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Китабда Нахчыван ханлыьынын йаранмасы, онун сосиал-игтисади вязиййяти, о 

ъцмлядян ханлыьын сийаси тарихиндя хан щакимиййятинин тябияти, ханларын шяхси 

кейфиййятляри, ханлыгларарасы мцнасибятляр дольун тарихи фактларла эюстярилмишдир. Бундан 
ялавя китабда сон он илдян артыг мцддятдя Наxчыванын гядим тарихи, бу дийарын зянэин 

археоложи ирсинин юйрянилмяси иля ялагядар апарылмыш арашдырмалар, елми дювриййяйя 
эятирилмиш йени фактлар да юз яксини тапмышдыр. 
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НАХЧЫВАН ТАРИХИ, ХАНЛЫГ ДЮВРЦНЦН 

ЙЕРИ ВЯ РОЛУНА ДАИР 

 
Азярбайъанын тарихи-ъоьрафи яразиляриндян олан Нахчыван бюлэяси, юлкянин 

цмуми тарихи талейини бюлцшдцрмякля бирэя, юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля дя 

мящшурдур. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев «Улусларарасы гайнагларда Nахчыван» 

бейнялхалг симпозиумунун (Нахчыван, 11-13 ийул 1996-ъы ил) иштиракчыларына мяктубунда 
йазырды: Азярбайъанын сийаси, игтисади, мядяни вя елми щяйатында юзцнямяхсус мцщцм 

рол ойнамыш вя ойнамагда олан Нахчыванын гядим вя зянэин тарихи вардыр. Щяр дашы, 
гайасы тарихин ъанлы шащиди олмуш бу торпаг бир чох дцнйа шющрятли алим вя мцтяфяккирин, 

мемар вя ядибин, дювлят хадими вя  сяркярдянин вятяни олмушдур. Онларын фяалиййяти вя 
ирсинин бяшяр тарихиндя ролу данылмаздыр»1. 

Нахчыван Азярбайъан тарихиндя проблеми Азярбайъан тарихи китабларында2, 
мцвафиг дюврляр вя проблемляр цзря цмуми тядгигатларда яксини тапмышдыр3. Онлар 

Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан Нахчыванын вятяни тарихиндяки явязедилмяз 

мювгейини айдынлашдырмаьа имкан верир. Бунунла бирэя Нахчыван тарихинин бцтцн 
дюврляриня, бюлэянин Нахчыван вя Ордубад шящярляринин кечдийи инкишаф йолуна даир 

монографик арашдырмалар апарылмышдыр. 

                                                                 
1 Naxçıvan tarixinin səhifələri (“Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” beynəlxalq 

simpoziumunun materialları). Bakı, 1996, səh.3. 
2
Azərbaycan tarixi. Üç cilddə, Bakı,1958-1963; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, Bakı, 1998-

2003; Azərbaycan tarixi (Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər). Bakı, 1996 və b.   
3
 З.М.Буниятов.Азербайджан в VII-IX вв.  Баку, 1965; M.X.Şərifli. IX əsrin 

ikinci yarısı – XI əsr Azərbaycan feodal dövlətləri. Bakı, 1978; A.A.Aлизаде. Социально-

экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв. Баку, 1956 və b. 
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Нахчыванын гядим тарихи дийарын зянэин архаеложи ирсинин тядгигиля ашкара 
чыхарылмышдыр. Нахчыван архаелоэийасы Азярбайъан еляъя дя дцнйа архаеложийасыны мисилсиз 

тарихи абидялярля (Кцлтяпя, Эямигайа вя б.), онларын тядгигиндян иряли эялян йени елми 
мцддяаларла зянэинляшдирилмишдир. Нахчыванын бцтювлцкдя бяшяр сивилизасийасынын, о 

ъцмлядян шящяр мядяниййятинин илк бешикляриндян олмасы, реэионун щяйатында ваъиб йер 
тутмасы архаеложи гайнагларла сцбут едилмишдир. 1 

Нахчыван азярбайъанда гядим дювлятлярин йаранмасы просесляриндя фяал иштирак 

едиб, юлкянин яразисиндя илк мяркязляшдирилмиш дювлят олан Маннанын (е.я. ЫХ-ВЫ ясрляр) 
тяркибиня дахил олуб. Манна сцгута уьрадыгдан сонра Нахчыван Мидийа вя Ящями 

дювлятляриня табе едилиб. Македони йалы Искяндярин империйасынын сцгуту иля азярбайъанын 
йенидян мцстягиллийини бярпа етди. Бу заман Азярбайъанын ъянубунда Атрапатена, 

шималында Албанийа дювлятляри тяшяккцл тапды. Нахчыван е.я.ЫВ-Ы ясрлярдя Атрапатенанын, 
е.Ы ясриндян ися Албанийанын тяркибиндя иди. Сясани дювлятинин йцксялиши заманы. Диэяр 

азярбайъан торпаглары кими, Нахчыван да табе едилди .2 
ВЫЫ-ЫХ ясрляр бцтцн Азярбайъан кими Нахчыванда да мцщцм дяйишикликляр  

дюврц олду, ислам дини йайылды. Яряб хилафятинин даьылмасы нятиъясиндя Азярбайъан 
йенидян мцстягиллик ялдя етди, яввялъя Саъиляр, сонра ися сялаирляр дювлятляринин тяркибиндя 

