогда  

усилилось   идеологическое противоборство между  СССР  и 

Турцией. 
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произошедшие на рубеже XX - XXI вв., не снизили значимости 

военно-обученного резерва в достижении победы. 

Азербайджан готовился к войне долго, планомерно и терпеливо. 

Была проведена мощная идеологическая, информационная и 

морально-психологическая работа с населением, которая и 

сделала общество готовым к масштабным боевым действиям. 

Президент  Азербайджана  ждал удобного геополитического 

расклада  сил. 

После вооруженных столкновений на границе Армении и 

Азербайджана в июле 2020 года, которые привели к  

гибели  генерал-майора Азербайджана Полада Гашимова, в Баку 

прошли массовые демонстрации с призывом возобновить войну 

за Карабах. В 1990-е годы ошибки в Карабахе положили конец 

карьерам многих представителей азербайджанских элит, и 

президент Ильхам Алиев учел это. На фоне 

экономических последствий  эпидемии COVID-19 он не смог 

проигнорировать  патриотические  настроения граждан. 

И.Алиев заявил, что поиски мирного решения с Арменией 

бесполезны. За три дня до начала боевых действий МИД 

Азербайджана опубликовал  список провокационных действий, 

предпринятых Арменией с тех пор, как премьер-министр Никол 

Пашинян пришел к власти в результате бархатной революции 

2018 года. 

Рано утром 27  сентября 2020 года министерство обороны 

Азербайджана обвинило армянские силы в том, что они 

обстреляли из крупнокалиберного оружия, миномётов и 

артиллерийских установок селения на территории Тертерского,  

Агдамского, Физулинского  и Джебраильского  районов, в 

результате чего пострадали мирные жители365. Позднее было 

заявлено о начале крупномасштабной контрнаступательной 

операции с применением танков, артиллерии, ракетных систем и 

авиации.  

                                                           
365 Эскалация  в  Карабахе:    подбиты  танки, вертолеты  и 

средства  ПВО. Газета.ру. 27 сентября 27 сентября 2020. 
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Терпение  руководства  Азербайджана  и  азербайджанского 

народа   было переполнено, ждать новых переговоров  уже  

было  не  реальным. 

Национальное телевидение продемонстрировало обращение 

президента Ильхама  Алиев к народу Азербайджана. В 

частности, он заявил: «Сегодня утром вооружённые силы 

Армении, используя различные виды оружия, в том числе 

тяжёлую артиллерию, с нескольких направлений подвергли 

обстрелу наши населённые пункты, а также военные позиции. В 

результате вражеского обстрела есть потери, раненые среди 

мирного населения и военнослужащих… Азербайджанская 

армия в настоящее время подвергает обстрелу, наносит удары 

по военным позициям врага, и в результате этих ударов большая 

часть военной техники противника уничтожена. Это - очередное 

проявление армянского фашизма»366. 

Азербайджанская  армия  приступило  к  полномасштабной  

войне по всем направлениям   и всего за 44 дня  боевых 

действий ия под руководством Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными силами, Президента 

Ильхама Алиева развеяла миф о непобедимой армянской армии. 

Противник был разгромлен и обращен в бегство.  

В это время  Премьер-Министр Никол Пашинян   от  

безысходности  начал просить помощи у  своего 

геополитического союзника. Продвижение  азербайджанских 

войск  для  полного очищения  Нагорного Карабаха  от 

армянских и сил местных сепаратистов было приостановлено  

Москвой   с  предложением  мирного возвращения остальных 

оккупированных территорий  в  юрисдикцию Азербайджана. 

Дабы  избежать  лишних  жертв,  руководство Азербайджана 

приняло  решение  согласится  на  приостановление своих войск,  

так как оставшиеся в оккупации  территории  мирно  

возвращались  Азербайджану. 

Так,  Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, 

Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян 

                                                           
366 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9562647 
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и Президент Российской Федерации В.В.Путин, 

заявили следующее: 

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных 

действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 

минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. 

Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее 

именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими 

позициях. 

2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике 

до 20 ноября 2020 года. 

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль 

Лачинского коридора развёртывается миротворческий 

контингент Российской Федерации в количестве 1960 

военнослужащих со стрелковым оружием, 90 

бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной 

техники. 

4. Миротворческий контингент Российской Федерации 

развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых 

сил. Срок пребывания миротворческого контингента 

Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением 

на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон 

не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении 

прекратить применение данного положения. 

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением 

Сторонами конфликта договорённостей развёртывается 

миротворческий центр по контролю за прекращением огня. 

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает 

Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, 

а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский 

коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь 

Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет 

затрагивать г. Шушу, остаётся под контролем миротворческого 

контингента Российской Федерации. 

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет 

определён план строительства нового маршрута движения 

по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между 

Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей 
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передислокацией российского миротворческого контингента для 

охраны этого маршрута. 

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность 

движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных 

средств и грузов в обоих направлениях. 

7. Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются 

на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под 

контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев. 

8. Производится обмен военнопленными, заложниками 

и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. 

9. Разблокируются все экономические и транспортные связи 

в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность 

транспортного сообщения между западными районами 

Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной 

Республикой с целью организации беспрепятственного 

движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих 

направлениях. Контроль за транспортным сообщением 

осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. 

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство 

новых транспортных коммуникаций, связывающих 

Нахичеванскую Автономную Республику с западными 

районами Азербайджана367. 

Вместе  с  Азербайджаном эту  победу  праздновали и в Грузии.  

Грузинская   общественность прекрасно проанализировала  

ситуацию на театре военных действий и причины, вынудившие 

Ереван пойти на болезненные уступки. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что «это 

заявление является капитуляцией Армении. Это заявление 

положило конец многолетней оккупации».  

Вне всякого сомнения, война – это всегда гибель людей, 

разрушения и беды, однако в этом случае силовой метод 

решения вопроса был жизненной необходимостью. Он ускорил 

                                                           
367В Азербайджане соглашение встретили с ликованием и 

всю ночь праздновали победу в войне. 10  ноября  было 

объявлено  днем  победы. 
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капитуляцию Армении и принудил ее руководство смириться с 

реальностями. 

В  результате  договора  в  Нагорном Карабахе  будут 

присутствовать   вооруженные  силы  России  и Турции. 

Грузинская общественность наравне с  азербайджанской  будет 

наблюдать  за выполнением  сторонами  подписанного  договора  

и  полного очищения  азербайджанских территорий  от  

армянских сепаратистических сил.  

Не смотря  на это, армянская  диаспора во всем мире начала 

активную  пропаганду  своей старой  идеологии,  дабы  

привлечь особое внимание  к  многострадальному народу. 

Армянское лобби как в США, так и России никак не успокоится. 

И в одной, и в другой стране оно по-прежнему делает все, чтобы 

армянский народ продолжал оставаться заложником 

сепаратистских игр. 

Заявления президента США Джо Байдена о якобы имевшем 

место мифическом «геноциде армян» в Османской империи, не 

несущее никаких юридических последствий, кроме самого по 

себе недружественного жеста по отношению к Турции, только 

подлило масла в огонь. Начавшиеся было робкие тенденции к 

оздоровлению армянского общества «душатся» армянским 

лобби за пределами Республики Армения в зародыше. 

Здравомыслящим армянам на фоне геноцидной реваншистской 

истерии даже не дают слово. Наоборот вновь делается ставка на 

перекройку границ и поддержку сепаратизма. 

В связи с этим символичны два тревожных сигнала. Один из 

США, где армянское лобби продолжает настаивать на 

выделении финансирования по факту ликвидированному 

сепаратистскому «Арцаху», вместо того, чтобы наоборот 

оказать помощь Азербайджану в разминировании и 

реинтеграции освобожденных земель Карабаха. Ведь в 

конченом итоге это пойдет на благо тем же проживающим в 

Карабахе гражданам Азербайджана армянской национальности. 

Но нет, так называемый «армянский национальный комитет 

Америки» сообщил, что двухпартийная группа из 65 членов 

Палаты представителей США присоединилась к Комитету по 

делам Армении и направила письмо председателю подкомитета 
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по ассигнованиям Палаты представителей перед тем, как 

начнется работа над проектом плана внешних ассигнований на 

2022 финансовый год. Находящиеся под влиянием армянского 

лобби американские конгрессмены призывают правительство 

США оказать Армении и «Арцаху» финансовую помощь в 

размере 100 миллионов долларов. 

«Помощь Армении и Арцаху в 2022 финансовом году имеет 

решающее значение для обеспечения более безопасного 

будущего людей, продвижения демократии, обеспечения 

устойчивого экономического развития и помощи стране в 

борьбе с Covid-19», - отмечают конгрессмены Фрэнк Паллоне, 

Джеки Спир и Адам Шифф в письме. 

Конгрессмены призвали также выделить 2 миллиона долларов 

на программу уничтожения оружия в Нагорном Карабахе и 

приостановить помощь Азербайджану в области безопасности 

до тех пор, «пока эта страна не заверит, что прекратит свои 

атаки на Армению и «Арцах». Как согласуются такие 

ультиматумы суверенной стране с тем, что США официально 

признают территориальную целостность Азербайджана, 

проармянские конгрессмены не сообщили. 

Также никак не успокоится и армянское лобби в России. В 

частности и глава МИД РФ Сергей Лавров-Калантаров и его 

ставленники. Среди которых один из главных разжигателей 

сепаратизма и перекройки границ, фактически наместник в 

оккупированном украинском Крыму, этнический армянин 

Георгий Мурадов (Мурадян). Еще в 2014 г. Георгий Мурадов 

был включён в список лиц подвергнутых санкциям Евросоюза 

за действия, направленные на подрыв территориальной 

целостности Украины (участие в сепаратистском движении в 

Крыму и в оккупации Крыма). 

И вот на днях так называемый «вице-премьер» оккупированного 

Крыма, и т.н. «постпред Республики Крым» при президенте 

России Георгий Мурадов прибыл в Ереван и организовал т.н. 

«Дни Республики Крым в Армении». Выступая на круглом 

столе в рамках данного мероприятия, Георгий Мурадов заявил, 

что «Нагорный Карабах, Крым и Приднестровье в свое время 
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реализовали свое право на самоопределение ради спасения 

своей идентичности, которая находилась под угрозой». 

По словам Мурадова, до сих пор не выработан механизм 

совмещения принципов территориальной целостности и права 

народов на самоопределение. Это порождает ряд конфликтов по 

всему миру, в том числе на постсоветском пространстве. Но 

Мурадов считает, что есть четкие критерии, когда предпочтение 

нужно отдать праву на самоопределение. По словам этого 

армянского националиста и разжигателя сепаратизма, это 

происходит, «когда отдельно взятая община или образование 

или народ в составе государства подвергается этнической, 

культурно-языковой, религиозной дискриминации, когда им 

угрожает ассимиляции или физическое уничтожение». 

Эти слова один в один повторяют «жалобы» тех же армянских 

«джавахкских» сепаратистов на Грузию. 

Единственный выход из такой ситуации, по словам Мурадова, – 

«реализация права на самоопределение, как это произошло в 

Крыму, Карабахе, Приднестровье, Донецке и Луганске». 

В прошлом году Георгий Мурадов также выступал с подобными 

провокационными просепаратистскими украинофобскими и 

грузинофобскими заявлениями. В частности о том, что, дескать, 

«Грузия и Украина переводятся в стан государств 

нетрадиционной цивилизационной ориентации» и «теряют свою 

идентичность и не способны обеспечить свое будущее». 

«Как же снизить конфликтогенность вокруг России? Прежде 

всего, решить вопрос непризнанных государств. Что же 

происходило на территории постсоветского пространства в 

отношении этих самых непризнанных или частично признанных 

государств? Практически все они прошли через войну, попытку 

ликвидации автономии или несоблюдения своих прав. Все они 

воспользовались принципом права народа на самоопределения. 

Эти народы и страны теснейшим образом связаны с Россией, 

являются ее союзниками» – заявил тогда Мурадов. 

Нынешний вояж Георгия Мурадова с крымской оккупационно-

сепаратистской делегацией в Ереван происходит при полном 

попустительстве правительства Пашиняна. Между тем 
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напомним, что официально Армения признает территориальную 

целостность Украины и принадлежность Крыма Украине. 

Спрашиваются, почему Пашинян разрешили въезд в свою 

страну лицам, виновным в оккупации украинского Крыма? 

Которые не просто въехали, но и используют Ереван в качестве 

площадки для пропаганды сепаратизма, направленного  против 

Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана? 

Также нужно отметить, армянское лобби как в США, так и в РФ, 

которое финансирует и спонсирует сепаратизм, всегда имеют в 

виду джавахский сепаратистский проект. Нет сомнения, что 

значительная часть тех средств, которые конгресс США 

выделит Армении и так называемому «Арцаху» пойдет на 

финансирование «джавахских» армянских сепаратистов Грузии. 

И такие деятели как Георгий Мурадов, пропагандируя 

сепаратизм, наверняка хотят его распространить на грузинский 

регион Самцхе-Джавхети. 

Между тем, армянам давно уже пора отбросить гибельные для 

них иллюзии о «великой Армении» и научится нормально жить 

в тех странах, которые дали их народу кров, работу, 

возможность нормального развития. 

Армяне должны понимать, что Абхазия, Цхинвальский регион, 

Самцхе-Джавахети – это Грузия. Карабах — это Азербайджан. 

И если они хотят жить в более перспективных и благополучных, 

по сравнению с нынешней Республикой Армении, странах, тем 

более, если у них есть здесь свое жилье, то нужно соблюдать 

законы этих стран, уважать их территориальную целостность. И 

нужно забыть о своем мнимом национальном и расовом 

«превосходстве» над коренными народом. 

Тогда никаких проблем у армянского населения проживающего 

в Азербайджане и Грузии не будет. Как нет его, например, в 

Турецкой Республике, где спокойно и благополучно живут, 

работают свыше 100 тыс. граждан армянского национальности. 

То есть, ежегодно свыше 100 тыс. граждан Армении приезжают 

в Турцию на заработки. И заработанными в Турции деньгами 

кормят свои семьи в Армении. 
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Сегодня армянскому народу нужно думать об интеграции 

армянских общин в суверенные государства – Грузию, 

Азербайджан, Турцию. Без этно-национализма и сепаратизма. 

Стереотип, навязанный как армянской националистической 

пропагандой, так и теми кругами на Западе, которые 

искусственно разжигают вражду между народами веками мирно 

сосуществовавшими – в настоящее время словосочетание 

«армяне османской империи» увязывает с мифическим 

«геноцидом». 

Как будто не жили мирно армяне в Османской империи, не 

процветали, не развивались, не строили церкви и школы, не 

заселяли города и целые провинции империи. Как будто не 

увеличивалось армянское население Османской империи 

опережающими темпами вплоть до того, что они становились 

экономически и демографически доминирующей группой там, 

где они еще 200-300 лет назад были незначительным 

меньшинством. 

В очередную годовщину т.н. мифического «геноцида» армян 

многие вспомнили слова патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, сказанные им о положении христиан (в частности 

армян) в Османской империи. Понятное дело, что патриарх 

Кирилл не стал детализировать и описывать те колоссальные 

привилегии и возможности, которые имели именно армяне в 

Османской империи. Но о них также необходимо вспомнить. 

Начнем с того, что вообще армянские церкви и армянские 

поселения в Константинополе появились лишь после того, как 

он стал столицей Османской империи. При прежних хозяевах 

города – Ромейских (византийских) императорах армяне 

подвергались дискриминации по религиозному признаку и им 

попросту не давали селиться в столице империи и строить свои 

церкви. 

Утверждения армянских историков-фальсификаторов о том что, 

дескать чуть ли не «два десятка византийских императоров 

были армянами» не соответствуют исторической 

действительности. Эти люди могли происходить из провинций, 

которые назывались «Армения» или служить в них, но 

этнически они не были хаями и тем более армяно-
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григорианцами. Стать главой государства в Ромейской 

(Византийской) империи мог только человек исповедующий 

Православие. Монофизитское армяно-григорианское 

вероисповедание считалось ересью и преследовалось. 

Лишь уникальная в своей веротерпимости Османская империи 

дала армянам все права и возможности. Более того, султаны 

армян изначально «возвысили» над большинством других 

христианских вероисповеданий. Этому способствовала система 

миллетов – внутренне самоуправляющихся религиозных общин. 

И если православные входили в отдельный миллет (общину), 

главой которой был константинопольский православный 

патриарх, то армянский константинопольский патриарх кроме 

своего «армянского» миллета «курировал» также проживавших 

в Империи других христиан монофизиского вероисповедания 

(коптов, сиро-яковитов), а также католиков, униатов (мелькитов, 

маронитов), несториан, протестантов и т.д. Таким образом, все 

те же европейцы, проживавшие в Османской империи, были 

«подотчетны» сперва армянскому константинопольскому 

патриарху, а потом уже султану. 

«Золотой век» армянской общины в Османской империи 

начался после 1821 г., когда подстрекаемые европейскими 

державами и руководимые масонами-«гетеристами» греки юга 

Балканского полуострова подняли сепаратистский мятеж 

известный как т.н. «война за независимость Греции». Мятеж 

сопровождался чудовищными зверствами и массовым 

изгнанием мусульманского населения с территорий, попавших 

под контроль сепаратистов (по сути это был первый реальный 

геноцид в Европе). И при этом османское правительство не 

стало «мстить» и преследовать греков ни в Константинополе, ни 

в других частях империи. Хотя, понятное дело, прежнего 

доверия к людям греческого происхождения уже не стало. 

Предпочтения при назначении на должности в госструктурах, в 

частности во внешнеполитическом ведомстве (т.н. драгоманов) 

«закрепленные» за христианами стали отдавать именно 

армянам. Армянским предпринимателям и финансистам также 

стали покровительствовать и в экономической сфере. Как итог – 
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к началу 20-го столетия примерно 80% экономики и финансов 

Османской империи контролировались армянами. 

Исторические спекуляции относительно того, что якобы 

«армяне как христиане были поражены в правах», не имеют под 

собой никакой почвы. Дело в том, что начиная с 1839 г. в 

рамках политики реформ «Танзимат» все подданные Османской 

империи были уравнены юридически в правах вне зависимости 

от вероисповедания. Что привело к реальным «привилегиям» 

тех же армян перед мусульманами. Ведь у последних не было 

даже близко таких возможностей как у богатой и «спаянной» 

внутренней взаимопомощью армянской общины, в руках 

которой была вся торговля. 

В итоге армяне выкупали лучшие земли, заселяли все большие 

территории, «тесня» мусульманское население – турок, курдов, 

лазов. Примерно так же, как армянская община теснила на 

Кавказе грузин и азербайджанцев, заселяя их лучшие земли. И 

хотя Российская империя формально была православной, как и 

Османская – мусульманской, православные грузины как и 

турки-мусульмане ничего не могли противопоставить «нажиму» 

армянского капитала. 

И еще очень важный момент – принимая на протяжении всего 

19-го столетия миллионы мусульманских беженцев как с 

Кавказа (мухаджиры, в том числе и из грузинских Джавахети, 

Абхазии, Аджарии), так и с Балканского полуострова, 

османское правительство старалось не заселять ими те земли, 

где жили армяне, чтобы «не стеснять» их. В итоге тех же 

черкесов селили в Палестине, Сирии, Иордании в пустынных 

местностях, хотя безусловно, для этих людей больше подошли 

бы земли «поближе» к Кавказу. Но там уже массово заселились 

армяне – и Османское правительство, покровительствуя 

последним принципиально туда тех же черкесов не селило. 

Демографическая динамика армянского населения в Османской 

империи – тема отдельного исследования. Сейчас мало кто 

помнит, что до начала 20-го столетия естественный прирост 

христианского населения Османской империи был выше, чем у 

мусульман и доля христиан постоянно росла. Так что им уже 

«не хватало земли». 
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В итоге из перенаселенной Болгарии болгары-христиане начали 

вселяться в Малую Азию, создавая здесь болгарские села. Шло 

также массовое заселение новых местностей армянами, 

поскольку уровень благосостояния армянского населения был 

выше, детская смертность – ниже, а рождаемость – очень 

высокой. К тому же армянская буржуазия и армянская церковь 

при необходимости помогали армянским общинам покупать 

«понравившиеся» им земли и основывать все новые и новые 

армянские поселения. Они, к примеру, возникали на Западе 

Малой Азии, где исторически армяне никогда не жили, и на 

берегу Черного моря, в и без того малоземельном Лазистане, где 

армянские переселенцы «теснили» грузин-лазов. 

Т.е. если бы не разваливали Османскую империю и 

демографические тенденции сохранились (а они неизбежно 

сохранились, если бы христианские народы, те же армяне не 

ударились в «европеизацию» и национализм), то христиане 

составили бы в ней большинство населения. А в условиях 

всеобщего избирательного права это означало, что 

правительство Империи могли бы возглавлять христиане, те же 

армяне. Они уже достигали очень высоких постов. 

В частности третьим по рангу человеком в Османской империи 

(после собственно султана и великого визиря) в 1887-1891 гг. 

был этнический армянин – Акоп Казазян, который был 

фаворитом султана Абдул-Хамида II. Ему было присвоено 

звание паши. После смерти Акопа Казазяна в 1891 году, по 

распоряжению султана, Акопу Казазяну были устроены 

государственные похороны. 

Можно себе только представить, как бы процветала армянская 

община Османской империи, сохранись единство государства. 

Ведь очевидно, что имея под контролем 80% экономики 

Империи армянские предприниматели со временем бы 

полностью контролировали бы нефтяные месторождения, 

входившие в состав Османской империи Ирака, побережья 

Персидского Залива, Аравии, Ливии. Нынешние шейхи Залива 

показались бы «нищими» по сравнению с армянским 

нефтяными воротилами. Жили бы и процветали армяне и возле 

Агрыдага (Арарата) и в Киликии, и на берегу Черного моря и 
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где бы они только не захотели на территории Османской 

империи, как и сегодня спокойно живут в Константинополе. 

Спрашивается, чего еще армянским националистам не хватало? 

Чего им было еще нужно? Зачем было уничтожать Империю, 

которая давала все возможности для жизни, развития и 

процветания армянского народа? Зачем нужно было устраивать 

террор против других народов и давать использовать свой народ 

в качестве «расходного материала» в грязных захватнических 

комбинациях других держав? А  сегодня  такая  политика  по 

отношению к  армянскому народу продолжается. 

Под покровом старой, насквозь прогнившей идеи «геноцида», 

кучка мелких беспринципных, рвущихся к власти политиков 

порой весьма удачно, а чаще всего грубо и цинично, скрывает 

свои истинные цели. «Армянский вопрос» оказался сегодня тем 

искусственно созданным камнем преткновения, который мешает 

налаживанию добрососедских отношений между странами и 

народами региона, а также способствует разжиганию 

этнической и религиозной нетерпимости.  

В итоге, так называемый «армянский геноцид», растеряв с 

годами несвойственный ему гуманитарный и морально-

этической макияж, который вопреки историческим реалиям 

слой за слоем накладывали на него западные «косметологи», 

превратился в фактор давления на страны и народы региона, 

пострадавшие во время событий 1915-1918 годов намного 

сильнее, чем армянский народ. Есть и те, которых все-таки 

удалось обмануть. Как очень метко выразился Наполеон, 

«история, это басня, в которую договорились поверить». 

Поэтому те, кто ею манипулируют, легко заставляют других 

стать соучастниками грандиозной политической игры - 

фальсификации.  

 

Литература: 

 

[1]. К. Имранлы. Создание армянского государства на Кавказе. 

Истоки и  последствия. М., 2006. 

[2]. В. Б. Арутюнян. События в Нагорном Карабахе. Хроника. 

Часть 1. Ереван, 1990. 



441 
 

[3]. О. Эфендиев. Геополитика Кавказа. Вооруженные 

конфликты и военные преступления на центральном Кавказе. 

Баку, 2006. 

[4]. Н. Алиев. Нагорный Карабах: сепаратизм и легитимность 

выборов. – Центральная Азия и Кавказ.  2005, №5. 

[5].Н..Г. Алиев. Право  народов на самоопределение  и  

территориальная  целостность государств.В  Сб.; 

Территориальная  целостность государств  и соблюдение  прав 

человека. (Материалы  Международной  научно-практической  

конференции(Кишинэу, Республика Молдова, 17 сентября 2014 

года)(Под научной редакцией  проф. Намика Г.Алиева.). 

Кишинэу, 2015, с. 13  и след.  

[6]. Гурам  Мархулия, Шабман Нуриева. «Многострадальная 

Армения»: мифы и реальность. Баку 2011.  

[7]. Г. Р. Мархулия. Административная политика Российской 

империи на Южном Кавказе и вопросы армяно-грузинского 

антагонизма, Тб., 2004. 

[8]. Г.Р.Мархулия. Талласократические  и  Телурократические   

основы  конфликтов на постсоветском пространстве. В  Сб.; 

Территориальная  целостность государств  и соблюдение  прав 

человека. (Материалы  Международной  научно-практической  

конференции (Кишинэу, Республика Молдова, 17 сентября 2014 

года) (Под научной редакцией  проф. Намика Г.Алиева.). 

Кишинэу, 2015, с. 48  и след.  

 

 

Rafiq Səfərov 

(Azərbaycan) 

 

Этнополитический аспект решения  

Нагорно-Карабагского конфликта 

 

Ввиду практического отсутствия армянской 

государственности армяне никогда не владели Карабагом, как и 

Иреваном, и вплоть до XIX века не жили там компактными 

массами. Во время русского завоевания и армянской 

колонизации Северного Азербайджана в 1836 году была 
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ликвидирована Албанская церковь и ее имущество передано 

армянскому Эчмиадзинскому католикосату. Албанское 

материальное и духовное наследие было присвоено армянами. 

Европа и Россия, претворяя в жизнь «армянский проект», в 

1918-1921 годах из армянских переселенцев из Турции и Ирана 

искусственно создали на азербайджанской земле маленькое 

агрессивное государство с территориальными претензиями ко 

всем соседям368. И в 1923 году искусственно создается НКАО. 

Армяне, опираясь на столетний опыт террористической и 

сепаратистской деятельности, в ноябре 1987 года 

целенаправленно начали убивать и изгонять азербайджанцев 

Кафана и Мегри с их земель в Армении. Это привело к потоку 

беженцев в Азербайджан, особенно в Сумгаит и Баку. 20 

февраля 1988 года армянские сепаратисты НКАО открыто 

обратились к руководству страны о передаче области в состав 

АрмССР. Так начался очередной этап территориальной 

экспансии армян на соседнюю страну и армянского сепаратизма 

внутри нее. В течение 1988 года при изгнании из Армении 

почти всех азербайджанцев было изуверски и садистски убито 

216 человек. Выжидательная позиция центрального 

правительства, непринятие соответствующих мер для 

пресечения антиконституционных и преступных действий 

армянской стороны привели к резкому обострению 

внутриполитической ситуации в Азербайджане. Против народа, 

пытавшегося противостоять армянским посягательствам на 

территориальную целостность Родины, по прямому приказу 

руководителя страны М.Горбачева в ночь с 19 на 20 января 1990 

года были введены советские войска в Баку и другие регионы 

Азербайджана, приведшие к гибели 147 гражданских лиц, были 

ранены 744 мирных жителя, многие из них остались 

инвалидами, был незаконно арестован 841 человек. 

Информационная война армян, как с незапамятных 

времен, так и сегодня направлена на распространение лживой 

                                                           
368 Сафаров Р.Ф. Изменение этнического состава населения 

Иреванской губернии в XIX-XX веках (этнодемографическое и 

этногеографическое исследование). Баку: Сада, 2009, с. 207-208. 
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пропаганды, фальсификацию и подтасовку фактов. Мы 

постоянно являемся свидетелями спекуляций армян и 

армянофилов на тему лжегеноцида армян для достижения 

своих политических целей. Также более 30 лет мы являемся 

свидетелями армянского государственного терроризма и более 

100 лет являемся свидетелями армянской государственной 

политики этнических чисток и геноцида против соседних 

народов, прежде всего, против турок, азербайджанцев и курдов. 

Нацизм является государственной идеологией Армении и давно, 

еще до создания армянского государства в Северном 

Азербайджане, внедрен в систему воспитания и обучения. А 

терроризм, исповедовавшийся армянскими 

националистическими партиями, является государственной 

политикой Армении. Армянский этнос страдал и страдает 

патологической ксенофобией, ненавистью и неприязнью ко 

всему чужому и отличаются нечеловеческой жестокостью и 

кровожадностью к мирному населению. 

Покровителями и вдохновителями враждебных, не раз 

заканчивавшихся резней и войной, армяно-азербайджанских 

отношений, возникавших на почве территориальных притязаний 

армян на Карабаг и другие азербайджанские земли, были 

великие державы – Англия, Франция, Россия, США и др. 

Именно Франция, Россия и США юридически или практически 

признают так называемый «геноцид армян» и, как ни странно, 

они являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по 

мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-

карабагского конфликта. Поэтому эти страны ни разу не оказали 

давление на Армению, не применили против нее санкции, не 

вынуждали ее покинуть азербайджанские земли и заключить 

мирный договор. Около 30 лет продолжается незаконная 

преступная оккупация Карабага со стороны Армении. Ни для 

кого не является секретом то, что этот захват азербайджанских 

земель стал возможен для Армении лишь благодаря поддержке 

иностранной военной силы и международного терроризма. Все 

это время деятельность Минской группы ОБСЕ фактически 

сводилась к сохранению статус-кво в пользу Армении. 
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Переговорный процесс по мирному урегулированию 

конфликта, предлагавший разные варианты в течение 1994-2006 

годов, подвел Армению и Азербайджан к «Мадридским 

принципам». На Совете Министров ОБСЕ в Мадриде 29 ноября 

2007 года на рассмотрение Президентов Армении и 

Азербайджана в качестве официального предложения со 

стороны Франции, России и США, как сопредседателей 

Минской группы ОБСЕ, были представлены основные 

принципы мирного урегулирования нагорно-карабагского 

конфликта. Это была предварительная версия принципов 

урегулирования конфликта, названных впоследствии 

«Мадридскими». 

В 2008 году, 2 ноября президенты Армении, 

Азербайджана и России провели встречу в Москве, выступив с 

«Декларацией урегулирования нагорно-карабахского 

конфликта». Ими была подписана так называемая 

Майендорфская декларация, в которой было подтверждено 

важное значение продолжения сопредседателями Минской 

группы ОБСЕ посреднических усилий и подчеркнута 

приверженность «Мадридским принципам» в целях дальнейшей 

разработки основных принципов политического 

урегулирования369. 

Основные положения обновленной версии Мадридских 

принципов были обнародованы лишь 10 июля 2009 года в 

рамках саммита «Большой восьмерки» в итальянском городе 

Л'Акуила президентами стран-сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ – России, Франции и США. Они выступили с 

совместным заявлением по урегулированию конфликта в 

Карабаге, в котором был опубликован обновленный вариант 

«Мадридских принципов». Заявление побуждало президентов 

Армении и Азербайджана «решить мелкие разногласия, 

                                                           
369Декларация Азербайджанской Республики, Республики Армения и 

Российской Федерации. 2 ноября 2008 г. URL: 

http://kremlin.ru/supplement/232 (Дата обращения: 15.11.2008). 
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оставшиеся между ними, и достичь соглашения по Основным 

принципам»370. 

В общих чертах Основные принципы, среди прочего, 

призывают: 

• возвращение территорий, окружающих Нагорный 

Карабах, под контроль Азербайджана; 

• предоставление Нагорному Карабаху временного 

статуса, гарантирующего его безопасность и самоуправление; 

• открытие коридора между Арменией и Нагорным 

Карабахом; 

• определение в будущем окончательного правового 

статуса Нагорного Карабаха на основе юридически 

обязательного волеизъявления; 

• будущее определение окончательного правового статуса 

Нагорного Карабаха посредством юридически обязательного 

волеизъявления; 

• обеспечение права всех внутренне перемещенных лиц и 

беженцев на возвращение в места их прежнего проживания; 

• международные гарантии безопасности, включающие 

миротворческую операцию371. 

В вариант принципов от 10 июля 2009 года были внесены 

небольшие, но значимые изменения. В частности, указывалось, 

что если в изначальном документе говорилось о постепенном 

отводе армянских войск с азербайджанских территорий, то в 

заявлении 2009 года этот момент уже отсутствовал. Также не 

был уточнен статус Лачинского и Кельбаджарского районов. 

Наконец, в документе 2009 года термин «референдум» был 

заменен на выражение «юридически обязательное 

волеизъявление». Основные принципы урегулирования нагорно-
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карабагского конфликта опираются на положения 

Хельсинкского заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1 августа 1975 

года о неприменении государствами силы, уважении 

территориальной целостности, праве народов на 

самоопределение372. 

Со времени заявления стран-сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ президенты Армении и Азербайджана 

встречались несколько раз. Оба президента выступили с рядом 

заявлений, каждый раз повторяя, что они уважают и 

поддерживают «Мадридские принципы», хотя и с рядом 

оговорок. Азербайджан готов рассматривать Нагорный Карабаг 

только как автономию в пределах государства. В июне 2010 

года в Стамбуле президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, 

что «Азербайджан в принципе согласен с обновленными 

"Мадридскими принципами". Правда, в этих предложениях есть 

определенные моменты, которые не могут нас удовлетворить. 

Но они носят больше технический и редакционный характер»373. 

Президент Армении Серж Саргсян настаивает на 

предоставлении Нагорному Карабагу права на самоопределение, 

указывая, что «Мадридские принципы» подразумевают 

выполнение трех условий – «неприменения силы, 

территориальной целостности и права на самоопределение». 

Также он считает, что представители Нагорного Карабага 

должны участвовать в переговорном процессе. 

Таким образом, основы мадридских принципов видятся в 

Азербайджане следующим образом: мирное решение 

конфликта, безусловное освобождение всех оккупированных 

территорий и самоопределение Нагорного Карабага в рамках 

территориальной целостности Азербайджана. Армянская 

сторона полагает проведение референдума в Нагорном Карабаге 

с выходом на независимость и ее международного признания, а 
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также наземного коридора с Арменией. Это принципиально для 

армянской стороны, и неприемлемо для азербайджанской 

стороны. При таких условиях еще до казанской встречи 

Армения отказалась от обновленных мадридских принципов, 

видимо рассчитывая на давление России и уступчивость 

Азербайджана. 

На встрече президентов Азербайджана, Армении и России 

в Казани 24 июня 2011 года был представлен документ о 

базовых принципах урегулирования карабагского конфликта. 

Этот документ, который положили на стол перед президентами 

Ильхамом Алиевым, Сержем Саргсяном и Дмитрием 

Медведевым, стал результатом четырех лет переговоров и 

обсуждений в рамках Минской группы ОБСЕ, посредничающей 

в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. При 

выработке казанских принципов Россия пошла на уступки 

армянским претензиям на азербайджанские территории. 

Согласно казанским документам Азербайджану возвращались 

всего пять районов (Агдамский, Физулинский, Джебраильский, 

Зангеланский и Кубатлинский). Вопрос про остальные два 

района – Лачинский и Кельбаджарский, должен был решиться 

после референдума о независимости Нагорного Карабага. О 

внесении изменений в Основные положения обновленной 

версии «Мадридских принципов» со стороны России стало 

известно в конце апреля 2016 года из интервью президента 

Армении Сержа Саргсяна агенству Bloomberg, причем в общих 

словах374. А это больше соответствует требованиям армянской 

стороны. Азербайджан же придерживался «Мадридских 

принципов», предусматривавших безоговорочный вывод 

армянских войск с оккупированных территорий и только после 

этого рассмотрение высокого статуса Нагорного Карабага. 

Поэтому Азербайджан сразу отказался от казанских принципов, 

на которые соглашалась Армения. 
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Азербайджанские эксперты, как и армянские, полагали, 

что, несмотря на сильное международное давление, встреча в 

Казани не могла привести к ощутимому результату. 

Независимый эксперт Табиб Гусейнов очень точно подчеркнул, 

что «Люди видят в базовых принципах некий трюк, для того, 

чтобы юридически оформить отделение Нагорного Карабаха от 

Азербайджана». Аналитик и экс-кандидат в президенты 

Азербайджана Зардушт Ализаде уверен, что «По сути, ничего не 

изменится. Конфликт останется под патронажем России, 

Армения останется со своим де-факто Карабахом, Азербайджан 

останется со своей де-юре территориальной целостностью»375. 

Политолог и бывший руководитель секретариата президента 

Гейдара Алиева, Эльдар Намазов заявил: «Азербайджан 

отказался из-за возврата всего пяти районов. Вопрос про 

остальные два района должен быть решиться после 

референдума о независимости Нагорного Карабаха. 

…Азербайджан не мог согласиться с ними. Кроме того, нужно 

учитывать, что казанские принципы предложены одной из 

сопредседательствующих сторон Минской группы – Россией. 

Они не отражают позицию всех трех сопредседателей»376. 

Политолог затронул интересную деталь, связанную с 

казанскими принципами. Он отметил, что в УК РФ есть статья, 

по которой за призыв к нарушению территориальной 

целостности страны можно лишиться свободы. Эльдар Намазов 

задается риторическим вопросом: «Как может быть, чтобы сама 

Россия для решения Карабахского конфликта призывала к 

изменению территориальной целостности одного из государств 

и добавила это в казанские документы в качестве одного из 

принципов урегулирования?». 

Начиная с 1994 года, страны-сопредседатели Минской 

группы ОБСЕ – Россия, Франция и США выдвигали такие 
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принципы урегулирования нагорно-карабагского конфликта, 

которые были не приемлемы для Азербайджана. Тем самым 

сохранялся выгодный Армении оккупационный статус-кво в 

Карабаге, грубо нарушавший территориальную целостность 

Азербайджана. На любом из переговорных этапов однозначная 

позиция Азербайджана состояла в том, что конфликт должен 

быть решен в рамках принципа о территориальной целостности 

государств, а Армения опирается на право самоопределения 

наций. 

Так как стороны не смогли прийти к согласию в деталях 

по каждому пункту, эти элементы вместе с Хартией ООН и 

базовыми принципами Хельсинского Акта должны были 

составить основу надежного и последовательного 

урегулирования конфликта. Отметим, что в Хартии ООН 

принцип самоопределения наций касается территорий, 

находящихся под оккупацией и борющихся с колониализмом, а 

также не имеющих собственного управления377. Как видим, 

армяне Нагорного Карабага не подпадают ни под одно из этих 

положений, так как вот уже почти 100 лет как самоопределились 

и имеют собственное самоуправление в виде автономии в 

границах Азербайджанской Республики. Но не встаем ли мы 

здесь на путь тавтологии? Если право на самоопределение 

принадлежит нациям, а нации – это сообщества, стремящиеся 

стать отдельными политическими субъектами, не получается ли 

так, что каждая группа, добивающаяся для себя 

самоопределения, имеет на это право?378 

Здесь, однако, есть другая дилемма. Она касается 

противоречия между правом наций на самоопределение и 

принципом неприкосновенности государственных границ, из 

чего следует негативное отношение международного 

сообщества к сепаратистским тенденциям и даже их осуждение. 
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Армянский народ столетие назад самоопределился и имеет 

собственное государство. А требование армянских 

национальных меньшинств и диаспор предоставления права на 

самоопределение является ни чем иным как сепаратистским 

движением, посягающим на территориальную целостность 

государства их проживания379. Об этом ясно говорится в 

Хельсинкском заключительном акте: «Государства-участники 

будут уважать равноправие и право народов распоряжаться 

своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и 

принципами Устава ООН и соответствующими нормами 

международного права, включая те, которые относятся к 

территориальной целостности государств». 