олду. Азярбайъан Атабяйляр дюврцндя (1136-1225) Нахчыван йцксяк инкишаф 

мярщялясиня чатды, дювлятин сийаси мяркязляриндян бириня чеврилди. Нахчыванын сосиал 
игтисади вя мядяни щяйатында да йцксялиш юзцнц эюстярди.  Нахчыван мемарлыг мяктяби 

йаранды.3 
Монгол щцъумлары заманы Нахчыван бюйцк даьынтылара мяруз галды, лакин 

Газан ханын (1295-1304) ислащатлары нятиъясиндя йенидян  
 

 
 

 
 

 

                                                                 
1
 О.А.Абибуллаев. энеолит и бронза на территории Нахичеванской АССР. Баку,1982; 

V.Əliyev. Qədim Naxçıvan. Bakı, 1979; yenə onun: Naxçıvan – Azərbaycanın tarixi diyarıdır. Bakı, 
2002; yenə onun: Культура эпохи средней бронзы Азербайджана. Баку, 1988; V.Baxşəliyev, 
A.Seyidov. Naxçıvanın qədim tarixi (etüdlər). Bakı, 1985 və b. 

2
 С.М.Кашкай. Из истории Маннейского царства. Баку, 1977; И.Алиев. История Мидии. 

Баку, 1960; A.Fazili. Atropatena (e.ə.IV – e.VII əsrləri). Bakı, 1992;  Т.М.Мамедов. Кавказская 
Албания в IV-VII вв. Баку, 1983; Ф.М.Мамедова, Политическая история и историческая 

география Кавказской Албании. Баку, 1986. 
3
 N.Vəlixanlı. Naxçıvan - ərəblərdən monqollaradək (VII_XII). Bakı, 2005; R.Məmmədov. 

Naxçıvan şəhərinin tarixi oçerki (orta əsrlər dövrü). Bakı, 1977; З.М.Буниятов. Государство Атабеков 
Азербайджана. Баку, 1986.  
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бярпа едилди. Нахчыван ХЫВ ясрин сонларында йенидян мцщарибя мейданына 

чеврилди. Теймурлянэ 1387-ъи илдя Нахчываны тутду. Ялинъя галасы ися 1387-1401-ъи 
иллярдя дцшмяня мцгавимят эюстярди.1 

Нахчыванын ХВ яср тарихи Азярбайъанын Qарагойунлу (1410-1468) вя 
Аьгойунлу (1468-1501) дювлятляри иля баьлыдыр. Азярбайъан сяфяви дювлятинин йаранмасы 

(1501) Азярбайъанын дювлятчилик тарихиндя йени сящифя ачды. Лакин Сяфявиляр дювлятинин 

мювъуд олдуьу дюврдя (1501-1736) османлыларла апарылан мцщарибяляр (1514-1555; 
1578-1590; 1602-1612; 1616-1618; 1623-1639; 1723-1727; 1730-1736)  Нахчывандаn 

да йан кечмяди, яксиня, она бюйцк даьынты вя фялакятляр эятирди2. 1724-ъц илдя Османлы 
дювляти Нахчываны тутмаьа наил олду. Бурада османлы идаря системи (1724-1735) йарадылды. 

Османлылар 1727-ъи илдя о заман адландыьы кими, Нахчыван санъаьынын мцфяссял дяфтярини 
тяртиб етдиляр. Бу дяфтяр Нахчыван тарихиня даир мцщцм гайнагдыр3 . 

Надир шащын дюврцндя дя (1736-1747) Нахчыван чятин эцнляр йашады. Надир 
шащын юлдцрцлмясиндян сонра  Азярбайъан, ханлыгларын тимсалында мцстягиллийини бярпа 

едя билди. Бу дюврдя Азярбайъанда йаранмыш ханлыглардан бири дя Нахчыван ханлыьы иди. 
Нахчыван ханлыьы 1828-ъи ил Тцркмянчай мцгавиляси иля Русийайа илщаг едилди. 

        ХЫХ-ХХ ясирин яввялляриндя бцтцн Şимали Азярбайъан торпагларында 
олдуьу кими Нахчыванда да Русийа ишэал режими гурулду. Чар щюкумятинин кючцрмя 

сийасяти нятиъясиндя Нахчыванын “ермяниляшдирилмясиня” ъящд едилди. 1905-1906-ъы 
иллярдя ермянилярин азярбайъанлылара гаршы тюрятдикляри сойгырымын ясас мяркязляриндян 

бири дя Нахчыван олду4. Азярбайъан Халг Ъüмщуриййяти дюврц (1918-1920)  
 

 
 

 

                                                                 
1
V. Piriyev. Naxçıvan tarixindən səhifələr (XIII - XIV əsrlər). Bakı, 2004; yenə onun: 

Azərbaycan XIII – XIV əsrlərdə. Bakı, 2003. 
2
 C.İbrahimov. Azərbaycanın XV əsr tarixinə dair oçerqlər. Bakı, 1958; T .H.Nəcəfov. Səfəvi-

Osmanlı müharibələri və Naxçıvan (XVIəsr – XVII əsrin əvvəlləri), Naxçıvan Muxtar 
Respublikası (məqalələr toplusu). Bakı, 1999, səh.62-72; А.А.Рахмани. Азербайджан в 

конце XVI и XVII веке (1590-1700 гг.) Баку, 1981; T.Mustafazədə. Naxçıvan vilayəti 
XVIII yüzillikdə.                                                                                                                                                                                                          

3
 Naxçıvan Muxtar Respublikası (məqalələr toplusu), səh. 38-61. Naxçıvan sancağının 

müfəssəl dəftəri. Bakı, 2001.   
4
 Z.Şahverdiyev. Naxçıvan bölgəsi XIX – XX əsrin əvvəllərində. Proqram. Bakı, 2007; 

İ.Kazımov. Naxçıvan: əhalisi, sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə dair (1828-1920-ci illər). 
Bakı, 2007; A.Пашаев. Город Ордубад в XIX – начале XX вв. (Историко-
этнографическое исследование). Баку, 1998; M.S.Ordubadi. Qanlı illər. Bakı, 1991.  
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Гарабаь вя Зянэязур кими Нахчыван цчцн дя эярэин кечди. Буна бахмайараг, 

ермянилярин Нахчываны Азярбайъандан гопармаг сийасяти баш тутмады1. Ермяниляр бу 
сийасяти совет дюврцндя дя давам етдирди.  1921-ъи илин мартында баьланмыш Тцркийя – 

РСФСР Москва вя октйабрда имзаланмыш Карс мцгавиляси Нахчыванын Азярбайъанын 
тяркиб щиссяси олмасыны тясдиг етди. Москва мцгавилясинин 3-ъц маддясиндя дейилир: 

«Разылыьа эялян щяр ики тяряф щазырки мцгавилянин 1 (B) ялавясиндя эюстярилян 
сярщядлярдя Нахчыван вилайятинин Азярбайъанын щимайяси алтында  мухтар ярази тяшкил 

етмясиня разыдырлар, о шяртля ки, Азярбайъанын  бу щимайя щаггыны щеч бир заман цчцнъц 

бир дювлятя эцзяштя эетмяйяъякдир»2 . Бу мясяля Карс мцгавилясинин 5-ъи маддясиндя 
дя юз яксини тапды: «Тцркийя щюкумяти Азярбайъан вя совет щюкумятляри щазырки 

мцгавилянин 3 сайлы ялавясиндя эюстярилян сярщядляр дахилиндя Нахчыван бюлэясинин 
Азярбайъанын щимайяси алтында мухтар ярази тяшкил етмясиня разыдырлар» 3 . Мцяййян тарихи 

щадисялярдян сонра 1924-ъц ил февралын 9-да Нахчыван МССР тяшкил едилди4. 
Ермяниляр 1921-ъи илдя Москва вя карс мцгавиляляринин шяртлярини позaрaг 

МССР-ин торпагларына иддиалар иряли сцрмяйя давам етди. Цмуммилли лидер Щейдяр 

Əлийевин «Нахчыван Мухтар республикасынын 75 иллийинин кечирилмяси щаггында» 1999 -ъу ил 

4 феврал тарихли фярманында дейилир: «Ермянистан Нахчыван  Мухтар Республикасынын 
Азярбайъанын тяркибиндя олмасы рясмян гябул етмяйя мяъбур олса да бу фактла яслиндя 

щеч ъцр разылаша билмир, Нахчыvана ярази иддиаларындан ял чякмирди. Ермянистанын щаким 
даиряляри Москвадакы щимайядарларынын кюмяйи иля Нахчыванын бязи торпагларыны гопарыб 

юз яразисиня бирляшдирмяйя наил олдулар. 1929-ъу илдя Загафгазийa Мяркязи Иъраиййя 
Комитясинин гярары иля Нахчыванын 657 квадрат километр яразиси – Шярур гязасынын 

Гурдгулаг, Хачик, Щорадиз, Нахчыван гязасы Шащбуз нащийясинин Оьбин, Аьхач, Алмалы, 

Итгыран, Султанбяй кяндляри,  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
1
 İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət  və xarici 

dövlət lərin siyasət i (1917-1921-ci illər). Bakı, 1996; Ə.Əliyev. Əlincə yaddaşı. Bakı, 2004; V.Ünüvarlı. 
Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921). Naxçıvan, 2006.  

2
 Gümrü, Moskva, Qars müqavilələri və Naxçıvanın taleyi (Tərtib edəni və ön sözün müəllifi 

İsmayıl Hacıyev). Bakı, 1999, səh. 16.  
3
 Yenə orada, səh. 25.  

4 Q.Mədətov. Naxçıvanda Sovet hakimiyyət inin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in təşkili. Bakı, 
1958; S.Sadıqov. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən. Bakı,1995.   
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Ордубад гязасынын Qорчеван кянди, щабеля Килид кянди торпагларынын бир щиссяси 

Ермянистана верилди. 1930-ъу илдя ися Ялдяря, Лещваз, Астазур, Нцвяди вя саир йашайыш 
мянтягяляри Ермянистана верилмиш вя щямин яразидя Мещри району йарадылмышдыр. 

Ермянистанын Нахчыванла баьлы ярази иддиалары сонракы дюврлярдя дя давам етмиш вя инди о 
бу чиркин ниййятляриндян ял чякмир». 