Среди Основных принципов мирного урегулирования 

нагорно-карабагского конфликта, представленных на 

рассмотрение президентов Армении и Азербайджана 29 ноября 

2007 года в Мадриде, был 6-й принцип. Этот принцип включал 

международные миротворческие силы, которые будут 

развернуты сразу после того, как Мирное Соглашение вступит в 

силу, в целях мониторинга передислокации армянских войск и 

демилитаризации освобожденных территорий. Подразделения в 

составе миротворческих сил будут предоставляться 

государствами на добровольной основе. Отбор миротворческого 

контингента будет производиться обеими сторонами по 

взаимному согласию. Каждая из сторон имеет право на вето в 

отношении выбора другой стороны. Скорее всего для стран-

сопрeдседателей Минской группы ОБСЕ вопрос о том, чей 

войсковой контингент войдет в состав международных 

миротворческих сил, был наиболее значимым, хотя особо не 

выпячивался в обсуждаемых условиях урегулирования 

конфликта. 

Сложившееся в течение российско-советского 

колониального периода отношение России к армянскому народу 

и Северному Азербайджану нашли свое продолжение и в 

постсоветское время. Армения, как и ранее, является для России 
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стратегическим союзником и более того, как заметил третий 

российский президент Д.Медведев, форпостом России на 

Южном Кавказе. К тому же Армения является членом 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 

что позволяет ей особо не опасаться за свою территориальную 

целостность, на которую мог бы посягнуть Азербайджан с 

целью возвращения своих исторических земель и их 

насельников – именно за их счет и была создана Армения. В 

отличие от прежнего главы государства третий президент 

Азербайджана Гейдар Алиев придерживался политического 

балансирования между двумя центрами силы – США с 

Европейским Союзом для реализации энергетических проектов 

и Россией, правопреемницей СССР, стоящей во главе 

постсоветских стран – СНГ. Сегодня Россия считает 

Азербайджан стратегическим партнером. Твердо держа в руках 

ключ от Карабага, северный сосед манипулирует интересами 

обеих стран. Одним из рычагов давления России как страны-

сопредседательницы Минской группы было изменение 

«Мадридских принципов» в пользу Армении с надеждой их 

подписания в Казани. Но даже для Армении и Азербайджана, 

сильно зависящих в карабагской проблеме от российской 

позиции и испытывающих ее давление, существуют свои 

красные линии. Срыв казанских соглашений лишил 

возможности России самостоятельно провести миротворческую 

операцию в Карабаге. 

Изменение международной обстановки на Ближнем 

Востоке и вокруг России, связанное с наступлением Западной 

цивилизации на постсоветские и мусульманские страны, ее 

попытки устройства государственных переворотов и цветных 

революций, особенно события так называемой «Арабской 

весны» с декабря 2010 года по декабрь 2012 года, оказало 

сильное воздействие на внешнеполитическую ориентацию 

некоторых стран. С развалом Советского Союза Россия быстро 

утратила позиции в мире, и начала терять контроль и влияние на 

постсоветском пространстве. Цветные революции как реакция 

общества на противоречия общественной жизни привели к 

массовым протестам и смене власти в 2003 году в Грузии, в 
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2004 и 2013-2014 годах в Украине, в 2018 году в Армении, в 

2005 году в Киргизии. Перечисленные первые три страны и, по 

всей видимости, Молдавия выбрали европейскую интеграцию. 

За последние время из-за неспокойной обстановки на 

Ближнем и Среднем Востоке, раздела сфер влияния между 

великими державами (США, Китай, Россия) значимость 

развития отношений с южными соседями для России 

повысилась. Плодотворное сотрудничество двух стран в 

политической, социально-экономической, военной, культурной 

и других сферах способствует укреплению азербайджано-

российского стратегического партнерства. К тому же 

взаимодействие Турции – стратегического союзника 

Азербайджана, и России по региональным проблемам и 

позитивное развитие их отношений благотворно сказывается на 

странах Южного Кавказа. 

Сложившийся на оккупированной Арменией территории 

Азербайджана статус-кво Карабага в принципе устраивал всех, 

кроме самого Азербайджана и его стратегического союзника 

Турции. Пока в Армении у власти стояли пророссийские силы, 

Россия была спокойна за свой единственный на Южном Кавказе 

форпост. Однако ее совсем не устраивала будущая 

международная миротворческая миссия, поскольку в ее составе 

могли доминировать войска Запада. Поэтому она, будучи 

главным зачинщиком армяно-азербайджанского конфликта, 

стремилась к единоличному проведению миротворческой 

операции в Карабаге. Но победа в мае 2018 года прозападных 

сил в Армении во главе с премьер-министром Н. Пашиняном 

внесла новый расклад сил на Южном Кавказе. Ориентация 

большей части населения Армении в сторону Евросоюза и 

прозападная политика Пашиняна, а значит, судьба 

дислоцирующейся на ее территории 102-й российской военной 

базы в Гюмри и осуществление ФСБ России совместно с 

армянскими пограничниками охраны армянских границ с 

Турцией и Ираном сильно беспокоили Кремль. 

В истории сложных азербайджано-российских отношений 

почти двухсотлетнее присутствие войсковых формирований 

России в Азербайджане в результате настойчивых требований 
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народа и руководства страны во главе со вторым президентом 

Абульфазом Эльчибеем о выводе войск закончилось 25 мая 1993 

года, когда последний российский солдат покинул 

азербайджанскую территорию. Четвертый президент 

Азербайджана Ильхам Алиев в 2012 году добился прекращения 

деятельности военного объекта на территории Азербайджана и 

закрытия Габалинской РЛС – последнего символа российского 

военного присутствия в Азербайджане. Но военное 

сотрудничество между Азербайджаном и Россией продолжилось 

«в нормальном русле»; происходили встречи министров 

обороны, закупалось оружие. 

Революционная угроза не только переустройства, но и 

возможного развала государства с одной стороны, и схожесть 

политических режимов Азербайджана и России с другой, 

подвели черту под европейскую интеграцию Азербайджана. В 

своем выступлении по случаю 100-летия Бакинского 

государственного университета (26 ноября 2019 года) президент 

Ильхам Алиев отрицательно отозвался о европейской 

интеграции380. 

Президенты В.Путин и И.Алиев не раз подтверждали 

совпадение взглядов по основным направлениям 

внешнеполитических взаимоотношений, региональным 

вопросам. Однако Россия не оставляла своего намерения 

возобновления военного присутствия в Азербайджане. Еще 

загодя до Второй Карабагской войны бывший посол 

Азербайджана в России (1992-1993), политолог Хикмет 

Гаджизаде с такой точностью описал ситуацию, которая 

сложилась в конце войны. Покойный Х. Гаджизаде (именно 10 

ноября после подписания трехстороннего заявления его хватил 

удар, он впал в кому и вскоре скончался) предвидел ввод 

российских войск и удержание Азербайджана от дрейфа в 

                                                           
380 Речь президента Ильхама Алиева по случаю 100-летия Бакинского 

государственного университета. URL: 

https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Ilham_Aliev_prinyal_uchastie_v_cere

monii_po_sluchayu_100_letnego_yubileya_Bakinskogo_gosudarstvennogo

_universiteta_1359801 (Дата обращения: 26.11.2019). 
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сторону Европы381. По прогнозам некоторых политологов и 

аналитиков весной 2020 года Азербайджан намечал активные 

военные действия по освобождению своих земель. Но, видимо, 

помешала начавшаяся пандемия короновируса. 

Отношение Пашиняна к карабагской проблеме шло в 

разрез с мирным урегулированием. Его популистские заявления 

и провокационные действия, такие как последовательные 

незаконные визиты на оккупированные территории 

Азербайджана, подорвали процесс мирных переговоров. В 

качестве продолжения провокационных действий в марте 2019 

года министр обороны Армении Давид Тоноян, находясь с 

официальным визитом в США, призвал к «новой войне за новые 

территории». Переговоры о мирном урегулировании давно 

зашли в тупик. Притом, что Азербайджан в целом был согласен 

с «Мадридскими принципами», Россия не смогла убедить 

Армению пойти на компромисс, и это помешало ей в 

проведении миротворческой операции. 

Вся динамика нагорно-карабагского конфликта 

неоднократно подтверждала правильность формулы Карла 

Клаузевица о том, что «исход войны никогда не представляет 

чего-то абсолютного». «Даже на окончательный, решающий акт 

всей войны в целом нельзя смотреть как на нечто абсолютное, 

ибо побежденная страна часто видит в нем лишь преходящее 

зло, которое может быть исправлено в будущем последующими, 

политическими отношениями», – писал выдающийся военный 

теоретик. В 1994 году многим в Иреване и в Степанакерте 

(Ханкенди) казалось, что поражение Азербайджана и утрата им 

территорий как в самой бывшей Нагорно-Карабагской 

автономной области (НКАО), так и вокруг нее, – если не 

окончательно, то надолго. Настолько, что мировое сообщество с 

течением времени могло бы свыкнуться с новым статус-кво, как 

это произошло на Кипре. Однако события 2008-го, 2010-го, 

                                                           
381 Hacızadə, Hikmət. Rusiyanın Qarabağa sülhməramlı qüvvə 

yerləşdirməsinə imkan verməməliyik. URL: 

https://reyting.az/musahibe/42305-hikmt-haczad-rusiyann-qarabaa-

sulhmraml-quvv-yerldirmsin-imkan-vermmliyik.html (Müraciət tarixi: 

15.10.2020). 
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2012-го, 2014-го, 2016-го и особенно 2020 года на линии 

соприкосновения и армяно-азербайджанской границе показали 

иллюзорность таких конструкций382. 

Столкновения на линии соприкосновения в Нагорном 

Карабаге (известные также как «Четырехдневная война» или 

«Апрельская война») между вооруженными силами Армении и 

Азербайджана длились со 2 по 5 апреля 2016 года на тертерском 

и физулинском направлениях. «Длившиеся четыре дня бои в 

зоне конфликта показали, что даже с применением почти всего 

своего военного арсенала (не были использованы лишь боевые 

самолеты и тактические ракетные комплексы), азербайджанской 

армии не удалось достичь каких-либо серьезных успехов. 

Огромные потери за несколько боевых постов первой линии 

обороны, это явно не то, на что рассчитывали азербайджанские 

власти, начиная эту эскалацию»383. 

Военно-политическая ситуация обострилась 12-16 июля 

2020 года во время столкновений на армяно-азербайджанской 

границе в Товузском районе. ВС Армении производили 

массированный обстрел приграничных населенных пунктов 

района, расположенного в сотне км от оккупированной зоны 

Карабага. В результате был убит азербайджанский генерал 

Полад Хашимов и другие военные. 14 июля и в ночь на 15 число 

в связи с похоронной церемонией генерала в условиях 

усиленного карантинного режима и соответствующего запрета 

на массовые собрания состоялось шествие в основном молодых 

людей на площадь перед Парламентом. Шествие с разных 

концов города Баку вылилось в стотысячный митинг с 

требованием освобождения Карабага военным путем. Согласно 

независимым источникам в тот же день добровольцами в армию 

записались 55 тысяч человек. Однако верховный 

                                                           
382 Маркедонов С. Нагорно-карабахский конфликт: отложенное 

решение и интересы России. URL: 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/nagorno-karabakhskiy-konflikt-

otlozhennoe-reshenie/ (Дата обращения: 13.01.2021). 
383 Ударная война. Какая ситуация сложилась в Нагорном Карабахе. 

Газ. «Коммерсант». 2016, 9 апреля. 
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главнокомандующий озвучил цифру, 150 человек 

обратившихся384. Это означает, что в ближайшее время 

азербайджанское руководство воевать не собиралось. 

Вооруженные провокации вооруженных сил Армении 

продолжались в августе и сентябре. Вооруженные силы 

Армении и России, а вслед за ними вооруженные силы 

Азербайджана и Турции провели ряд военных учений. Наряду с 

прямыми военными провокациями, армянская сторона, в 

нарушение международно-правовых принципов, разместила на 

оккупированных территориях Азербайджана значительное 

количество террористов YPG и РПК, а также тысячи ливанских 

армян после взрывов в порту Бейрута, что еще больше 

обострило конфликт. Напряженность ситуации достигла своего 

апогея в конце августа 2020 года, когда супруга премьер-

министра Армении Анна Акопян обнародовала свое участие в 

военных учениях, нелегально организованных на 

оккупированных территориях Азербайджана. Подобные 

деструктивные и провокационные заявления и действия 

армянской стороны были расценены рядом исследователей как 

полный отказ от переговорного процесса. 

Несколько факторов сыграли свою роль в развязывании 

второй карабагской войны. Прежде всего, войну желал 

азербайджанский народ. Подросли дети, и даже внуки тех, кто в 

карабагском конфликте и первой карабагской войне, не жалея 

себя, встал грудью на защиту Родины, на борьбу с коварными и 

беспощадными врагами. Разоблачения исторических 

фальсификаций азербайджанской истории раскрыли перед 

народом всю несправедливость и злодеяния против 

азербайджанской государственности со стороны иноземных 

поработителей. 

Политический вектор Армении в 2018 году повернул на 

запад и ситуация на Южном Кавказе для России осложнилась. 

                                                           
384 Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось 

заседание Кабинета Министров. URL: https://apa.az/ru/vnutrennyaya-

politika/Pod-predsedatelstvom-prezidenta-Ilhama-Alieva-417737 (Дата 

обращения: 16.07.2020). 
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Тем самым Россия была не против поставить на место 

«зарвавшуюся» Армению, но руками Азербайджана. Пандемия 

коронавируса негативно сказывалась на уровне международных 

связей. К тому же США погрузились в выборы, а Евросоюз 

погряз в проблемах. И если Россия всегда готова была оказать 

Армении военно-техническую, экономическую и 

информационную помощь, то же самое делала Турция для 

Азербайджана, а Англия еще обеспечивала информационную 

поддержку. 

С 6 утра 27 сентября вооруженные силы Армении начали 

наиболее широкомасштабную агрессию против Азербайджана, 

подвергая массированному обстрелу не только военные 

объекты, но и мирное население городов и сел. 

Азербайджанское правительство во избежание потерь среди 

армянского мирного населения заранее предупредило их о 

начале ответных военных действий для «пресечения боевой 

активности вооруженных сил Армении и обеспечения 

безопасности гражданского населения». По сообщению 

Минобороны Азербайджана, речь шла о контрнаступательной 

операции «Железный кулак», начатой в ответ на обстрел 

армянской стороной нескольких азербайджанских населенных 

пунктов. Наступление азербайджанских войск с масштабным 

применением авиации, бронетехники, артиллерии, ударных 

БПЛА велось по двум направлениям — на севере и юге 

Карабага. Россия на словах соблюдала нейтралитет, но 

оказывала помощь Армении техникой, напрямую в военные 

действия не вмешивалась. 

В результате боевых действий под контроль 

азербайджанских военных перешли семь сел Физулинского и 

Джебраильского районов, сообщила пресс-служба Минобороны 

Азербайджана. С 28 сентября в Азербайджане вводится военное 

положение «в связи с оккупацией вооруженными силами 

Армении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и 

окрестных районов и совершения ими регулярных военных 

провокаций», а также в связи с началом контрнаступательной 

операции, – говорится в опубликованном указе Ильхама Алиева. 

Власти Турции и Азербайджан вновь обвинили Армению в 
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привлечении боевиков с Ближнего Востока для участия в боях в 

зоне карабагского конфликта. Еще до начала войны 

Азербайджан не раз требовал прекратить переброску боевиков в 

Карабаг. Уже 30 сентября 2020 года Азербайджан готов был 

остановить боевые действия в зоне карабагского конфликта, 

если вооруженные силы Армении покинут эту территорию, – 

заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что 

Азербайджан должен восстановить территориальную 

целостность, и боевые действия на линии соприкосновения 

направлены на восстановление исторической справедливости385. 

В ходе войны 03 октября 2020 года азербайджанские 

войска заняли село Мадагиз (Суговушан) в бывшем 

Агдеринском районе на севере Нагорного Карабага. Перелом в 

конфликте наступил после того, как 4 октября Азербайджану 

удалось освободить от оккупации город Джебраил. В тот же 

день в связи с этим историческим событием президент Ильхам 

Алиев в обращении к нации назвал свои условия прекращения 

огня в Нагорном Карабаге. Возложив вину за эскалацию 

конфликта на Иреван, он среди условий потребовал от Армении 

представить график вывода армянских вооруженных сил с 

оккупированных территорий386. Спустя несколько дней 9 числа 

пал Гадрут – крупный поселок городского типа, бывший 

райцентр, расположенный на территории собственно Нагорного 

Карабага. С падением Гадрута продвижение азербайджанских 

войск ускорилось. Не упуская инициативы из рук, президент РФ 

8 октября «после серии телефонных переговоров с президентом 

Азербайджана и премьер-министром Армении» призвал 

прекратить боевые действия и пригласил глав МИД Армении и 

Азербайджана в Москву для консультаций по вопросам обмена 

пленными и телами погибших в ходе конфликта. При 

                                                           
385 Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Müdafiə 

Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan yaralı 

hərbçilərlə görüşüblər. URL: https://mehriban-aliyeva.az/news/node/848454 

(Müraciət tarixi: 30.09.2020). 
386 Oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

xalqa müraciət edib. URL: https://president.az/articles/41713 (Müraciət 

tarixi: 04.10.2020). 
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посредничестве главы российского МИД прошла встреча глав 

внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, 

причем в закрытом формате и в продолжение более десяти 

часов. По итогам трехсторонних переговоров было заключено 

соглашение о прекращении огня с 12 часов 10 октября 2020 года 

в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими 

удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве 

и в соответствии с критериями международного красного 

креста387. 

Слишком заметно все 14 дней боев стабильно 

наблюдались двойные стандарты со стороны стран 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ и других крупных 

стран в пользу Армении. В Азербайджане и за его пределами 

прекрасно понимали о выгодности перемирия для Армении и ее 

покровителей. По их расчету перемирие позволит вновь 

заморозить конфликт и сохранить в пользу Армении статус-кво 

в несколько измененной конфигурации. Если в самом начале с 

азербайджанской стороны вооруженное столкновение с 

армянским агрессором официально обозначалось 

контрнаступательной операцией, то в скором времени под 

давлением народа оно перешло в понятие Отечественной войны. 

Судя по некоторым опросам, большинство, около 70% граждан 

Азербайджана выступило против этого перемирия, считая своим 

священным долгом продолжать освобождение родных земель, 

так как пока что азербайджанская армия освободила лишь 1,3% 

из 13,2% реально оккупированной Арменией территории. 

Возможно, этот процент был бы и больше, если бы для 

населения не были блокированы социальные сети Интернета. 

Россия продолжала поставлять оружие Армении – хотя 

говорят, что это армянские бизнесмены, – и им снова стреляют 

по азербайджанским городам. Как правильно говорил президент 

Алиев, у России есть несколько рычагов для прекращения 

армянской агрессии и влияния на политику Армении; однако же 

                                                           
387 Алиев заявил, что стороны конфликта вокруг Карабаха вышли на 

политическое урегулирование. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/9682477 (Дата обращения: 10.10.2020). 
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она ничего не делает и, в таком случае содействует военным 

преступлениям, а не остается «нейтральной», как Россия 

пытается представить. 

Освобождение города Физули произошло 17 октября и 

готовые к дальнейшему освободительному походу 

азербайджанские войска388 были остановлены вечером того же 

дня из-за договоренности сторон о новом временном 

гуманитарном прекращении огня. Провозглашенное по новой 

договоренности 18 октября с 0:00 часов гуманитарное 

прекращение огня тотчас было нарушено Арменией, в 

сущности, и не прекращавшей огня. Армения ни дня, ни часу не 

соблюдает уже две официально объявленные договоренности о 

гуманитарном перемирии. 

Одновременно по инициативе стран-сопредседателей 

Минской группы ОБСЕ 19 октября собрался Совет безопасности 

ООН в закрытом режиме. Страны-сопредседатели пытались 

добиться в ООН, чтобы резолюции Совета Безопасности от 1993 

года о территориальной целостности Азербайджана потеряли 

силу или значение. Но позже голосование в ООН провалило 

этот антиазербайджанский выпад. Успехи азербайджанской 

армии, как на севере, так и на юге зоны боевых действий, и что 

особенно важно освобождение Гадрута – территории 

собственно бывшего НКАО, видимо позволяли Путину 

рассчитывать на примирительную позицию Пашиняна, впервые 

озвученные им уже после окончания войны. Так вопрос о 

городе Шуша возник только в ходе этого конфликта. «19-20 

октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как 

с Президентом Алиевым, так и с Премьер-министром 

Пашиняном. … В целом мне удалось убедить Президента 

Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но 

обязательным условием с его стороны было возвращение 

беженцев, в том числе в город Шуша. Неожиданно для меня 

позиция наших армянских партнеров была сформулирована 

                                                           
388 Бутусов Ю. Судьба Карабаха решена взятием Джебраила, 

Гадрута и Физули, теперь азербайджанцы не остановятся. URL: 

http://armiya.az/ru/news/164639/% (Дата обращения: 19.10.2020). 
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таким образом, что это для них неприемлемо. И Премьер 

Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для 

интересов Армении и Карабаха», – сказал Путин389. «И мне 

Премьер тогда сказал: "Нет, мы не можем на это пойти. Мы 

будем бороться. Будем воевать"»390, – продолжил Путин, 

отвечая на вопросы СМИ. 

Несмотря на соглашение о прекращении огня, боевые 

действия продолжились. Дальнейшими целями 

азербайджанского наступления стали Зангеланский и 

Кубатлинский районы. На следующий день после освобождения 

20 октября азербайджанской армией города Зангелана 

Н.Пашинян заявил, что «…вопрос Карабаха на данном этапе не 

имеет дипломатического решения»391. О современном мире в 

связи с событиями правильнее и точнее отмечает И.Алиев: «Я 

уже говорил это до нынешних столкновений, несколько раз 

говорил, что сегодня, к сожалению, международное право в 

международных отношениях не работает»392. Президент Алиев 

также заявил, что никакого референдума в Нагорном Карабаге 

быть не может, но не исключил возможность культурной 

автономии. Через день премьер-министр Пашинян заявил о 

приемлемости ввода российских миротворцев в Нагорный 

Карабаг393. 

В своей речи на Валдайском форуме, состоявшемся 22 

октября, президент Путин, наконец, прервал молчание и 

                                                           
389 Путин ответил на вопросы СМИ о ситуации в Карабахе. 

Стенограмма. URL: https://rg.ru/2020/11/17/putin-otvetil-na-voprosy-smi-

o-situacii-v-karabahe-stenogramma.html (Дата обращения: 18.11.2020). 
390 Там же. 
391 Пашинян заявил об отсутствии дипломатического решения вопроса 

Карабаха. URL: http://interfax.az/view/817116 (Дата обращения: 

21.10.2020). 
392 Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу. URL: 

https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Azerbaidzhana-1619147 (Дата: 

обращения 20.10.2020). 
393 Никол Пашинян: Ереван за ввод российских миротворцев в зону 

карабахского конфликта. URL: https://www.interfax.ru/interview/730997 

(Дата обращения: 22.10.2020). 
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публично выразил свое отношение к нагорно-карабагскому 

конфликту, урегулирование которого возможно только при 

соблюдении баланса интересов сторон, так как «для нас и 

Армения, и Азербайджан – равные партнеры». «У каждого 

своя правда, здесь нет простого решения, все очень 

сложно», – заявил президент России, и в продолжение: 

«чего мы точно не можем забывать – это то, что происходило в 

судьбе армянского народа, армянской нации в период Первой 

мировой войны. Трагедия огромная армянского народа. …этот 

конфликт начался… с этнического противоборства. Это тоже, к 

сожалению, факт, когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном 

Карабахе были осуществлены жестокие преступления против 

армянского народа. Все это в комплексе мы должны 

учитывать», преподнеся решение конфликта в армянской 

интерпретации, представляющая собой сознательное искажение 

фактов. А его слова: «Да, конечно, можно сказать, что уже [по 

Нагорному Карабаху] 30 лет ведут переговоры, а толку никакого 

нет. Ну что ж, это, на мой взгляд, не значит, что нужно начать 

стрелять», – можно расценить как призыв к замораживанию 

конфликта. Фактически подходы не меняются: продолжается 

уравнивание страны-агрессора с потерпевшей страной. По 

нашему мнению Путин не соблюдал паритета и сделал очень 

сильный реверанс в сторону армян, выразительно и подчеркнуто 

заявив, что конфликт начался с убийства армян в Сумгаите и 

Нагорном Карабаге. Тем самым он исказил истину. Ведь на 

сумгаитском «геноциде» армагитпромом и их покровителей 

строится вся пропаганда в оправдание армянской оккупации 

азербайджанских земель. 

Успешное продвижение азербайджанской армии и взятия 

под контроль территорий на физулинском, ходжавендском 

(мартунинском), джебраильском, кубадлинском и зангеланском 

направлениях, включая территории вдоль всей границы с 

Ираном, 25 октября ознаменовалось освобождением города 

Кубадлы. На следующий день в 08:00 по местному времени 

вступила в силу третья по счету договоренность между главами 

МИД Азербайджана и Армении, на этот раз при посредничестве 

США, о гуманитарном перемирии. Азербайджанские войска 27 
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октября продвинулась вперед на пути к городу Лачин. 29 

октября армянская сторона объявила, что азербайджанская 

армия находится уже в пяти километрах от города Шуша. В тот 

же день президент Азербайджана издал указ «об организации 

временного особого управления на освобожденных 

территориях». Согласно указу назначением комендантов для 

каждого освобожденного района и определением круга их задач 

займется азербайджанский МВД. 

Выступая 29 октября на форуме «Россия зовет!», 

Владимир Путин вновь высказался о Нагорном Карабаге: «Мы 

изначально исходили… о возможности передачи Азербайджану 

пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима 

зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее». Он 

напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений, и 

руководство Советского Союза не предприняло никаких 

действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей. 

«Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они 

поступили или плохо, но первоначально посылом к их 

действиям были эти негативные события на этнической почве. 

Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах, а еще семь 

районов Азербайджана оказались под контролем Армении. 

Хорошо это или нет?» – сказал Путин394. И вновь взгляд на 

проблему в духе армянских интерпретаций. В то же время 

Азербайджан, по его словам, настаивает на том, что это 

«исконно азербайджанские территории», и вопрос не имеет 

отношения «ни к этническому конфликту, ни к Армении». «Это 

Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти 

территории. У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, 

потому что узел очень сложно завязан», – считает президент395. 

Вообще то правда бывает одна и заключается она в том, что за 

                                                           
394 Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых 

Арменией. URL: https://www.interfax.ru/russia/734785 (Дата обращения: 

29.10.2020). 
395 Путин заявил о недостаточных мерах СССР в начале конфликта в 

Карабахе. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f9ac6a29a7947760460cdce (Дата 

обращения: 29.10.2020). 
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все четыре года руководство Советского Союза не предприняло 

никаких действенных мер по обеспечению безопасности 

армянских азербайджанцев и пресечению армянского 

экспансионизма и сепаратизма его пятой колонны – НКАО для 

защиты Азербайджана. 

Президент Азербайджана неоднократно отмечал 

важность беспристрастной позиции посредников в 

разрешении конфликта. Россия, всегда выступавшая 

главным медиатором переговорного процесса, и 

выказывавшая реальные посреднические инициативы, 

может призвать Армению отказаться от максимализма и 

занять конструктивную позицию. С другой стороны, 

выступление Владимира Путина указывает на то, что 

попытки Армении втянуть в конфликт третьи страны 

потерпели фиаско. Россия совершенно однозначно не 

намерена поддаваться на армянские авантюры. Да и чего 

ради? Зачем ставить под угрозу свои экономические, 

политические и культурные связи в регионе ради 

бесперспективной и рискованной Армении, к тому же 

оказавшейся неблагодарной. Все это противоречит 

национальным интересам России. Как неоднократно 

подчеркивал в своих выступлениях президент Ильхам 

Алиев, Азербайджан считает приемлемым урегулирование 

конфликта только в рамках территориальной целостности 

нашей страны и оставляет за собой право обеспечить это 

мирным или силовым путем. Еще одна примечательная 

деталь выступления Владимира Путина касается слов 

российского президента не о придании Нагорному 

Карабагу какого-либо статуса, а о применении 

определенного режима. 

Это очень важный этнополитический аспект, 

отвечающий интересам Азербайджана. В ходе 

многолетнего переговорного процесса азербайджанская 

сторона всегда исходила из гуманистических принципов, 

предлагая армянам в Нагорном Карабаге статус самой 

высокой автономии. Однако армянская сторона, 

занимавшая на переговорах неконструктивную и 
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максималистскую позицию, отказалась от этого. В свете 

последних событий вопрос статуса уже не актуален. 

Армяне, обладавшие широкой автономией и до конфликта, 

не удовлетворились этим и, преследуя оккупационные 

намерения, разожгли конфликт, приведший к гибели 

десятков тысяч людей. Поэтому сепаратисты не имеют 

морального права даже заикаться о статусе. Создание на 

землях, отвоеванных ценою жизней отважных сынов 

Азербайджана, какой-либо политической структуры станет 

миной замедленного действия, могущей детонировать по 

прошествии последующих десятилетий. Одним словом, 

подобное не соответствует национальным интересам 

Азербайджана396. 

Азербайджан впервые с 27 сентября объявил о взятии под 

контроль 7 ноября сел Карабулак и Мошхмаат (Гушчубаба / 

Бахарлы) Ходжалинского (в советский период – Аскеранского) 

района. Корреспондент газеты «Le Monde» сообщал из 

Степанакерта о битве за Шушу, обернувшейся вечером в 

пятницу 6 ноября в пользу азербайджанских сил. Без 

артиллерийской и бронетанковой поддержки азербайджанские 

воины брали город практически в рукопашных боях. Согласно 

тюркской традиции азербайджанцы дрались истинно как волки, 

согласно мусульманской традиции – как львы. К вечеру 7 числа 

Шуша была очищена от врага. Днем 8 ноября президент 

Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города 

Шуша. Власти незаконной НКР сообщили утром 9 ноября, что 

больше суток отражают атаки азербайджанских войск на 

Степанакерт со стороны Шуши, а ближе к вечеру, что 

противник «находится на подступах к Степанакерту, и уже под 

угрозой существование столицы». Взятие города Шуша стало 

решающим событием в конфликте. Вечером президент Алиев 

объявил о взятии азербайджанской армией под контроль восьми 

                                                           
396 Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность . 

URL: https://report.az/ru/analitika/vystuplenie-putina-rossiya-uchityvaet-

novuyu-realnost/ (Дата обращения: 30.10.2020). 
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сел Ходжавендского района, сел Шушикенд и Мхитарикенд 

Ходжалинского района, села Дашалты Шушинского района. 

В течение Второй Карабагской войны Франция и США 

демонстрировали свой интерес к прекращению огня и 

сохранению статус-кво в Карабаге. Но Россия, учитывая 

реальную угрозу потерей армянами еще больших территорий в 

Нагорном Карабаге, торопилась призвать стороны к началу 

переговоров. Уже 8 ноября начались переговоры о прекращении 

огня, началась подготовка к размещению российских 

миротворческих сил в Нагорном Карабаге. Но азербайджанская 

армия продолжала наступление на столицу, другие населенные 

пункты и не собиралась останавливаться. Остановить горячий 

порыв наступления азербайджанских войск на Степанакерт в 

течение 8 и 9 ноября после триумфа взятия неприступной Шуши 

было не просто, так как в ночь с 9-го на 10 ноября до 

нескольких сот азербайджанских воинов уже находилось в 

предместье Ханкенди, оставленный к тому моменту жителями.  

Неслучайно именно во время этих определяющих судьбу 

Карабага событий произошло несколько провокаций. 9 ноября 

2020 года в 18:30 по местному времени в воздушном 

пространстве Армении близ границы Араратской провинции с 

Нахчываном был сбит российский военный вертолет МИ-24. 

Вертолет упал в горной местности у села Ерасх, он сопровождал 

двигавшуюся по территории Армении автоколонну 102-й 

российской военной базы. Российские вертолеты прежде не 

были замечены в районе инцидента. Странно, что без всякого 

расследования через пару часов МИД Азербайджана принес 

извинения российской стороне в связи с данным трагическим 

инцидентом и заявил о готовности выплатить компенсацию. 

МИД РФ позитивно оценил незамедлительное признание Баку 

своей вины за сбитый вертолет. Судя по кадрам, показанным 

российскими главными гостелеканалами, удар по вертолету 

нанесли не азербайджанские военные. Другая провокация была 

совершена 10 ноября в 01:25, когда с Каспийской флотилии РФ 

запустили две ракеты по предместью Баку, которые были 

обезврежены. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 

февраля 2021 года подтвердил более сведения о применении 
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оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» во 

время войны. Ранее в СМИ появились сведения, что ОТРК 

«Искандер» был задействован армянской стороной в последние 

дни войны в направлении города Шуши397. В середине марта 

2021 года в Шуше после схода снега были обнаружены обломки 

двух ОТРК «Искандер-М», по всей видимости, учебные 

варианты. «Искандеры» были применены в направлении Шуши, 

когда город полностью находился в руках азербайджанской 

армии, т.е. 8-9 ноября. Весь скандал в том, что в силу 

международных соглашений ОТРК «Искандер-М» не подлежит 

экспорту, да к тому же как пояснил еще в ноябре прошлого года 

генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, пульт управления 

«Искандерами» находится в распоряжении России, а не 

Армении. 

Можно полагать, что блестящие победы 

азербайджанского оружия и эти провокации ускорили 

прекращение огня и ввод российских миротворцев в Нагорный 

Карабаг. Успехи доблестной азербайджанской армии были 

настолько ошеломляющими, особенно в битве за Шушу, что 

Пашинян возможно уже 8 ноября после полудня, наконец, 

вынужден был сесть за стол переговоров о прекращении огня. 

Видимо Пашинян дозрел до определенной капитуляции после 

освобождения вооруженными силами Азербайджана пяти 

районов, включая Гадрут, полной потери армянами 

стратегически важного и считавшегося неприступным города 

Шуши, намечавшейся потери столичного Ханкенди и 

окончательного сокрушительного поражение в войне. 

Первая утечка о размещении миротворческих сил в 

Нагорном Карабаге произошла за 36 часов до начала этой 

операции, т.е. 8 ноября. По сообщению Министерства обороны 

России, для формирования миротворческого контингента 

транспортными самолетами Ил-76 с аэродрома Ульяновска в 

район конфликта через аэродром Иревана была отправлена 15-я 

                                                           
397 Пашинян подтвердил сведения о применении комплекса 

«Искандер» в Нагорном Карабахе. URL: 

https://www.interfax.ru/world/752196 (Дата обращения: 24.02.2021). 
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отдельная мотострелковая бригада Центрального военного 

округа. С 9 ноября, если не раньше, шли нелегкие переговоры 

по условиям соглашения о мире. Согласно заявлению МИД 

России по трассе Иреван-Горис двигалась автоколонна 102-й 

российской военной базы. По этой трассе, проходящей совсем 

рядом с Нахчыванской границей, наверняка перебрасывались к 

азербайджанской границе, поближе к зоне военных действий 

или военный контингент с базы, или миротворцы на случай 

вмешательства в конфликт, если что пойдет не так. Сбитый 

вертолет как повод мог использоваться для любого военно-

политического вмешательства в Карабагский конфликт, что 

однозначно помешает Азербайджану в священном деле 

освобождения Родины. 

10 ноября было опубликовано совместное заявление 

Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 

Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и 

Президента Российской Федерации Владимира Путина о полном 

прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-

карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому 

времени 10 ноября 2020 года398. Заявление трех руководителей 

стран о прекращении огня и всех военных действий с 01 часа по 

местному времени Алиев преподнес спящему народу около 02 

часов ночи 10 ноября в прямом эфире. Народ по разному 

отнесся к заявлению. Его более всего волновало продолжение 

участия Турции в наведении порядка в Карабаге, график 

возвращения Азербайджану трех оставшихся под армянской 

оккупацией районов вокруг Нагорного Карабага и возвращения 

беженцев. В Нагорном Карабаге после завершения боевых 

действий будет развернута совместная миротворческая миссия 

из военнослужащих России и Турции. Об этом заявил президент 

Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, 

передает «Sputnik Азербайджан» в Telegram. «Будет совместная 

миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат», – 

                                                           
398 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş 

naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin Bəyanatı. URL: 

https://president.az/articles/45923 (Müraciət tarixi: 10.11.2020). 
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сказал Алиев в ходе видеоконференции с российским 

президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс»399, 

которую показал азербайджанский государственный телеканал 

AzTV. ТАСС дал более точную формулировку: «В 

миротворческом центре в Карабахе будут представлены и 

российские, и турецкие военнослужащие», – сказал он в 

обращении к нации400. 

Одним из условий прекращения войны в спорном регионе 

стало размещение там российского миротворческого 

контингента и, что очень важно, параллельно с выводом 

армянских вооруженных сил. В официальном тексте заявления 

не было упоминания турецких миротворцев. На линии 

соприкосновения двух сторон, а также в районе Лачинского 

коридора разместят 1960 военнослужащих со стрелковым 

оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и 

специальной техники. Срок пребывания миротворческого 

контингента РФ – 5 лет с автоматическим продлением. Также 

развернется центр по контролю над соблюдением режима 

прекращения огня. Очень важно, что азербайджанская сторона 

на переговорах настояла на контроле коридора российскими 

миротворцами, также на сокращении ширины коридора до 5 км, 

и этот коридор не будет затрагивать город Шушу. 

В опубликованном 10 ноября утром на сайте президента 

России тексте заявления отсутствует фраза о передаче 

Азербайджану контролируемых силами Армении территорий в 

Казахском районе Азербайджана, которая имелась в 

цитируемом ранее И.Алиевым заявлении. Согласно 2-му и 6-му 

пунктам заявления Республика Армения между 15 ноября и 1 

декабря 2020 года возвращает Азербайджанской Республике 

Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. 

                                                           
399 Алиев заявил о турецких миротворцах в Нагорном Карабахе. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/10/11/2020/5fa9ccb49a79471b3c305f60?from=f

rom_main_3 (Дата обращения: 10.11.2020). 
400 Алиев заявил, что в Карабахе будут размещены миротворцы не 

только России, но и Турции. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/9956139 (Дата обращения: 10.11.2020). 
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Предусматривалась разблокировка всех экономических и 

транспортных связей в регионе и гарантии безопасности 

Арменией транспортного сообщения между западными 

районами Азербайджана и Нахчываном. Президент Алиев 

акцентировал внимание на отсутствии в заявлении статуса 

Нагорного Карабага. Он также подчеркнул, что карабагский 

вопрос закрыт и нагорно-карабагский конфликт остался в 

прошлом. 

В течение многих лет во всех вариантах переговорного 

процесса по мирному урегулированию нагорно-карабагского 

конфликта на повестке дня стояли одни и те же 

основополагающие вопросы: территориальная принадлежность 

районов вокруг Нагорного Карабага и сроки их возвращения, 

статус Нагорного Карабага, коридор, связывающий Нагорный 

Карабаг с Арменией, международная миротворческая операция. 

Как показано выше, все эти вопросы отражены в обновленном 

варианте «Мадридских принципов» 2009 года. Кардинальное 

изменение расстановки сил в результате Второй Карабагской 

войны позволило Азербайджану диктовать условия при 

посредничестве России. Поэтому основные «Мадридские 

принципы» претерпели кардинальные изменения в заявлении от 

10 ноября. Прежде всего, помимо четырех отвоеванных 

районов, три остававшихся под армянской оккупацией района в 

короткие сроки безоговорочно возвращались Азербайджану. 

Также к Азербайджану отходили ряд освобожденных 

территорий бывшего НКАО – город Шуша, Гадрутский район, 

часть сел Агдеринского (Мардакертского), Ходжавендского 

(Мартунинского) и Ходжалинского (Аскеранского) районов. 

Статус Нагорного Карабага отсутствует, но остается Лачинский 

коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного 

Карабага с Арменией. Единоличное проведение Россией 

миротворческой операции вдоль линии соприкосновения в 

Нагорном Карабаге и Лачинского коридора. В этот список 

можно добавить осуществление контроля над транспортным 

сообщением между западными районами Азербайджана и 

Нахчываном органами Пограничной службы ФСБ России. 
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Буквально через неделю после подписания 

трехстороннего заявления, когда уже почти весь согласованный 

российский воинский контингент разместился в Карабагском 

регионе, президент Путин ответил на вопросы СМИ о 

ситуации в Нагорном Карабаге и о своем видении по 

разрешению этого конфликта. Говоря о конфликте, он 

напомнил опять же в армянской интерпретации: «это началось 

уже в далеком 1988 году, когда произошли столкновения на 

этнической почве в азербайджанском городе Сумгаит. Тогда 

пострадало гражданское население, армянское, потом эти 

события перекинулись на Нагорный Карабах»401. И 

продолжает в том же духе: «И поскольку тогдашнее 

руководство Советского Союза не отреагировало должным 

образом на происходящие события… здесь я не хочу занимать 

чью-то сторону, кто там прав, кто виноват, сейчас вообще 

невозможно сказать, но навести порядок нужно было, 

защитить людей надо было... Этого сделано не было. И тогда 

армяне сами взялись за оружие, и начался этот затяжной, по 

сути дела, многолетний конфликт, который привел к тому, что 

в 1991 году Карабах объявил о своей независимости…»402. В 

отличие от президента И.Алиева он заявил о существовании 

проблемы статуса Карабага и неурегулированности 

окончательного статуса Карабага. «Мы договорились о том, 

что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день 

существующее положение. Что будет дальше – это предстоит 

решить в будущем… Но, на мой взгляд, если будут созданы 

условия для нормальной жизни, для восстановления 

отношений между Арменией и Азербайджаном, между 

людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это 

                                                           
401 Путин ответил на вопросы СМИ о ситуации в Карабахе. 

Стенограмма. URL: https://rg.ru/2020/11/17/putin-otvetil-na-voprosy-
smi-o-situacii-v-karabahe-stenogramma.html (Дата обращения: 
17.11.2020). 
402 Там же. 
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создаст условия и для определения статуса Карабаха»403, – 

констатирует президент России. 

С прекращением огня и размещением российских войск в 

зоне конфликта Путин стал намного откровеннее в своем 

видении по разрешению этого конфликта. В его речах 

Нагорный Карабаг озвучивается как отдельная от Азербайджана 

территория, «в качестве независимого, самостоятельного 

государства». Путин сетует на непризнание Карабага, в том 

числе со стороны Армении, т.е. другими словами, этот фактор 

не мог помешать Азербайджану в осуществлении военным 

путем справедливой миссии освобождения своих исконных 

земель. Продолжая рассуждать о будущем рассмотрении 

статуса Карабага, Путин прямо намекает на статус Абхазии или 

Крыма, но «В отношении Карабаха это сделано не было, и это 

существенным образом, конечно, оказывало влияние на все 

происходящие там события», – завершает он свое видение. 

Процесс мирного урегулирования и возвращение 

азербайджанских оккупированных районов шло своим чередом, 

но, что было предсказуемо, наткнулось на серию вандализма, 

провокаций и террора армян, как и российской власти, для 

изменения ситуации в свою пользу. Убийства азербайджанских 

военнослужащих на линии соприкосновения и госгранице со 

стороны армянских диверсантов и террористов, российских 

миротворцев начались уже в ноябре. Последние высказывания 

Путина о причинах конфликта и особенно о статусе Нагорного 

Карабага вызвали негодование и протесты среди населения 

страны.  

В ходе состоявшейся 17 декабря ежегодной пресс-

конференции президент России вновь ответил на вопрос о 

конфликте в Нагорном Карабаге. Четким и однозначным ответ 

российского президента назвать нельзя, однако он скорее 

понравится армянской, чем азербайджанской стороне. Сделав 

обязательную оговорку, что территория Нагорного Карабага по 

международному праву относится к Азербайджану, он отметил, 

что ситуация «сложнее, чем простые международно-правовые 

                                                           
403 Там же. 



473 
 

постулаты». По словам Владимира Путина, «здесь у каждой 

стороны своя правда», армяне в 1990-е годы «взялись за оружие, 

защищая свою жизнь и достоинство»(?!), т.е. нужно учесть 

позицию местного армянского населения и сохранить статус-

кво. Вопрос журналистки ТАСС, почему армянские войска не 

покидают Нагорный Карабаг, президент оставил без ответа. Он 

не исключил увеличения численности миротворческого 

контингента, но только по договоренности со всеми 

сторонами404. 

Один из известных азербайджанских писателей Сейран 

Сахавет по поводу освобождения родных земель в телепередаче 

от 18 октября сказал: «Где только мы не искали ключ от 

Карабага, а он оказывается был в кармане Азербайджанского 

воина (аскера)». Успешное завершение войны изменило 

соотношение сил в регионе, создало новую реальность. Военно-

политическая ситуация в Карабаге изменилась радикально. В 

ходе военного конфликта Азербайджан расширил 

контролируемую территорию, увеличил количество 

освобожденных населенных пунктов в зоне конфликта. Исчезла 

прежняя «линия соприкосновения», под контроль Баку перешли 

не только семь районов вокруг бывшей НКАО, но ряд 

территорий, входивших ранее в ее состав (Шуша, Гадрутский 

район, села Ходжавендского, Агдеринского и Ходжалинского 

районов). В ходе конфликта Азербайджану удалось значительно 

изменить ситуацию в свою пользу, что нашло свое отражение и 

в соглашении. Так, если «Мадридские принципы» четко 

отделяли сам Нагорный Карабаг от занятых Арменией районов 

вокруг него, то в ноябрьском соглашении о статусе Нагорного 

Карабага ничего нет, а некоторые пункты выглядят просто как 

график возвращения ряда районов под контроль Баку. В 

«Мадридских принципах» ничего не говорилось и о коридоре 

между Нахчываном и западными регионами Азербайджана. 

Этот момент на переговорах раньше вообще не привязывали к 

                                                           
404 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/press_conferences/64671 

(Дата обращения: 18.12.2020). 
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Нагорному Карабагу. И сегодня уже представители 

азербайджанского истеблишмента говорят о конфликте в 

Карабаге в прошедшем времени, фокусируясь почти 

исключительно на социально-экономических планах по 

восстановлению разрушенных и запущенных территорий в 

результате армянской тактики «выжженной земли». Анализ и 

ход событий по освобождению азербайджанских земель 

показывает, что второй ключ от Карабага пока находится в 

руках России. Поэтому выводы о «конце истории» одного из 

самых драматических этнополитических и этнических 

конфликтов на пространстве бывшего СССР сегодня выглядят, 

по меньшей мере, преждевременными. 

 

 

Samir Həsənov                                                                                                                            

(Almaniya) 

 

İkili standartlar təzahürü. Almaniyanın erməni  

separatizminə olan xüsusi rəğbəti 

 

İnkişaf etmiş Qərbi Avropa dövlətlərinin müəyyən qisim 

ölkələrə qarşı ikili standartlar siyasəti yeritməsi yeni bir mövzu deyil. 

Bu yanaşma artiq uzun illərdi misal olaraq Rusiya, Türkiyə və Çinə 

qarşı tətbiq edilir. Rusiya-Ukrayna münaqişəsində Qərbin qeyd-

şərtsiz Kiyevin mövqeyini dəstəkləməsi, yaxud Çində uyğurların 

tapdalanan haqlarını müdafiə etməsini onun hansısa bir formada 

zərərçəkən tərəflərə olan xüsusi simpatiyasının təzahürü kimi yox, 

Rusiya və Çini dünyada cərəyan edən geosiyasi proseslərdə özünə 

ciddi rəqib bilməsi kimi qəbul etmək lazımdır. Rusiyanın Ukrayna 

torpaqlarını işğal etməsi yaxud Çinin uyğur türklərinə qarşı 

yürütdüyü repressiv siyasət şübhəsiz ki, sərt şəkilədə tənqid olunmalı 

faktlardı. Lakin Qərb adı çəkilən məsələlərdə istər Ukraynanı, istərsə 

də uyğur türklərini öz hədəflərinə çatmaq üçün sadəcə olaraq bir 

vasitə kimi istifadə etməyə çalışır. Eyni fikirləri Türkiyə ilə də bağlı 

demək olar. 4 milyondan artıq suriyalı qaçqının Avropaya axınının 

qarşısını alan Türkiyə Aralıq dənizində Yunanıstanla bağlı yaranan 

münaqişədə Avropa İttifaqı və üzv olduğu NATO tərəfindən əsassız 
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olaraq günahlandırılır. İqtisadi gücünə görə Avropanın 4-cü ən 

böyük iqtisadiyyatı sayılan bir ölkənin 60 ilə yaxındı ki, Avropa 

İttifaqına olan qapıları düşünülmüş surətdə bağlı saxlanılır.  

Qərbin siyasi maraq dairəsindən kənarda olan və ikili 

standartların tətbiq edildiyi ölkələrin siyahısı uzundur. 30 ildir 

erməni işğalından əziyyət çəkən Azərbaycan bu reytinqdə bir qayda 

olaraq aşağılayıcı kontekstdə istifadə olunan “üçüncü dünya ölkələri” 

kateqoriyasına aid edilir. Xüsusən də Avropa qitəsində erməni 

lobbisinin hakim olduğu Fransa ilə yanaşı ölkəmizin ikili standartlar 

siyasəti ilə ən çox üzləşdiyi ölkələrdən biri də Almaniyadı. Bu fikrin 

əsassiz olmadığını sübut edən kifayət qədər faktlar mövcuddur. 

2020-ci ilin may ayında uzun illər göstərilən cəhdlərdən sonra Dağlıq 

Qarabağın separatçılarının Almaniyadakı nümayəndəliyinin 

qapadılmasından sonra hər kəs bu addımı alman hökumətinin 

beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə 

olan hörməti kimi dəyərləndirirdi. Ancaq bu doğrudanmı belədi? 

Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi səhifəsində Dağlıq Qarabağ 

və ətraf rayonlar Azərbaycan ərazisi kimi göstərilsə də, alman 

Bundestaqında təmsil olunan hakim və müxalif fraksiya üzvləri 

arasında bu fikrə şübhə ilə yanaşan, hətta bunun əksini düşünən cox 

sayda millət vəkilləri var. Parlamentin ən böyük müxalif qüvvəsi 

sayılan sağ yönümlu və irqçi Almaniya üçün Alternativ (AfD) 

partiyası açıq şəkildə və qeyd-şərtsiz Ermənistana dəstək göstərir. 

Radikal solçular (DIE LINKE) arasında erməni dəstəkçilərinin sayı 

da günbəgün artmaqdadı. Partiyanın bir vaxtlar sədri olan və 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini ifadə edən Qregor Qisinin 

2020-ci ildə müharibə zamanı öz mövqeyini gözlənilmədən 

dəyişərək alman hökumətini Azərbaycanın hərbi əməliyyatlarını 

pisləməyə çağırması böyük təəccüb doğurdu. Ümumilikdə 

solçulardan olan Ulla Yelpke adlı bir xanım deputat Azərbaycan 

icmasının 2020-ci ilin yayında ünvanlanan bir yazılı müraciətinə 

cavab olaraq açıq şəkildə bildirmişdir ki, partiya daxilində 

ermənilərə qarşı xüsusi rəğbət var və onların təhlükəsizlik 

məsələsinin təmin olunması partiyanın ən ümdə vəzifəsidir. Hakim 

koalisiyada olan Xristian Demokratlar daxilində də Ermənistanı 

dəstəkləyən kifayət qədər millət vəkilləri var. Onlardan vaxtilə 

Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfərlər edən Albert Vayler və Manfred 
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Qrundu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Daima ölkəmizə qarşı təxribatçı 

çıxışlarla yadda qalan bu şəxslər erməni lobbisi ilə sıx əlaqədə 

olduqlarını gizlətmirlər. Bundestaq bürolarında erməni əsilli elmi 

işçilər çalışdıran bu şəxslərın Almaniyadakı erməni mafiası ilə 

əlaqələri də sübuta yetirilmişdir. Parlamentin digər iki müxalif 

fraksiyası olan Yaşıllar və Azad Demokratlardan olan millət vəkilləri 

zahirən bitərəf mövqe nümayiş etdirmələrinə baxmayaraq 

Ermənistana Dağlıq Qarabağ məsələsində əksər hallarda haqq 

qazandırırlar.  

Siyasi partiyalar və onların əksər nümayəndələrinin yuxarıda 

əks olunan mövqelərini nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olur ki, 

Almaniyanın Qarabağ münaqişəsindəki Azərbaycana olan „dəstəyi” 

yalnız kağız parçası üzərindədir. Arxada qalan üç onillik ərzində istər 

alman kanslerləri, Xarici İşlər Nazirliyi, istərsə də parlamentin hər 

hansı bir rəsmi formada (yazılı və ya şifahi) Ermənistanın işğalçı 

siyasətini tənqid edəcək çıxışlarına rast gəlinməmişdir. Ötən illər 

ərzində qəbul edilən heç bir sənəddə Ermənistanla bağlı „işğalçı 

dövlət” termini işlədilməmişdir. Hökumət rəsmiləri bir qayda olaraq 

bu kimi ifadələrdən yayınmağa çalışıblar. Səbəb nədir? Rusiya-

Ukrayna və ya Rusiya-Gürcüstan münaqişələrində Almaniya 

hökuməti və əksər siyasi dairələr haqlı olaraq zərər çəkən tərəfə öz 

dəstəyini nümayiş etdirir, Krım və Donbasın Ukrayna, eləcə də 

Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Gürcüstan torpağı olduğunu 

bildrirlər. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi dəfələrlə müvafiq 

bəyanatlarla çıxış edir və Rusiyanı kəskin tənqid atəşinə tutur. Dağlıq 

Qarabağa gəlincə isə eyni mövqe nümayiş etdirilmir. Bu ikili 

yanaşma tərzinin izahı nədir? İşğalçı və etnik təmizləmə siyasəti 

yürüdən bir dövləti məhz „işğalçı“ adı ilə çağırmağa alman 

siyasətçilərinə nə mane olur? 2020-ci ilin oktyabr ayında Qarabağda 

şiddətli döyüşlər getdiyi bir vaxtda Almaniya Xarici İşlər Naziri 

Hayko Maas Bundestaqda keçirilən sorğu-sual zamanı Azərbaycanı 

az qala aqressiv addımlar atmaqda günahlandırır və əməliyyatların 

dayanmayacağı təqdirdə Almaniyanın Ermənistanı müdafiə 

edəcəyini bildirirdi. Vəziyyət hətta o həddə çatıb ki, Almaniyanın 

Azərbaycandakı səfiri olan Volfqanq Maniq Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 

Hikmət Hacıyevin Azərbaycanda akkreditə olunan xarici ölkə 
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diplomatlarının işğaldan azad olunan bölgələrə səfərində iştirak 

etməkdən imtina etmişdir. Buradan belə qənaətə gəlmək olur ki, 

cənab Maniq Almaniya Xarici İşlər Nazirliyindən və şəxsən Hayko 

Maasdan adı çəkilən missiyaya qoşulmamaq göstərişi almışdır. 

Cənab Maniqin bu „təqdirəlayiq” hərəkəti alman mətbuatı və 

Almaniyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı casusliq 

fəaliyyəti ilə məşqul olan „Haypress“ adlı almandilli onlayn portalın 

da diqqətini cəlb etmiş, bununla bağlı ayrıca bir məqalə dərc 

edilmişdir.  

Siyasi təzyiqlərdən daha çox alman media məkanının 

Azərbaycanın haqq işinə sərgilədiyi düşmən mövqenin miqyası 

ölçüyəgəlməz dərəcəyə çatmışdır. İrili-xırdalı bütün redaksiyalarda 

ikinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı dərc olunan məqalələrdə və 

televiziya kanallarında təqdim olunan reportajlarda Azərbaycan 

Türkiyə ilə yanaşı „agressiv”, Ermənistan isə hücuma və zülmə 

məruz qalan məzlum ölkə kimi təqdim olunurdu. 800.000 

Azərbaycanlının doğma torpaqlardan didərgin düşməsi, BMT-nin 4 

qətnaməsi, Azərbaycanləların bütün dini-mədəni irsinin məhv 

edilməsi, Xocalı qətliamı və s. kimi faktlar nəinki müharibə 

dönəmində, işğaldan ötən 27 il ərzində heç zaman müzakirə mövzusu 

olmayıb. Alman KİV-nümayəndələri qondarma soyqırım məsələsini 

daima qabardaraq erməniləri alman ictimaiyyətinə „iki düşmən türk 

dövləti arasında qalan və öz mövcudluğu uğrunda ölüm-dirim savaşı 

aparan xristian dövləti” kimi təqdim etməyə çalışırlar. Ermənilərin 

„acı taleyinə“ mətbuatda kifayət qədər yer ayrıldığı bir vaxtda 

azərbaycanlılar açıq diskriminasiyaya məruz qalır. 200 minlik 

Azərbaycan icmasının bununla bağlı saysiz-hesabsiz müraciətləri 

cavabsiz qalır. Beləliklə bu məsələdə etnik-dini mənsubiyyət və 

Azərbaycanlıların müsəlman-türk olmaları göründüyü qədərilə vacib 

rol oynayır. Bu isə öz növbəsində bir çox müşahidəçilərin 

Azərbaycanın avtoritar ölkə olması və bu üzdən Almaniya və Qərbin 

digər dövlətləri və institutları tərfindən belə sərt tənqidə qalması 

arqumentini əsassız etmiş olur. Şübhəsiz ki Azərbaycanda 

demokratiya sahəsində olan gerilik, mətbuat və söz azadlığının 

məhdudlaşdırılması və s. faktlar müəyyən rol oynayır. Lakin bu 

onsuz da güclü olan anti-Azərbaycan isteriyasına bir əlavə „rəng” 

qatmış olur. Durmadan Azərbaycanda mövcud olan avtoritar sistemi 
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tənqid edən, insan haqlarının aliliyini bəyan edən Almaniya KİV-i 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünü az qala 

açıq şəkildə şübhə altına almaqla və bununla da Ermənistana 

simpatiya nümayiş etdirməklə Azərbaycanda olan demokratik 

qüvvələrə hörmətsizlik etmiş olmurmu? Buna başqa necə izah 

vermək olar? Bəlli olan budur ki, ikinci Qarabağ savaşından sonra 

alman mediası erməni separatizminin bu ölkədə ən böyük dayaq 

nöqtəsinə çevrilib. Eyni fikirləri Almaniyada fəaliyyət göstərən 

qeyri-hökumət təşkilatlarına və siyası fondlara da aid etmək olar. 

İstər Human Rights Watch və Amnesty İnternational təşkilatlarının 

Almaniya nümayəndlikləri, istərsə də Konrad Adenauer, Haynrix 

Böll, Fridrich Ebert və s. kimi siyasi partiya fondlarının təhlilçiləri 

Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın münaqişədəki mövqeyi ilə 

bağlı absurd və iftiralarla dolu olan hesabatlar dərc edirdilər.  

Son zamanlar Almaniya siyasi məkanında hakim Xristian 

Demokratları təmsil edən bir cox siyasətçilərin Azərbaycanla bağlı 

rüşvət qalmaqallarının üzə çıxarılması hallarından əksər KİV 

nümayəndələri, siyasətçilər və siyasi təhlilçilər məharətlə sui istifadə 

edərək Qarabağ məsələsində Ermənistana daha çox haqq 

qazandırmağa başlayıblar. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi 

avtoritarizm nəzəriyyəsi bu kontekstdə daha çox alman 

ictimaiyyətini inandırmaq üçün əlavə təzyiq vasitəsi kimi istifadə 

olunur. Azərbaycanın zamanla demokratikləşmə prosesi ilə 

Almaniyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ədalətli mövqe tutaraq 

Ermənistanı açıq tənqid etmək ehtimalının yaranmasını gözləmək 

sadəlövlükdür. Kağız üzərində „Dağlıq Qarabağ Azərbaycan 

torpağıdır“ deyərək reallıqda Ermənistanı dəstəkləməklə Almaniya 

öz etibarlılığına böyük kölgə salmış olur. İkindi Qarabağ savaşı 

Almaniya siyasi və media dairələrinin adı çəkilən etibarlıqdan nə 

qədər uzaqlaşdığını bir daha sübuta yetirdi. Azərbaycan 

Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağa qanunsuz 

səfərlərə görə tərtib etdiyi arzuolunmaz şəxslər siyahısında alman 

vətəndaşları (adi vətəndaşlardan siyasətçilərədək) say etibarı ilə ən 

üst sıralarda dayanır. Bütün bunlar erməni separatizminin fəal təbliğ 

olunması və Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasətinin tətbiq 

olunmasının birbaşa nəticəsidir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

siyasi qüvvələr (xüsusən də demokratik düşərgə) Almaniyada 
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cərəyan edən gedişatları ciddiyə almalı və gələcəkdə bu kimi 

yanaşmanın davam edəcəyi təqdirdə Almaniyaya qarşı olan 

münasibətlərə yenidən baxılmasına nəzər yetirməlidir.  

 

 

 

Sevda Süleymanova                                                                                                                     

(Azərbaycan) 

İşğala məruz qalmış Azərbaycan ərazisində törədilmiş erməni 

vandalizmi və beynəlxalq media 

Tarixən Azərbaycan ərazisində həyata keçirilmiş erməni vandalizmi 

heç bir çərçivəyə sığmır. Hələ ötən əsrin əvvəllərində, 1905-1906-cı 

illərdə erməni-müsəlman münaqişəsi zamanı Bakı, İrəvan, Tifis, 

Gəncə, Ağdam, Zəngəzur, Şuşa və digər yerlərdə erməni xumbaları 

qırğın, dağıntı, qarət və yanğınlar törətmiş, Şuşada xan qızı 

Xurşudbanu Natəvanın sarayını yandırmışlar. 1918-1920-ci illərdə 

Bakı, Quba, Şamaxı, eləcə də Qərbi Azərbaycan torpaqlarında böyük 

dövlətlərin himayəsi və təzyiqi ilə yaradılmış Ararat Respublikasında 

ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırım 

haqqında kifayət qədər arxiv materialı mövcuddur.  

1920-ci il aprel istilasından sonra Azərbaycanda yaradılmış sovet 

rejimi guya, iki qonşu xalq arasında “qan tökülməsinin qarşısını 

almaq məqsədilə” tarixi torpaqlarımızın hissə-hissə Sovet 

Ermənistanına verilməsi ilə razılaşmalı oldu. Belə ki, əgər 1918-ci 

ilin 29 may tarixli qərarı ilə Müvəqqəti Milli Şura İrəvan şəhərimizi, 

Qarabağa iddialarından əl çəkməsi şərtilə Ermənistana verməyə 

məcbur olmuşdusa, 1920-ci il noyabrın 30-da Azərbaycan hökuməti 

Sovet Rusiyasının təzyiqi altında Zəngəzuru erməni qonşuya 

“hədiyyə” etmək məcburiyyətində qaldı. Nəticədə, tarixi 

toponimlərimiz dəyişdirilərək saxta erməni adları ilə xəritələrə 

salındı, tarixi abidələrimiz məhv edildi, məscidlər dağıdıldı, ən 

başlıcası isə qədim Naxçıvan torpağımız ərazi cəhətdən ana vətəndən 

ayrı düşdü. Bu da azmış kimi, 1923-cü il 7 iyul tarixli qərarla, 1828-

ci il 10 fevral tarixlı Türkmənçay sülhünün 15-ci maddəsinə əsasən 

Qarabağın dağlıq hissəsinə köçürülmüş bir ovuc erməni üçün Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldı. Lakin yenə də ermənilərin 

Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları bitmədi.  
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1985-ci ilin aprel ayında keçmiş SSRİ-də M.S.Qorbaçovun irəli 

sürdüyü “yenidənqurma” xətti “Böyük Ermənistan” xülyasının 

gerçəkləşməsi üçün şərait yaratdı. 1988-ci ilin fevral ayından 

Ermənistanda və DQMV-nin Xankəndində erməni separatizmi 

alovlandı. Mitinq və nümayişlər zamanı DQMV-nin Azərbaycandan 

qoparılıb Ermənistana birləşdirilməsi kimi absurd tələb irəli sürüldü. 

Nəticədə Gorus və Qafandan, Xankəndindən, noyabrın 26-dan isə 

bütün Qərbi Azərbaycandan (indiki Ermənistan) 200 minə yaxın 

azərbaycanlı vəhşicəsinə öz ata –baba yurdundan qovuldu. Dünya 

ictimaiyyəti və KİV bu hadisələrə heç bir reaksiya vermədi. 

Cəzalanan isə Azərbaycan xalqı oldu. Keçmiş sovet rəhbərliyi 1990-

cı ilin yanvar ayında Bakıya qoşun hissələri yeridərək xalqımızın 

qanını tökdü. Qarabağda isə erməni yaraqlıları Şuşanın qəsəbə və 

kəndlərini işğal edərək, Qarakənd, Kəlbəcərdə Ağdaban və Başlıbel 

faciələrini törətdilər, yenə dünya mətbuatı susdu. XX əsrin ən qanlı 

faciələrindən olan Xocalı soyqrımı belə beynəlxalq mətbuatın 

səhifələrində yetərincə işıqlandırılmadı. 

Düz 30 il bundan əvvəl, 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan 

1920-ci ildə itirdiyi dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Lakin olkə 

daxilində qeyri-sabitlik, hakimiyyət uğrunda mübarizə 1992-ci ilin 

mayında Şuşa və Laçın, 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcər, iyul-avqust 

aylarında Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, oktyabrda Zəngilan 

rayonlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalına sərait 

yaratdı. Beləliklə, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq təşkilatlar və 160-dan çox dovlətin 

tanıdığı ərazi bütövlüyünə qəsd edilərək, 20%-i 30 ilə yaxın erməni 

işğalı altında qaldı, dağıdıldı, qarət olundu. Bir milyona yaxın əhali 

öz torpağında qaçqın vəziyyətinə düşdü. BMT TŞ-nın 1993-cü ildə 

erməni silahlı qüvvələrinin dərhal qeydsiz-şərtsiz işğal etdiyi 

əraziləri tərk etməsi haqqında qəbul etdiyi 4 qətnamə, təəssüf ki, 

kağız üzərində qaldı və Ermənistana qarşı heç bir sanksiya və ya 

təzyiq tətbiq edilmədi. Həmin beynəlxalq təşkilatın 1992-ci ildə 

yaratdığı Minsk qrupu və onun 3 həmsədrinin də “fəaliyyəti” heç bir 

nəticə vermədi.  

Ermənistan rəhbərliyinin qeyri-konstruktiv hərəkətləri və təxribatçı 

çıxışları, Azərbaycan rəhbərliyində işğal altındakı torpaqlarımızın 

sülh yolu ilə azad edilməsinin mümkün olmadığına əminlik yaratdı. 



481 
 

Nəhayət, 2020-ci ilin iyul ayında Ermənistan ordusunun Tovuz 

yaxınlığındakı dövlət sərhəddimizə təcavüzü səbr kasasını doldurdu. 

Sentyabrın 27-də ermənilərin növbəti təcavüzkar təxribatı ikinci 

Qarabağ müharibəsinin başlanmasına səbəb oldu. Bu dəfə beynəlxalq 

təşkilatlarlar bir qədər fəallıq göstərərək tərəfləri atəşkəsə dəvət 

etdilər. Dünyanın 30-dan çox kütləvi informasıya vasitələrinin 

nümayəndələri Bakıya gələrək Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevdən müsahibə aldılar. 

Türkiyə, Rusiya, İsrail, Fransa, Almaniya, İngiltərə, Yaponiya, Çin 

və s. ölkələrin jurnalistlərinin, bəzən təxribatçı suallarına belə 4 dildə 

yüksək diplomatik etika, təmkinlilik, siyasi bilik və müdrikliklə 

verdiyi müsahibələri CNN, Türk Qlobal, Fransanın televiziya 

kanallarında geniş müzakirələrə səbəb oldu. Nəhayət, müzəffər 

ordumuz 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində işğal altındakı 

ərazilərimizin böyük bir hissəsini düşmən tapdağından azad etdi. Üç 

minə yaxın, şəhid, on bir mindən çox yaralı, şikəst qazimizin qanı, 

canı hesabına 30 illik əsirlikdən azad olan torpağımıza yol açıldı.  

Son 30 ildə işğal altında qalan tarixi abidələrimizə erməni 

vandallarının vurduğu ziyanın miqyası və dəyəri müəyyənləşdi. 

Qədim arxeoloji abidələrdə, xüsusilə alt paleolit dövrünə aid Azıx 

mağarasında, Avropa alimlərini cəlb etməklə qeyri-qanuni qazıntı 

işləri aparan ermənilər piratçılıqla məşğul olublar. Qafqaz Albaniyası 

və orta əsr xristian məbədləri erməniləşdirilib. Ən çox vandalizmə 

uğrayan abidələr islam mədəniyyətinə aid olanlar, xüsusilə 

məscidlər, qəbirüstü məzar daşları və türbələrdir. Onların böyük 

əksəriyyəti dinsiz vandallar tərəfindən tamamilə dağıdılmış, qalanları 

tövləyə çevrilərək donuz və inək otlağına çevrilmişdir. Laçının 

Cicimli kəndində Malik Əjdər türbəsi (XII-XIV əsrlər), Kar Gümbəz 

türbəsi (XVII əsr), Ağoğlan məbədi (IX əsr), Soltanlar kəndində 

Həmzə Soltan sarayı (1761-ci il), Laçın diyarşünaslıq muzeyi, 

Güləbird kəndində Varazqum, Sarı Aşıq abidələri, Mirik kəndində 

antik dövrə aid qala, Zeyvə kəndində Sultanbaba türbəsi və s. 

tamamilə dağıdılb.  

2021-ci il fevralın 26-da AR-nın prezidenti İ.Əliyev yerli və xarici 

KİV nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki: 

“ Hər şey məhv edilib. Biz dağıntıların miqyasını təsəvvür belə edə 

bilməzdik. Ağdam, Füzuli, digər azad edilmiş ərazilərdə, kəndlərdə, 
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şəhərlərdə bir bina belə qalmamışdır.Hər şey, o cümlədən tarixi 

abidələr dağıdılıb” [1]. Erməni tərəfin minalanmış ərazilərin 

xəritələrini vermək istəməməsini prezident cinayət adlandırmışdır. 

Fevral ayının sonunda “Vestnik Kavkaza”nın çəkiliş qrupu işğaldan 

azad edilmiş Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilana səfər edərək 

Ermənistan Respublikasının işğalçı ordusunun həyata keçirtdikləri 

dağıntıların miqyasını lentə aldılar. Bu, teleradio jurnalisti Giya 

Saralidzenin bu mövzuda çəkdiyi ilk film idi: “Mal-qara saxlanılan 

məscidin damından mehmanxana, Dram teatrı, Çörək 

muzeyinin...xarabalıqları yaxşı görünürdü. Bütün şəhər qarət 

olunmuş, binaların daşları tikinti materialı kimi daşınmışdı...Ölü 

torpaq, hər yer xarabalıq, nə bir salamat ev, nə heyvan, nə insan – 

Qafqaz Xirosiması”[6]. 

APA reportsun verdiyi məlumata görə “Pirveli TV”, “Mtavari 

Arkhi”, İmedi TV, POSTV kanallarının jurnalistləri Qubadlı, 

Ağdərə, və Kəlbəcər rayonlarında, Suqovuşan və İstisuda olmuş, 

erməni vandalizmini öz gözləri ilə görmüşlər [2]. İşğaldan azad 

olunan ərazilərdə keçirilən ilkin monitorinqin nəticələrinə əsasən 56 

mədəniyyət müəssisəsi, o cümlədən 25 kitabxana, 18 mədəniyyət evi 

və klub, 7 muzey, 5 uşaq musiqi məktəbi tamamilə dağıdılıb. 49 

tarix-mədəniyyət abidəsi, memarlıq və arxeoloji əlamət daşıyan 

obyektə, o cümlədən Xocavənd rayonunun Hadrud qəsəbəsində 

Alban məbədi (1170-ci il),Zəngilan rayonunun Əmirxanlı kəndində 

Qız qalası (XII əsr), Məmmədbəyli kəndində Səkkizguşəli türbə 

(1304-1305-ci illər), Füzuli rayonunun Qarğabazar kəndində 

Karvansaraya (XVIII əsr) baxış keçirilmişdir. 28 abidə tam dağıdılıb 

və yalnız qalıqları aşkar olunub.  

Mart ayının 14-də Avrasiya mətbuatının (MFEP) dəvəti ilə Bakıya 

gələn Litva jurnalistləri qrupuna tanınmış hərbi jurnalist Riçardas 

Lapaytis, Arunas Sartanaviçyus və Mantas Bartasaviçyus daxil idi. 

Onlar Tərtər, Ağdam,Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarında 

olmuş, dağıdılmış kəndləri, tarixi abidələri, o cümlədən Ağdamda 

“İmarət” tarixi abidəsi, Şəhidlər xiyabanı, Şahbulaq qalasının 

qalıqlarını görmüşlər. A.Sartanaviçyus və M. Bartasaviçyus özünü 

“mədəni” adlandıran ermənilərin onlara məxsus olmayan hər şeyi 

barbarcasına məhv etmələri, özgə torpağında yaşayıb bütün 

sərvətlərindən istifadə etmələrinə baxmayaraq, nəinki hər yeri 
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yandırmaları, ağacları kəsmələri və heyvanları vəhşicəsinə 

öldürmələri və hətta ətrafı minalamağı da unutmamaları barədə film 

çəkmişlər [5].  

Rusiyanın RBK telekanalının müxbiri Artyom Potemin də erməni 

işğalından azad edilmiş rayonlara səfər edərək öz təəssüratını belə 

bölüşür: “Burada uzun müddət heç nə olmayıb...Ağdamda elə bil 

atom bombası partlayıb, bir dənə belə ev qalmayıb...Həyat olmayan 

şəhərə necə baxmaq olar?..”[3]. O, mart ayının 10-da Qarabağın 

xristian məbədlərini ziyarət edərək ”Müharibəsiz Qarabağ” adlı 

sənədli film çəkdi. Artyom Potemin işğaldan azad olunan torpaqlar 

haqqında ilk filmini keçən ilin dekabr ayında çəkmişdi. RBK-nın 

müxbiri bu dəfə Şuşa, Laçın və Kəlbəcərin Alban-udi məbədlərində 

olmuş və din xadimləri ilə görüşmüşdür. Kəlbəcərdə Xudavəng 

məbədi, Laçında Ağoğlan monastrı indi alban-udi icmasının 

nümayəndələrinin dini ayinləri üçün açıqdır. Onların sözlərinə görə,” 

Laçın məbədi VI əsrə, divarlara vurulan erməni xaçları isə müasir 

dövrə aiddir”[4]. A.Potemin Azərbaycan hökumətinin xarici 

jurnalistlər üçün tur təşkil etməsini vurğulayaraq yazır:”Avropa və 

Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və hətta Yaponiyanın KİV 

nümayəndələrinə şəhərləri, daha doğrusu onlardan nə qalıbsa onu 

göstərirlər”[4]. Azad edilmiş torpaqlarımızdakı xristian məbədləri ilə 

bağlı Prezident İ.Əliyev KİV nümayəndələri üçün təşkil edilmiş 

mətbuat konfransında demişdi ki, onların layiqincə mühafizə 

olunacağına heç kimdə şübhə qalmamalıdır. Erməni zəvvarları da 

Kəlbəcərdəki qədim alban məbədi Xudavəngi ziyarət edə bilərlər [1]. 

Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi, Qafqazın 

filarmoniyası,Qarabağın incisi Şuşa şəhərində də təəssüf ki, erməni 

vandalizmi özünü göstərir. Şəhərin 17 məhəlləsinin məscid, hamam 

və digər tarixi tikililəri yerlə yeksan edilib, Ü.Hacıbəylinin, Bülbülün 

və digər görkəmli xadimlərimizin ev muzeyi, Tarix-diyarşünaslıq 

muzeyi, yüzlərlə tarixi abidə, böyük şair M.P.Vaqifin mavzoleyi 

ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılıb. Birinci vitse-prezident 

Mehriban xanım Əliyeva Facebook səhifəsində yazır ki, Şuşa 

ermənilər tərəfindən dağıdılsa da əyilmədi, əsir qaldı, amma 

ləyaqətini itirmədi, Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi.Biz 

azad edilmiş ərazilərimizdə nəinki müsəlman, bütün dinlərə məxsus 

mədəni irsimizi bərpa edəcəyik.  
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Giriş 

XXI yüzillikdə millətlərarası münaqişələr miqrasiya 

prosesinin Milli və etnik xüsusiyyətlər qazanaraq qloballaşmasına 

səbəb olmuşdur. III minillikdə siyasi ideoloji sərhədlərin 

dəyişdirilməsi,  ölkələrdə aparılan müharibələrin nəsildən-nəsilə 

ötürülərək davamlılıq xüsusiyyəti qazanması qaçqınlıq və məcburi 

köçkünlük vəziyyətinin adiləşməsinə gətirmişdir. 