Щейдяр Ялийевин Азярбайъана биринъи рящбярлийи дюврцндя (1969-1982)  
Нахчыван эениш инкишаф йолуна гядям гойду. 1980-ъи иллярин сонларында ермянилярин 

Азярбайъана гаршы ярази иддиаларынын эенишлянмяси, ССРИ рящбярлийинин тяъавцзкары 

дястяклямяси, республика рящбярлийинин аъиз мювгейи халгын айаьа галхмасына сябяб 
олду. 1990-ъы илдя Щейдяр Ялийевин Нахчывана гайытмасы вя Мухтар Республика Али 

Мяълисинин Сядри сечилмяси иля Нахчыван Азярбайъанынын ярази бцтювлцйц вя истиглалиййяти 
уьрунда мцбаризясинин мяркязиня чеврилди. 1993-ъц илин ийун щадисяляри заманы халгын 

тякидли тяляби иля Щейдяр Ялийев Нахчывандан Бакыйа эялди. Щейдяр Əлийев республикайа  
икинъи рящбярлийи дюврцндя (1993-2003) блокадада олан Нахчыван Мухтар 

Республикасынын сосиал-игтисади вя мядяни тяряггиси цчцн бюйцк ишляр эюрцлдц. 
Нахчыванын статусу 1995-ъи илин нойабрында гябул едилмиш Конститусийада тясбит едилди. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 134-ъц маддясиндя дейилир: «Нахчыван 
Мухтар Республикасы Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя мухтар дювлятдир». 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сийаси хяттини уьурла давам етдирян президент 
Илщам Ялийев дя Нахчыван МР-ин инкишафына хцсуси диггят йетирир. Бунун нятиъясидир ки, 

Нахчыван МР щяйатын бцтцн сащяляриндя йени уьурлар газаныр, тяъaвцзкар Ермянистанын 
идеоложи вя щярби тязйигляриня ъясарятля ъаваб верир. 

 
*** 

Нахчыван тарихиня цмуми нязяр айдын шякилдя göstərir ки, онун ян мцщцм 
сящифяляриндян бири ханлыглар дюврцдцр. Ханлыглар дюврц щям она гядяр олан щадисяляри, 

щям дя сонракы щадисяляри дярк етмяк цчцн мцщцм ящямийятя маликдир. Лакин буна 
бахмайараг, Нахчыван ханлыьынын тaрихи узун мцддят хцсуси тядгигат обйекти олмамышдыр. 

Йалныз 1986-ъы илдя Мирабдулла Ялийев «Нахчыван ханлыьы вя онун Русийайа 

бирляшдирилмяси» мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия етди. 1980-ъы иллярин 
сонларында эенишлянян мцстягиллик идейасы вя 1991-ъи илдя Азярбайъанын дювлят 

мцстягиллийини елан етмяси юлкянин  
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тарихи кечмишиня, о ъцмлядян Нахчыван ханлыьынан тарихиня мараьы артырды. Беля 

бир сосиал 
тялябя ъаваб олараг, танынмыш тарихчи, Азярбайъан Mилли Елмляр Академийасынын 

Тарих Институтунун шюбя мцдири, тарих елмляри доктору, профессор Ф.М.Ялийев М.Ялийевля 
бирликдя 1996-ъы илдя “Нахчыван ханлыьы (1747-1828)” китабыны чап етдирди1. Китаб 

актуаллыьына, гойулан проблемлярин даиряси вя щяллиня, фактик базасына эюря бу эцн дя 
ящямиййятин сахламагдадыр. Лакин щяр бир китабын тякрар няшриндя олдуьу кими бурада да 

онун тарих елминин мцасир сявиййясиндян йенидян нязярдян кечирилмяси зяруряти ортайа 

чыхыр. Бу ишдя “Нахчыван ханлыьы (1747-1828)” китабынын илк няшриндя нязяря алынмамыш, 
йахуд йени ишыг цзц эюрмцш ясярляр дя мцщцм рола маликдир1.  

Нахчыван ханлыьынын мейдана эялмяси диэяр Азярбайъан ханлыглары иля ейни 
ганунауйьунлуьа малик олса да, бязи хцсусиййятляря малик иди. Бу ханлыг ямяля эялмяси 

яряфясиндя Нахчыванын iдаряси иля баьлы иди. Мцяллифляр щаглы олараг гейд едир ки, “Иран 
щакимиййяти дюврцндя Азярбайъанын башга вилайятляриндян фяргли олараг (сечмя 

мянимдир – З.Ш) Нахчыван дийарыны шащ тяряфиндян тяйин едилмиш ики щаким идаря едирди. 
Нахчыван юлкясинин щакими вя сувари бюлмяляринин башчысы” Надириин “шащ сечкиси”ндя 

Нахчыван щакими Мирзя Рза иштирак едиб.  Бу мярасимдя баш верян бир щадися дя хцсуси 
шярщ тяляб едиб. Бу мярасимдя баш верян бир щадися дя хцсуси шярщ тяляб едиб. Бу 

мярасимдя баш верян бир щадися дя хцсуси шярщ тяляб едир Мцяллифляр йазыр: «Мянбялярин 

вердийи мялумата эюря, ермяни каталикосу Абрам Кпетаси Муьaн гурултайындан сонра 
Надир шащын щцзурунда Мирзя Рзанын щярякятлярини ифша едяряк демишди: “сян Нахчыван 

торпаьыны мящв етмиш, ряиййятлярдя мал-дювлят гоймамысан… Сян щазырда Нахчыван 
вилайятиндя 1000 тцмян рцшвят алмысан. Яэяр шащ ямр ется, мян сяндян щесабат тяляб 

едярям, чцнки ряиййятлярин пулу йа онлара гайтарылмалыдыр, йа да  шаща верилмялидир. Ня 
цчцн сян о пуллары мянимсямисян”. Бу щадися Мирзя Рзанын ъязаландырылмасы, щямчинин 

вязифясиндян узаглашдырылмасы иля баша чатыр. 