XX əsrin sonlarında milli münaqişəyə cəlb edilən 

Azərbaycan Respublikası da qaçqınlar və köçünlər problemi ilə 

üzləşmiş oldu. Lakin qeyd edilməlidir ki, ölkəmizdə bu 

kateqoriyaya aid edilən insanların problemlərinin həlli 

istiqamətində həyata keçirilən sistemli tədbirlər qaçqın və məcburi 

köçkünlər probleminin aradan qaldırılmasının Azərbaycan 
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nümunəsi haqda fikir irəli sürməyə imkan yaratmışdır. 1988-ci 

ildən başlayan və artıq 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan 

torpaqlarının 20%-nin işğalı ilə nəticələnən Ermənistan – 

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yüz minlərlə insanın 

məcburi köçkünə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. 2020-ci ilin 8 

noyabrına qədər  - 30 ilə yaxın bir müddətdə ölkəmizdə qaçqınlar 

və məcburi köçkünlərin problemi aktual olaraq qalmışdır. II 

Qarabağ müharibəsində qələbə qazanan Azərbaycan dövləti bu 

problemin tam şəkildə aradan qaldırılması, məcburi köçkünlərin öz 

doğma torpaqlarına qaytarılaraq statuslarının ləğv edilməsinə 

yönələn  Böyük Qayıdış proqramının tətbiqi istiqamətində hazırlıq 

tədbirləri həyata keçirir. Prezident İlham Əliyev 1 saylı Kliniki 

Tibbi Mərkəzdə müalicə olunan hərbçilərlə görüşü zamanı bu 

mərhələnin mahiyyətini şərh edərək bildirmişdir ki, “Biz 

Azərbaycan dövləti isə əlimizdən gələni edəcəyik ki, sizi tezliklə 

qaytaraq. İlk növbədə, əlbəttə, təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir. 

Mənfur düşmən o bölgələrdə demək olar ki, hər yerə minalar 

döşəyib. İndi minalardan təmizləmə prosesi getməlidir. Biz indi 

beynəlxalq təşkilatları da cəlb edəcəyik. Çünki qısa müddət ərzində 

bunu etmək üçün bizdə daxili imkanlar məhduddur. İlk növbədə, 

təhlükəsizlik, ondan sonra infrastruktur, ondan sonra bütün başqa 

bərpa məsələləri öz həllini tapacaq”. 

Göründüyü kimi dövlət başçısı qaçqın və məcburi köçkünlərin 

statusunun ləğv edilməsi və bu problemin tamamilə həll edilməsinin 

mərhələli ardıcıllığını təqdim etmişdir: 

- Bölgədə yaşayışın təhlükəsizlikyinin təmin edilməsi; 

- Sosial infrastruktutun qurulması; 

- Əhalinin geri qaytarılmış ərazilərdə yerləşdirilməsi. 

 

Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə bağlı sosial siyasət 

Azərbaycanda qələbəyə qədərki dövrdə məcburi köçkünlük 

probleminin həlli istiqamətində görülən tədbirlərin sosioloji təhlili 

sosial dövlətin həssas qruplar olan qaçqınlar və məcburi 

köçkünlərlə bağlı sosial siyasətinin prioritet istiqamətlərindən 

olaraq araşdırılması baxımından zərurət kəsb edir. Ölkəmizdə 

məcburi köçkünlük məsələsinin sosial tarixi mahiyyətinin 

araşdırılmasından irəli gələrək qeyd olunmalıdır ki, müharibə 
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şəraitində  miqrasiya məcburilik xüsusiyyətinə malik olur.  Məcburi 

miqrasiya bir sıra siyasi, iqtisadi, sosial, ekoloji səbəblər və 

nəticələrlə bağlı yerdəyişmə olaraq tanınır. Müxtəlif ölkələr 

miqrasiya axınına və onun meydana çıxmasına reaksiya kimi özünə 

müvafiq miqrasiya siyasəti aparır. “Miqrasiya siyasəti insanların 

kütləvi yerdəyişməsi proseslərinə təsiretmə mexanizmlərinin 

hazırlanması, ziddiyyətlərin yumşaldılması, mühacirlərlə işin 

optimallaşdırılması məsələlərini, həmçinin bu yöndə təsdiqlənmiş 

qanunların dövlətin maraqlarına müvafiqliyini, ona zidd olmamağı 

ehtiva edir” [35, s.122-124]. 

XX əsrin 90-cı illəri - XXI əsrin əvvəllərində qaçqınlar və 

məcburi köçkünlər problemi Azərbaycan üçün də aktual olmuşdur. 

Azərbaycan 1992-ci ildə BMT-yə üzv olduqdan sonra Qaçqınların 

statusuna dair 1951-ci il Bəyannaməsinə və 1967-ci il Protokoluna 

qoşulmuşdur, 1996-cı ildə Azərbaycan Hökuməti ilə BMT-nin 

Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı arasında razılaşma imzalanmışdır. 

1998-ci ildə BMT-nin təşəbbüsü ilə qaçqınların və məcburi 

köçkünlərin məsələləri ilə bağlı ümumrespublika müşavirəsi 

keçirilmiş, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 

“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə 

Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” sərəncam 

verilmişdir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının dəstəyilə 

1992-ci ildə “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu 

haqqında” qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

1999-cu ildə yenidən işlənmiş və Prezident Heydər Əliyev 

tərəfindən imzalanmışdır [29]. Prezident İlham Əliyevin həyata 

keçirdiyi məqsədyönlü siyasətin nəticəsi olaraq, “Azərbaycan 2012-

ci il aprelin 26-da BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 

İcraiyyə Komitəsinə tamhüquqlu üzv seçilmişdir” [30, s.4-11]. 

BMT-nin 1951-ci il Konvensiyanda “qaçqın” – “…irqi, dini və 

vətəndaşlıq əlamətlərinə, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna və 

ya siyasi əqidəsinə əsaslandırılmış təhlükə yarandığı üçün 

vətəndaşı olduğu ölkədən kənara çıxan və bu ölkənin 

müdafiəsindən istifadə edə bilməyən və ya istifadə etmək istəməyən; 

yaxud müəyyən bir ölkənin vətəndaşlığına malik olmayan və 

mənsub olduğu ölkədən kənara çıxan və ora qayıda bilməyən və ya 

qayıtmaq istəməyən” şəxsdir [25, s.10]. 
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Hazırda ölkədə “1 milyon 200 min nəfər qaçqın və məcburi 

köçkün vardır ki, bunlardan 250 min nəfəri 1988-1993-cü illərdə 

Ermənistandan qovulmuş qaçqınlar, 50 min nəfəri 1990-cı ildə 

Orta Asiyadan didərgin salınmış məshəti türkü qaçqınları və 700 

min nəfərədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1988-1993-cü illərdə 

ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağdan, eləcə də 

ona bitişik olan 7 rayondan, həmçinin Ermənistanla və ya Dağlıq 

Qarabağla həmsərhəd olan yaşayış məntəqələrindən zorla 

qovulmuş məcburi köçkünlərdir. Bütün qaçqın və məcburi 

köçkünlər ölkənin 69 şəhər və rayonunda, 1600-dən çox sıx 

məskunlaşma obyektində müvəqqəti məskunlaşmışlar” [18]. 

Azərbaycan Hökuməti Dağlıq Qarabağ münqaişəsinin həlli 

istiqamətində davamlı iş aparmaqla kifayətlənməyib, qaçqın və 

məcburi köçkünlərin problemlərinin həllini dövlətin sosial 

siyasətinin əsas istiqaməti kimi müəyyənləşdirmiş və onların sosial 

müdafiəsi ilə bağlı əsaslı tədbirlər həyata keçirmişdir. 1999-cu ildə 

qəbul edilmiş “Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan 

şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda “məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan 

şəxslərin sosial müdafiəsi tədbirləri” kimi “qaçqınların müvəqqəti 

yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsi; məşğulluğun təmin edilməsi; 

sosial təminat; tibbi təminat; - təhsil hüququnun təmin edilməsi; 

nəqliyyat, mənzil-kommunal və digər güzəştlər” nəzərdə tutulub, 

həmçinin “Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məcburi 

köçkünlərə digər sosial müdafiə tədbirlərinin müəyyən edilməsi” 

qeyd edilmişdir [26, s. 37]. 2004-cü ildə “Qaçqınların və məcburi 

köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun 

artırılması üzrə Dövlət Proqramı” və Tədbirlər Planı qəbul 

edilmişdir. Burada “Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına 

hərbi təcavüzü nəticəsində öz doğma torpaqlarından qovulmuş və 

didərgin salınmış insanların taleyi, onların mənzil-məişət 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsinin təmin 

edilməsi” məsələlərinin “daim dövlətin diqqət mərkəzində” olması 

və bilavasitə “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun, 

dövlət büdcəsinin, donor dövlətlərin və beynəlxalq humanitar 

təşkilatların vəsaiti hesabına on minlərlə ailə üçün yeni qəsəbələrin 

salınması, ayrı-ayrı şəhər və rayonlarda müasir tipli evlər və 
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mənzillər tikilib qaçqınların və məcburi köçkünlərin istifadəsinə 

verilməsi, onların sosial müdafiəsi ilə bağlı çoxsaylı humanitar 

layihələr və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi” göstərilir [18]. 

 Problemin meydana çıxdığı zamndan illik dövlət büdcəsinin 

konkret hissəsi məhz qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial 

problemlərinin həllinə yönəldilmişdir. 2001-ci ildə bu məqsədlə 

dövlət büdcəsindən 954,9 milyon manat [1, s.122], 2002-ci ildə 

1184,7 milyon manat [2, s.132], 2003-cü ildə 1389,5 milyon manat 

[3, s.143] ayrılmışdır. 2005-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsinə (qaçqınların və məcburi köçkünlərin yemək və 

məskunlaşdırılması xərcləri) büdcədən ayrılan pul 374 225,6 

milyon manat [4, s.135], 2006-cı ildə 86591354,0 manat [5, s.147], 

2007-ci ildə - 889474,0 manat [6, s.125], 2009-cu ildə 1322 79,0 

manat [7, s.154], 2010-cu ildə 182278354,0 manat [8, s.133], 2012-

ci ildə 1387156,0 manat [9], 2013-cü ildə 139 465,0 manat [10], 

2014-cü ildə 1388743,0 manat [11], 2015-ci ildə 2204554,0 manat 

[12], 2016-cı ildə 2162528,0 manat [13], 2017-ci ildə 2198896 [14], 

2018-ci ildə 2233753,0 manat [15], 2019-cu ildə 2 05359,0 manat, 

2020-ci ildə 4 210 290,0 manat[16], 2021-ci ildə 4 363 220,0 manat 

[17]müəyyən  olunmuşdur. 

Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi üçün dövlət 

büdcəsindən ayrılan vəsaitlər yemək xərci üçün verilən aylıq 

müavinətlər, həmçinin məskunlaşmamış qaçqın və məcburi 

köçkünlərin kommunal xidmət haqlarının büdcə vəsaitləri hesabına 

kompensasiyasına yönəldilir. 

Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin sədri Ə.Həsənovun məlumatına əsasən: “2004-2012-ci 

illər ərzində qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin 

həlli üçün 2,8 milyard manat həcmində vəsait, həmçinin 1,481 

milyard manat dövlət büdcəsindən, 1,099 milyard manat Dövlət 

Neft Fondundan, 219 milyon manat isə beynəlxalq humanitar 

təşkilatlar tərəfindən sərf edildiyini demişdir. Hazırda fəaliyyətləri 

Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası 

tərəfindən əlaqələndirilən 49 beynəlxalq, 43 yerli humanitar 

təşkilatın xətti ilə müxtəlif layihələr həyata keçirilir” [30, s.4]. 
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Azərbaycan dövlətinin qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial 

müdafiəsi istiqamətində həyata keçirdiyi siyasətin əsas qismi 

məşğulluqla bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və 

Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatlarına 

əsasən, “Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazisində 378 

min 505 nəfər əmək qabiliyyətli məcburi köçkündən 35 min 872 

nəfər işsizdir” [18]. 

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işlə təmin olunması 

niyyətilə dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bu 

insanların bəzisinə işsizlik statusu və işsizlik müavinəti şamil 

edilib, bəzisinə ünvanlı sosial yardım təyin edilib, yaxud haqqı 

ödənilən ictimai işlərə və peşə-hazırlıq kurslarına yönəldirilr. 2001-

2010-cu illərdə 286 min 739 nəfər qaçqın və məcburi köçkün işlə 

təmin olunmuş, 3134 nəfər işsizlik statusu almış, 803 nəfərə işsizlik 

müavinəti verilmiş, 1498 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb 

olunmuş, 1946 nəfər isə peşə kurslarına yönləndirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul 

tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və 

məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və 

məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın və ona 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 31 oktyabr tarixli 

2475 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş  əlavələrin icrası 

nəticəsində məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 2003 – 

2016-cı illərdə 75 faizdən 12 faizədək, 2019-cu ildə 8 faizədək 

azalmışdır [33]. 

Azərbaycan dövlətinin qaçqınlar və məcburi köçkünlərin 

sosial müdafiəsi yönündə gördüyü əsas tədbirlərdən biri də bu 

kateqoriyadan olanların səhiyyə təminatilə əlaqəlidir. Belə ki, 

“Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Qanunun 10-cu 

maddəsinə əsasən: “Azərbaycan Respublikası tərəfindən qaçqın 

statusu verilmiş şəxslərə tibbi yardım (o cümlədən ixtisaslaşdırılmış 

tibbi yardım) dövlət tibb müəssisələrində müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş həcmdə dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına göstərilir” [22, s.57]. 

Digər tərəfdən, “Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər 

tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında” Qanunun məcburi 

köçkünlərin tibbi təminatı ilə bağlı 10-cu maddəsində göstərilir ki, 
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“Məcburi köçkünlərə tibbi xidmət bilavasitə məskunlaşdıqları 

ərazidə yerləşən tibb müəssisələri tərəfindən göstərilir. Yaşayış 

məntəqələrindən kənarda yaradılmış düşərgələrdə məskunlaşmış 

məcburi köçkünlərə tibbi xidmət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən təşkil edilir. Məcburi köçkünlər müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının müəyyən etdiyi qaydada dərman preparatları ilə pulsuz 

təmin edilirlər” [26, s.72]. 

2001-2012-ci illər ərzində qaçqın və məcburi köçkünlərin 

yeni yaşayış ərazilərində “134 məktəb, 5 musiqi məktəbi, 48 uşaq 

bağçası” açılmışdır. Dünya Bankının araşdırmalarına görə, 

“məcburi köçkünlərin yerli məktəblərdə təhsil almalarına heç bir 

məhdudiyyət yoxdur”. Sumqayıt şəhərində yerləşən Qubadlı Rayon 

İcra Hakimiyyətinin rəsmisi bildirib ki, “2011-ci ildə Qubadlı 

məktəblərinin məzunları arasında universitetlərə qəbul göstəricisi 

41 % təşkil etmişdir”. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin 

sədri: “universitetlərə müraciət edən məcburi köçkün məzunların 

sayı getdikcə artır” – deyə bəyan etmişdir [31, s.13-18]. 

Bunun da əsas səbəbi dövlətin 2011-ci il Sərəncamına əsasən 

həm bakalavr, həm də magistr pillələrində ödənişli təhsil alan 

məcburi köçkün gənclərin təhsil haqqının dövlət hesabına 

ödənilməsi olmuşdur. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ konfliktinin həlli və 

Böyük Qayıdış proqramı 

Son onilliklərdə Azərbaycan hökuməti Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ konfliktinin ədalətli həlli və 

nəticələrinin dəf edilməsilə əlaqədar geniş iş aparmışdır. Hökumət 

münaqişəyə ədalətli beynəlxalq münasibətin formalaşdırılması, 1 

milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün hüquqlarının bərpası, 

ilhaq edilmiş torpaqların qaytarılması istiqamətində ciddi 

fəaliyyətlə, həmçinin təbliğat və təşviqatla məşğul olmuşdur.  

 “2003-2010-cu illərdə prezident İlham Əliyev Ermənistan 

prezidentləri ilə təkbətək, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, 

yaxud Rusiya prezidentinin iştirakı ilə 20-dən çox görüş keçirmiş, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və Azərbaycan torpaqlarının 

işğaldan azad olunması ilə bağlı məsələləri müzakirə etmişdir” [34, 

s.320, 324]. 
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Azərbaycan dövləti sosial inkişafla bağlı external və internal 

faktorları nəzərdə saxlayan sosial siyasət yürüdür. Qəbul edilmiş 

rəsmi proqramlarda müharibə şəraiti, qaçqın və məcburi 

köçkünlərlə bağlı məsələlər daim nəzərə saxlanılmışdır. 

Azərbaycan dövlətinin qəbul etdiyi proqramlar hazırki sosial 

inkişaf imkanlarını, həmçinin inkişaf perspektivlərini nəzərdə tutur. 

“Azərbaycan - 2020: gələcəyə baxış” konsepsiyasında göstərilən 

qaçqın və “məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin 

yüksəldilməsi, onların sıx məskunlaşdığı ərazilərdə sosial 

infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, həmçinin məşğulluğun 

artırılması, mikro kreditlərin verilməsi, köçkün gənclərin 

həvəsləndirilməsi, peşə təlimi və s. işlərlə yanaşı, yararsız 

binalarda fəaliyyət göstərən təhsil, səhiyyə müəssisələri üçün yeni 

binaların tikintisi və avadanlıqlarla təchiz edilməsi” ilə bağlı 

tədbirlər reallaşdırılmışdır [19]. 

Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə qədərki dövrdə 

“Böyük Repatriasiya (Böyük Qayıdış)” proqramının layihəsinin 

hazırlanması ilə bağlı 32 dövlət orqanından və 14 beynəlxalq 

təşkilatdan müvafiq təkliflər alınmışdır” [20]. Qaçqınların və 

Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına 

əsasən münaqişə nəticəsində ölkəmizə dəyən  “ümumi ziyan 60 

milyard dollardan çoxdur. “Böyük qayıdış” proqramında əsasən 

işğal edilmiş ərazilər “mərhələli şəkildə boşaldıldıqca, bərpa 

prosesinin ardıcıllıqla, mərhələlərlə aparılması” [23 s.1, 5] nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Bu gün Böyük Qayıdış proqramı hazırdır və “Post-konflikt 

ərazilərin bərpasına yönəldiləcək dövlət xərcləri inflyasiya amili 

nəzərə alınmaqla 22,7 mlrd. manat, və ya 28,4 mlrd. ABŞ $ 

olacaqdır. Bütün gözlənilən xərclərin 58,0%-i həyat təminatı 

sistemlərinin bərpasının, 39,4%-i infrastrukturun yenidən tikilib-

qurulmasının və cəmi 2,6%-i post-konflikt rayonlarda 

iqtisadiyyatın dirçəldilməsinin payına düşür” [28, s.50]. 

2020-ci il 8 noyabr qələbəsindən sonra artıq məcburi köçkün 

statusunun ləğvi prosesi istiqamətində dövlət siyasəti həyata keçirilir. 

Hazırda məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilmiş 20% Azərbaycan 

torpaqlarında yerləşdirilməsi məsələsi aktuallaşmışdır. Prezident 

 lham Əliyev – “azad edilmiş ərazilərdə qurulacaq şəhərlər 
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və kəndlər “smart-city”, “smart-village”, - yəni, “ağıllı şəhər”, 

“ağıllı kənd” konsepsiyası əsasında qurulmalıdır. ...şəhərsalma 

aparılarkən, layihələr icra edilərkən mütləq dünyanın ən qabaqcıl 

texnologiyaları orada tətbiq olunsun” – deyə bildirmişdir. 

Prezidentin göstərişi ilə Dağlıq Qarabağ bölgəsində işğaldan sonra 

yeni quruculuq proseinin mərkəzləşdirilməsi məqsədilə 

Əlaqələndirmə Qərargahı yaradılmış, Böyük Qayıdışla bağlı Strateji 

Fəaliyyət Planı və Tədbirlər Planı hazırlanmışdır. 
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Резюме 

В 21 веке межэтнические конфликты привели к 

глобализации миграционного процесса, обретя национальные и 

этнические характеристики.В третьем 

тысячелетииизмененились политические и идеологические 

границы стран, войны передаются из поколения в поколение и 

приобрели характер устойчивости, проблемы связанные с 
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положением беженцев и внутренне перемещенных лиц, стали 

обычными. 

Азербайджанская Республика, вовлеченная в 

национальный конфликт в конце ХХ века, также столкнулась с 

проблемой беженцев и мигрантов. 

Однако следует отметить, что принятые в нашей стране 

планомерные меры по решению проблем этой категории людей 

дали возможность прокомментировать азербайджанский 

пример преодоления проблемы беженцев и вынужденных 

переселенцев.До 8 ноября 2020 года - в течении 30 

летпроблема беженцев и вынужденных переселенцев в нашей 

стране оставался актуальной.Азербайджанское государство, 

победившийво Второй карабахской войне, принимает меры по 

устранению этой проблемы и реализует Великую программу 

возвращения, направленную на разрешение проблем 

вынужденных переселенцев на свои родные земли и отмену их 

статуса. 

Summary 

In the 21st century, inter-ethnic conflicts led to the 

globalization of the migration process, gaining national and ethnic 

characteristics. In the third millennium, the political and ideological 

boundaries of countries changed, wars passed from generation to 

generation and became sustainable, problems related to the situation 

of refugees and internally displaced persons became commonplace. 

The Republic of Azerbaijan, which was involved in the 

national conflict at the end of the twentieth century, also faced the 

problem of refugees and migrants. 

However, it should be noted that the systematic measures 

taken in our country to solve the problems of this category of people 

provided an opportunity to comment on the Azerbaijani example of 

overcoming the problem of refugees and internally displaced 

persons. Until November 8, 2020 - for 30 years, the problem of 

refugees and internally displaced persons in our country remained 

urgent. The Azerbaijani state, which won the Second Karabakh War, 

is taking measures to eliminate this problem and is implementing the 

Great Return Program aimed at resolving the problems of internally 

displaced persons to  native lands and abolishing their status. 
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     Sözer Akyıldırım                                                                                                                   

(Türkiyə) 

 

Esaretten özgürlüğe: Dağlık Karabağ zaferi 

 

19. Yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde devam eden Ermeni 

terörü Anadolu ve Kafkasya Türklüğünü hedef almış ve kitlesel 

katliamlara varmıştır. Buradan varılmaya çalışılan amaç Türkleri 

katlederek ya da yıldırıp göçe zorlayarak muhayyel “Büyük 

Ermenistan’ın sosyolojik zeminini oluşturmaktı. Ermeniler bir 

yandan terör faaliyetlerini yürütürken diğer yandan yayına sokmuş 

oldukları gazete ve dergiler üzerinden yapmış oldukları ajitasyonla 

Batı kamuoyunu kendi yanlarına çekmeye çalışmışlar; bunu da 

büyük ölçüde başarmışlardır. 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu Anadolu’da yaşayan 

Ermeniler, “beklenilen zaman geldi” diyerek bir yandan oluşturmuş 

oldukları milis kuvvetleriyle Rus ordusuna ilhak olurken, diğer 

yandan komitacılık faaliyetleriyle Osmanlı ordusunun cephe gerisini 

sabote etmeye çalıştılar. Osmanlı Devleti, bu büyük ihanete hukuk 

zemininde müdahale etti ve 27 Mayıs 1915’te çıkartılan “Sevk ve 

İskân Kanunu” ile “asi” Ermeniler enterne edildi.  

Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanılan hadiseler Ermeniler ve 

onların hamisi konumundaki emperyalist güçler tarafından üretilen 

propaganda kitapları ve yöntemleriyle ters yüz edilmiş ve insanlığın 

hafızası şaşırtılmıştır. Kaynağını buradan alan asılsız iddialar 20. 

yüzyılın tüm zamanlarını kuşatmış ve Türk milleti uluslararası 

kamuoyu önünde mahkûm edilmeye çalışılmıştır/çalışılmaktadır. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan 30 Ekim 1918 tarihli 

Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti’nin eli kolu bağlanmış ve 

Ermeniler hamileri tarafından bir kez daha silahlandırılıp 

cesaretlendirilerek harekete geçirilmiştir. Üç denizli Büyük 

Ermenistan hayaline kapılan Ermeniler; Bakü, Nahçıvan, Kars, 

Ardahan, Iğdır, Erzurum, Van, Muş, Bitlis, Maraş ve Çukurova’da 

Türk ve Müslüman katliamına girişmişlerdir. 
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Azerbaycan’da Kuba’da; Doğu Anadolu’da Erzurum Alacaköyü’nde, 

Kars’ta ve Iğdır’ın Gedikli, Hakmehmet ve Oba köylerinde yapılan 

kitlesel katliamlar Atatürk Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu 

tarafından yürütülen kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkartılmış 

ve insanlığın önüne ibret vesikası olarak konmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı sonrası Doğu Anadolu bölgesinde meydana 

gelen hadiselerin önü Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yürütülen 

Milli Mücadele stratejisiyle ve Şark Cephesi Komutanı Kâzım 

Karabekir Paşa’nın büyük enerjisiyle kesilmiş ve “Büyük 

Ermenistan” düşüncesi ebediyen hayal olmuştur. 

Ermenilerin yaşamış olduğu bu büyük hayal kırıklığı onları yeniden 

terör faaliyetlerine yöneltmiş ve kurulan Nemesis ve Asala 

örgütleriyle Türk devlet adamlarına ve diplomatlarına yönelik 

suikastlara girişmişlerdir. Bu dönemde Türk Dışişleri Bakanlığı 

görevlileri ve ailelerinden 31 kişi sadece Türk oldukları için 

acımasızca şehit edilmiştir. Bu vesileyle bu topraklar için canlarını 

veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 20. yüzyılın tüm 

zamanlarına yansıyan bu azgınlaşmış Ermeni terörü büyük ölçüde 

“hür dünya”nın gözü önünde ve maalesef başkentlerinde 

gerçekleşmiştir. Şiddet üzerinden propaganda yapılmıştır. Bu şiddeti 

hâlen sürdüren, besleyen ve terörü yücelten tüm çevreleri insanlık 

önünde kınıyoruz.  

Azerbaycan’ın stratejik durumu ve doğal kaynaklarla zengin olması 

onu her zaman diğer devletlerin ilgi merkezinde yapmıştır. Özellikle 

komşu ülkeler belli tarihi zamanlarda Azerbaycan’ın topraklarına 

karşı toprak taleplerinde bulundular. Toprak iddialarını halkımıza 

saldırganlık ve soygun pozisyonunda defalarca gösteren Ermeniler 

ikiyüzlülükleri, yalanları ve insanlık dışı davranışları ile bu 

düşmanlardan ayrılmaktadır. 

Tarihe bakarsak 30 Mart – 3 Nisan 1918 tarihleri arasında Bakü ve 

çevresinde Ermenilerin işledikleri soykırım sırasında 12.000 

Azerbaycan Türkü öldürüldü. Halkımıza yönelik trajedi basında yer 

bulmaya çalışılsa da engellerle karşılaşıldı. Dönemin yönetici güçleri 

bu olayları unutturmaya çalıştı ve halkımızı yeniden bu suçlularla 

yaşamaya zorladı.  

Yüzlerce yıl süren Ermeni saldırganlığı 1980-lerden daha belirgin bir 

biçimde kendini göstermeye başladı. Azerbaycan’ın ayrılmaz bir 
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parçası olan Dağlık Karabağ’a yönelik iddiaları düşmanı yeni bir 

saldırı başlatmaya sevk etti. Sakinleşmeyen Ermenileri Azerbaycan’a 

karşı yeniden kışkırtmaya başladılar. Tarihin en unutulmaz kanlı 

olayı olan 26 Şubat 1992'de Hocalıda yaptıkları soykırım 

Ermenilerle dost olmanın imkansızlığını kanıtladı.  Hocalı soykırımı 

sonucunda 63'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 

Hocalı sakini öldürüldü, 25 çocuk her iki ebeveynlerini, 130 çocuk 

ebeveynlerinden birini kaybetti. Düşmanın kurşunlarıyla 76'sı çocuk 

487 kişi yaralandı. 1275 kişi esir alındı. 68'i kadın 26'sı çocuk olmak 

üzere 150 tutsağın akıbeti hala bilinmiyor.  

Tarihe kara leke olarak geçen Hocalı soykırımında öldürülen insanlar 

insanlığa yakışmasa da düşman tarafından ağır işkenceye maruz 

kaldılar. Bebek demeden herkes gaddarcasına öldürüldü. Bütün 

bunlara rağmen dünya yine bu zulmü görmezden gelerek sessiz 

kaldı, bölgede barışın temin edilmesi için birtakım gruplar 

oluşturuldu ve kararlar alındı. Ancak bunların hiçbiri düşman 

tarafından yapılmadı. Bu dönemde kurulan AGİT MİNS Grubu da 

yükümlülüklerin yerine getirmemiş, bölgede barışı ve Azerbaycan’ın 

toprak bütünlüğünü sağlamamıştır. 

Azerbaycan toprakları neredeyse 30 yıldır düşman işgali altında. 

Yirminci yüzyılda soykırım, yağma, barbarlıktan doymayan 

Ermeniler, dünyanın barıştan insanlıktan ve COVİD-19 gibi ağır bir 

virüsten baktığı bir dönümde saldırgan politikasını sürdürdü. 

Düşmanın peş peşe provokasyonları, özellikle 12 Temmuz'da Tovuz 

olayları Azerbaycan için bardağı taşıran son damla oldu.  

Her zaman barışı tercih eden Azerbaycan bu kez düşmana hak ettiği 

cevabı vermeye hazırdı. Halkımıza karşı her zaman patronları 

pahasına bir saldırı politikası izleyen Ermeniler bir gerçeği unuttular. 

Şimdi onların önünde 90'ların Azerbaycan’ı durmuyor. Birinci 

Karabağ Savaşında Azerbaycan Türkleri silahsız ve güçsüzdü. Şimdi 

tüm modern ekipman ve silahlarla donatılmış Azerbaycan Ordusu 

toprağından bir karış bile düşmana vermeyecektir. Üstelik bütün 

dünyanın Ermeni karakterinden bıktığı bir zamanda, Ermeni 

yalanından canından doyduğu bir zamanda. 27 Eylül 2020'den 

itibaren Ermeniler cephe hattındaki topraklardan Azerbaycanlı 

sivillere ateş etmeye başladı. Şanlı Azerbaycan Ordusu 

Başkomutanın emriyle düşmana gereken cevabı verdi. Güçlü 
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ordumuzun önünde duramayan düşman korkakça kaçtı, yaralıları ve 

ekipmanları savaş alanında bırakarak ağır kayıplar verdi.  

Ermenistan topraklarında paniğe neden oldu. Ordumuzun önünde 

savaşma cesareti gösteremeyen Ermeniler sivil halka ateş açtı. 

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de işlenen terör eylemleri bu 

hainliği bir kez daha göstermiştir. Gence şehri 4 Ekim 2020'den beri 

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından sürekli roket ateşi altında. 

Gence'nin intikamının siperlerde alınmasının ardından düşman, 11 

Ekim 2020 günü saat 02:00 sularında yeni bir terör eylemi 

gerçekleştirdi. Askeri operasyonlar bölgesinden uzak olan Gence, 

Ermenistan topraklarından Scud-B Taktik Operasyonel Füze 

Kompleksinden atılan taktik balistik füzelerle yeniden ateşlendi. 

Sonuç olarak, Zafer Park çevresindeki konutlar çöktü, 5'i kadın 10 

kişi öldü ve 6'sı çocuk ve 16'sı kadın olmak üzere 35 kişi yaralandı. 

17 Ekim'de bitmez tükenmez düşman Gence'ye ağır toplarla ateş 

etmeye devam etti. Saldırıda 13 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. 

Ölenlerin 6'sı erkek, 4'ü kadın ve 3'ü çocuktu. Yaralanan 48 kişinin 

23'ü erkek, 5'i çocuktu ve 20'si kadın. İki çocuk kayıp. 27 Eylül'den 

bu yana Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarında toplam 63 sivil 

hayatını kaybetti, 282 kişi yaralandı. Harap durumdaki sivil tesis 

sayısı 341'e, apartman sayısı 90'a, konut sayısı 1.846'ya ulaştı. 

Ermeni tarafının insani ateşkesi ihlal ettiği unutulmamalıdır. Sonuç 

olarak  10 Ekim 2020'de Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri 

Bakanları'nın Moskova'da yaptığı görüşme sonucunda, insani ateşkes 

Ermenistan'ın askeri-siyasi liderliği tarafından büyük ölçüde ihlal 

edildi. İnsani ateşkesin ilk dakikalarından itibaren, uluslararası insani 

hukukun yükümlülüklerini ihlal eden Ermeni tarafı, Azerbaycan'ın 

sivil halkını kasıtlı olarak roket ve toplarla hedef aldı. Gence'deki 

olaylar, Ermenistan'ın insani ateşkese, askeri saldırıya ve Azerbaycan 

topraklarının yasadışı işgalini sürdürme niyetine uymadığının açık 

bir göstergesidir. Ermenistan'ı, uluslararası insancıl hukuk 

kapsamındaki yükümlülükleri de dahil olmak üzere uluslararası 

hukukun kanun ve ilkelerine uymaya ve BM Güvenlik Konseyi 

kararlarında belirtildiği üzere Azerbaycan'ın işgal altındaki 

topraklardan derhal, eksiksiz ve koşulsuz geri çekilmesi şartlarına 

uymaya çağırıyoruz. 
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      Tarihsel olarak, komşu ülkelere karşı sinsi toprak iddialarını 

gerçekleştirme, bir "Büyük Ermenistan" yaratma hayaliyle yaşayan 

Ermeni milliyetçileri, bir bütün olarak dünyaya ve insanlığa karşı 

korkunç suçlar politikası izlediler. Gerçekler, kötü şöhretli 

komşularımızın bu yasadışı iddiaları gerçekleştirmek için saldırı 

politikasını "ulusal mücadele" yoluna dönüştürerek devlet düzeyinde 

saldırı politikasını desteklediklerini göstermektedir. Aynı zamanda 

bazı yabancı güçlerin çıkarlarının ifadesi haline gelmiş ve bazı 

devletler Güney Kafkasya ve Batı Asya'da kendilerini güçlendirmek 

için her zaman "Ermeni meselesini" kendi çıkarları doğrultusunda 

kullanmaya çalışmışlardır. Ermeni milliyetçilerinin halkımıza karşı 

izledikleri soykırım ve saldırganlık politikasının iki yüz yılı aşkın bir 

geçmişi vardır. Bu iğrenç politikanın amacı, Azerbaycanlıları eski 

topraklarından çıkarmak, bu topraklarda Ermeni tarihçiler ve 

ideologlar tarafından icat edilen bir "Büyük Ermenistan" devleti 

kurmaktır. Bu amaçla aşamalı olarak yürütülen terör ve soykırım 

politikasının kanlı sonuçları, asırlardır bu barbarlığın kurbanı olan 

Azerbaycan halkının sadece büyük Türk dünyasını değil, tüm 

insanlığı kapsayan anılarında derin izler bırakmıştır. 

       27 Eylül'de başlayan çatışmalar, Paralı askerlerle, eski ve işe 

yaramaz silahlarla donatılmış korkak Ermeni Ordusu'nun, son kan 

damlasına kadar savaşan görkemli Azerbaycan Ordusu'nun önünde 

vatanına, bayrağına, devletine ve halkına bağlı olduğunu bir kez daha 

gösterdi. Cephede Azerbaycan askeri ile savaşamayan korkak 

düşman, yalanlarıyla yine dünyanın dikkatini bölgeye çekmeye 

çalışıyor. Yalanlar, provokasyonlar ve Azerbaycan'ın şanlı zaferleri 

sonucunda dünyanın gözleri yeniden Dağlık Karabağ'a çevrildi. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in izlediği 

politika neticesinde dünyanın birçok ülkesi artık Azerbaycan'ın 

toprak bütünlüğünü destekliyor ve Ermeni saldırısını kınıyor. 

Bugün Azerbaycan güçlü bir ulus devlet birliğine sahip. Bu birliğin 

gücü sayesinde topraklarımız birbiri ardına özgürleştiriliyor. 

Azerbaycan halkı Azerbaycan ordusuna, Başkomutanlığa inanıyor ve 

zafer umuyor. Çünkü Karabağ Azerbaycan'dır! 
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Şamil Mehdi 

(Azərbaycan) 

 

Müasir çağırışlar və Qarabağ 

2020-ci dünyada qlobal dəyişikliklər ili oldu. İlin əvvəlində yer 

kürəsini əhatə edən COVİD-19 pandemiyası yeni reallıqlar yaratdı: 

analoqu olmayan dövlətlərarası təcridolmalar, dövlətdaxili hərəkət və 

fəaliyyət məhdudiyyətləri, insan cəmiyyətlərində ənənəvi davranış və 

ünsiyyət formalarının tamamilə yeni formayra keçməsi və s. təbii ki, 

dünyada onsuz da zərif mövcud tarazlığın pozulmasına gətirib 

çıxardı. Nəticə olaraq sürətlə dəyişməkdə olan dünyada yaşayırıq. 

Ölkəmiz üçün də 2020-ci il əlamətdar il oldu. Rəşadətli Azərbaycan 

Əsgərinin (sıravi əsgər, çavuş və zabitlər) şücaəti nəticəsində 30 ilə 

yaxın işğal altında olan ərazilərimizdən yeddi rayon tam, bir neçə 

rayon isə qismən düşməndən azad edildi və nəzarətimizə keçdi. 

Ölkəmizin simvolu-siyasi və mədəni mərkəzi Şuşa şəhərində 

bayrağımız dalğalanır. Ölkə ərazisini Naxçıvanla dəmiryol və 

avtomobil yolu vasitəsilə bağlayacaq strateji “Zəngəzur 

koridoru”nun açılmasına razılıq əldə olunub. Ərazilərin minalardan 

təmizlənməsinə, varvarcasına dağıdılmış, viran qoyulmuş şəhər və 

kəndlərin bərpasına başlanır. Yaşayış yurdları hazır olduqca yurda 

böyük qayıdış, məskunlaşma prosesi başlayacaq. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bütün nailiyyətlərlə yanaşı, 

qeyri-müəyyənlik, təhlükələrlə üz-bə-üzük. 3 (üç) min kvadrat 

kilometrdən artıq ərazilərimizə (o cümlədən bizlər üçün simvolik 

məna kəsb edən Xocalıya) nəzarət edə bilmirik,-bu ərazilər tamamilə 

Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin (SQ) idarəçiliyi altındadır. Yeri 

gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya SQ statusu müəyyən 

edilməyib, səlahiyyət çərçivələri qoyulmayıb. Bu səbəbdən, rəsmi 

olmasa da, Sülhməramlı Qüvvələrin Rusiya hərbi bazasına çevrildiyi 

haqqında məlumatlar alırıq. “Laçın dəhlizi” vasitəsilə transferlərin 

maneəsiz olması, Ermənistan ərazisindən ölkəmizə keçid edənlərin 

sərhədçilərimiz tərəfindən nəzarət etmə imkansızlığı istənilən zaman 

arzuolunmaz fəsadlara gətirib çıxara bilər. Strateji əhəmiyyət daşıyan 

Kəlbəcər ərazisinə yalnız Rusiya SQ-in icazə və yönləndirilməsi 

nəticəsində gedə bilirik. 
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Təhlükələrin digər qrupu isə ölkədaxili problemlərlə bağlıdır. 

Narahatedici məqamlardan biri məcburi köçkünlərin qayıdışı və 

məskunlaşması ilə bağlı konkret məlumatların yoxluğudur. Hərbi 

əməliyyatların bitməsindən  beş aya yaxın vaxtın keçməsinə 

baxmayaraq, təxminən 600-700 (altı yüz-yeddi yüz) min insanın 

köçürülməsini nəzərdə tutan strategiyanın müzakirəyə çıxarılmaması, 

ictimai müzakirələrin başlanmaması, insanlarla birbaşa ünsiyyətin 

qurulmaması qayıdışın həyata keçirilməsində böyük problemlər 

yarada bilər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin - böyük şəhər və 

rayon mərkəzlərindən tutmuş ən ucqar kəndlərə qədər 

məskunlaşdırılmasının həyata keçirilməsinin strateji məsələ 

olduğunu qeyd etmək artıqdır. 

Daha bir təhlükə ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlaşması, insanların 

gəlirlərinin aşağı düşməsi, yaşam səviyyəsinin kəskin pisləşməsidir. 

Son illər korrupsiya səviyyəsinin nisbətən aşağı salınmasına (ASAN 

xidmət, məişət korrupsiyası, bəzi Ali məktəblərdə rüşvətin 

yığışdırılması və ya azaldılması) baxmayaraq inhisarçılığın 

güclənməsi, sistemli islahatların aparılmaması ölkə iqtisadiyyatına 

ciddi zərbə vurmaqdadır. Sosial ədalət prinsipinin, hüquq bərabərlik 

prinsipinin seçmə əsaslarla tətbiqi cəmiyyət arasında gərginliyi 

artırır. Pandemiya məhdudiyyətləri dövründə birdəfəlik sosial 

yardımın ayrılması mexanizmi, aztəminatlı ailələrə yardımın təşkili, 

sahibkar subyektlərinə yardımların ayrılması və həyata keçirilməsi 

mexanizmi ciddi etirazlar doğurur. Vətən müharibəsi qazi və 

veteranlarına qayğı ilə bağlı narazılıqlar səngimək bilmir. Yol verilən 

çatışmamazlıqlar arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər.  

İctimai nəzarətin yoxluğu, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, 

QHT-lərin “gongo”laşdırılması Azərbaycanda Ordu quruculuğunda 

buraxılan səhvlərin (Ali ordu rəhbərliyində kadr problemləri, “Tərtər 

işi” adı altında tanınan döyüş zabitlərinə divan tutulması, General və 

polkovnik rütbəsindəki zabit itkilərimizin sayı və s.) nəticələrinin acı 

bədəlini Vətən müharibəsi dövründəki əsassız itkilərimizin sayında 

gördük.  

Yaxın zamanlarda ölkəmizi gözləyən təhlükələrin siyahısını uzatmaq 

olar və bu siyahı heç də qısa olmayacaq. Yaxın zaman kəsyində əsas 

təhlükələr yuxarıda qeyd olunanlar olacaq və bu təhlükələr tam 
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aradan qaldırılmalı, və ya qismən neytrallaşdırılmalı, mənfi təsiri 

minimallaşdırılmalıdır. 

Ümumiləşdirsək , əsas iki istiqamətdə çağırışlarla ayaqlaşmaq 

məcburiyyətindəyik. 

Birinci istiqamət xarici proseslərdir ki, II Dünya müharibəsindən 

sonra qəbul edilmiş dövlətlərarası münasibətlər Soyuq Müharibə 

nəticəsində SSRİ-nin dağılması ilə nisbi tarazlıq pozuldu və 

birqütblü - ABŞ dominantlığı altında münasibətlərə çevrildi. Son 

otuz ildə qloballaşmış dünyada bir neçə yeni qlobal və regional güc 

mərkəzləri formalaşmağa başlanır. İnteqrasiya prosesləri ilə eyni 

zamanda dezinteqrasiya (Brexit) prosesləri güclənir. Çinin qlobal 

gücə çevrilməsi ilə yanaşı Avropa Birliyini tərk etmiş Böyük 

Britaniyanın müstəqil və aqressiv siyasət yürütməyə başladığının 

şahidi oluruq.  

Mart ayının sonunda Britaniya hökuməti müdafiə və xarici siyasəti 

ilə bağlı kompleks ümumi Baxış sənədini açıqlayıb. Dünyada gedən 

prosesləri, regionda baş verəcək dəyişiklikləri başa düşmək üçün 

Baxış böyük maraq kəsb edir. Sənədlə qısa tanışlıq ölkəmizə birbaşa 

təsir edəcək proseslər haqqında nəticə çıxarmağa imkan verir. 

Sənəddə ABŞ rəhbərliyi altında ingilisdilli ölkələrin (Böyük 

Britaniya, Avstraliya, Kanada, Yeni Zelandiya) “Beş göz” (Five 

eyes), alyansında Böyük Britaniya Avropa təmsilçisi kimi görünür. 

Bu ölkələr dünyada “Qərb dəyərləri”nin daşıyıcısı və yayıcısı rolunu 

oynayacaq. Məqsəd -ABŞ rəhbərliyi altında müasir qərb 

cəmiyyətlərinin ideya, norma, qayda və standartlarına əsaslanan 

beynəlxalq düzənin qurulmasıdır. Demokratiya, açıq cəmiyyət 

prinsipləri və insan haqlarını təşviq etmək yolu ilə Qərbin dünyadakı 

hakim mövqeyini bərpa etmək vəzifəsi prioritet kimi qoyulur. Müasir 

dövrün tələbinə uyğun olaraq sənəddə elm və texnologiyanın 

inkişafına xüsusi önəm verilir və onun əsasında həmişə olduğu kimi 

“İngilis yumşaq gücü”nün təsirli olmasına diqqət ayrılır. 

Böyük Britaniya avtoritar Çin və Rusiyayanın nüfuzunun 

zəiflədilməsinə yönəlmiş istənilən proseslərə dəstək olacağını 

bildirir. Eyni zamanda, Çin əsas sistem rəqib adlandırılsa da, 

Rusiyaya“ milli təhlükəsizlik üçün ən ciddi təhlükə” statusu verilir. 

Bu müddəanın praktiki təsirini artıq görürük. Belorusda prezident 

seçkilərindən sonra yaranmış gərginlik siyasi böhrana çevrildi və 
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hələ də davam edir. Rusiya və Ukrayna arasında yaşanan gərginlik 

pik həddinə çatdırıldı. Dövlətlərin bir-birinə qarşı iri hərbi 

əməliyyatlara (iki ölkə sərhədində iki yüz mindən yuxarı hərbi heyət 

və çoxsaylı texnika toplanıb) başlayacağı hər an gözləniləndir. 

Aprelin son günlərində Orta Asiyada Rusiyanın iki yaxın müttəfiqi 

(KTMT və Aİİ üzvləri) Qırğızıstan və Tacikistan arasında böyük 

insan və maddi itkilərə səbəb olan hərbi toqquşma baş verdi. 

Rusiyanın özündə müxalif lider A.Navalnının həbs və saxlanma 

şəraitinə görə son illərin ən böyük mitinq-yürüşü keçirildi. Avropa 

Parlamenti Rusiyanın beynəlxalq bank ödəniş sistemindən 

çıxarılması və “Şimal axını 2” qaz kəmərinin çəkilişinə qadağa 

qoyulmasını tələb edən qətnamə qəbul edib. Bu hadisələr onu 

göstərir ki, Rusiya Federasiyasına qarşı hibrid müharibə artıq həyata 

keçirilir və vüsət almağa başlayır. 

Eyni zamanda biz Qərbin avtoritar saydığı, strateji müttəfiqimiz 

Türkiyəyə qarşı təzyiqlərin artdığını görürük (Dövlət məmurlarına və 

şirkətlərə sanksiyaların qoyulması, F35 təyyarə layihəsindən 

kənarlaşdırılması, ABŞ prezidenti tərəfindən erməni soyqırımı 

(“genocide”) ifadəsinin işlədilməsi və s.).  

Türkiyə və Rusiyaya təzyiqlər timsalında nəticə çıxarmaq olar ki, 

ölkəmizə qarşı müəyyən addımların atılması gözləniləndir. Çünki, 

ölkəmizdə demokratiya, açıq cəmiyyət prinsipləri, insan haqları, 

ədalətsiz və qeyri-şəffaf seçkilər, məhkəmə sistemi, mətbuat 

azadlığının məhdudlaşdırılması və s. dəfələrlə tənqid olunub, 

beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında əks etdirilib. Ölkə rəhbərliyi 

bunları erməni lobbisinin təsiri altında edilməsi ilə izah etsə də 

dəyərləndirmələrin kifayət qədər əsası olduğu məlumdur.  

Əfsuslar olsun ki, bizdən fərqlı olaraq Ermənistan Gürcüstandan 

sonra regionda qismən azad ölkə, demokratiya yolunda irəliləyən 

ikinci ölkə kimi tanınır. Məhz bu amil Ermənistana tam hərbi məğlub 

olmasına baxmayaraq, “Qarabağ Respublikası”nın status məsələsini 

beynəlxalq təşkilatlar, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində 

müzakirəyə çıxarıb həll olunmasını tələb etməyə şərait yaradır. 

Rusiya SQ nəzarətində olan ərazilərdə yerli icra orqanları fəaliyyət 

göstərir, silahlı qüvvələr mövcudluğunu saxlayır, hərbi qulluğa 

səfərbərlik elan olunur, bərpa və yeni tikinti işləri görülməyə 

başlayır. Bir sıra dövlətlərin, Ermənistanın rəsmi təmsilçiləri 
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maneəsiz Xankəndinə səfərlər edir, rəsmi görüş və müzakirələrin 

aparıldığını bəyan edirlər. 

Nəzərə alsaq ki, Qarabağ məsələsində hərbi uğurlarımız olsa da, 

dünya tərəfindən qəbul ediləcək siyasi həll üçün mövqeyimiz 

“avtoritar” Azərbaycan və “qismən azad” Ermənistan statusuna görə 

xeyli zəifdir.  

İkinci çağırış isə ölkədaxili məsələlərlə bağlıdır. İstənilən hakimiyyət 

inandırma və məcburiyyət üzərində bərqərar olur. Hakimiyyətin 

legitimliyi əhalinin əksər qisminin hakimiyyətin siyasəti ilə 

razılaşdığı (“mən hakimiyyəti dəstəkləyirəm”), siyasətdən uzaq 

olduğu (“mən siyasətə qarışmıram”) və reallığa məhkum olduğu 

(“biz kimik”, “biz nə edə bilərik”) hallarda əldə olunur. Legitimlik 

əldə olunması yolunda avtoritar hakimiyyət cəmiyyətin müəyyən 

kəsimini (dövlət sektorunda çalışanları, yaradıcı insanları, ictimai 

fəalları, gənclərin müəyyən hissəsini) müxtəlif ictimai təşkilatlar 

(yaradıcılıq ittifaqları, QHT, gənclər təşkilatı və s.) imtiyazlarla 

(fəxri ad və təqaüdlər, mükafatlandırmalar, mənzillə təmin edilmə) 

təmin edir, özünə loyallıq qazanır. Yerdə qalan hissə isə daha çox 

məcburolmaya (cərimələr, təcridolmalar, həbslər və s.) məruz qalır. 

Qərarların mərkəzləşdirilmiş şəkildə bir mərkəzdə qəbul olunması, 

bu prosesin gedişində əhalinin geniş kütləsinin müzakirələrdən 

kənarda qalması legitimliyin zədələnməsinə və zəifləməsinə gətirib 

çıxarır. Yaxın dövrdə Ermənistan və ondan təzyiq aləti kimi istifadə 

edən dövlətlərə qarşı (Fransa, ABŞ, Rusiya və s.) dayanaqlı mövqeyə 

sahib olmaq üçün ölkə idarəçiliyində legitimliyə daha çox 

“İnandırma” əsasında nail olmaq lazımdır.  

44 günlük Vətən müharibəsi və ondan sonrakı dövrdə xalq tərəfindən 

hakimiyyətin legitimliyinin təsdiqinin şahidi olduq. Hərbi 

əməliyyatların qəfil başlaması, informasiyanın tam məhdudlaşması, 

əməliyyatların ilk günlər itkilərin çoxluğu, mülki əhalimiz arasında 

çoxsaylı tələfatlara və s. baxmayaraq xalq, hətta ən kəskin müxalif 

siyasi qüvvələr belə hakimiyyətin atdığı addımları dəstəklədi və 

illərlə arzuladığımız ümummilli həmrəylik nümunəsinin şahidi 

olduq. Xalq və Hakimiyyətin birliyi sadəcə riyazi yox, sinerjik effekt 

yaratdı və nəticə göz qabağındadır. Şübhəsiz ki, Azərbaycan üçün 

taleyüklü dəyişikliklərin baş verdiyi dövrdə Xalq və Hakimiyyətin 
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vəhdəti, müharibə zamanı əldə olunmuş milli birlik çat verməməli, 

daha da möhkəmləndirilməlidir.   

Sonda, daha bir vacib məqamı qeyd etmək lazımdır.  

Uğurlu hərbi əməliyyatlarımız ilk növbədə qardaş Türkiyədə müasir 

təhsil almış zabitlərimizlə bağlılığı heç kimdə şübhə doğurmur. 

Dünya hərbi ekspert mərkəzlərinin ümumi rəyinə görə ordumuzun 

elm-texnologiyaların son nailiyyətləri-süni intellekt əsasında 

hazırlanmış yüksəkdəqiqli silahlardan (PUA, HARROP, smart döyüş 

sursatı və s.) istifadə etməsi düşmən qüvvələrin tez bir zamanda 

darmadağın edilməsinə, hücumda olmasına baxmayaraq müdafiə 

olunanlardan az itki verməsinə (klassik nisbət 3-5:1 əvəzinə 1:2-2.5), 

rəqib dinc əhalinin, demək olar ki, zərər çəkməməsinə səbəb 

olmuşdur. 

Buradan çıxan nəticə: Müasir dinamik, sürətlə dəyişən dünyada 

inkişafın ilk baxışda sadə görsənən, lakin az-az ölkələr tərəfindən 

rellaşdırılan formulu var: Təhsil+Elm+İnnovasiya. Məhz bu 

formulun həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasına yaxın və 

uzaq gələcəkdə çağırışlara vaxtında hazır olmağa, dəyişiklikləri 

itkisiz aparmağa imkan yaradacaq. 

 

 

Tamilla Əliyeva                                                                                                                        

(Türkiyə) 

 

Azerbaycan’ın Aran Karabağ Bölgesinin  

Sözlü Edebiyatında Toprak 

 

Özet 

            Eski dönemlerden bu güne gibi ister edebiyatta, isterse onun 

temel taşını oluşturan çok zengin sözlü edebiyatımızda toprakla ilgili 

çok ifadeler kullanılmıştır. Azerbaycan folkloru umum Türk 

folklorunun bir kolu olarak çok zengindir. Azerbaycan folklorunun 

zenginliğinin bir nedeni de onun çeşitli bölgelerinden toplanılan 

folklor örneklerinde farkı özellikler olmasıdır. Örneğin, Karabağ 

bölgesinde toplanılan folklor örnekleri Şirvan bölgesindeki 

örneklerden farklıdır. Ama ne kadar farklı olsa da aynı kaynaktan su 

içtiği için benzerlikler daha fazladır. Folklorumuzda sürekli ismi 
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gecen doğanın annesi sayılan toprakla ilgili çok sayıda örnekler 

vardır. Bu örneklere Azerbaycan’ın Aran Karabağ bölgesinde de 

rastladık. Sözlü edebiyatın çeşitli türlerinden olan masal, halk 

hikâyeleri, efsane rivayet, atasözleri, fıkra, deyim, ninniler, alkışlar, 

bed dualar veya merasimler, örf adetler, törenlerde toprakla ilgili çok 

sayıda örnekler vardır. Makalede bunlar hakkında bilgi verilecek, 

örnekler sunulacaktır. Bu örneklerin alındığı kaynaklar da eserde 

kendine yer bulacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Azerbaycan, Aran Karabağ, Sözlü Edebiyat, 

Toprak, Örnekler 

 

 

              Giriş  
 

          Göründüğü gibi makalede Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde* 

toprakla ilgili Halk Biliminden sohbet açacağız. Öncelikle Karabağ 

hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Yani Karabağ’ın tarihine bir 

seyahat yapacağız. Dağlık Karabağ Küçük Kafkasya’nın Güney 

Doğu bölgesinde yerleşmektedir. Adından belli olduğu gibi dağlık 

yerdir. Yüz ölçümü 4 bin 392 kim.dır. Vilayetin arazisi Kuzeyden 

Güneye 120 km, Doğudan Batıya 35-60 kim.dır. (Aliyev 1989: 3) 

          Karabağ’da bir zamanlar 40’dan fazla halkın sağlığına fayda 

veren, ilaç olarak kullanılan mineral sular çıkmaktadır. Karabağ’ın 

hem dağlık hem düzen gâh bölgesi vardır. Düzen gâh bölge Aran 

Karabağ adlanmaktadır. Bu bölgeler bir biriyle dostluk, kardeşlik 

şeraitinde yaşamışlar.  

          Karabağ’ın doğası çok zengindir. Burada daime başı karlı 

yüksek dağlar, gür sulu nehirleri vardır. En büyük nehirler: Terter, 

İncecay, Haçıncay, Gergercay, Köndelencay ve Kuruçay. (Aliyev 

1989: 3) 

          Ormanlarında çok kıymetli ağaçlar vardır. Onlara örnek 

olarak, Palıt, fıstık, göyrüş, cöke, veles, karacöhre vs. göstermek 

olar. Meyve ağaçlarından ceviz, elma, armut, erik, kızılcık ağaçları,  

yerin altındaki madenlerde değerli filiz vardır. Mis, mermer, gil, 

mergeli, tebeşir yatakları dünyanın dikkatini çekmiştir. Şuşa şehrinin 

yakınlığında Narzan denilen karbonlu-demirli se çeşmesi dünyanın 

çeşitli ülkelerine satılmaktadır.  Kelbecer dağlarında altın madenleri 
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vardır.  Karabağ Azerbaycan’ın en güzel ve bereketli bir bölgesi 

olmakla beraber aynı zamanda aynı zamanda ilk insanın burada 

yaşaması ile de ünlü olmuştur. Fuzuli şehrinde nadir insan meskeni 

olan Azıh mağarasının bulunması buna örnektir. Kür ve Araz 

nehirlerinin arasında yerleşen bu bölge söylemeye esas veriyor ki,  

bu arazı Ak deniz ve Kuzey Afrika ilr birlikte beşeriyetin ulu 

ecdadının mevcut olduğu zonaya dâhil olmuştur.  

**Aran Karabağ dediğimizde biz esasen Dağlık Karabağ’ın Fuzuli 

kentinin yarım saatlik mesafesinde yerleşen Beylegan kentini kast 

ettik. Her zaman Dağlık Karabağ’dan bura insanlar göç etmiş, 

Fuzuli kentinin işkal olunanda da demek olar ki, en fazla göç olan 

Beylegan kenti olmuştur. Biz burada hem yerli ahaliden, hem de 

Dağlık Karabağ’dan gelen göçkünlerden toprakla ilgili malzeme 

topladık. 

Burada insan bir biososyal ve sosyal varlık gibi teşekkül bulmuştur.  

Azıh mağarasında insan (Azıhantrop)  çok erken ateşi bulmuş, ona 

sahip olmuş, odu uzun süre koruyup saklamayı başarmıştır. Burada 

350-400 bin yıl önce yaşamış kadının çenesi bulunmuştur. Bu olay 

Fransa’nın Totavel bölgesinden bulunmuş tapıntılarla aynıdır. Azıhta 

ayı kellesinden olan bölge vardır. Onlar kelle ayini yapmışlar, bu da 

sonradan oluşan dinin ilkin versiyonu da ola bilir tasavvurunu 

uyandırmaktadır 

        Onlar ayı kelleleri üzerinde işaretler koymuşlar Bu da onu 

gösterir ki, uzayı, yıldızları, gök cisimlerini öğrenmek için teşebbüs 

göstermişler.  

         Tanınmış bilim insanı tarihçi Reşit Göyüşov Karabağ’ın 

Geçmişine Seyahat adlı eserinde bu bölgenin zengin kültürü, maddi-

medeniyet abideleri olduğunu eserinde dile getirmektedir: 

    “Dünyada ilk insanın meskenlerden olan ve asırlar boyu sadece 

Azerbaycan’ın değil, bütün Kafkasların siyasi, iktisadi, kültürel 

hayatında önemli rol oynamış Karabağ’ın oldukça zengin bir geçmişi 

vardır. Asırlar boyu sömürgecilerin savaşlarına maruz kalmış 

Karabağ nüfuzu kendi kimliklerini koruyup saklamış, bu bölgenin 

çok asırlık tarihini kendinde sergileyen zengin maddi-medeniyet 

abideleri ortaya koymuş, onu şimdiki nesille iletmiştir. Karabağ 

zengin tarihi ve abideleri, halk bilimi ile dünya bilim insanlarının, 
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özellikle Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve diğer 

ülkelerin dikkatini üzerine çekmiştir.”(Göyüşov 1993: 3) 

           Azerbaycan’da Genel Olarak Halk Bilimine Bir Bakış: 

        Azerbaycan Doğu’nun en eski kültür ülkelerinden biri 

sayılmaktadır. Güneşli, verimli topraklı bu ülke insanların yaşaması 

için elverişli idi. Arkeoloji kazıntılar da bu denilenleri 

onaylamaktadır. İlk insanın yaşadığı mağara da Azerbaycan’ın 

Karabağ bölgesindedir. Bu yerlerde yaşayan insanlar ilk olarak ateşi 

elde etmiş, sonra tunç aletler hazırlamış, böylece topraktan aldıkları 

mahsulü artırmışlar. “Bu ülkenin Güneyinde Atropaten, Kuzeyinde 

Albanıya’da yüksek medeniyet olmuştur. Bu ülkeler o dönemde 

medeniyet beşiği sayılan Yunanistan ve Roma ile kültürel ilişkileri 

vardı. “ (Veliyev 1970: 99) 

         Bütün halklarda olduğu gibi Azerbaycanlılar da doğanın kör 

tabii küvetlerine karsı aciz idiler.  Onlar doğa üzerinde hâkim olmak 

isteseler de aciz idiler. Bunun sonucu onlar olaylar karşısında aciz 

idiler ve magiyaya-efsuna itikat, inam ortaya çıkıyordu. Doğa 

olaylarına etki göstermek, ananın ilk evladını dışarı çıkarır, yerden 

doluyu alarak dişin arasına koyar, kırır ve diyordular: Ben kestim sen 

de kes. Bununla doğaya emir ediyor, ona etki gösterirdiler.  İnsanlar 

doğa olayları arasında benzerlikler arıyor, böylece, doğanın sırrını 

çözmeye çalışıyordular.  

       Rus halk biliminin araştırılmasında büyük emeği olan Maksim 

Gorki bu hakta şöyle yazmaktadır: “Kadim insanlar emeklerini 

hafifletmekle beraber, aynı zamanda dört ve iki ayaklı düşmana karşı 

silahlanırken söz ile doğanın belalarına da etki göstermek istemişler. 

“ Gorki 1935: 9) 

      Demek büyük edip insanın sözünün gücüne inanmıştır. “Bu 

anlamda Azerbaycan halk biliminin eski örneklerinden hesap olunan 

sihirli masallarda sehir düsturlarına inam güçlüdür. Böyle ki sihir ve 

düstur aracılığı ile insanlar müşkül meseleleri hal ediyor, Tanrılara 

etki gösterir, hiçbir fevkalade kuvve bu kahramanların karşısında 

dayanamaz (Veliyev 1970: 101) 

      Azerbaycan halk bilimi esatirle, efsunla, falla başlasa da en fazla 

merasimler dikkati çekmektedir. Merasimler iki yere bölünür: Aile-

sosyal ve Mevsim merasimleri 



511 
 

         Aile- sosyal merasimlerinin içinde en fazla dikkati çeken düğün 

ve ata-baba günü merasimleridir. Merasimlerde birkaç örneğe rast 

geldik. Örneğin, mezar toprağının okşanması, ölen için daim 

ağlayanın sırtına bir avuç mezar toprağının dökülmesi vs. 

Aran Karabağ’da Yaşayan Halkın Sözlü Edebiyatına Genel Bir 

Bakış 

         Karabağ Azerbaycan’da en fazla halk bilimi örnekleri olan 

bölgedir. Onun hem doğası, tarihi, maddi medeniyet abideleri 

buradaki folklorun daha da gelişmesine imkân yaratmıştır. 

Karabağ’da halk bilimi örneklerinin toplanması tarihi çok eskilere 

gedip çıkmaktadır. Bu bölgede her taşın, kayanın altında folklor 

örneği yatmaktadır. İnsanların konuşması baştanbaşa folklor 

örnekleriyle zengindir. Azerbaycan’da faaliyet gösteren Folklor 

Enstitüsü hayırhah ve önemli bir projeni hayata geçirmiş Karabağ’da 

yaşayanların dilinden halk bilimi örnekleri toplamış, birkaç ciltte 

yayımlamıştır. Kitabın ön sözünde Karabağ folklorunun 

toplanmasının tarihinden söz açılmaktadır. Belli oluyor ki, bu işe 

19.yüzyıllarda başlanılmıştır. En eski matbu organlarından olan 

“Tiflis Əxbar”da ve diğer gazete ve dergilerde Karabağ, onun tarihi-

etnografik manzarası hakkında yazılara rast gelinmektedir. Bu 

malumatları 2012 yılında Azerbaycan’da Folklor Enstitüsü 

tarafından yayımlanan Karabağ: Folklor Da Bir Tarihtir itabından 

aldık. Kitaptan öğreniriz ki, 19.yüzyıllıkta ünlü Karabağ Nameler 

kitaplarında da o bölgenin kültürü ve folkloru ile bağlı değerli 

malzeme elde etmek mümkündür. 

        “20.yuzyıllıgın başlarında Karabağ bölgesinde folklor örnekleri 

daha geniş migyasta toplanmış ve yayımlanmıştır. Ceyhun Bey 

Hacıbeyli’nin Karabağ’ın Diyalekti ve Folkloru kitabı Fransız 

dilinde Paris’te basılmış, sonralar Azerbaycan diline çevrilerek 

Bakıda ışık yüzü görmüştür. Bölge folklorunun toplanmasında 1923 

yılında kurulmuş Azerbaycan Tatkik ve Tetebbö Cemiyeti’nin rolü 

olmuştur. “ (Karabag: Foklor Da Bir Tarihtir 2012:3) 

        Kitaptan öğreniriz ki,  aynı zamanda A.V.Bagrin’in editörlüğü 

ile Rusçaya çevrilerek 1930 yılında basılan folklor örnekleri 

kitabinde Karabağ folkloruna da özel yer ayrılmıştır. Elimizdeki bu 

kitabı hazırlayanlar 1980’ı yollardan başlayarak Karadağ ahalisinin 

Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerine göç etmelerini göz önüne tutarak 
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onlarla bu zor durmuşlarda görüşmüş ve kalbi Ermenilerin işkâlı 

altında kalan vatanın folklorunu yine de gözyaşı ile bunu 

değerlendirmek için toplayanlara yardım etmişler. Her zaman kalbi 

vatan için dövünene insanlar vatanin işkâlı durumu ile ilgili yeni 

bayatılar da ortaya koymuşlar. Bu örneklerde kackınlık, köcgünlük 

hayatı dile getirilmiştir: 

Kitabın Gülistandı, 

Aç, oku gülistandı. 

Kaçkının gözyaşından, 

Bahçede gül ıslandı. 

 

           Azebaycanın ünlü şairi, Gazah’ta doğan, ömrünü Karabağ’da 

yaşayıp orada ebediyete kavuşan Molla Penah Vaki Karabağ’ın her 

taşının, toprağının folklorun incisi bayatıya benzetir: 

Külli-Karabağ’ın abi hayatı 

Nezmü nazik bayatıdır bayatı 

 

 diyor. 

     Aran Karabağ Folklorunda Toprak Konusu 

            Karabağ folkloru çeşitli konular ele alınmıştır. Bunlardan biri 

de toprak konusudur. Biz bunu konuyu işlerken Dağlık Karabağ’dan 

Aran Karabağ’a, özellikle Dağlık Karabağ’ın Fuzuli, Cebrayıl, 

Kubatlı bölgelerinden Beylegan şehrine gelenler ve onun 

yakınlığında salınmış Gayıdış, Dönüş kasabalarında meskûnlaşan 

Karabağlılarla buluştuk, onların söz bohçalarındaki toprak ilgili halk 

bilimi örneklerini kaleme aldık. Görüştüğümüz insanların adını, 

soyadını, doğum tarihini yazdık. 

         İster Dağlık, isterse de Aran Karabağ’da toprağa saygı, sevgi 

kökü İkicayarası kültürüne bağlanan Yaz, Bahar kutlamalarına, yani 

Nevruz, Yeni Gün kutlamalarına gedip çıkıyor. Bahar demek toprak 

demek. Toprak demek ruzu demek. Bütün dünyadaki insanlar gibi 

Karabağlılar baharda toprakla haşır neşir olur, onu şumlayır, 

gübreleyir, kurumuş ağaçları kesir, tarlaya gidiyor, şum şenlikleri. 

Yani toprağın hazırlanması şenliklerini düzenleyirler. Toprakla ilgili, 

ayinler icra ediyor, Azerbaycan’ın ünlü bilim insanı Mireli Seyidov 

Yaz Gelir kitabında bunu ele alarak fikirlerini dünyaca ünlü yazar 

M.İbrahimov’un fikirlerinden örnek getirerek şöyle yazmıştır:  
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          “Bahar gelirken Yazhanım yerin üzerine çıkıyor, toprak cana 

geliyor, nefes alıyor” (Seyidov 1990: 10) 

             Ünlü Azerbaycan yazarı Mirza İbrahimov’un bu fikrini 

Karabag’ın Fuzuli kentinden olan bu gün Aran Karabağ’da yaşayan 

Melek Muradova şöyle dile getirmektedir: “Biz Nevruzu hasretle 

bekliyorduk, Bahçeye çıkar, toprağı şumlar, buğlanan, nefes alan 

toprağı avuçlayıp öper, başımızın üzerine koyardık.” 

           Azerbaycan’ın ünlü bilim insanı A.Nebiyev’in İlahır 

Çarşamba kitabinda(Nebiyev 1992: 42) Toprakla ilgili efsaneyi Aran 

Karabag’ın Beylegan kentinin Daşburun kasabasında Naile 

Kahramanova’dan duyduk. Naile Hanım şöyle dedi: “Nenemden 

duymuştum ki, kışta toprak uyur, artık insanların yiyecekleri bitmek 

üzere. O zaman Su, Ateş, Külek toplaşıp Toprak Hatunun yanına 

gidiyorlar. Onu uyandırıp derler: İnsanlar açtır, kıtlık çekiyorlar. 

Kalk, onlara yardım et. Toprak Hatun der: İnsanları felakete salan 

kendisi felakete düşer.  Der, kalkar, arkadaşları Su, Ateş, Külek ve 

Toprakla ele ele tutuşup insanlara yardıma koşarlar. 

            Ve toprak hakkında şöyle ata sözleri söylerdik: Toprak der; 

Döv beni, doyurum seni; Toprak der;  Öldür beni, diriltim seni; 

Toprağın karası yüz ağardır. 

         Folklorun eski türlerinden biri de mitler, efsane ve 

rivayetlerdir. Karabağ’dan toplanışmış rivayetlerden biri de İnsanın 

Yaratılışı ile bağlıdır. Bu rivayette şöyle denilmiştir ”Bizim 

ecdadımız Âdem Atadır. Onu topraktan düzeltmişler” (Karabağ: 

Folklor Da Bir Tarihtir 2012; 15) 

         Karabağ: Folklor Da Bir Tarihtir kitabında İnsanın yaratılışı 

konusundaki efsane bir farklı versiyonda dikkati çekmektedir. “Allah 

insan yaratmak istiyormuş. Melekleri gönderir ki yeren toprak 

getirsin. Âmâ toprak çığlık yapar. Melekler toprağı götüre 

bilmiyorlar. Sonda Allah Azrail’i gönderir. Azrail gedmek istemiyor. 

Allah diyor git. Toprak Azrail’ın toprak götürmesine razı olmuyor. 

Hep aynı sözü tekrar ediyor: Ben canlıyım bana dokunma, yaralama 

beni. Sonda Azrail diyor: Senden aldığım sana geri dönecek. O 

zaman toprak Azrail’e toprak veriyor. 

           Demek insan topraktan yaranıp sonda yine toprağa gidecek, 

toprak olacak…(Karabağ: Folklor Da Bir Tarihtir 2012: 3) 
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           Karabağ: Folklor Da Bir Tarihtir kitabının 2.ı cildinde İnsanın 

Yaranışı ve toprakla ilgili bir başka versiyon da vardır.  Burada Allah 

dört meleğine Azrayıl, Mikayıi, Cebrayıl ve İsrafil’e der ki, gidin 

dünyanın dört tarafından toprak getirin. Allah İsrafil’le Mikayıl’a 

toprağın ihtiyarıı veriyor. Onlar toprağı şumlar, eker, biçerlermiş, 

(Karabağ: Folklor Da Bir Tarihtir 2012: 10-11) 

        Karabağ’da insanın topraktan oluşması rivayeti ünlü bilim 

insanı K.Veliyev’in araştırmalarında da vardır: “Tanrıca Aruru 

Gilgamıs’ın dostu Enkidu’yu Topraktan yaratmıştır. “ (Veliyev 1988: 

28) 

      K.Veliyev’in araştırmalarında Karabağ’da toprakla ilgili mitoloji 

ile benzerlikler vardır. Örneğin: “Beş kutsal ünsürün en bereketlisi 

topraktır. Toprağın oluşumu ile bir efsane var: Kara Han Gugu 

kuşunu gönderdi, git denizin dibinden toprak getir. Kuş getirdi ve 

toprak meydana geldi. Ülgen insanları topraktan yaratmıştır. Erlik 

Hanın ocağı ve bacası topraktandır. Kırgız efsanesinde denilir: Kara 

Dağda sellerin topladığı toprak vardı. Güneş Tanrı toprağa can verdi, 

Türklerin ulu babası Ayata böylece yarandı. 40 sene sonra buraya 

toplanan topraktan Ayana yarandı. “ ( Veliyev 1988: 28) 

       K.Veliyev’in Elin Yaddaşı, Dilin Yaddaşı kitabında toprakla 

ilgili ilginç bilgiler vardır: Altaylıların inamına göre, dağlar ilk 

insanın tükürdüğü topraktan yaranmıştır. “ (Veliyev 1988: 29) 

           Aran Karabağ’da Toplanmış Rivayetlerde Toprak Konusu 

         Karabağ’da her taşın, kalenin, kayanın, dağın, ağacın, çiçeğin, 

kuşun bir rivayeti vardı. Aynı zamanda toprağın da rivayeti vardır. 

Örneğin, Bugün Ermeni işkalı altında olan Kelbecer şehrinin Seyitler 

köyü yakınlığında Yerleşen Löküm Kalesi hakkında rivayette denilir 

ki, Kelbecer’in Löküm Kalesinde Lök adlı bir insan yaşıyormuş. O 

Allah’ı tanımaz, hatta kendisini Allah ilan etmişti. Çok sayıda askeri 

varmış, hiçbir padişah onu yenemezmiş. Hz.Emır adlı iyi bir insan 

hücum ediyor, Lök köpek sıfatında kaleden kaçıyor. Hz.Emir onun 

üzerine kaya atıyor, Lök yarıya kadar yere batıyor… Topraktan 

çıkmak istediğinde Hz. Emir geliyor ve der ömür boyu bu toprağın 

altında azap çek. (Azerbaycan Klasik Edebiyatı Kütüphanesi, 1982: 

50) 
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            Burada zalim birisine toprakla azap verilmesi ön plandadır. 

Toprak dinsizleri, zalimleri sevmez. Çünkü kendisi her kese karşı 

cömerttir.  

      Karabağ’ın Fuzuli şehrinin Dilağarda köyünden toplanmış Karı 

Sarnıcı rivayetinde zalim şah köye geldiğinde her kes korkudan 

kaçmış, sadece bir koca karı kalmış. Şah ihtiyardan soruyor: Ne 

istiyorsun. Kadın: Bir sarnıç toprak. Şah onun ne dediğini anlıyor, 

bütün askerler onun üzerine bir sarnic toprak döküyor, kadının 

üzerinde bir tepe oluşur.” 

       Rivayetin esas gayesi vatanın her taşı, toprağı üstünde 

mücadeledir. Toprak üstünde yaşayanın namusu, şerefidir. Ölürüz, 

toprağımızı vermeyiz demektir. 

        O zamandan bura tepeye Karı Sarnıcı derler. (Azerbaycan 

Klasik Edebiyatı Kütüphanesi, 1982: 53) 

             Karabağ’ın Terter bölgesinden toplanmış bir rivayette böyle 

bir hikâye vardır: “Bir ihtiyar kadın bir köprü yaptırır. Az geçmeden 

bu köprüyü sel alıp gider. Kadın her gün gelir, selin götürüp gittiği 

köprünün yanında gözyaşı döküyor.  Bir gün bir nurani Dede 

yaklaşır kadına ve der: -Ağlama, köprünün yeri iyi değil Temeli 

sağlam değil. Nurani Dede nehrin her tarafına bir avuç toprak döker.  