 

 
 
 
 

  
 

                                                                 
1
F.Əliyev, M.Əliyev. Naxçıvan xanlığı (1747-1828). Bakı, 1996.    

1
S.Budaqova. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası (XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin birinci 

qərinəsi). Bakı,1995; Naxçıvan tarixinin səhifələri. Bakı, 1996; Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri. 

Bakı, 2002; B.Budaqov, Q.Qeybullayev. Naxçıvan diyarının yer yaddaşı. Bakı, 2004; N.Quliyev. 
Naxçıvan xanlığının əhalisi (tarixi-demoqrafik tədqiqat). Bakı, 2006; Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir 
durum, inkişaf perspektivləri (2006-ı il iyulun 9-10-da keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). 
Naxçıvan,2006 və b.  
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Дейилянляря тянгиди мцнасибат зяруридир. Ермяни католикосунун Нахчыван 

ящлиня беля ъан йандырмасы тамамиля шцбщяли эюрцнцр. Она эюря дя бу щадисянин 
мащиййяти айдынлашдырылмалыдыр. Катoликос бунунла Нахчыванда идаря системиня рящбярлик 

едян шяхсляри эюздян салмаьа, диэяр тяряфдян Надиря сядагятини сцбут етмяйя чалышыр. Ян 
ясасы ися ермянилярин мювгейини йени шащын йанында мющкямляндирмякля, онларын 

хейриня имтийазлар ялдя етмяйя ъящд едир. Фикримизъя бу щадися иля Qарабаь мяликляринин 
Эянъя ханлыьынын табечилийиндян чыхарылмасы арасында ялагя вардыр. 

Нахчыван ханлыьынын яразиси, хцсусиля онун инзибати ярази бюлэцсц дя ялавя изащ 

тяляб едир. Бу мясяляйя Щ.Мяммядовун “Нахчыван санъаьынын мцфяссял дяфтяри” ясяри 
вя С.Будаговун “Нахчыван дийарынын тарихи ъоьрафийасы” ясяри мцяййян айдынлыг эятирир. 

“Нахчыван санъаьынын мцфяссял дяфтяри”ня эюря дийарда 14 нащийя (Нахчыван, Ялинъя, 

Саир Мявази, Дяряшащбуз, Мцлки-Арслан, Мявазейи-Хатун, Гарабаь, Qışlağat, Дяряшам, 

Азадъиран, Шорлут, Дярянцрэат, Сисйан, Дяряляйяз) вар иди. Щ.Мяммядов бурадан беля 

нятиъяйя эялир ки, “Нахчыван санъаьынын яразиси ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Нахчыван МР-ын 
яразисиндян дя хейли бюйцк олмуш, мцасир Ермянистан Республикасынын бир сыра 

районларынын, о ъцмлядян Язизбяйов, Йехегнадзор, Ъермук, Сисйан вя Мегри 
районларынын яразисини дя ящатя етмишдир”1 . 

Нахчыван ханлыьынын ярази вя инзибати бюлэцсцндя ясас дяйишикликляр 1797-ъи 

илдян сонра баш верир. С.Будагова йазыр ки, Иран щакимиййяти dюврцндя Нахчыван ханлыьы 
инзибати бахымдан ики тцмяня бюлцнмцшдцр ки, бунлардан бири Нахчыван, диэяри ися 

Ордубад тцмянляри иди. 1797-ъи илдян етибарян Нахчыван ханлыьына дахил олан мещри вя 
Гафан мащаллары Ибращим Хялил хан тяряфиндян ишьал олунуб, Гарабаь ханлыьына 

бирляшдирилмишдир. Нахчыван вя Ордубад тцмянляри юз нювбясиндя бир нечя мащала 
бюлцнцрдц.  1813-1828-ъи иллярдя Нахчыван тцмяни дюрд мащалдан (Нахчыван, Ялинъя, 

Хок вя Дяряляйяз), Ордубад тцмяни ися беш мащалдан (Ордубад, Яйлис, Дястя, Ъяннаб 
вя Билев) ибарят иди2 .  