Bu toprak büyük bir tepe olur, nehrin küçülür.  Nurani Dede yaşlı 

nineye: -Şimdi buradan köprü sal. Nehrin kenarındaki toprak tepeleri 

dönüp gök taş oluyor.  Kadın köprüyü bu gök taşların üzerinden 

salıyor. Kadının sağlığında buraya Karı köprüsü derler (Azerbaycan 

Klasik Edebiyatı Kütüphanesi 1982: 53) 

          Burada idea yaşlı bir kadının halkına yardım etmesi, 

uğursuzluğa uğraması değil, yaşlı Dedenin eliyle buraya dökülmüş, 

bu köprüye yardım etmek için onun gösterdiği çabadır ki, o caba da 

bir avuç toprağın gücüyle ortaya konulmuştur. 

Efsanevi ve Tarihi Şahsiyetler Hakkındaki Rivayetlerde Toprak 

Konusu 
          Karabağ’da tarihi şahsiyetler hakkında efsaneler çok, ama bizi 

en fazla ilgilendiren bu efsanelerdeki toprak konusudur. Örneğin 

Tomiris hakkındaki efsanenin çeşitli versiyonları değiştirilmiş 

şekilde konuşulur. Örneğin, Tomiris’le Karabağ’ın Berde kentinde 

hükümdarlık yapmış Nüşabe arasında benzerlik görüyorlar. Tomiris 

vatan toprağını korumak için onun bir avucunu düşmana vermemek 
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için olgunu bile feda ediyor. Nüşabe de toprağını canı kadar sevmiş, 

onu korumuş. 

          Karabağ Hanın yegâne kızı şair Ağabeyim İran Şahı Fethali 

Şaha gelin gidiyor, orada vatan bahçesi (bağı) isimli bahçe saldırır, 

Bütün toprak Karabağ’dan gelse de orada diktiği Haribülbül çiçeği 

açmıyor, sonuç bundan ibarettir ki, toprak doğduğu vatanını istiyor. 

O da canlıdır, vatanın suyunu, rüzgârını, sevgisini, sıcaklığını istiyor. 

 

                                          Ağıtlarda Toprak Konusu 

Bostanda tağım ağlar, 

Basma, yaprağım ağlar. 

Ne kadar sağım,  ağlarım, 

Ölsem toprağım ağlar 

(Azerbaycan Klasik edebiyatı Kütüphanesi 1982: 123) 

 

                                             Fıkralarda Toprak Konusu 

           Behlül Danende fıkraları çok meşhurdur. Bu fıkraları 

Karabağ’da çok biliyor ve anlatırlar.  Karabağ’da anlatılan Behlil 

Danende fıkralarından biri de Satıyorum isimli fıkrasıdır. Bu fıkrada 

Behlil yol kenarında oturup üç top toprak satıyor. Soruşanda der: Bu 

birinci toprağı alıp zengin, zalim adamlara itibar edenin başına dök; 

ikici topu soysuzdan para borç alanın başına dök; üçüncü top toprağı 

tanımadığı adama sır verenin başına dök. 

     Bu fıkranın didaktik yönü çok güçlüdür. Behlul toprağın değerini 

bildiği için onun kullanarak didaktik fikrini insanlara iletmiştir. 

Ata Sözlerinde Toprak Konusu 

           Karabağ’da yaşayan insanların dilinde hep atasözleri vardır. 

Her olaya bir atasözü denilmektedir. Örneğin; 

- Toprak bir kuştur, elden verdin, bitti, senin değil, uçar gider. 

-Toprak der: -Sen bana ter ver, ben sana zer verim” 

- Toprağa düşen ter kızıl olup sana döner. 

- Toprak der yüzüm kara olsa da senin yüzünü ağartacağım 

- Toprağın içi sırla doludur, sen onu eli toprakta olandan soruş.. 

(Dağlık Karabağ, Fuzuli kenti, Horadiz kasabası, Yakup Muradov, 

emekli, 70 yaş) 

- Toprak der:- Vur beni, yedirdim seni 

- Toprak kimi bereketli ol ki, her kes seni sevsin. 
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- Toprağa baksan bağ, bakmasan dağ olur.. 

- Toprağa bak demişler. 

- Kim toprakla uğraşırsa aç kalmaz. 

- Onların toprağı bir yerdendir (Aran Karabağ, Daşburun kasabası, 

Naile Kahramanova, emekli 81 yaş) 

 

İnançlarda Toprak Konusu 

- Nevruz semenisini toprağa gömerler, toprak kutsaldır diye 

- Annenin sütü fazla ise onu sağıp ağacın dibindeki temiz toprağa 

döker. 

- Toprağa sıcak su dökerken bismillah derler, toprak korkmasın. 

- Toprağa sıcak su dökerken –Şeytan balalarını götür kaç derler. 

- Ölüyü bahçede yıkarken onun yıkandığı yerde gül eker, geceler 

mum yakarlar, çünkü o toprak mukaddestir anlamında. (Agca 

Eliyeva, Kubatlı kendi, Akara kasabası, 73 yaş, emekli) 

 

Yeminlerde Toprak Konusu 

- Toprak hakkı. 

- Toprağa kurban olum 

- Elimde tuttuğum bu toprağa yemin ediyorum..( Nüşabe 

Muradova, Aran Karabağ , Fuzuli kendi, Horadiz kasabası, 67 

yaş)  

 

Yasaklarda Toprak Konusu 

- Mezardan toprak alıp eve getirmezler 

- Toprağa söymezlar (yani küfür etmezler) 

- Ölü toprağını kimin sırtına döksen mutsuz olur 

- Teze gelinin ve yeni doğmuş bebeğin üzerine ölü toprağı 

getirmezler. 

- Toprağı kargımazlar 

- Toprağı mundarımalar  

(Gülnar Rüstemova, Aran Karabağ, Beylegan kenti,  61 yaş) 

 

Toprağa Sevgi Konusu 

- Allah’ım bu toprağı bana çok görme 

- Sağken özüm, ölsem toprağım ağlar senin için 

- Allah’ım bana toprağında rahat ölüm ver 
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- Toprağa canım kurban 

- Toprağı sev ki, o da seni sevindirsin 

- Sen toprağa bir verirsin, o sana yüz verir, 

- Toprağı öp, okşa ki, o da seni öpsün 

- Toprağa elini vurduğunda Bismillah de. 

- Toprağı öp başının üstüne koy. 

- Toprağa dua et… 

- Topraktan halalık ister  

      (Dağlık Karabağ, Fuzuli şehri, Abbashan Abbashanov Rahmetli 

olmuş, sağlığında yazmıştım). 

 

Alkışlarda Toprak Konusu 

- Toprak kadar ömrün olsun 

- Toprak kadar aziz ol 

- Toprağın bereketli olsun 

- Bu toprakta gayim kadim ol 

- Toprak kadar ebedi yaşa 

- Allah’ım, bu toprağı bize çok görme  

(Kifayet Aliyarova, Ögretmen, Aran Karabag, Beylegan kenti, 

64 yaş) 

 

Kargışlarda Toprak (Yani Bed Dua’da) Konusu 

- Başına toprak dökülsün. 

- Boyun toprağa batsın  

- Boyunu toprağa sokayım. 

- Sırtın toprağa duşsun 

- Toprağında baykuşlar ulasın 

- Toprağın düşmana kalsın 

- Gözünü toprak örtsün 

- Elin toprakta, karnın aç olsun 

- Mezardaki toprağında dikenler bitsin  

- Gözün topraktan doymasın.. 

 

Sonuç: 

        Halk Kültüründe Toprak hakkında okuduğumuz, dinlediğimiz 

malzemelerden çıkan sonuç bundan ibarettir ki, gerçekten insanın 

doğumundan başlamış ölümüne ve ölümünden sonra da onun 
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yanında her topraktır. Topraktır insanın en yakın arkadaşı, sırdaşı 

dert yoldaşı, yol yoldaşıdır. Onu giydirir, yedirir, yaşatır, ebediyete 

kavuştuğunda son menzili yene topraktır. Toprak hakkında 

yazılanları, söylenenleri incelediğimizde bir daha onun değerini, 

kıymetini, kutsallığını derk ettik. Bu araştırmada toprak hakkında 

bilgileri okurlarla paylaşmayı düşündük. 
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Türkan Arık                                                                                                                               

(Türkiyə) 

 

Çarlık Rusya’nın göç siyaseti kapsamında ermenilerin  

Nahçıvan bölgesine yerleştirilmesi  

                                  

             Nahçıvan Hanlığı’nın Rusya’ya birleştirilmesinden sonra 

siyasi durumun karışık olduğu bir dönemde Çarlık Rusya 

Türkmençay Antlaşmasının XV. maddesi gereğince İran ve 

Türkiye’den binlere Ermeni ailesi göç ettirilerek eski Türk yurdu 

olan doğu Azerbaycan’a ve Nahçıvan’a yerleştirildi. Çarlık 

Rusya’nın Ermenileri adı geçen bölgelere göçürmesinin amacı 

Osmanlı devleti ve Kaçarlar İran’ı karşısında yer alacak Hristiyan 

setti oluşturmaktı. Göçürülen Ermeniler özellikle doğası güzel, 

bereketli bölgelere yerleştirildi ve hazine topraklarından ermeni 

ailelere pay verildi. İskân politikası sürecinde Ermeni ailelere rahat 

edecekleri yaşam sunuldu.  

            Makalede, 1828 Türkmençay Antlaşması’ndan sonra 

Nahçıvan ve çevresine ermeni ailelerin yerleştirilmesi ve bölgenin 

etnik yapısının değişmesinden bahsedilmiştir.   

          Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Nahçıvan, Çar Rusiya’sı, 

Etnik Yerdeyişmeler, Göçürme 

Переселение армян в Нахичевань в рамках 

иммиграционной политики царской России 

После присоединения Нахчыванского ханства к России, 

когда политическая ситуация в регионе была запутанной, 

Царская Россия в соответствии с XV статьёй Туркменчайского 

договора переселив из Ирана и Турции тысячи армянских семей, 

разместила их в Азербайджане и Нахчыване, являющимися 

древними, исконными землями Турции. Основной причиной 

переселения русских и армян в вышеназванные регионы было 

создание христианской границы между Царской Россией и 

вечно враждующими и конфликтующими с ним Османской 

Турцией и Иранским государством.   

Переселенные армяне в особенности размещались в 

благодатных деревнях с красивой природой, а государство 
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выделяло им из казны земляные наделы. Все это 

осуществлялось для процветающего проживания армян.  

В этом тексте будут обсуждаться размещения и 

этнические перемещения армян  в Нахчыване и в его деревнях 

после Туркменчайсоко мира в 1828-ом году. 

Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, Царская 

Россия, этнические перемещения, переселение. 

 

Giriş 

Azerbaycan- Ermenistan arasında yaşanan olayların, özellikle 

Karabağ sorununun perde arkasına bakacak olursak Çarlık Rusya’nın 

Kafkasya’ya hâkim olma çabalarının etkilerini açık bir şekilde 

görürüz. Kafkasya yüzyıllardan beri komşu devletlerin, özellikle 

Çarlık Rusya’nın odak noktası olmuş, bu sebeple Rusya bölgede 

hâkimiyet sağlamak için farklı yöntemlere başvurmuştur. 

Karadeniz’e inme siyasetinde başarılı olamayan ve Osmanlı 

karşısında Prut Savaşı’nda yenilgiye uğrayan I. Petro yüzünü 

Kafkaslar’a çevirdi. Kafkasya ve Hazar Denizi’nin batı kıyılarına 

hâkim olmak maksadıyla keşif heyetleri ve elçilerini bölge ile ilgili 

bilgi toplamak için görevlendirdi. Bölgedeki durumu yakından takip 

etmek, yol güzergâhlarını belirlemek maksadı ile 1707 yılında 

İ.Ori’yi İran’a,405 1716 yılında A.Volınskiy’i elçi olarak İsfahan’a 

gönderdi.406 I.Petro’nun emirlerini yerine getirmek için 

görevlendirilen kişiler bölgenin durumu hakkında rapor hazırlayarak 

Çar’a gönderiyorlardı. Volinski İsfahan’da olduğu dönemde Rus ve 

Ermeni tüccarlarla sık-sık görüşerek onların sıkıntılarını gidermek 

bahanesiyle onlardan bölge ile ilgili malumatlar toplamıştır. Elçinin 

aldığı malumatlar bölgeye yapılması planlanan sefer zamanı I. 

Petro’nun işine yarayacaktı. Özellikle Ermeni tüccarlar ve Ermeni 

milliyetçileri bölgeye gelen Rus görevlilere bilgi vermekle beraber 

Rus Çarı’na olan sevgilerini dile getirirdiler. Bahsedilen dönemde 

Çar’a gönderilen raporlarda Ermeni halkının Ruslara sadık oldukları 

                                                           
405 Musa Urud, Zengezur. Nurlar Yayınevi, Bakü 2005, s. 113 
406 Okan Yeşilot, Şahın Ülkesinde: Rus Çarı I. Petro’nun İran Elçisi 

Artemiy Volinskiy’nin Kafkasya Raporu. Yeditepe yayınları. İstanbul 2014, 

s. 74   
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bilgilerine detaylı yer verilmiştir. Ermeniler Rusların Kafkasya’ya 

yapacağı sefer zamanı izlenmesi gereken yol güzergâhının haritasını 

da I. Petro’ya göndermişlerdi. 407 

 Kafkasya’da özellikle Azerbaycan’da yapılan keşif 

faaliyetlerine yardım eden Ermeniler, zamanla I. Petro’nun yanında 

değer kazandılar. I.Petro İran’a yapmış olduğu ziyaret sırasında 

Ermenilerin kendisine gösterdiği sevgiyi “sadakat” olarak 

değerlendirmiş, orada yaşayan Ermenileri Rusya’ya davet etmiş, aynı 

dinden oldukları için onları koruyacağına söz vermiştir. Bu davetten 

sonra Rusya’ya giden İran’ın ileri gelen Ermeni ailelerine I. Petro 

tarafından Rusya vatandaşlığı ve birçok haklar verilmiştir. Bu aileler 

ileride Çarlık Rusya’nın çok işine yarayacaktı.  

I.Petro Kafkasya’da hâkimiyet sağlamak için Ermeniler’den 

faydalanmanın yararlı olduğunu düşünmüştür. Vasiyetnamesinde 

Kafkasya ve çevresine hâkim olmak için komşu devletler Osmanlı ve 

Kaçarlar arasına nifak sokulması, devamlı kargaşa çıkarılması ve 

zaman kaybetmeden Kafkasya’nın işgal edilmesi gerektiğine 

değinmiştir. Peki, Ruslar’ın Kafkasya’ya hâkim olması nasıl 

mümkün olabilirdi? Ermeniler zamanla Rusya’nın yayılmacı 

politikası yolunda en önemli araçları oldular. Kafkasya’da 

Ermeniler’i kullanmak I. Petro’dan sonra da Rus çarlarının temel 

politikası olmuştur.408  I. Petro 1723 yılında Bakü ve Derbend’i işgal 

ettikten sonra Ermenileri oraya yerleştirmiş, II. Yekatrina 1768 

yılında Ermeniler’i koruma altına almak için ferman vermiştir. 

I.Aleksandr 1802 yılında N.Sisiyanov’a yazdığı mektupta: 

“Kafkasya’da Ermenileri kullanmanın önemine değinmiştir.409 

                                                           
407 Эзов Г.А. Сношения Петра Великаго с Армянским Народам,СПб, 

тип. Академии наук, 1898, s. 339-340 

1898. 
408 Şıxeliyev Emin. Çarlık Rusya’sı Tarafından Ermenilerin Azerbaycan 

Topraklarına Göçürülmesi ve Akabinde 

Oluşturulan Ermeni Vilayeti (1828), (Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında). 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 4(1). 

2015, s. 7-24 
409 İlham Əliyev. Kafkaz’da İmperiyalar və Ermenilerin Azerbaycan 

arazisine göçürülmesi. Bakü, 2012, s. 61 
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Ermenilerin bölgeye göçürülmesi özellikle I.Nikolay döneminde 

(1825-1855) hız kazanmıştır.   

 Ermeniler’in Güney Kafkasya’ya, özellikle de Azerbayca’a 

göçürülmesi 1826-1828 yılları arasında Rusya- Kaçarlar ve 1828-

1829 yılları arasında Rusya Osmanlı savaşları sırasında başladı ve bu 

savaşların sonucunda imzalanan antlaşmalarla hızlandı. Türkmençay 

Antlaşması’nın XV. maddesi gereğince Güney Azerbaycan’da 

yaşayan Ermeni ahali istediklerinde Rusya’ya göçecek ve birçok 

imkânlardan faydalanabilecekti. Edirne Antlaşması’nın XIII. 

maddesi gereğince ise Osmanlı’nın tabiliğinde olan fakat savaş 

zamanı Rusya tarafında Osmanlı’ya karşı savaşan Ermenilere on 

sekiz ay içinde, taşınabilir eşyaları ile Rusya’ya gitme hakkı 

verilmiştir.  

 Türkmencay Antlaşması imzalandıktan sonra Çarlık 

Rusya’sı kendilerine yakın gördükleri Ermenileri yerleştirmek için 

en uygun bölgenin Erivan, Nahçıvan ve Karabağ bölgesi olduğunu 

düşünmüştür. Bu sebeple antlaşmadan kısa süre sonra Erivan ve 

Nahçıvan hanlıkları, “Ermeni Vilayeti” denilen idari birime 

dönüştürüldü. I. Nikolay 21 Mart 1828 “Ermeni Vilayeti ile ilgili 

verdiği emirde “İran ile yapılan anlaşma gereğince, İran’dan 

ayrılarak Rusya’ya iltihak edilen Erivan (veya İrevan) ve Nahçıvan 

hanlıkları bundan böyle Rusya bütünlüğü içinde “Ermeni Vilayeti” 

olarak adlandırılsın, bölgenin yönetimi ve idare edilmesi ile ilgili 

gerekenler tarafımızdan yapılsın” ifadelerini kullanmıştır.410  

 “Ermeni Vilayeti” Erivan ve Nahçıvan eyaletlerinden ve 

Ordubad nahiyesinden oluşuyordu. 1830 yılında “Ermeni 

Vilayeti’nin idaresi aslen Ermeni olan D.O.Behbutov’a  (Behbutyan) 

verildi.411 Behbutyan göreve başladığında bölgede Ermenilerin 

güçlenmesine yönelik faaliyetlere başladı. Ermeni Vilayeti’nin 

oluşturulması, bölgeyi yönetmek için Ermeni birinin 

görevlendirilmesi Çarlık Rusya’nın önceden beri yaptığı planın bir 

parçası olduğunu aşikardır.  

                                                           
410 Собрание Актов Относящихся к Обозрению Истории Армянского 

Народа, ч. 1, Москва, 1833. C. 328 
411 İsmayıl Hacıyev. Ermeniler’in Azerbaycan’a Karşı Arazi İddiaları ve 

Kanlı Cinayetleri Nahçıvan’a. Nahçıvan, 2012, s. 31  
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 Türkmençay Anlaşması gereğince Kaçarlar İran’ında 

yaşayan Ermenilerin hızlı şekilde göçürülmesi için Lazerev, Edirne 

Antlaşması gereğince Osmanlı sınırları içinde yaşayan göçürülmesi 

için ise Pankratev görevlendirildi. 1827 yılının Mayıs ayında 

İ.Paskeviç Ermenilerin Kaçarlar İran’ından göçürülmesi işini 

yönetmesi için Lazerev’i Tebriz’e gönderdi. Lazerev’in Tebriz’e 

geldiğini duyan büyük bir kısmı haberi sevinçle karşıladı ve 

Kaçarlara ihanet ederek Tebriz kapılarını Rus ordusuna açtılar.412 

Çarlık Rusya’sı Lazerev’in göçürme siyasetini layıkıyla yerine 

getireceğine inandığı için ona bütün imkânlarını kullanmasını önerdi. 

Lazerev özellikle yaşamış oldukları bölgelere giderek onlara göç 

edecekleri yerlerde rahat yaşamaları için kolaylıklar sağlanacağı, 

hazine topraklarından pay verileceği gibi vaadlar verirdi. Bununla 

beraber Lazarev Ermenilere Erivan, Nahçıvan ve Karabağ’da 

Hristiyanlarla birlikte yaşayacakları, inançları sebebiyle hiçbir 

sıkıntıyla karşılaşmayacakları yani istedikleri gibi bir hayat teklif 

ediyordu.413  Lazerev’in Ermenileri bahsedilen bölgelere göçürmek 

için vaadler vermesi, onları göçe teşvik etmesi, Ermenilerin gönüllü 

olarak göçmediklerini akıllara getirmektedir. Belli ki, Ermenilerin bir 

kısmı göçürmeye gönüllü olmamış, gidecekleri yerde nasıl bir 

hayatları olacağı konusunda endişeye kapılmışlardı.  

 Yukarıda Ermeni tüccarların, Ruslara bölge ile ilgili bilgi 

verdikleri, Rus Çarı’na ve halkına sevgilerini daima dile 

getirdiklerinden bahsetmiştik. Urmiya’dan göçürülen 400 aileye 

gönüllü mü zorla mı göçtükleri sorulduğunda: “Bizim için Rusya’da 

ot yemek, İran’da ekmek yemekten daha iyidir” demişlerdir.414 

Lazerev göçürme politikasında başarılı olmuş üç buçuk ayda 8 bin 

Ermeni aile Aras Nehri’ni geçerek Erivan, Nahçıvan bölgesine 

yerleşti. Lazarev, Ermenilerin göç hareketlerinin sonuçları ile ilgili 

General Paskeviç’e 24 Aralık 1829’da yazdığı raporunda göçün 26 

Şubat 1828’de başlandığını ve 11 Haziran’da son bulduğunu, bu süre 

                                                           
412 Глинка С.А. Описание переселения армян Азербайджанских в 

пределы России. Москва, 1831 (Репринт. изд. Баку, 1990), c. 70 
413 Глинка, Описание переселения армян Азербайджанских в пределы 

России, c. 107-111 
414 Глинка, Описание переселения армян Азербайджанских в пределы 

России, c.128 
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zarfında 8249 Hıristiyan Ermeni ailesinin Erivan, Nahçıvan ve 

Karabağ bölgelerine yerleştirildiğini belirtmiştir.415 Bölgeye yerleşen 

Ermeni ailelere Rus Çarlığı bütçesinden 14 bin manat altın ve 400 

bin manat gümüş para harcanmıştır.   

 Ermenilerin bölgeye yerleştirilmesinden sonra “Ermeni 

Vilayeti”ndeki nüfusun durumu raporlar halinde Çar’a sunuldu. 

Erivan ve Nahçıvan hanlıklarının işgalini gerçekleştirmiş Lazerev 

raporda Ermenilerin bölgeye göçürülmesinden sonra ahalinin dörtte 

üçünün Azerbaycan Türklerinden oluştuğunu belirtmiştir. Rapora 

göre bölgeye binlerce Ermeni ailesi göçürülmesine rağmen nüfusun 

büyük kısmı Azerbaycan Türkleri’nden oluşturmuştur. “Ermeni 

Vilayeti”inde Azerbaycan Türklerinin sayıca çok olduğu, 

Paskeviç’in isteği üzerine İ.Şopen’in 1829-1832 yılları arasında 

köylerde yapmış olduğu araştırmaya göre “Ermeni Vilayeti”inde 

olan 1125 köyün 1111 de Azerbaycan Türklerinin yaşadığı 

belirtilmiştir.416  

 Ermenilerin Kacarlar İran’ı ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

göçürülerek günümüz Ermenistan bölgesine yerleştirilmesi ile ilgili 

Rus bilim adamı N.Şavrov’un verdiği bilgiler birçok konuya açıklık 

getirmektedir: “...Biz Güney Kafkasya’da kolonileşmeye Ruslarla 

değil, bölgeye yabancı olan halkları yerleştirerek başladık. 1828-

1830 yılları arasında Güney Kafkasya’ya Kaçarlar İran’ından 40 bin, 

Osmanlı sınırlarından 84 bin Ermeniyi Erivan vilayetlerine, 

Karabağ’a, Gökçe Gölü kıyısına ve en iyi kamu topraklarının olduğu 

arazilere yerleştirdik. Yerleşimleri için 200 bin desiat devlet arazisi 

ayrılmış ve 2 milyon Ruble değerindeki şahsi arazi Müslümanlardan 

satın alınarak Ermenilere verilmiştir. Bahsedilen tarihlerde Güney 

Kafkasya’ya göçürülen 1 milyondan fazla ermeni bu bölgenin yerli 

halkı olmayıp, bizim tarafımızdan yerleştirilmiştir....”417  

                                                           
415 Глинка, Описание переселения армян Азербайджанских в пределы 

Росси , c. 114 
416 Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в 

эпоху ея присоединения к Российской империи, СПб., 1852.c. 603 
417 Шавров Н.Н.Новая угроза русскому делу в Закавказье: СПб. 1911 

.Репринг изд. Баку : Элм, 1990, s. 63-64  
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 Bir diğer kaynakta 1832 yılında yapılmış istatistiklere göre 

Erivan bölgesinde köylerin 463’ünde Azerbaycan Türkleri, 98’ne 

Ermeniler, 63 köyde ise Ermenilerle Azerbaycan Türkleri beraber 

yaşadıkları belirtilmiştir.   

 Kaçarlar İran’ı ile Osmanlı sınırları içinde yaşayan Ermeniler 

de hızlı bir şekilde “Ermeni Vilayeti”ne göçürüldü. Edirne 

Antlaşması gereğince Osmanlı’ya ihanet ettikleri için 18 aylık 

süreçte Ermenilerin Rusların himayesine girmeleri gerekiyordu. 

Fakat, Rusların Doğu Anadolu bölgesinden geri çekilmesi bu 

topraklarda yaşayan Ermenileri zor durumda bıraktı. Ruslar 

Ermenileri bu durumdan kurtarmak için onları yeni işgal ettikleri 

bölgelere göçürmeyi planlamaktaydı. Bu amaçla 10 Ekim 1829’da 

General Paskeviç, Harbiye Nazırı Çernışev aracılığıyla Çar I. 

Nikolay’a rapor göndererek Ermenilerin durumunu açıkladı:  

“Beyazıt’ta 2 bin Ermeni askeri bizim safımızda savaşmıştır. 

Erzurum’da Hıristiyan nüfusun büyük çoğunluğu bizim dini 

bayramları kutlamaktadır. Kars’ta Ermenilerden oluşan 800 kişilik 

gönüllü birlik kurulmuştur. Bu durum Ermeni askerlerin ailelerini 

tehlike altında bırakmıştır. Rusya’ya gösterdikleri sevgi yüzünden 

Osmanlıların onlardan intikam almalarına engel olun. Bütün bunları 

dikkate alarak Majesteleri Çar hazretlerinden bana bu aileleri Ermeni 

Vilayeti’ne yerleştirmek için yetki verilmesini istirham ederim”. 18 

Kasım’da Harbiye Nazırı Çernışev, Çar I Nikolay’ın bu teklifi 

beğendiğini, derhal harekete geçen General Paskeviç göç 

faaliyetlerini hızlandırması, göçürülen ailelerin yerleştirilmesi işinin 

yerine getirilmesi için göç komiteleri oluşturması, ve onlara özel 

imtiyazların verilmesi için Pankratev’i görevlendirmiştir.418    

 Osmanlı İmparatorluğu’ndan 90 bin Kaçarlar İranı’ından 40 

bin Ermeni nüfusun göçürülerek Nahçıvan, Erivan ve Karabağ 

bölgesine yerleştirilmesi Rus tarihçilerin ve diplomatların eserlerinde 

de mevcuttur.419 Ünlü Rus bilim adamı Vasili Veliçko’ya göre, 

Ermeniler Güney Kafkasya’nın yerli halkı olmayıp, Osmanlı ve İran 

                                                           
418 Акты Собрание Кавказского Археографического Комиссии, Архив 

Главного Управления Наместника Кавказа (АКАК),Тбилиси, 1866, т. 

VII, д.: 437, 563, 568, 592, 618, 818, 820. 
419 Нерсисян М.Г. Из Истории Русско-Амянских Отношений. Книга I, 

Ереван, изд-во “Академия Наук Армянской ССР”,1956., c.227 
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göçmenleri olarak XIX. yüzyıl başlarında bölgeye göç 

ettirilmişlerdir.420 Bu konuda Rus diplomat A.S.Griboyedov şunları 

aktarmaktadır: “Ermeniler Azerbaycan topraklarına yerleştirilirken 

Müslümanların yerlerini dar etmeleri bir yana, Ermenilere bir takım 

imtiyazlar da verildi. Halbuki zarara uğrayan taraf Müslümanlardı. 

Ermeniler göçürüldüğü zaman Müslüman ailelerin büyük çoğunluğu 

yaylalara gittikleri için, Ermenilerin onların evlerine 

yerleştiklerinden haberleri yoktu”.421 Evlerine el konulan Türklerin 

büyük çoğunluğu ya yok edildi ya da göçe zorlandı.422  

 Göçürme zamanı Çarlık Rusya’nın yaptıkları yerli halkın 

itirazlarına sebep olmuştur. Bin yıllardan beri yaşamış oldukları 

yurtlarında Azerbaycan Türkleri Ermenileri istememişler. Özellikle 

Nahçıvan’ın Nehrem köyünde Ermenileri yerleştirme çabaları sonuç 

vermeyince Çarlık Rusya’nın görevlileri Aras Nehri’nin kıyısındaki 

boş arazileri yerli halktan zorla alarak Ermenilere vermiş, onlar için 

belli bir düzen oluşturmuşlar. Bu olaydan sonra Aras Nehri kıyısında 

nüfusu Ermenilerden oluşan Tezekend yerleşim yeri ortaya 

çıkarılmıştır. Nehrem Köyü’nden 5 km mesafede yerleşen Güznüt 

Köyü de bu şekilde oluşturulmuştur.  Ermenilere karşı Nahçıvan 

şehrinde, Kültepe, Beneniyar ve diğer köylerde de itirazlar olmasına 

rağmen Rus görevliler itirazları görmezden gelerek yaptıklarından 

geri kalmamışlar.  

 Ermenilerin özellikle stratejik bakımdan önemli bölgelere 

yerleştirilmesine dikkat edilmiş, nüfus sayısı daima ön planda 

olmuştur. 286 Türk aileden oluşan Nahçıvan şehrine 416 ermeni 

ailesi, 168 Türk ailesi yaşayan Cehri köyüne 151 ermeni ailesi, 

Nehrem Köyü’ndeki 116 Türk ailesine karşı Aras Nehri kıyısındaki 

                                                           
420 Величко В.Л. Кавказ. Русское Дело и Междуплеменные Вопросы, 

Баку, Элм, 1990., c. 80 
421 А.С.Грибоедова. Москва: изд-во “Социально-экономической 

литературы”, 1960., c. 78 
422 Шопен, Исторический памятник состояния Армянской области в 

эпоху ея присоединения к Российской империи, СПб., c. 510-518 
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bölgelere 208 ermeni ailesi yerleştirildi.423 Ermeni ailelerin sayılarına 

bakarsak yerli halkın yarısına tekabül ettiğini görürüz.  

 V.Grigoryev’in verdiği bilgilere göre, göçün ilk yıllarında 

Nahçıvan’a 13 bin Ermeni göçürüldü. Bunlardan 416 aile 

Nahçıvan’ın merkezine, 1869 aile Nahçıvan dairesine, 266 aile ise 

Ordubad dairesine yerleştirildi.424 Ermenilerin Nahçıvan ve onun 

bölgelerine yerleştirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Ermenilerin yerleştirildikleri 

bölgeler.  

I.Nahçıvan dairesi 

Erkek  Kadın Ailelerin 

sayı 

Nahçıvan Şeheri 3970 5479 2285 

Beneniyar 103 15 416 

Ebregunus 60 26 43 

Cehri    151 

Gazançı 44 57 22 

Helilli  31 67 24 

Kültepe 66 176 70 

Nehrem 398 545 208 

Ayrınc 54 70 31 

Garababa 34 59 24 

Külüs 20 30 13 

Nursu 50 74 30 

Şahbuz 31 44 20 

                                                           
423 Григорьев В.Н. Статистическое описание Нахичеванской 

провинции. Санкт-Петербург: Типографий Департамента Внешней 

Торговли, 1833, 263 с. 84 
424 Григорьев,  Статистическое описание Нахичеванской провинции. 

Санкт-Петербург: Типографий Департамента Внешней Торговли 

a.g.e.c.85 
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Mezre 32 42 22 

Gicazur (Ağ Bulag) 21 33 14 

Gömür 17 33 10 

II. Ordubad Dairesi  489 727 266 

Eylis   53 86 37 

Azad, Dar, Dize vs.  354 200 182 

 

 Çarlık Rusya Ermenileri Nahçıvan’a, Erivan’a ve Karabağ’a 

göç ettirilerek bölgenin etnik yapısı kısa sürede değiştirildi.  Bu 

suretle Azerbaycan Türkleri’nin öz vatanlarına yerli olmayan halkları 

yerleştirdi. Ermenilerin bahsedilen bölgelere göçürmesi ilk olarak 

1804-1813 yılları arasında Kaçarlar İran’ı ile Rusya arasında yapılan 

savaştan hemen sonra başladı ve 434 aile Nahçıvan dairesine 

göçürüldü. Türkmençay Antlaşması’ndan sonra özellikle Kaçarlar 

İranı’ından 2285 aile kısa sürede Nahçıvan dairesine yerleştirildi. 

Çarlık Rusya Hoy ve Salmas şehirlerinden göçürdükleri Ermeni 

ailelerin köylerde iskanını sağladı. İstatistikler Aliabad  Köyü’ne 136 

kişinin, Şıhmahmud Köyü’ne 448 kişinin, Nurs Köyü’ne 54 kişinin, 

Gömür Köyü’ne 50 kişinin, Arınc Köyü’ne 91 kişinin, Badamlı 

Köyü’ne 101 kişinin barınma ihtiyacı karşılandı ve geçimlerini 

sağlamak için devlet haznesinden para ayrıldı.425  

 Çarlık Rusya Ermenileri Nahçıvan’a ve çevresine 

yerleştirdikleri zaman özellikle binyıllardan beri yerleşim yeri olarak 

bilinen bölgeleri odak nontası haline getirdiEski yerleşim yerlerinden 

olan Garahanbeyli Köyü’ne Salmas’tan 440 Ermeni, Hacıvar 

Köyü’ne Salmas’tan 102 Ermeni, Aşağı Hacıvar Köyü’ne 

Marağadan 95 Ermeni, Yarımca Köyü’ne Hoy ve Salmas’tan 456 

Ermeni yerleştirildi. Halbuki Yukarıda isimleri geçen köylerin 

nüfusu eski Türk kavimleri olan Kengerliler’in soyundan geliyordu. 
426  

                                                           
425 Смирнов К.Н. Материалы по истории и этнографии Нахичеванского 

края. Баку: Озан, 1999, c. 156  
426 Смирнов,   Материалы по истории и этнографии Нахичеванского 

края. 127-128 
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 Nahçıvan’ın aksine Ordubad şehrinde etnik yapı fazla 

değişmemiştir. Göçten sonra Ordubad’da yaşayan 803 ailenden 767 

Azerbaycan Türklerinden, 36 aile ise Türkmençay Antlaşması’ndan 

sonra göçürülen Ermenilerden oluşmuştur.  

 V.Grigoryev Ermenilerin Nahçıvan bölgesine 

yerleştirilmesinden sonra kalkınmaya başladıklarını iddia etmiştir.427 

Oysa ki, Ermeniler zamanla Azerbaycan Türklerinin kültür ve 

medeniyetine sahip çıkma küstahlığını yaptılar. 428  

 Çarlık Rusya’nın Ermenileri bahsedilen bölgelere 

yerleştirmesinin arka planında binyıllardan beri Türk yurdu olan 

toprakları gelecekte sahiplenme arzusu yatıyordu.  Kaynaklarda, 

bölgeye yerleştirilen Ermeni ailelerin her sene göçürüldükleri günü 

yıldönüm olarak kutladıkları kaydedilmektedir. Verilere göre bu 

kutlamalar bir kaç sene devam etmiştir.  Daha sonra Rus yönetici ve 

görevlilerinin uyarılarından sonra kutlamalara son verilmiştir. Bütün 

bunlar Ermenilerin bölgenin yerli halkı olmadığını açık bir şekilde 

göstermektedir.  

Sonuç 

 Çarlık Rusya’nın Kafkaslara hâkim olma politikasının bir 

parçasını oluşturan “Ermeni İskânı”, Rusların bölgede kalıcı 

olabilme çabası olarak da değerlendirilebilir. Amaçlarına ulaşmak 

için bölgede etnik yapıyı değiştirmek ve Kafkasya’ya yabancı 

halkları yerleştirmeyi hedeflemiş bu suretle Müslüman halkı kolayca 

yönetmeyi amaçlamıştır. Ermenileri özellikle Erivan ve Nahçıvan 

bölgesine yerleştiren Çar yönetimi Türkler arasında Hıristiyan seti 

yaratmayı, Osmanlılarla Türk Kaçarları birbirinden ayırmayı 

amaçlamış ve Ermeni göçleri sayesinde başarıya ulaşılmıştır.  

 Çar yönetiminin Kafkasya’da Ermenileri ön saflara 

yerleştirmesi, onlardan faydalanması zamanla bilinçli olarak 

Azerbaycan Türkleri ile Ermeniler arasında bir düşmanlığa 

dönüşmüştür. Uygulanan politikaların sonucu, Rusların yardım ve 

kışkırtması ile Ermenilerin yerli halka acımasız davranması ve 

                                                           
427 Григорьев, Статистическое описание Нахичеванской провинции. 

Санкт-Петербург: Типографий Департамента Внешней Торговли c. 84 
428Gadirzade G. Naxçıvanda etnodegrafik prosesler. (1828-1928-ci iller). 

Respublika Konfransının materiyalları.1989.c. 56 
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katliamlar yapması olmuştur. Nahçıvan ve Erivan Hanlıkları’nın 

bölgesinde kurulan “Ermeni Vilayeti”nde, Azerbaycan Türkleri 1828 

yılında nüfusun %73,8’ni oluşturuyor iken, 1834-1835 yıllarında bu 

oran %46,2’ye inmiştir. Bu oranın değişmesini Ruslar sağlamıştır ve 

amaçları bölgeyi tamamen Ermenileştirmektir. Bölgede Azerbaycan 

Türkleri’nin nüfus sayısının azalması Çarlık yönetimin onları göçe 

zorlaması ve onlara karşı yapmış oldukları katliamlar sonucu 

gerçekleşmiştir. 
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Əhməd Zəki Vəlidi Toğanın “Tarixdə üsul” əsərində  

“İslam Şərqindəki tarix” anlayışının yeri 

 

Açar sözlər: Ə.Z.V.Toğan, Ə.R.Əl-Biruni, F.Rəşidəddin, Z.Ə. ibn 

Xəldun, M. ibn Hinduşah. 

Keywords: A.Z.V.Togan, A.R. Al-Biruni, F.Rashidaddin, Z.A. 

Ibn Khaldun, Ibn M. Ibn Hindushah. 

Ключевые слова: А.З.В.Toгan, А.Р. Ал-Бируни, Ф.Рашид ад-

Дин, З.А. Ибн Халдун, М. Ибн Хиндушах. 

Məqalədə “Tarixdə üsul” əsərinin III bölümündə yer almış “İslam 

Şərqindəki tarix” anlayışı ilə bağlı Ə.Z.V. Toğanın fikirləri qısa şərh 

olunub. 

Türk dünyasının tanınmış simalarından olan Əhməd Zəki Vəlidi 

Toğan “Tarixdə üsul” adlı əsərində tarixin mövzu və metod 

bilgisindən, tarix fəlsəfəsindən geniş bəhs etmişdir. Onun “Tarixdə 
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üsul” əsərini “Türkiyədə tarix elmi üçün yazılmış ilk metod kitabı” 

hesab etmək olar (1).  

Kitabın ön sözündən belə məlum olur ki, Ə.Z.V.Toğan hələ 1920-

ci illərin sonları 1930-cu illərdə İstanbul Universitetinin ədəbiyyat 

fakültəsində tələbələrə  “Tarixdə üsul” mövzusunda oxuduğu 

mühazirələrini dərs vəsaiti kimi, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün 

bir kitab halında nəşr etdirmək fikrində olmuşdur. 1950-ci il 16 may 

tarixində “Tarixdə üsul” əsərinə yazmış olduğu ön sözdə qeyd edirdi 

ki, ancaq indi kitabı tam bir şəkildə tələbələrimə və başqa oxucu 

kütləsinə çatdırmaq fürsətinə nail oldum (2, s. XI).  

Ümumiyyətlə, Z.V.Toğan “Tarixdə üsul”, “Ümumtürk tarixinə 

giriş” və “Türkün müqəddəratı üzərinə” kimi əsərlərini yazmaqla 

tarix elmi sahəsində mühüm addımlar atmışdır.  

O, “Tarixdə üsul” əsərinin giriş hüssəsində, əsasən, Qərb 

mədəniyyətindən, Qərb-Şərq mədəniyyətlərinin qarşılıqlı 

əlaqələrindən və s. məsələlərdən geniş bəhs etmişdir.  

Onun fikrincə Qərbin Şərqə nisbətən tarixindəki dəyişikliyi dəniz 

yollarının kəşfindən və bunun Avropanın iqtisadi və siyasi həyatında 

oynadığı rolu ilə əlaqədar olmuşdur. Yəni böyük coğrafi kəşflər 

Qərbin iqtisadi və siyasi inkişafında çox mühüm rolu olmuşdur. 

Xüsusilə, XV-XVII  əsrlərdə yeni texnikanın, əmtəə-pul 

manasibətlərinin, dünya ticarət əlaqələrinin və bazarlarının, 

müstəmləkələrin yaranması və s. məsələlərin böyük coğrafi 

əlaqələrlə bağlı olduğunu qeyd etmək mümkündür.  

Bəzi Avropa və Rusiya alimlərinin Şərqi, əsasən də, türkləri 

aşağılayacaq əsərlər yazmasını, eləcə də irq üstünlüyünü Şərqə 

nisbətən daha çox qabardan avropa alimlərini tənqid edən 

Z.V.Toğan, irqçilik nəzəriyyəsini kəskin pisləmiş və XIX əsrdə bəzi 

rus “qərbçilər”inin və rus filosofu Çaadayevin də bu cür 

düşündüklərini göstərmişdir (2, s. XIX).  

Z.V.Toğan yaradıcılıqla qeyri-yaradıcılığı irqi xüsusiyyət hesab 

etməmişdir. Onun fikrincə bu düşüncəni özümüzdə canlandırmağın 

yolu üçdür: 1) üstün irq nəzəriyyəsinin yanlışlığını elmi cəhətdən 

təbliğ etmək; 2) yaratmanın metodunu öyrənməyi bir milli vəzifə 

hesab etmək; 3) elmi fəaliyyətin özünü bu ruhi nöqsanları aradan 

qaldırmaqda faydalı olacaq bir şəkildə planını qurmaq (2, s. XXIV). 
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Z.V.Toğan Qərb elmi metodunun qəbul olunmasını, tədqiqat 

əsərlərinin qərb dillərinin birinə tərcümə edilib yayılmasını, bu işdə 

dövlət tərəfindən maliyyə köməkliyinin edilməsini, Türk elmini 

dünya mədəniyyət aləminə yaymağın vacibliyini və bu işdə hər bir 

kəsin çalışmasının vacibliyini önə çəkmişdir (2, s. XXVIII). 

Z.V.Toğan 1950-ci ildə yazırdı ki, tarixdə Türklərdən də bir çox 

elm adamları yetişmiş, lakin Əlşir Nəvayi, Katib Çələb, Əli və 

Cövdət Paşa kimi barmaqla sayla bilən şəxslər bildiklərini öz ana 

dillərində yazaraq milli mədəniyyət yarada bilmişdilər (2, s. XXIX). 

Lakin böyük alim Əl-Biruni orta əsrlərdə ona yad olan ərəb və fars 

dillərində yazmağa məcbur olmuşdur. Çokan Vəlixan, Altay 

Türklərindən olan türkoloq prof. N.Katanov tarix və dil, polkovnik 

Əbubəkir Divayoğlu isə etnoqrafiya ilə bağlı öz qiymətli əsərlərini 

rus dilində yazmalarını, öyrəndiklərini elmi üsul və metodla rusların 

elmi üçün çalışmışdılar. Qazax-Qırğızlardan Almaatlı Barlı bəy 

Sırtlanoğlu da Peterburq Universitetinin Şərq fakültəsini mükəmməl 

bir elmi əsərlə tamamlayıb başa çatdırmış və elmi metod sahəsində 

öyrəndiklərini və bildiklərini öz ana dilində tətbiq edərək milli 

mədəniyyət yaratmaq istəmişdilər. Lakin öz millətinin vəziyyəti və 

Rus hökumətinin ona bu işlərini həyata keçirməyə imkan 

verməmişdir. Şübhəsiz, Z.V.Toğan da Rusiyada qalsaydı onun da 

taleyi Çokan və Barıl bəy kimi olacaqdır (2, s. XXIX).  

O, Türkiyəyə gələndən sonra elm və təhsil sahəsində fəaliyyətini 

davam etdirmiş və tələbələrə oxuduğu mühazirələri kitab halında 

nəşr etdirmişdir. Bununla bağlı Z.V.Toğan yazırdı: “Öyrəndiklərimi 

tarixi əsərlər şəklində, nəhayət bizim yolu qəbul edənlərə və 

tələbələrimə yol göstərmək məqsədi ilə topladığım bu nəzəri 

fikirlərimi və qaynaqları da bir türkcə üsul kitabı şəklində Türk 

aydınlarına çatdıra bildim” (2, s. XXIX). 

Ə.Z.V.Toğan “Tarixdə üsul” əsərinin “Tarix fəsləfəsi” adlı 

bölməsində Şərq tarix elminin yaranması və inkişaf mərhələlərindən 

bəhs etməklə yanaşı, Şərq tarix elmini yaradanların tarixlə bağlı 

yazmış olduqları əsərilərin bir qismini təhlil etmişdir. O, Şərq tarix 

anlayışını izah edərkən ərəb və yunan tarixçilərindən, Əl-Biruni 

(973-1048-ci illər) və İbn Miskəveyin (1029-cu ildə vəfat edib) tarix 

haqqında anlayışlarından, İbn Səid əl-Məgribi (1213-1286-cı illər), 

Fəzlullah Rəşidəddinin (1247-1317-ci illər), əl-Subkinin (1284-1355-



535 
 

ci illər), Şeyx Əhməd əl-Məqqərinin, Şəmsəddin Məhəmməd 

Səxavinin, Məhyəddin Kafiyəcinin, Əhməd Vəfiki Paşanın (1823-

1891-ci illər), müşir Süleyman Paşanın (1838-1892-ci illər) tarixə aid 

düşüncələrindən, İbn Həldunun (1332-1406-cı illər) tarix 

fəlsəfəsindən, Köpürlüzadə Fuadın, Təha Hüseyn, Rəşid Yasminin 

tarix metoduna aid əsərindən, eləcə də Ağçuraoğlu Yusifin əsərindən 

misallar gətirmişdir.    

Ə.Z.V.Toğan Şərqdə Tarix elminin əhəmiyyətindən bəhs edərkən 

“Qərbdə tarix düşüncəsi və metodunun mükəmməl tarixi olduğu 

kimi, şərqdə də tarix düşüncəsinin tarixi” olduğunu vurğulamışdır (2, 

s, 145). O, yunanlardan Fukididlə Polibinin tarixdə fəlsəfi bir yol 

təsbit edən ilk alimlər olduğunu göstərmiş və bu yolu “praqmatik 

tarix üsulu” kimi qiymətləndirmişdir. 

Ərəblərin tibb, fəlsəfə, riyaziyyat, coğrafiya və s. əsərləri 

yunancadan tərcümə edərək onlara hindlilərdən öyrəndiklərini də 

əlavə etdiklərini və öz təcrübələrinə əsaslanaraq bu elmlərdə tərəqqi 

əldə etmələrini müsbət elmi nailiyyət kimi qiymətləndirən 

Z.V.Toğan, tarix sahəsində bu cür irəliləyişin olmadığını qeyd 

etmişdir. Onun fikrincə “tarix fəlsəfəsi”ni əks etdirən qədim yunan 

və roma dillərində olan əsərlərdən heç biri ərəb dilinə tərcümə 

edilməmiş, Fukididin, Polibinin və Tasidin əsərləri müsəlmanlara 

tamamilə naməlum qalmışdır.  

 Bunla belə, Z.V. Toğan müsəlman alimlərindən tarix yazmaqda 

müəyyən sistem çərçivəsində tarix yazanlar olduğunu göstərmiş və 

bu sırada Əl Biruninin, İbn Həldunun, İbn Sinanın, Əbu-Nəşr İbn 

İraqının, İbn Miskəveyinin adlarını çəkmiş, onların tarixlə bağlı 

fikirlərini təhlil etmişdir. 

Əl-Biruninin tarixlə bağlı fikirlərinə toxunan Z.V.Toğan yazırdı 

ki, o, tarixi məsələləri ancaq dini və tayfa hisslərinin təsirindən azad 

və bitərəf olaraq, həm də müqayisəli formada yazmağın vacibliyini 

bildirmişdi. Əl Birunini müasir pozitivistlərin və materialistlərin 

müjdə verəni sayan Z.V.Toğan, onu mədəniyyətlərin inkişafında 

şəxsən insanın özünün və onun tərəfindən yaradılan həyatın da amil 

olduğuna inandığından müasir humanislərdən; böyük bir idealist 

olması etibarı ilə də müasir idealistlərdən öndə olan mütəfəkkir 

adlandırmışdır (2, s, 151).  
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Əl-Biruninin fikrincə insan öz özünü möhkəm anlamaq, 

fədakarlıq, mürüvvət, daxili və xarici təmizlik, çətinliklərə şüurlu 

dözmək surətilə səadətə yetişə bilər. İnsan özü üçün bəyənmədiyi bir 

şeyi başqaları üçün də bəyənməməlidir (2, s. 152).  

Əl-Biruninin əsərlərini təhlil edərkən Z.V.Toğan yazırdı ki, o, 

müxtəlif mənbələrdən  alınan məlumatın doğrusunu yalanından ayırd 

etməkdə ən yaxşı yolu hər-hansı məlumata inanmayıb onları 

ehtiyatla qarşılamaq və ifadələr arasındakı ziddiyyətlərdən isatifadə 

edərək, birini digəri əleyhinə şahid yaratmaqda görmüş və bu işdə 

həqiqətləri üzə çıxartmaq üçün əsəbilikdən, şovinizmdən, hissə 

qapılmaqdan, eqoizm kimi lazım olmayan şeylərdən özünü 

təmizləmək (qorumaq) ilk şərt kimi qiymətləndirmişdir (2, s.153).  

Daha sonra Ə.Z.V.Toğan Əl-Biruninin müasiri olmuş İbn Sina və 

başqaları ilə dostluq edən Əbu Əli Əbınəd ibn Miskəveylinin  

yaradıcılığından bəhs etmişdir. İbn Miskəvey  906-979 (hicri 295-

369) illərin tarixinə aid yazdığı böyük əsərinə “Millətlərin təcrübələri 

və himmətlərin biri digərini təqib etməsi” adını vermişdir. 

Ə.Z.V.Toğanın fikrincə ibn Miskəveyli tarixdə üsul məsələsinə aid 

əsər yazmamış, yazsa da bizim (Ə.Z.V.Toğan öz dövrünü nəzərdə 

tutur-A.V.) dövrə qədər gəlib çatmamışdır (2, s. 154).  

Ə.Z.V.Toğan tarixçilər içərində Fəzlullah Rəşidəddin haqqında da 

yüksək fikrdə olmuşdur. Müəllif onun tarix və ümumiyyətlə, 

müxtəlif elmi sahələrdəki xidmətlərdən bəhs edərkən yazırdı ki, 

Elxani Qazan və Olcaytu xanların vəziri olan Rəşidəddin Təbib tarix 

yazarkən müəyyən bir sistemdən istifadə etmişdir. Bu sistem üçün 

Uzaq Şərqdən gələn Cin, Monqol və Uyğurca tarix yazma ənənələri 

əsas olmuşdur. O, Elxanilər məmləkətinin iqtisadi, idarə və mədəni 

məsələlərinə aid geniş məlumat vermiş, poçt təşkilatı, ordu, feodal 

təşkilatı, əkinçilik həyatı, vergilər, ölçülər, maliyyə təşkilat 

məsələlərini canlandırmışdır. Ə.Z.V.Toğanın fikrincə F.Rəşidəddin 

dünya tarixi yazmaqda və hökmdarların sulalə şəcərələrini tərtib 

etməkdə özünə xas üsullar icad etmişdir (2, s. 155-156). 

Müəllif orta əsr alimlərindən Tacəddin, onun atası Tağı əl 

Subkidən bəhs edərkən onların tarixçilər qarşısında qoyduğu 

tələblərdən misal şəkmişdir. Onların fikrincə  tarixçi: 1) bitərəf və 

sözündə sadiq olmalıdır. 2) Başqalarından götürülən sözləri olduğu 

kimi yazmamalıdır, rəvayətlərin ancaq mənasını alıb bunları özünün 
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bəyəndiyi ibarələrlə yazmamalıdır. 3) Başqasından rəvayətlər 

köçürərəkən bunun doğru və yalanlığını nəzərə almalıdır. 4) Xəbər 

və rəvayəti köçürərkən, şübhəsiz, onun müəllifinin adı 

göstərilməlidir (2, s. 156).  

Daha sonra Ə.Z.V.Toğan Teymurilərin son dövrünün böyük 

mütəfəkkirlərindən olan Mirxondun tarixlə balı fikirlərini təhlil 

etmişdir. Tam adı Məhəmməd ibn Hinduşah ibn Mahmud (1433-

1498) olan Mirxondun yazdıqlarına görə bir insan sırf öz 

müşahidələrinə əsaslanaraq tarix yaza bilməz. Məhəmməd ibn 

Hinduşah “tarixi səhv bir şəkildə yazmaq vətənə və dövlətə xəyanət 

...” kimi qiymətləndirmişdir. Ə.Z.V.Toğan Məhəmməd ibn 

Hinduşahın tarixin tərtib və təsnifində beş şərtin olduğunu önə 

çəkdiyini qeyd etmişdir: 1) hər şeyi olduğu kimi yazmaq, hər şeyin 

fəzilət, xeyir, ədalət və mərhəmətli tərəfi olduğu kimi çirkin, rəzil 

tərəfləri də vardır. Bunlar əsla gizlədilməməlidir. ... höküm 

verməkdə cox ehtiyatlı olmalı; 2) bir məsələ haqqında şübhəsiz 

höküm vermək lazım gələrsə orta hədd mühafizə edilməlidir; 3) 

tarixçilərin ibarə və üslubu sadə və asan başa düşülən olmalı, 

zorakılıqdan qaçınmalı ki, əsərini avam da anlayıb istifadə etsin; 4) 

tarixçi sözündə doğru olmalıdır; 5) tarix yazmaq son dərəcədə 

məsuliyyətli bir işdir. Tarixçi bunu bilərək hərəkət etməli, 

dəyişdirməkdən qatı olaraq çəkinməlidir. Bu cür edərsə tarixçinin 

əsəri, qiyamət gününə qədər, əllərdə qalar və hər kəs ondan istifadə 

edər (2, s. 157).  

Ə.Z.V.Toğan orta əsr tarixçilər arasında İbn Həldunu yüksək 

qiymətləndirmiş və İslam elm aləmində tarix düşüncənin başında 

onun durduğunu, lakin İbn Həldun istisna olmaqla, müsəlman 

aləmində tarixi bir ənənə və məktəbin olmadığını qeyd etmişdir. 

Ə.Z.V. Toğanın fikrincə tarix fəlsəfəsini və üsulunu müstəqil bir 

mövzu olaraq ələ alıb incələyən yeganə islam alimi Məhəmməd İbn 

Həldun (Tunis 1332 - Qahirə (Misir) 1406-cı illər) olmuşdur. İbn 

Xəldunun fikrincə tarixin görünən üzündə bir çox hadisələr yer alsa 

da, tarixin əsl mənası gizli üzündədir. İbn Həldunu pragmatik tarixçi 

adlandıran Z.V.Toğan, onun tarixlə bağlı yazmış olduğu fikirləri ... 

onun səy göstərməsinin və müşahidələrinin məhsulu olduğunu 

yazmışdır (2, s. 157-158).  
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Ə.Z.V.Toğanın fikrincə İbn Həldun tarixdə üsul məsələsində iki 

əsası xüsusilə qeyd etmişdir: 1) qaynaqların tənqidi. Bu yolla haqq 

batildən və doğru da yalandan ayırd edilmiş, xəbərlərin həqiqətə 

uyğunluğu təsbit və təkid edilmiş olsun; 2) hadisələr arasında səbəb 

və səbəblə meydana gəlmə baxımından münasibətlərin təsbit 

olunması. Bu yolla hadisələrin meydana çıxması keyfiyyəti, 

hadisələrin biri digərini təqib edərək izləmələri ortaya çıxarmış 

olsun. İbn Həlduna görə bu iki məsələyə diqqətsizlik göstərənlər 

tarixçi sayılmaz (2, s. 159-160). 

Ə.Z.V. Toğan yazırdı ki, İbn Həldun tarixi təkamül nəzəriyyəsi 

əsasında tarix fəlsəfəsi qurduğunu və cəmiyyətin inkişafında iqtisadi 

amillərin başlıca müəssər olduğunu irəli sürməklə müasir materialist 

nəzəriyyələrin bəzi məsələlərdə müjdə verən olmuşdur (2, s. 161-

162).  

Ə.Z.V.Toğan XIX əsrin ikinci yarısından sonra Osmanlı 

dövlətində elm adamlarının tarix fəlsəfəsi, tarix üsulu haqqında 

düşündüklərini qeyd etməklə yanaşı, tarixdə üsul və ya tarixlə 

əlaqədar olaraq əsərlər yazan elm adamlarından Müşir Süleyman 

Paşanın, Köpürlüzadə Fuadın, Ziya Göyalpın, Əhməd Rəfik Bəyin, 

Əli Cənib Bəyin və Doktor Şükrü Ağqayanın adlarını da çəkmişdir. 

Daha sonra Rusiya türkləri içərisində Ağçuraoğlu Yusifin, eləcə də 

Sovetlər dövründə tarixi materializmə dair rus dilindən tərcümə 

edilmiş əsərləri misal çəkmişdir.  

İrandan bəhs edən Toğan tarixdə üsulun tamamilə diqqətdən uzaq 

olmasına baxmayaraq, Tehran Universitetinin professoru Doktor 

Rəşid Yəsimin tərəfindən yazılmış tarixi əsərlərdən bəhs etmiş və 

elmi üsulları tam olaraq qavrıyan və Avropa dillərində elmi 

nəşriyyatda yer almış iranlılardan Seyid Həsən Tağızadə ilə prof. 

Abbas İqbal Əştiyanın adlarını çəkmişdir.  

Beləliklə, Ə.Z.V. Toğanın Şərq elmində Tarix metoduna, onun 

ayrı-ayrı tərəflərinə yanaşmasını şərh edərkən gəlinən nəticələri 

aşağıdakı kimi sıralamaq mümkündür: 1)  Qərbdə elmin inkişafı, 

əsasən, böyük coğrafi  kəşflərlə bağlı olmuşdur; 2) XX əsrin 20-30-

cu illərində Avropada baş alıb gedən irqçilik nəzəriyyəsi kəskin 

tənqid edilmişdir; 3) Rus imperiyasının əsarəti altında olan Türk 

xalqlarının tanınmış elm adamları tarixi metod sahəsində 

öyrəndiklərini və bildiklərini öz ana dilində tətbiq edərək milli 
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mədəniyyət yaratmaq istəsələr də onlara hakim rus hökuməti imkan 

verməmişdir; 4) Qərbdə tarix anlayışının və metodunun mükəmməl 

tarixi olduğu kimi, Şərqdə də tarix anlayışının tarixi olmuşdur; 7) Əl-

Biruni, İbn Həldun, F.Rəşidəddin, Məhəmməd ibn Hinduşah, 

Süleyman Paşa, Köpürlüzadə Fuad, Ziya Göyalp, Əhməd Rəfik Bəy, 

Doktor Şükrü Ağqaya, Ağçuraoğlu Yusif və başqalarının adları  

hörmətlə çəkilmiş, onlardan bəzilərinin “elmi üsulla” bağlı fikirləri 

təhlil olunmuşdur. 
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Paşanın, müşir Süleyman Paşanın tarixə aid düşüncələrindən, İbn 

Həldunun tarix fəlsəfəsindən, Köpürlüzadə Fuadın, Təha Hüseyn, 

Rəşid Yasminin tarix metoduna aid əsərindən, eləcə də Yusif 

Ağçuraoğlunun yazmış olduğu əsərlərdən bəhs etmişdir.  

Əhməd Zəki Vəlidi Toğan Qərb-Şərq mədəniyyətlərinin 

qarşılıqlı əlaqələrindən, Qərbin müxtəlif elmi sahələrdəki 

inkişafından və onun Şərq mədəniyyətinə təsirindən yazmasına 

baxmayaraq, Qərbdə mövcud olan irqçilik nəzəriyyəsini tənqid 

etmişdir.  

 

Vagif Abishov 

The place of the notion «of history in Islamic East» in 

Ahmet Zeki Velidi Togan’s book “A method in history” 

Summary 

Keywords: A.Z.V.Togan, A.R.Al-Biruni, F.Rashid-ad-din, 

Z.A.bin Khaldun, M.bin Hindushah. 

In the article thoughts of Ahmet Zeki Velidi Togan - one of the 

well-known figures of the Turkic world - related to the notion of 

history in the Islamic East in his book “A method in history” are 

interpreted. 

Ahmet Zeki Velidi Togan, who wrote about the formation and 

development stages of history of the East, in his book “A method in 

history” deals with the thoughts of such prominent scholars of the 

East as Al-Biruni bin Said al-Maghribi, Fazlullah Rashid-ad-din, al-

Subki, Sheikh Ahmad al-Maqqari, Shamsaddin Mohammad Sakhavi, 

Mahyaddin Kafiyaji, Ahmet Vafiki Pasha, Mushir Suleiman Pasha, 

the history philosophy of Ibn Haldun, works related to the method of 

history written by Kopurluzadeh Fuad, Teha Hussein, Rashid 

Yasmin, as well as the works of Yusif Aghchuraoglu. 

Though Ahmet Zeki Velidi Togan wrote about the mutual 

relations of East-West cultures, the development of the West in 

various fields of science and its impact on Eastern culture, he had 

criticized the theory of racism that existed in the West. 
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Вагиф Абышов 

Место понятия «история исламского Востока» в 

книге Ахмета Валидова «Метод в истории»   

Резюме 

 

Ключевые слова: А.З.В.Toгaн, А.Р. Ал-Бируни, Ф.Рашид 

ад-Дин, З.А. Ибн Халдун, М. Ибн Хиндушах. 

В статье приводятся  мысли  из книги «Метод в истории» 

одного из известных деятелей тюркского мира  Ахмета 

Валидова,  связанные  с понятием «история исламского 

Востока». В своей книге «Метод в истории» Ахмет Валидов 

рассматривает основные  этапы  становления и развития 

истории исламского Востока основываясь на мыслях  таких 

выдающихся ученых Востока, как Аль-Бируни бин Саид Аль-

Магриба, Фазлуллаха  Рашид-ад-дина  аль-Субки, шейха  

Ахмада аль-Maрагаи, Шамсаддина  Мухаммеда  Сахави, 

Maхаддина  Kaфияджи, Aхмеда Вефики Паша, Мушира 

Сулейман-паша, на работах по истории  философии Ибн 

Халдуна, трудах  Копурлузаде Фуада, Теха Хусейн Рашид 

Ясмина  и  Юсифа Акчураоглу. 

Ахмет Валидов писал о взаимовлияние  культуры  

Востока и Запада, о достижениях  Запада   в различных отраслях  

науки  и ее влияния на развитие восточной культуры. В то же 

время, он подвергал резкой критике  теорию расизма, которая 

существовала на Западе. 

 

Veysel Özbey                                                                                                                               

(Türkiyə) 

 

İşgal Dönemi Sonrası Şuşa Tarihî ve Mimarî Koruma Alanı 

Kültürel Mirasına Yönelik İlk Çalışmalar 

 

Öz 

Güney Kafkasya’da 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan hanlıklardan 

birisi olarak kurulan Karabağ Hanlığı, varlığını devam ettirdiği süre 

zarfında birçok kültürel eser üretmiştir. Hanlığın başkenti olan 

Şuşa’da geliştirilen özgün mimarî tarz, tüm Karabağ bölgesini 
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etkilemiştir. Bölgede gerçekleşen çıkar çatışmaları sebebi ile 19. ve 

20. yüzyılda büyük çapta kültürel yıkım yaşayan Karabağ, 21. 

yüzyıla işgal altında girmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti, bölgedeki 

tarihî ve mimarî mirasını korumak adına Şuşa’yı, UNESCO Dünya 

Miras Listesi’ne aday yapabilmek adına 2001 yılında, Azerbaycan 

UNESCO Geçici Listesi’ne yazdırmıştır. Karabağ’ın 2020 yılında 

işgalden kurtarılması ile birlikte bölgedeki kültürel miras yenileme 

çalışmalarına hızlıca başlanmış ve uluslararası kuruluşlarla iletişime 

geçilmiştir. “Karabağ’ın Kalbi” Şuşa, 2021 yılının ilk günlerinde 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kültür başkenti ilân edilmiştir. 

Çalışmada, Karabağ bölgesinde Selçuklu Devleti sonrasında yaşanan 

gelişmeler aktarılmış, Şuşa kentinin mimarî mirası hakkında bilgi 

verilmiştir. Kurtarıldıktan sonra Şuşa’daki Türk mimarî mirasının 

durumu hakkında genel bilgi verilmiş ve ayakta kalmayı başaran 

önemli anıt eserlerin durumu detaylıca aktarılmıştır. Miras 

konusunda yürütülmesi planlanan yenileme çalışmalarına yönelik 

Azerbaycan Cumhuriyeti devlet yetkililerinin vermiş olduğu bilgiler 

analiz edilerek izlenecek yaklaşım konusunda tespitler yapılmış ve 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Güney Kafkasya Türk mimarî mirası, Şuşa 

kültürel mirası, Azerbaycan UNESCO Geçici Listesi, UNESCO 

Dünya Miras Listesi. 

1. Giriş 

 Güney Kafkasya, Büyük Selçuklu Devleti döneminden beri 

Türk topluluklarının yerleşerek şehirler kurduğu bir bölgedir. 

Özellikle 18. yüzyılın sonlarında bölgede kurulan hanlıklar, Güney 

Kafkasya’daki birçok şehrin temelini atmıştır. Karabağ Hanlığı’nın 

merkezi olan Şuşa kenti ise bu şehirler içerisinde en stratejik 

konumda olanıdır. Coğrafî koşulların savunmada sağladığı 

avantajlar, Şuşa’nın tarih boyunca devletlerin sınırlarını belirleyen 

bir kent olmasını ve özgün olarak gelişmesini sağlamıştır. Şuşa’nın 

doğal yollarla tecrit olması, kentte özgün bir kültürel birikim de 

oluşturmuştur. Bu birikim, somut olmayan kültürel mirasın yanında 

taşınmaz kültürel mirası da içermektedir. Şuşa, Karabağ Hanlığı ile 

birlikte Türk dünyasının bölgedeki özgün mimarî mirasına yön 

vermeye başlamıştır. 
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 Karabağ bölgesine 19. yüzyıl boyunca bir asırdan fazla bir 

zaman egemen olan Rus İmparatorluğu’nun, I. Dünya Savaşı sonucu 

kaldırılması ve yerine Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 

kurulması, Güney Kafkasya’da kısa süreli bir güç boşluğu 

oluşturmuştur. Bu sürede Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 

kurulmuş ancak Karabağ’daki Türk mimarî mirasına yönelik yıkımın 

önüne geçilememiştir429. Bölgeyi Rusya SFSC 1920 yılında tekrar 

ele geçirmiş ve kurulan Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılana kadar Karabağ 

bölgesinde egemen olmuştur. Azerbaycan SSC, Şuşa’daki mimarî 

mirasını, 1977 yılında Şuşa Tarihî ve Mimarî Koruma Alanı olarak 

tanımlayarak koruma altına almıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’nin 1991 yılının son günlerinde dağılmasından sonra 

Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında bulunan Karabağ’da, Ermeni 

güçleri tarafından bir işgal faaliyeti başlatılmıştır. Bu faaliyetler 

sonucunda Karabağ’ın diğer Türk kültürel mirası gibi Şuşa’daki 

kültürel miras da önemli derecede zarar görmüştür. Azerbaycan 

Cumhuriyeti, işgal altında bulunan Şuşa’daki mirasını koruyabilmek 

adına 2001 yılında Şuşa Tarihî ve Mimarî Koruma Alanı’nı 

Azerbaycan UNESCO Geçici Listesi’ne yazdırmıştır. Karabağ’ın 

2020 yılında kurtarılması ile kültürel miras üzerinde yenileme-

onarım çalışmalarına hızla başlanmıştır. 

 Çalışmada, Şuşa’nın mimarî mirası hakkında bilgiler 

sunulmuş ve bu eserlerden günümüze ulaşan başlıcaları 

tanımlanmıştır. Şuşa’nın 2020 yılında işgalden kurtarılması ile 

birlikte kültürel mirasın korunmasına ve Şuşa Tarihî ve Mimarî 

Koruma Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 

tanımlanmasına yönelik atılan ilk adımlar ve konu ile ilgili 

Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti yetkililerinin yapmış oldukları 

açıklamalar doğrultusunda mevcut durum ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.   

 

 

                                                           
429 Babek Baratoğlu, Karabağ: Fotoğraflarda Dünü ve Bugünü 

(Azerbaycan Türkçesi), (Bakü: İNDİQO, 2007). 
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2. Şuşa Kenti’nin Taşınmaz Kültürel Mirası 
 Güney Karabağ’da yerleşim, çok eski tarihlere 

dayanmaktadır. Şuşa’nın 25 km güneydoğusunda bulunan Azıh ve 

Tağlar Mağaralarında Paleolitik Çağ’da yaşantının olduğuna dair 

kanıtlar bulunmuştur430. Azıh Mağarası’nda 1986 yılında başlatılan 

arkeolojik kazılarda çok sayıda taş alet ve hayvan kemiği 

keşfedilmiştir. Mağarada bulunan bir insan çene kemiğinin 350.000-

400.000 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Tağlar Mağarası’nda 1963-86 

yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda benzer nitelikte kalıntılar 

bulunmuştur. Güney Kafkasya’da bir diğer önemli Paleolitik Çağ 

yerleşim yeri Şuşa’dır. Şuşa kentinin güneydoğu ucunda yer alan 

Şuşa Mağarası’nda yürütülen arkeolojik araştırmalarda Paleolitik 

Çağ, Mezolitik Çağ, Geç Neolitik Çağ, Bronz Çağı, Demir Çağı ve 

Orta Çağ’a ait kalıntılar bulunmuştur. Mağaranın üzerinde, Cıdır 

Ovası’nda yapılan araştırmalarda alandaki yerleşimin 200.000-

250.000 yıl önce başladığı ortaya çıkmıştır431. Mağaraya yakın bir 

alanda eski bir kale kalıntısına da rastlanmıştır432.  

 Güney Kafkasya’da 18. yüzyılda kurulan hanlıklardan 

Karabağ Hanlığı’nın kurucusu Penah Ali Han, Şuşa’nın bulunduğu 

platoyu kendisine merkez seçerek burada “Panahabad” olarak 

adlandırdığı şehri kurmuştur. Rus İmparatorluğu’nun 19. yüzyılın 

başlarında bölgede egemenlik kurması ile 1822 yılında Karabağ 

Hanlığı ortadan kalkmış433 ve başkent olan Şuşa şehri, 1841 yılında 

bir il merkezi yapılmıştır. Bu zaman zarfında şehir, üç aşamada 

gelişim göstermiştir. Hanlık döneminde, 1753 yılından itibaren kale 

                                                           
430 Asadulla Jafarov, “Archaeological monuments of Karabakh and attempts 

to ‘Armenify’ them”, İRS Karabakh, 4/32 (2017): 46. 
431 Asadulla Jafarov, “Şuşa – Ulu Diyarımız”, Azerbaycan Milli Bilimler 

Akademisi Azerbaycan Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü, 

http://arxeologiya.az/2020.php?go=xeber74 (Erişim tarihi: 19.01.2021). 
432 Jafarov, “Archaeological monuments of Karabakh and attempts to 

‘Armenify’ them”, 49. 
433 Elçin Ahmedov, “Azerbaycan’ın Tarihi Kültür Merkezi ve Karabağ’ın 

Baş Tacı Şuşa”, Söyledik, 

http://soyledik.com/tr/makale/8073/azerbaycanin-tarihi-kultur-merkezi-

ve-karabagin-bas-taci-susa--prof-dr-elcin-ahmedov.html (Erişim tarihi: 

17.01.2021). 
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surları ve burçları ile birlikte dokuz mahalle inşa edilmiştir. Sonraki 

imar hareketleri, Şuşa’nın Karabağ Hanlığı’nın başkenti yapıldığı 

1756 yılından bölgede Rus İmparatorluğu gücünün tanındığı 

Kürekçay Antlaşması’na (14 Mayıs 1805) kadar olan dönemi 

kapsamaktadır. Bu dönemde şehir içerisinde on iki mahalle daha 

imar edilmiştir. Şehrin batısına da Ermeni Mahallesi kurulmuştur. 

Yapısal doygunluğa ulaşan şehirdeki imar faaliyetleri için 20. 

yüzyılda mevcut yapı stokunun eritilmesi gerekmiştir. Bu durum, 

bölgede yaşayan Azerbaycan Türkleri ile Ermeni halkı arasında 

anlaşmazlıklara yol açmıştır. Karabağ’ın işgali ile Şuşa’daki Türk 

mimarî anıt eserler yıkılmış ya da kaderine terk edilmiştir. İşgal 

öncesinde Şuşa’da, 17 çeşme, 17 cami, 6 kervansaray, 3 türbe, 2 

medrese ve kale kalıntıları dahil 549 tarihî yapının varlığı 

bilinmektedir434. İşgalden önce bu yapıların 248 adedi, Azerbaycan 

Cumhuriyeti tarafından kültürel varlık olarak tanımlanmıştır. Bu 

kültürel miras birikiminde, bahsi geçen Şuşa Mağarası’na ek olarak, 

Şuşa Kalesi, Yukarı Gövher Ağa Camii, Aşağı Gövher Ağa Camii, 

Saatli Camii ve Karabağ Han Sarayı ön plana çıkmaktadır. Şuşa 

mirası, 10 Ağustos 1977 tarih ve 280 sayılı Azerbaycan Bakanlar 

Kurulu kararı ile Şuşa Tarihî ve Mimarî Koruma Alanı olarak ilân 

edilmiş ve koruma altına alınmıştır435.  

 Şuşa Kalesi: Şuşa, üç tarafı sarp uçurumlarla çevrili doğal 

bir kaledir. Bu sebeple şehrin sadece kuzey bölümüne sur duvarları 

yapılmıştır. Kalenin yapımına, Karabağ Hanı Penah Ali Han’ın emri 

ile H. 1164 (M. 1750-51) yılında başlanmış ve H. 1170 (M. 1756–

57) yılında kale tamamlanmıştır436. Penah Ali Han, bölgedeki 

çatışmalar sebebi ile başkentini Şuşa’ya taşımıştır. Ancak mevcut 

saldırı tehditi, yeni başkent surlarının çok hızlı yapılmasını 

                                                           
434 Abdülvahab R. Salamzade, Elturan V. Avalov, Roza C. Salayev, Şuşa 

Mimari Anıtları ve Tarihi Biçiminin Korunması (Rusça), (Bakü: ELM, 

1977), 38. 
435 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, “Susha historical and 

architectural reserve”, Azerbaijan UNESCO Relations (e-proje), 

https://unesco.preslib.az/en/page/68ZGx7dVKD (Erişim tarihi: 

19.01.2021). 
436 Ahmedov, “Azerbaycan’ın Tarihi Kültür Merkezi ve Karabağ’ın Baş 

Tacı Şuşa”.  
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gerektirmiştir. Penah Ali Han’ın oğlu İbrahim Halil Han (M. 1763-

1806), daha dayanıklı kale surları inşa ettirmiştir437. Kale, yaklaşık 

2,5 km uzunluğunda, 6-8 m arası yüksekliklerde sur duvarları ve 

burçlar ile tamamlanmıştır. Kalenin stratejik noktalarına iç avlulu 

kuleler dikilmiştir. Bu kulelerden sadece İbrahim Han Kulesi ve 

1768 yılında yapılan438 Kare Büyük Hanım Kulesi günümüze 

ulaşmıştır.  

 Yukarı Gövher Ağa Camii: Karabağlı mimar Kelbelayi Sefi 

Han tarafından 1883-84 yılları arasında yapılmıştır. Kuzey-güney 

hattında uzanan 21.30 X 26.20 metre ölçülerine sahip439 dikdörtgen 

planlı yapının kuzeyinde son cemaat yeri bulunur. Giriş cephesinin 

her iki yanına, cepheden yükselen silindirik taş kaideler üzerine 

oturtulmuş birer minare yerleştirilmiştir. Minarelerin gövdeleri, 

yükseklikleri boyunca üç bölüme ayrılarak süslenmiştir. Minareler 

tek şerefeli ve biçimsel olarak benzerdir. Yapının üst örtüsünü 

taşıyan altı adet iç sütun ve on dört adet cephe sütunu bulunmaktadır. 