Нахчыван ханлыьынан ящалиси, хцсусиля онун етник тяркиби щаггында мясяляйя дя 

айдынлыг эятирилмялидир. Бу проблемляр Н.Гулийевин “Нахчыван ханлыьынын ящалиси (тарихи-

демографик тящлил)” китабында  
 
 

 
 
 

 
 

                                                                 
1 Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri, səh. 11.  
2
 S.Budaqova. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası, səh. 26.   
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хцсуси тятгигат обйекти олуб. Мцяллиф ханлыьын ящалисинин сайыны 1747 вя 1797-ъи 

ил щцдудларында айрыъа щесаблайыр  вя беля нятиъяйя эялир ки,  Нахчыван ханлыьы ящалисинин 
сай динамикасы (1747-ъи ил щцдудларындан), ханлыьын йаранмасы яряфясиндя 45140 няфяр, 

ляьви дюврцндя 42497 няфяр олуб. 1797-ъи ил щцдудларында щямин рягямляр мцвафиг 
олараг, 33650 вя 29463 няфяр иди1 . 

Нахчыван ханлыьы ящалисинин яксяриййятинин азярбайъанлылар тяшкил едирди. Буну 
щям фактик материал, щям дя йер адларынын тядгиги тясдиг едир. Нахчыван ящалиси 

тяркибиндяки ермяниляр бурайа эялмя иди. Бу ясасда онлары ики йеря айырмаг мцмкцндцр: 

1) ханлыьын ляьвинядяк эялянляр; 2) 1828-ъи ил Тцркмянчай мцгавилясиндян сонра кцтляви 
шякилдя кючцрцлянляр. Чар Русийасынын Шимали Азярбайъанда кючцрмя сийасятини тядгиг 

едян мцяллифя эюря 1828-1829-ъу иллярдя Шимали Азярбайъана 6976 ермяни аиляси 
кючцрцлмцшдцр ки, онлардан 2557 аиля (36,65%) Нахчыванда, 3000 аиля (43%) Гарабаьда, 

1395 аиля (20%) иряванда йерляшдирилмишдир2 . 

“Нахчыван ханлыьы” китабынын структуруна нязяр салдыгда бурада К.Марксын 

тарихи материалистъясиня анлаyыш нязяриййясинин ясас эютцрцлдцйц айдын щисс едилир. Бу бир 
тяряфдян ханлыьын сосиал-игтисади вязиййятиня даир бюлмянин сийаси тарихдян яввял 
верилмясиндя, диэяр тяряфдян она эениш йер айрылмасында якс олунур. Лакин бцтювлцкдя 

Азярбайъан ханлыгларынын о ъцмлядян Нахчыван ханлыьынын щяйатында сийаси амилляр даща 

юнямли  йер тутуб, игтисади вязиййят сийаси стабилликдян асылы олуб. Бу бахымдан ханлыьын 
йаранмасы иля онун сийаси тарихи ардыъыл верился, игтисади проблемляр ахыра сахланса даща 

мягсядя мцвафиг оларды. 
Нахчыван ханлыьнын сийаси тарихиндя хан щакимиййятинин тябияти, ханларын шяхси 

кейфиййяти, ханлыгларарасы мцнасибятляр, ханлыьын Картли-Кахети чарлыьы, Зяндляр вя 
Гаъарларла, Османлы империйасы вя Русийа иля мцнасибятляри мцщцм рола малик иди. 

Нахчыван ханлыьынын ясасыны кянэярли тайфасындан олан Щейдяргулу хан 
гоймушду. Тарихи фактлары цмумиляшдирсяк, Нахчыван ханлыьынын сийаси щакимиййятин 

ашаьыдакы нцмайяндялярини гейд едя билярик: Щейдяргулу хан (1747-1763/6), мцхтялиф 
вахтларда: Щаъы хан,  

 
 

 
 
 
 

 

                                                                 
1
 N.Quliyev. Naxçıvan xanlığının əhalisi, səh. 41-42.  

2 X.Ю.Вердиева. Переселенческая политика Российской империи в Северном 
Азербайджане (XIX-начале XX вв.). Баку,1999, стр. 108.  
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Рящим хан, Ялигулу хан, Abbasqulu xan, Ъяфяргулу хан, Шцкцряли хан, (1785-

1787), Кялбяли хан (1787-1720), Nязяряли хан, Кярим хан (1823-1827), Ещсан хан 
(1827-1828). 

Нахчыванда хан щакимиййяти Щейдяргулу хандан сонра кяскин сийаси мцбаризя 
иля мцшайият олунмушду. Ъяфяргулу хан вя йа Аббасгулу ханын щакимиййятя эятирилмяси 

уьрунда мцбаризя Нахчыван ханлыьында хан щакимийятини зяифлятмиш, хариъи гцввялярин 
ханлыьын iшляриня мцдахилясиня шяраит йаратмышдыр. Гарабаь, Gянъя, Губа вя диэяр 

Aзярбайъан ханлыгларындан фяргли олараг, ханын там ирси щакимиййяти гурулмамышды. 

Бурада Нахчыван ханлыьына даир шяъяря ъядвяллярини хцсуси гейд етмяк лазымдыр. 
Эюстярилян шяъяря ъядвялляриндя иллярин эюстярилмясинин тямин едилмяси даща йахшы оларды. 

Нахчыван ханлары ичярисиндя Кялбяли хан хüсусиля фярглянирди. Онун дахили вя 

хариъи сийасяти нятиъясиндя ханлыгда гисмян сийаси сабитлик тямин едилмиш, игтисади щəйатда 

дяйишиклик баш вермишди. Бир нечя характерик факт: Fятяли шащ тяряфиндян İряванда 

йашамаьа иъазя верилян Кялбяли ханын нцфузунун артмасы, П.Сисиановун Ечмиядзин 
каталикосу ятrафында мцбащисялярин щялл едилмяси цчцн она мцраъият етмяси, Йермоловун 

миссийасынын Кялбяли хан тяряфиндян гаршыланмасы вя с. Онун нцфузлу лидер олмасыны 
эюстярир. 