Sütunlar, aynı tür kesme taş malzemeden üretilmiş sütun kaidesi, 

sütun gövdesi ve sütun başlığının birleştirilmesi ile üç parçadan 

oluşturulmuştur. Harim bölümünün üst örtüsü, taş sütunları birbirine 

bağlayan tuğladan Tudor kemerler üzerine oturtulmuş tuğla 

malzemeden üretilmiş on iki adet kubbeden oluşturulmuştur. 

Kubbelerin üzeri, kırma çatı ile örtülmüştür. Doğu ve batı 

cephelerde, kalın dış duvarın iç yanında cephe boyunca uzanan 

eyvanlarla oluşturulmuş iki katlı dar mahaller kurgulanmıştır. Bu 

mahallerin ikinci katlarının kadınlar mahfili olarak kullanıldığı 

düşünülmektedir. İç dekorasyonda süslü tavan, sıvası ile birlikte 

kazınmış durumdadır. Şuşa’nın işgalden kurtarılması ile cami, tekrar 

kullanıma açılmış ve uzun bir aranın ardından 13 Kasım 2020 

tarihinde ilk Cuma namazı kılınmıştır440. Camiye, 16 Kasım 2020 

                                                           
437 Yaqub Mahmudov, Camal Mustafayev, Şuşa Pənahabad, (Bakü: Təhsil, 

2012), 26-27. 
438 Gülnara Kanbarova, “Şuşa Şeherinin Mahalleleri ve Tarihi Mimari 

Anıtları”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5/43 (2017): 26. 
439 Kanbarova, “Şuşa Şeherinin Mahalleleri ve Tarihi Mimari Anıtları”, 32. 
440 Ruslan Rehimov, “Karabakh: Shusha hears Friday prayer call after 

decades”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/en/azerbaijan-front-
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günü elektrik verilmiş, aydınlatmalar ve ses sitemi çalışır hale 

getirilmiştir.   

 Aşağı Gövher Ağa Camii: Karabağlı mimar Kelbelayi Sefi 

Han tarafından 1868-70 yıllarında yapılmıştır. Kuzey-güney hattında 

uzanan dikdörtgen planlıdır. Caminin kuzeyinde medresesinin 

kalıntıları yer alır. Yapıya, kuzeyde bulunan üç kemerli son cemaat 

yerinden girilir. Daha yüksek ve geniş olan orta kemer, Tudor kemeri 

olarak yapılmış, onun iki yanında bulunana kemerler, yuvarlak 

kemer olarak kurgulanmıştır. Son cemaat yerinin örtüsü kemerlere 

göre üç bölümden oluşturulmuştur. Tudor kemerli bölümünün üzeri 

kemer boyunca tuğladan tonoz ile iki yanda bulunan kemerli 

bölümlerin üzerleri küçük ve ana kubbelerden daha düşük 

yükseklikte örtülmüştür. Son cemaat yerinin her iki yanı, iki kat 

yüksekliğinde mahallerle kapatılmıştır. Cephelerdeki kemerler ve 

silmeler kesme taş malzemeden, diğer cephe alanları yığma taş 

malzemeden yapılmıştır. Yapının güney cephesinde, cepheye göre 

simetrik olarak yer alan iki minaresi, tuğla malzemeden üretilmiştir. 

Her iki minarenin silindirik gövdesinin dış tarafları, tuğla dizimi ile 

oluşturulmuş kırmızı zemin üzerine sarmal bir şekilde beyaz kufî 

yazı ile süslenmiştir. Batıda yer alan minarenin şerefe bölümünün 

örtüsü yıkılmış, örtüyü taşıyan ortadaki sarmal sütun ayakta 

kalmıştır. Yapının üst örtüsü tuğla malzemeden üretilmiştir. Taş 

sütunlara oturan Tudor kemerlerinin taşıdığı dokuz kubbesi bulunan 

üst örtünün onarıma ihtiyacı vardır. Kubbe kasnaklarında hat sanatı 

ile mavi fonda beyaz yazılı Kur’an ayetlerinin yer aldığı süsleme 

bantları bulunmaktadır ancak bantlar önemli ölçüde tahrip olmuş 

durumdadır. Tavanlardaki süslemeler sıvalarla birlikte sökülmüş 

durumdadır.  

 Saatli Camii: Yapı, 1883 yılında Şuşa’nın Saatli 

Mahallesi’nde, Kelbelayi Sefi Han tarafından yığma taş malzemeden 

yapılmıştır. Camiye erişim, yapının kuzeydoğu köşesinde, doğu 

cephesinde yer alan giriş bölümünden sağlanmaktadır. Yapının tek 

minaresi, taş kaideye oturtulmuş ve gövdesi üç bölüme ayrılarak 

kırmızı ve beyaz renk tuğla kullanılarak süslenmiştir. Yapının tuğla 

                                                                                                                           
line/karabakh-shusha-hears-friday-prayer-call-after-decades/2043001 

(Erişim tarihi: 12.01.2021). 
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üst örtüsü, yontma ile kaide ve başlık yapılmış tek parça kesme 

taştan oluşturulan dört adet iç sütun ve yığma taştan yapılmış ve 

cepheye gömülmüş dış kolonlar ile taşınmaktadır. Sütunları birbirine 

bağlayan Tudor kemerler üzerine tuğladan kubbeler oturtulmuştur. 

Üst örtü, dışarıdan kırma çatı ile kapatılarak dış koşullardan 

korunmuştur. İşgalden önce, cami 1980’li yıllarda yenilenmiştir. 

Günümüzde, tavan süslemelerinin tamamı, sıvalar dâhil sökülmüş 

durumdadır. Yapı içinde üst örtüdeki tuğla örgü görülebilmektedir. 

Yapıyı aydınlatan vitray pencereler yerine günümüzde normal 

pencereler  takılmış durumdadır.   

 Hanlık Sarayı: Şuşa Kalesi ile birlikte inşa edilmiştir441. 

Karabağ Han Sarayı yapıları, adliye ve diğer binalardan oluşan 

kompleks bir yapıda kurgulanmıştır. Diğer Şuşa mimarî eserleri gibi 

boyut, biçim ve mimarî üslup özgünlüğü ile dikkat çekmiştir442. Rus 

işgalinden sonra büyük ölçüde yıkılmıştır. Saray, dairesel planlı 

burçların tanımladığı surlarla çevrilidir. Savunma hattının stratejik 

noktalarında dörtgen planlı iç avlulu kuleler de yerleştirilmiştir. 

Kulelerden günümüze sadece İbrahim Han Kulesi ile Kare Büyük 

Hanım Kulesi ulaşabilmiştir443. Karabağ Hanlık Sarayı’ndan 

günümüze çok fazla bir kalıntı ulaşamamıştır.  

3. Şuşa Kenti Kültürel Mirası ve UNESCO Dünya Miras 

Listesi’ne Yönelik Çalışmalar 

 Şuşa Tarihî ve Mimarî Koruma Alanı, 24 Ekim 2001 

tarihinde UNESCO Azerbaycan Millî Komisyonu tarafından 

Azerbaycan UNESCO Geçici Listesi’ne kaydettirilmiştir444. İşgalden 

kurtarıldıktan sonra Şuşa’nın önemli anıt eserleri için onarım 

çalışmalarına başlanacağı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti’nin 

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne sunacağı miraslarda öncelikli 

olacağı açıklanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

                                                           
441 UNESCO, “Susha historical and architectural reserve”, UNESCO Dünya 

Miras Merkezi, https://whc.unesco.org/en/tentativelists/1574/ (Erişim 

tarihi: 20.01.2021). 
442 Mahmudov ve Mustafayev, Şuşa Pənahabad, 113. 
443 Kanbarova, “Şuşa Şeherinin Mahalleleri ve Tarihi Mimari Anıtları”, 26-

27. 
444 UNESCO, “Susha historical and architectural reserve”. 
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İlham Aliyev, Şuşa’nın önemini, 8 Kasım 2020 tarihli ulusa 

seslenişte, , “Şuşa, 28,5 yıl boyunca işgal altındaydı. Şuşa’nın 

Azerbaycan tarihinde özel bir yeri vardır. Bu bizim kadim 

şehrimizdir. Asırlar boyunca Azerbaycanlılar Şuşa’da yaşamış, imar 

etmiş ve yaratmıştır. Şuşa sadece Azerbaycan’ın değil, tüm 

Kafkasya’nın incisidir” ifadeleri ile vurgulamıştır445. 

 Konu ile ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakan 

Yardımcısı ve Bakan Vekili Anar Kerimov, Kasım 2020 tarihinde 

basına bir açıklama yapmıştır. Açıklamada, “… Şuşa işgalden 

kurtarılır kurtarılmaz hemen çalışmaya başladığımızı duyurduk. Bu 

bağlamda, uluslararası ve yerel uzmanlarla temaslar hâlihazırda 

kurulmuştur. Şuşa'nın tarihî merkezine, oradaki abidelerimizin, 

incilerimizin inceleneceği bir ziyaret yapılması ve incelemeler 

ışığında adaylık dosyası hazırlanarak UNESCO'ya sunulması 

planlanmıştır” ifadelerine yer vermiştir446.  

 Şuşa’da durum tespiti için UNESCO Genel Direktörü 

Audrey Azoulay, Kasım 2020 tarihinde örgütün Azerbaycan ve 

Ermenistan Daimi Temsilcileri ile görüşmüş ve Karabağ’daki 

kültürel varlıkların durum tespiti için bir teknik heyet ziyareti 

önermiştir. Daha önce de böyle bir öneride bulunulduğunu ancak 

imkânlar dâhilinde bu ziyareti gerçekleştiremediklerini açıklamıştır. 

Azoulay, ilgili tarafların onayı ile bölgedeki önemli kültürel 

varlıkların tespitinin ardından envanter çalışmaları yürütülerek 

mirasın korunabileceğini belirtmiştir447. 

                                                           
445 Az TV, “Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciəti 08.11.2020”, 

Azərbaycan Televiziyası, 

https://www.youtube.com/watch?v=s6nEcIyn_pQ (Erişim tarihi: 

25.01.2021). 
446 Real TV, “Şuşa ilə bağlı UNESCO-ya müraciət edilib”, Real TV, 

https://www.youtube.com/watch?v=TwPCrw894ak (Erişim tarihi: 

14.01.2021). 
447 Yusuf Özcan, “UNESCO, Dağlık Karabağ bölgesine uzman ekip 

göndermeyi önerdi”, Anadolu Ajansı, 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/unesco-daglik-karabag-

bolgesine-uzman-ekip-gondermeyi-onerdi/2050871 (Erişim tarihi: 

14.01.2021). 
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 Azoulay’un açıklamasına cevaben Azerbaycan Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2020 tarihinde, “UNESCO'nun, kültürel 

mirasın korunması konusunun siyasileştirilmesine izin vermeyerek 

görevini bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirmesi gerektiğine 

inanıyoruz… Azerbaycan, UNESCO ile uzman ziyareti ayrıntılarını 

görüşmek için yapıcı bir diyaloğa açık ve üye ülkelerin 

bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve uluslararası anlamda kabul 

görmüş sınırlarının dokunulmazlığına saygı temelinde iş birliğine 

hazır” açıklamasında bulunmuştur. Yetkililer, talep edilen teknik 

heyet ziyaretinin değerlendirildiğini ancak kültürel mirasların çevre 

güvenliği konusunda haklı endişelerinin bulunduğunu ve döşenmiş 

mayınların imhası da dahil gerekli güvenlik önlemlerinden sonra 

ancak ziyaretin mümkün olabileceğini aktarmıştır448. 

 Aralık ayının sonunda, Karabağ’da kültürel mirasın 

durumunu bizzat yerinde inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kentinde konu ile ilgili bir 

açıklama yapmıştır; “Biz otuz yıl boyunca defalarca UNESCO'ya 

başvurduk, camilerimizin tahrip edildiğini, tarihi yerlerimizin tahrip 

edildiğini, tarihî abidelerimizin Ermenileştirildiğini defalarca 

belirttik. Bir defa teknik heyet gönderildi mi? Bir defa bizim 

müracaatımıza cevap verildi mi?”. Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa 

Komisyonu’na ve UNESCO’ya çağrıda bulunarak alanın uzmanlarca 

incelenmesini ve verilen zararın tespit edilmesini istemiştir449. 

 Bakan Yardımcısı ve Bakan Vekili Kerimov, Aralık 2020 

tarihinde online olarak katıldığı bir haber programında, konu ile ilgili 

soruları yanıtlamıştır. Program sunucusunun, işgalin yol açtığı 

yıkımın boyutu ve bölgedeki tarihî anıtların yenilenmesinin ne 

                                                           
448 Sputniknews, “Azerbaycan Dışişleri’nden UNESCO'ya: Karabağ'daki 

kültürel mirası siyasileştirmeyin”, Sputnik Türkiye, 

https://tr.sputniknews.com/dunya/202012231043448572-azerbaycan-

disislerinden-unescoya-karabagdaki-kulturel-mirasi-siyasilestirmeyin/ 

(Erişim tarihi: 12.01.2021). 
449 Ayyıldız H. Kaptan, “Aliyev, Gubadlı ve Zengilan ilçelerini ziyaret etti: 

Uluslararası teşkilatlara ateş püskürdü”, Kırım Haber Ajansı, 

https://qha.com.tr/haberler/aliyev-gubadli-ve-zengilan-ilcelerini-ziyaret-

etti-uluslararasi-teskilatlara-ates-puskurdu/288661/ (Erişim tarihi: 

20.01.2021). 
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şekilde planlandığı doğrultusundaki sorusuna, “… Şuşa’da, on yedi 

cami vardı ve bunlardan sadece üçü günümüze ulaşmıştır. Bu üç 

camiden ikisi neredeyse yıkılmış durumda. Haliyle Şuşa'nın 

türbelerini, mozolelerini ve müzelerini mutlaka restore edeceğiz. 

Şuşa’da birçok tarihî yer var. Şuşa’nın tarihî merkezini, ona daha 

fazla tanınırlık ve uluslararası bilinirlik sağlayacak UNESCO Dünya 

Miras Listesi’ne sunmayı planlıyoruz…” cevabını vermiştir450. 

 Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Ocak 2021 tarihinde, 

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı ve Bakan Vekili 

Anar Kerimov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı olarak 

atadığını açıkladığı video konferansta, “Şuşa'yı Azerbaycan 

kültürünün başkenti ilân ediyorum. Şuşa şehri bunu hak ediyor. 

Sadece Azerbaycan'ın değil, bölgenin kültür başkenti 

sayılabileceğini düşünüyorum. Şuşa'nın kültürel yaşamı zengin 

olmalıdır. Şuşa'nın restorasyonu için çalışmalar artık başladı. Benim 

talimatım üzerine oraya büyük bir heyet gönderildi. Şuşa, zaman 

kaybetmeden, aynı zamanda acele etmeden aslına uygun olarak 

restore edilmelidir” ifadelerini kullanmıştır451.  

 İslamî Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ICESCO) 

Genel Direktörü Salim bin Mohammed Al Malik başkanlığındaki bir 

heyet, 11 Ocak 2021 tarihinde Azerbaycan’a bir ziyaret düzenlemiş 

ve 14 Ocak 2021 tarihinde konu ile ilgili bir basın toplantısı 

düzenlenmiştir. Bakan Kerimov, yapılan ilk tespit çalışmaları 

kapsamında Şuşa şehrinde 195 adet tarihî eser tespit edildiğini 

belirterek şu açıklamada bulunmuştur452; 

                                                           
450 Strait Talk, “In Conversation With Azerbaijan’s Acting Culture 

Minister”, TRTWorld, https://www.trtworld.com/video/strait-talk/in-

conversation-with-azerbaijans-acting-culture-

minister/5fdcb710b790740018538815 (Erişim tarihi: 20.01.2021). 
451 Ruslan Rehimov, “Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa Azerbaycan'ın 

'kültür başkenti' ilan edildi”, Anadolu Ajansı, 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-isgalinden-

kurtarilan-susa-azerbaycanin-kultur-baskenti-ilan-edildi/2099097 

(Erişim tarihi: 14.01.2021). 
452 Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, “İCESCO nümayəndə 

heyətinin ölkəmizə səfərinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat 
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“Şu anda bakanlık, kurtarılmış bölgelerdeki anıtların 

restorasyonu için bir yol haritası hazırlıyor. Bu sürece 

hem yerli hem de yabancı uzmanların dahil edilmesi 

planlanmaktadır. Anıtların restorasyonu üzerine bir 

sınıflandırma yaptık. Tabii ki dünya önemi olan 

anıtlarla başlamalıyız. Şuşa'da restorasyon çalışmaları 

başlayacak. Bildiğiniz gibi Şuşa şehri mayınlardan 

temizlendi, diğer taraftan Şuşa ülkemizin kültür başkenti 

ilân edildi. Sonra Ağdam, Fizuli ve diğer bölgelerdeki 

anıtlar da restore edilecek. Ancak öncelikle bu alanların 

mayınlardan tamamen arındırılması gerekiyor.”   

 ICESCO Genel Direktörü Salim bin Mohammed Al Malik 

ise Şuşa kentinin İslâm dünyasının kültür başkenti olmasının 

önerildiğini ve konu ile ilgili sonucun yakın zamanda açıklanacağını 

belirtmiştir. Konuşmada, 2021 yılı içerisinde Azerbaycan 

Cumhuriyeti’ne, birçok ülkeyi kapsayacak bir ICESCO Bölgesel 

Merkezi’nin kurulmasının planlandığını açıklayan genel direktör, 

gerekli koşullar sağlandığında merkezin Şuşa’ya taşınabileceğinin 

sinyallerini vermiştir. Ayrıca Şubat 2021 tarihi içerisinde Karabağ 

Bölgesi’ne, kültürel mirasın mevcut durumunun belirlenmesine 

yönelik bir ICESCO teknik ekip ziyaretinin planlandığını 

belirtmiştir453. Konu hakkında söz alan bakan Kerimov, bölgenin 

henüz bir teknik ekip ziyareti için yeterli düzeyde güvenli 

olmadığını, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan ve mayın 

temizleme çalışmaları yeterli bir düzeye ulaştıktan sonra ancak böyle 

bir ziyarete izin verilebileceğini hatırlatmış ve çalışmaların olabildiği 

kadar hızlı yürütüldüğünü eklemiştir454.  

 Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Ocak 2021 tarihinde Türk 

İşbirliği Teşkilatları heyeti ile bir video konferans görüşmesi 

                                                                                                                           
konfransı”, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, 

http://mct.gov.az/az/umumi-xeberler/13409 (Erişim tarihi: 15.01.2021). 
453 Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, “İCESCO nümayəndə 

heyətinin ölkəmizə səfərinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat 

konfransı”.  
454 Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, “İCESCO nümayəndə 

heyətinin ölkəmizə səfərinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat 

konfransı”. 
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gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ağdam ve Fuzuli 

bölgelerine yaptıkları ziyaret için heyete teşekkür etmiş, Türk 

Konseyi’nin Karabağ’ın işgalden kurtarılması konusunda en güçlü 

destek veren uluslararası teşkilat olduğunu belirtmiştir. 

Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında yürütülecek 

restorasyon çalışmaları için, Türk dili konuşan ülkeler ve 

Azerbaycan’ı destekleyen diğer devletler ile aktif işbirliği yapma 

beklentisini aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihî ve kültürel 

eserlerin restorasyon sürecinde Türk Konseyi ve ilgili Türk işbirliği 

kurumlarına önem verileceğini ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı, 

görüşmede Şuşa kenti altyapısının yeniden yapımı, kültürel ve tarihî 

mekânlarının restorasyonu konusundaki plan ve projelerden de 

bahsetmiştir. Görüşmede söz alan TÜRKSOY Genel Sekreteri 

Kaseinov, heyetin Karabağ’daki ziyareti esnasında tarihî ve kültürel 

mirasın tahrip edildiği yerleşimlerin durumuna üzüntüyle şahit 

olduğunu belirtmiştir. Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ise, 

Türk Konseyi ve TÜRKSOY’un kültürel anıtların restorasyonuna 

aktif olarak katılmaya hazır olduklarını belirtmiştir455. Türk 

Konseyi’nin her yıl Türk dünyası kültür başkenti seçtiğini hatırlatan 

Amreyev; “2022’de Şuşa’nın ‘kültür başkenti’ ilân edilmesini ve 

orada kültürel etkinlikler yapmayı öneriyoruz. Müsaade ederseniz 

biz çalışmalara başlayalım ve 2022’de, Şuşa’da yaklaşık 20 kültürel 

etkinlik gerçekleştirelim. O zamana kadar Şuşa’nın yeniden 

kurularak eski haline dönüşeceğine eminim. Biz her zaman sizin 

yanınızda olduk ve bundan sonra da olacağız” açıklamasında 

bulunmuştur456. 

                                                           
455 Türk Keneşi, “Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türk Konseyi, 

Azerbaycan'ın haklı davasını en güçlü şekilde desteklemiş olan 

uluslararası teşkilattır”, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 

https://www.turkkon.org/tr/haberler/cumhurbaskani-ilham-aliyev-turk-

konseyi-azerbaycanin-hakli-davasini-en-guclu-sekilde-desteklemis-olan-

uluslararasi-teskilattir_2154 (Erişim tarihi: 25.01.2021). 
456 Ruslan Rehimov, “Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'nın 2022 Türk 

Dünyası Kültür Başkenti olması önerildi”, Anadolu Ajansı, 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-isgalinden-

kurtarilan-susanin-2022-turk-dunyasi-kultur-baskenti-olmasi-

onerildi/2115400#:~:text=T%C3%BCrk%20Konseyi%20Genel%20Sek



554 
 

Tartışma ve Sonuç  

 Yaşantının Paleolitik Çağ’a kadar tarihlendiği kadim Şuşa 

kenti, sadece Karabağ’ın değil aynı zamanda tüm Güney 

Kafkasya’nın en önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Yeniden 

kurulduğu 18. yüzyıldan itibaren kentte, bölgenin Türk-İslâm tarzını 

yansıtan birçok önemli mimarî eser üretilmiştir. Bölgede 20. 

yüzyılda yaşanan Türk mimarî eser yıkımları, günümüze bu 

eserlerden çok az bir miktarının ulaşmasına sebep olmuştur. Şuşa, 

işgalden kurtarıldıktan çok kısa bir süre sonra, Azerbaycan 

Cumhuriyeti kültür başkenti ilân edilmiştir. Şuşa kentinde Türk-

İslâm medeniyetinin ürettiği kültürel birikime sahip çıkmak adına 

ICESCO yetkilileri kentin, İslâm dünyası kültür başkenti olarak, 

Türk Keneşi yetkilileri ise Türk dünyası kültür başkenti olarak ilân 

edilmesini teklif etmiştir. Şuşa kentinin tam anlamı ile bir Türk-İslâm 

kültür merkezi olabilmesi için öncelikli olarak kentteki taşınmaz 

kültürel mirasın yenileme-onarım çalışmalarının başarı ile 

tamamlanması ya da belirli bir seviyeye ulaştırılması gerekmektedir.  

 Karabağlı mimar Kelbelayi Sefi Han’ın etkisi ile Şuşa 

kentinde, Karabağ’ın mimarî anlayışını önemli derecede etkileyen, 

özgün bir mimarî tarz oluşmuştur. Tarih öncesi devirlere dair insan 

yaşamını aydınlatacak kalıntıları da içeren Şuşa kentinin UNESCO 

Dünya Miras Listesi’ne kayıt için gerekli olan üstün evrensel değeri 

taşıdığı açıktır. Ancak kültürel mirası üzerindeki mevcut tahribat, 

mirasın bütünlüğünü olumsuz etkilemiştir. Mirasın bütünlüğünü 

sağlamak adına Şuşa’nın mimarî mirası üzerinde yürütülecek olan 

yenileme çalışmalarında mirasın özgünlüğüne zarar verecek 

uygulamalardan kaçınılması gerekir. Yenileme çalışmalarının, 

kaliteden ödün vermeden en kısa sürede bitirilmesi esastır.  

 Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin yapmış olduğu 

açıklamalara bakarak, UNESCO Dünya Miras Listesi için Şuşa 

Tarihî ve Mimarî Koruma Alanı kültürel mirasına öncelik verileceği 

söylenebilir. İşgal yıllarının bölge kültürel mirası üzerindeki 

etkilerinin araştırılmasında şeffaflıktan yana tavır alan yetkililer, 

                                                                                                                           
reteri%20Amreyev,K%C3%BClt%C3%BCr%20Ba%C5%9Fkenti%20o

lmas%C4%B1%20%C3%B6nerisinde%20bulundu (Erişim tarihi: 

25.01.2021). 
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ilgili tüm uluslararası kuruluşları bölgeye davet etmişken Türk-İslâm 

dünyasının da Şuşa’nın adaylığına destek vermesi ve alanlarında 

uzman teknik ekiplerce gerekli tespit, onarım, yenileme 

çalışmalarına ve gerekli görülen konularda yardım faaliyetlerine 

katılım göstermesi kaçınılmazdır. Şuşa kentinde yürütülecek yeniden 

imar faaliyetlerinde, kentteki kültürel birikime saygılı bir yaklaşım 

benimsemek ve rant bazlı yapı üretim uygulamalarının önüne 

geçmek adına gerekli yasal düzenlemelerle bir yönetim planı 

oluşturmak faydalı olacaktır.  
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Ziya Zakir Acar                                                                                                                       

(Türkiyə) 

Karabağ’ın tutsak çiçeği: 

Harıbülbül/özgürlük yolu 

 

Vatan bağı al elvandır 

Yok, üstünde harıbülbül 

Bu da böyle bir devrandır 

Sesin gelsin bari harıbülbül… 

 

Azerbaycan’da ‘Xarıbülbül’ olarak bilinen bitki, aslında 

orkide ailesinin bir üyesi olan Kafkas Orkidesi (Ophrys caucasica).  

Azerbaycan’ın Hazar Denizine bakan bölgelerinde yaygın olarak 

yetişen bu çiçek,  öykülere ve masallara konu olduğu yer ise 

Karabağ’ın Şuşa kenti... 

Göçlerin ve acıların toprakları olan dağların coğrafyası 

Karabağ, Anadolu’nun birçok köşesinde de yaşamını sürdüren 

Türklerin ata yurdu. Harıbülbül ise Karabağ’ın en güzel güllerinden 

biri… 

Nisan ayında çiçek açmaya başlayan Harıbülbül, kimine göre 

renginden dolayı ‘sarı bülbül’, en yaygın görüşe göre ise bülbüle 

benzeyen çiçeğinden dolayı “dikenli bülbül” olarak anılıyor. 

“Azerbaycan, binlerce yıldır bülbülün güle, gülün bülbüle 

olan aşkını anlatıp duran bir coğrafya… 

Şuşa’nın dağlarında yetişen harıbülbül, yani Kafkas 

orkidesinin yetiştiği toprakların insanının toplumsal belleğinde 

yerleşen ve türkülere, masallara konu olan ve güzeller güzeli bir Han 

kızının vatan özlemiyle harmanlanıp günümüze kadar ulaşan 

öyküsü… 

1780'lerde İbrahim Halil Han, Doğu Kafkasya'nın en güçlü 

yöneticilerinden biri olarak ortaya çıktı. Devrinde Karabağ Hanlığı 

çok büyük suretle gelişme gösterdi. Şuşa'da ilim ve sanat 

adamlarından oluşan sınıf vardı. Şehirde inşaat çalışmaları yaygındı. 

Şuşa inşa ediliyor, han sarayları, konutlar, kale duvarları inşa 

ediliyor, yeni okullar açılıyordu. Dönemin önde gelen şairi Molla 

Penah Vâkıf, İbrahim Halil'in davetini kabul ederek Kazah'dan 

Şuşa'ya gitti. Şiirle birlikte, astronomi ve matematikte bilen Vakıf, 
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Karabağ Hanlığının tarihinde önemli bir yere sahiptir. Sarayda baş 

vezir görevine getirilen şair, hanlığın dış, iç ve askeri politikalarının 

belirlenmesinde kilit rol oynar ve çok geçmeden Karabağ Hanlığı 

uluslararası alanda kabul görür. 

Karabağ Hanı İbrahim Halil Han’ın dünyalar güzeli kızı 

Ağabegüm… 

  Karabağ’ın, Şuşa’nın dillere destan bağlarında adeta bir 

cennet gibi coğrafyada yaşamını sürdüren Ağabegüm ve 

Haribülbül… 

 “Vatan bağı al elvandır/ Yok üstünde harıbülbül/ Bu da 

böyle bir devrandır/ Sesin gelsin harıbülbül…” 

Azerbaycan Türklerinin kadim yurdu olan Karabağ’ın 

harıbülbülü, zaman geçtikçe Ağabegüm’ün öyküsüyle birlikte birçok 

efsaneye, masala ve türküye de konu olmuş, Kafkasya coğrafyasında 

dilden dile söylenip durmuş. 

Karabağ’ın talihsizliklerle dolu kaderinin bir parçası olan 

Kafkas orkidesi, 1832 yılında Tahran’da yaşamını yitiren 

Ağabegüm’ün ölümünden yaklaşık 160 yıl sonra Azerbaycan 

Türkleri için bir kez daha acıyla anılan bir bitkiye dönüştü. 1988-

1994 arasında yaşanan olayların ardından Ermenistan tarafından 

işgale uğrayan Karabağ topraklarında yetişen harıbülbül, Azerbaycan 

ve Karabağ halkı için esaret altındaki toprakların özgürlük arayışının 

simgesi haline dönüştü. Azerbaycan’da basılan pullardan, dağ 

köylerinde söylenen içli türkülere kadar yaşamın birçok yerinde 

vatan bağının esaret altındaki gülü olarak anılan harıbülbüle duyulan 

özlem, vatan parçasını hatırlatıyor bize… 

Yüzlerce yıllık Türk toprağı olan Karabağ, Birinci Dünya 

Savaşı yıllarından itibaren emperyalist Batı devletlerinin ortak 

politikalarıyla etnik bir değişim yaşamaya zorlanmıştır. Bu evrede 

Türkiye, Karabağ’ı hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. 

Karabağ sorunundan beslenen Amerika Birleşik Devletleri, 

Fransa, İran ve Rusya gibi büyük güçlerin yanı sıra Ermenistan da 

tabiri caizse bu yarayı sürekli kaşıyarak sorunu çeşitlendirme yoluna 

gitmekte ve daima çözümsüzlükten yana tavır sergilemektedir. 

 Başta Rusya ve İran olmak üzere bölge üzerinde menfaati 

olan diğer büyük güçler de Karabağ sorununun çözümsüzlüğünün 

sürekliliği için önemli bir çaba sarf etmektedir 
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İşte bir Nisan daha geldi geçti.  Hazar’a bakan dağlarla 

birlikte Karabağ’ın işgal altındaki topraklarında da harıbülbüller 

yeniden toprağı delip umudun türküsünü söylemeye başladı. Allı, 

morlu, sarılı göğüslerini yeniden özgürlük tutkusuna siper etmeye 

durdular. Ancak Azerbaycan Türkleri Şuşa’nın dağlarındaki 

harıbülbüllerin esaret altında olduğuna ve Karabağ yeniden 

özgürlüğüne kavuşup kendi yurtları olduğunda açacağına inanıyorlar. 

Karların ardından açan çiçekler gibi, kanların ardından umut 

açan vatanlar olur. Kurtarılan şehirlerin coşkusu yaşanır.  İşgal 

altındaki Türk Dünyası toprakları, esaret altındaki vatanın her bir 

köşesi. Hür vatan baki kaldıkça bir umut yeşillenir, filiz olur, 

yükselir. Yeniden çınar olur dalgalanır. 

Ben ki Türk’üm bizler ki Mete’nin soyundanız 

Öyleyse yurt yoluna dökülecek bir kanız. 

Ve ümit ediyorum ki Kafkas orkidelerinin ‘harıbülbül’ 

olarak yeniden aşkın ve özgürlüğün topraklarında, Azerbaycan 

Türklerinin sevgi yumağında, avuçlarında yeni bir nisan ayında 

yeniden fışkıracak… İşgal altındaki topraklar muhakkak asil ve soylu 

sahiplerine kavuşacaktır… 

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken 

Yazılmamış bir destan gibi Karabağ’ımız. 

Hep birlikte bu yolda haribülbül okurken 

Birleşecek Karabağ Şuşa’da ki yolumuz. 

Ümit ediyorduk ve gerçekleşti.  

Karabağ’da uzun süredir ‘donmuş’ kabul edilen ve 

uluslararası camianın görmezden geldiği açık bir gasp ve uluslararası 

hukuk ihlali, 44 gün gibi kısa bir sürede Karabağ Zaferi ile 

sonuçlanmıştır.  

Azerbaycan ve Türkiye’nin destansı işbirliğine konu olan 

Karabağ Zaferi, tarihi, stratejik ve ekonomik manada birçok 

noktadan önem arz etmektedir. Bu noktaları şu şekilde özetlemek 

mümkündür:  

 Sıcak savaş döneminin kapandığı ve vekâlet savaşlarının 

yaşandığına yönelik tartışmaların yapıldığı bir dönemde uluslararası 

kamuoyu, Azerbaycan ve Türkiye’nin kazandığı konvansiyonel bir 

savaş sonucu toprak el değiştirmesiyle sonuçlanan yeniden hak 

tesisine şahit olmuştur.  
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Karabağ Zaferi ve yapılan anlaşmalar ile açılan koridorlar 

sayesinde, Türkiye-Azerbaycan ile Türk dünyası ve Çin dâhil Asya 

ekonomik güçleri arasındaki fiziki engellerin tamamen kalkmasına 

bir adım daha yaklaşılmıştır. Bu adım, ciddi ekonomik, ticari ve 

kültürel gelişmelere yol açma potansiyeli taşımaktadır. 

 Karabağ Zaferi’yle sonuçlanan Türkiye -Azerbaycan askeri 

ve stratejik işbirliği, Türk ve İslam dünyasında benzer haksızlıklara 

karşı adaletin tesisini gerektiren durumlar için bir model 

oluşturacaktır. 

Karabağ’ın işgali yıllarında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 

olarak görev yapıyordum. Karabağ hasreti beni kilim atölyelerinde 

buluşturdu.  

Karabağ deyince akla Karabağ kilimleri gelir. Bildiğimiz 

geometrik desenli kilimlerden farklıdır, çoğunlukla gül olmak üzere 

kocaman çiçek motifleri bulunur. Üzerlerinde oldukça koyu (koyu 

kahverengi veya siyah) bir zemin üzerine, çoğunlukla canlı renklerle 

dokunmuş motiflerdir. Renklerin zıtlığı dikkat çekici ve hoştur 

Karabağ kilimleri Karabağ’ın işgali ve sürekli savaşlar 

nedeniyle bölge halkı yaşadıklarını kilimlere aksettirmeye 

çalışmaktadırlar. Genellikle orta zeminde siyah renk işlenir ve siyah 

zemin üzerine de değişik renklerde güller işlenir. Siyah renk yas ve 

üzüntülü günleri temsil eder. Ancak siyah zemin üzerine işlenen 

güller ise gelecekte güzel yaşantı olacağını ve güzel haberler 

verileceğini müjdeler. 

Atölyelerde işlediğimiz Karabağ motifleri artık güzel 

haberler verdi. Güller özgürce azat edilen topraklarda açarak, 

kilimlere işlenip özgürlüğün tadını çıkarmaktadır. 

"Kötü günler bitti, gün zafer günüdür. “Kötü günün ömrü az 

olur.” 30 yıl önce yaşanan acılar artık son buldu.. Kahraman 

gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak 

zafer kazandı" 

Artık harıbülbüller özgürce rengârenk açıyor, gül motifleri 

renk cümbüşü içerisinde kilimlere işleniyor… 
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SƏNƏD 

 

 

İstanbul erməni patriarxlığı «İslahat komissiyası»nın  

1879-cu ilin ortalarında yepiskopluqlara göndərdiyi  

 

TƏLİMAT 

 

 

1. Ermənistan məsələsinin yaşadıla bilməsi üçün griqoryan, 

protestan, katolik və digər məzhəblərdən olan ermənilər bu sahədə 

birlikdə olmalıdırlar.  

2. Məktəblərdəki uşagların fikirləri Ermənistan məsələsi ilə 

doldurulmalıdır. Məktəbi olmayan və müəllim tutmağa gücü 

çatmayan kəndlərdə keşişlər oğlan və qız uşaqlarına imza atmağı 

öyrətməlidirlər. Ayrıca, şəhərlərdə və kəndlərdə oxumaq-yazmaq 

bilməyən böyüklərə də yazı yazmağı öyrətsinlər. Heç olmazsa imza 

ata bilsinlər. Çünki bu, irəlidə lazım olacaq.  

3. Vilayətlərdəki ermeni məclisləri və başçıları xarici konsullar ilə 

tez-tez görüşməlidirlər. Ermənlərin dərdləri konsullara açıqca 

bildirilməli və konsullar ilə tam yaxın əlaqə qurulmalıdır.  

4. Avropa bütün ermənilərin haqlarına göz qoyur və arxa olur. 

Avropanın mədəni dövlətiəri buna hazırdırlar. Xristian ermənilərin 

dərdlərini duymaq və onlara dərman tapmaq Berlin konqresinin 61-cı 

maddəsinin qərarı ilədir. İndidən biz bu durumu konsullara isbat 

etməyə çalışaraq ermənilərin qabiliyyətli, namuslu, biliyə 

susamışlığını göstərməklə islahat və təhlükasizliyi arzuladığımızı 

qəbul etdirməliyik.  

5. Harada olursa olsun qarşınıza çıxan avropalı yolçular gülər üzla 

qarşılanmalıdır, onların qulluqlarında durulmalıdır, ermənilərin 

qonaqpərvərliyi göstərilməlidir. Onlara keçmiş erməni hekayələri 

anladılaraq erməni davasına (Hai Tahd) yardımçı olmaları təmin 

edilməlidir.  

6. Bu məsələlər kilsə cəmiyyətlərinə, keşişlərə və kilsə camaatına 

duyurulmalı və təlqin olunmalıdır.  

7. Osmanlı dövləti sizin avropalı yolçular ilə quracağınız səmimi 

əlaqələrə əngəl olmayacaqdır. Əgər bunun üçün zülm və işkəncəyə 
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məruz qalınarsa məhəlli hökumətə və ən yaxın konsula durumu 

bildirməli, baş verənlər bütün detalları ilə partrıiarxlığa da 

yazılmalıdır.  

 

Mənbə:  M.Hocaoğlu, Tarihte Ermeni Mezalimi  

ve Ermeniler, İstanbul, 1976, s. 181-182. 

 

Sənəd tarix elmləri doktoru İsmayıl Musa  

tərəfindən təqdim edilmişdir. 
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