Нахчыван ханлыьы тарихиндя ян мцщцм сцжетлярдян бири ханлыг иля Русийа 

арасындакы мцнасибятлəрдир. Фактлар эюстярир ки, истяр 1804-1813, истярся дя 1826-1828-ъи 

илляр Русийа Иран мцщарибяляринин эедишиндя Nахчыван мцгавимятсиз Русийайа тяслим 
олуб. Бу фактлар мялум олдуьу щалда, мащиййяти кифайят гядяр айдынлашдырмыр. Бурада 

Гаъарларын Нахчыван ханлыьына гаршы гяддар сийасяти (Кялбяли ханын кор едилмяси  вя и.а) 
щялледиъи рол ойнамышды 

Мялумдур ки, Русийанын Азярбайъан ханлыгларына мцнасибятиндя ики хятт тятбиг 
едилирди: йа мцгавиляляр имзаланыр, йа да мцгавимят эюстярян ханлыглар ляьв едилирди. Чар 

щюкумятинин йерли нцмайяндяляри Гарабаь, Шяки вя Ширвандан фяргли олараг Нахчыван 

ханлыьы иля мцгавиля баьламады. Бу, Нахчыван ханлыьынын щямин ханлыглардан фяргли 
статуса малик олмасы иля баьлы иди. Лакин Нахчыван ханлыьынын Русийайа мцнасибятдяки 

мювгейи дя явязсиз галмады. Бу, Нахчыванын Русийа ишьалындан сонракы илк дюврц иля 
баьлы иди. Чар Ы Николайын 1828-ъи ил 21 март фярманы иля ляьв едилмиш Нахчыван вя Иряван 

ханлыглары ясасында “ермяни вилайяти” йарадылмышды.  
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Мясяля бурасындадыр ки, Нахчыван ханлыьынын рясмян ляьв едилмясиня 

бахмайараг, она “етимад” эюстярилмиш, бир нюв мухтариййяти сахланылмышдыр. Бу 1840-ъы 
ил 10 апрел ислащатына кими (китабда сящвян 1850-ъи ил верилмишдир) давам етмишдир. 

“Нахчыван ханлыьы” китабында сосиал-игтисади вя сийаси проблемляря мцяййян 
гядяр йер айрылдыьы щалда, ханлыьын мядяни щяйаты диггятдян кянарда галмышды. Бу 

мцщцм проблемин дя эяляъякдя тядгигата ъялб едилмяси зяруридир. 
 

                                                            Зящмят Шащвердийев      

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

13 

 

ЭИРИШ 

 

Hər bir xalqın həyatında bəzən elə tarixi hadisələr baş verir ki, bu hadisələr 

həmin xalqın ictimai – siyasi və iqtisadi həyatında dərin iz buraxır və xalqın taleyini həll 

edir. Belə hadisələrdən biri də XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın Rusiya 

tərəfindən işğal olunmasıdır. 

Şimali Azərbaycanın Rusiyaya ilhaq edildiyi dövrdə burada feodal 

pərakəndəliyi hökm sürürdü, ölkənin nə siyasi, nə də vahid iqtisadi mərkəzi var idi; həmin 

dövrdə Azərbaycan bütöv dövlət olmayıb xırda dövlətlər qurumundan – xanlıqlardan 

ibarət idi.  

1804-cü ilin yanvarında işğal edilmiş Gəncə xanlığından başqa Azərbaycanın 

şimalında yerləşən digər xanlıqlar Rusiya dövlətinə birinci Rusiya – İran müharibəsinin 

gedişində zorla birləşdirilmişdi.    

Yalnız Naxçıvan xanlığı Gülüstan müqaviləsinə (1813) əsasən hüquqi cəhətdən 

Rusiyanın deyil, İran dövlətinin hakimiyyəti altına  düşmüşdü. Əslində Naxçıvan xanlığı 

hələ 1797-ci ildən İranın işğalına məruz qalmışdı. Həmin dövrdən Naxçıvan xanı Kəlbəli 

xan İran dövlətinin yeni hakimi Ağa Məhəmməd şahın tələbinə baxmayaraq, tabe olmaq 

əmrini rədd etdiyi üçün ciddi cəzalandırılmışdı. Belə ki, Naxçıvan qalası zəbt olunduqdan 

sonra Kəlbəli xanın gözləri çıxarılmış və əsir kimi İrana göndərilmişdi. Həmin dövrdən 

başlayaraq Türkmənçay müqaviləsinə qədər (1828) Naxçıvan xanlığı faktiki olaraq İran 

dövlətinin ucqar bir əyalətinə çevrilmişdi.  

Yuxarıda deyilənlərə əsaslanaraq, Naxçıvan xanlığının tarixini şərti olaraq iki 

mərhələyə bölmək olar: XVIII əsrin ortalarından 1797-ci ilə qədər; 1797-ci ildən 

Türkmənçay müqaviləsinin (1828) bağlanmasınadək. 

Naxçıvan xanlığı ikinci Rusiya – İran müharibəsindən sonra Türkmənçay 

müqaviləsinin şərtlərinə əsasən Rusiya dövlətinin tərkibinə daxil olmuşdusa da, əslində 

bu xanlıq rus qoşunlarının həmləsi nəticəsində zəbt edilmişdi. Bu xanlığın Rusiyaya ilhaq 

edilməsi ilə Şimali Azərbaycan torpaqlarının tamamilə Rusiya ərazisindən qatılması 

prosesi başa çatdı. Beləliklə, tarixi ədalətsizlik nəticəsində zorla Rusiyaya birləşdirməklə, 

Azərbaycan məfhumu xəritələrdən silinib Rusiyanın ucqarlarından birinə çevrildi.   
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        Шимали Азярбайъан торпагларынын Русийанын тяркибиня гатылмасы, яслиндя рус 

чаризминин узун мцддят давам едян ишьалчылыг сийасятинин аъы бящряси иди. 
Мялум олдуьу кими, биринъи (1804-1813) вя икинъи (1826-1828) Русийа-Иран 

мцщарибяляри дюврцндя дюйцшчцлярин сайына эюря Иран ордусу Русийа ордусундан цстцн 
иди. Буна бахмайараг, гялябя щяр дяфя Русийа ордусунун тяряфиндя олмушду. Бу 

гялябяни Ъянуби Гафгаздакы христианларын тяхрибатчы ямялляри иля изащ етсяк, щеч дя сящв 
олмаз. Рус тарихчиси профессор А.В.Фадейев щаглы олараг йазыр ки, Ъянуби Гафгазда халг 

кцтляляринин кюмяйиля щцсн-ряьбяти олмадан азсайлы Русийа ордусу мяркяздян узаг бир 

йердя, чохсайлы ордуйа малик дцшмянля апарылмыш узунмцддятли дюйцшлярдя гялябя чала 
билмязди1. 

Бунунула беля, тятбиг олунан дюврдя Шимали Aзярбайъанын Русийа тяряфиндян 
ишьалынын мцтярягги характери щеч дя Азярбайъанда вя щабеля бцтцн Cянуби Гафгазда 

чаризмин мцстямлякячилик сийасятинин щяйата кечирилмясини тякzиб етмир. Лакин чаризмин 
мцстямлякячилик сийасятиня бахмайараг, бу тарихи актын Ъянуби Гафгаз халгларынын 

талейиндя мцтярягги ролуну етираф етмямяк олмаз. 
Йухарыда гейд едилдийи кими, икинъи Русийа-Иран мцщарибяси дюврцндя (1826-

1828) Русийа тяряфиндян ишьал едилян торпаглардан бири дя Нахчыван ханлыьы олмушдур. 
Щяр ики Русийа-Иран мцщарибяси дюврцнцн, щабеля Шимали Азярбайъанын 

Русийайа илщаг едилмяси просесинин тятгиги щям дя она эюря актуалдыр ки, мцасир дюврдя 

бир сыра буржуа идеологлары вя тяблиьатчылары  Азярбайъанын Шимал ханлыгларына İранын тяркиб 
щиссяси кими бахмыш, ХВЫЫ ясрин орталарында мцстягиллик ялдя едян ханлыглары Ирандан айыра 
билмямишляр. Щалбуки щяр бир ханлыг юз-юзлцйцндя мцстягил дювлят гуруму олмуш, 

мцстягил дахили вя хариъи сийасят щяйата кечирмишдир. 
Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын шимал ханлыглары арасында 

юзцнцн сийаси вя иътимаи-игтисади тарихиня эюря мцстясналыг тяшкил едян Нахчыван ханлыьы 

бу эцня гядяр тарихи ядябиййатда юз яксини тапмамышдыр. Мящз буну нязяря алараг, 
охуъулара гыса да олса, орта яср Азярбайъан тарихиндя мцщцм рол ойнайан Нахчыван 

ханлыьы барядя мялумат вермяйи мягсядяуйьун щесаб етмишик. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                 
1
 А.В.Фадаеев. Россия и Кавказ в первой трети XIX в.М., 1960, стр. 260-261.  
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        Нахчыван ханлыьынын тарихини билмяк бир дя она эюря ваъибдир ки, нанкор 

ермяни идеологлары щеч бир ясас олмадан бу торпаьы Ермянистанын тяркиб щиссяси кими 
гялямя вермяйя чалышырлар. 

Нахчыван ханлыьынын тарихини юйрянмякдян ютрц мцяллифляр ХЫХ ясрин 
яввялляриндя Гафгаза даир Русийада няшр едилян тарихи ядябиййатла таныш олмуш, онлара 

тянгиди ъящятдян йанашараг бир сыра фактики материаллардан файдаланмыш, щабеля бу эцня 
гядяр тарих елминя мялум олмайан йени архив сянядлярини цзя чыхармышлар. 

Ясярин йазылышына Мяркязи Дювлят Щярби Tарих Архивиндян (МДЩТА), 

Русийанын Хариъи Сийасят Архивиндян (РХСА), Азярбайъанын, Эцръцстанын, Ермянистанын 
мяркязи тарих архивляриндян эютцрцлмцш бир сыра сянядлярдян илк дяфя истифадя 

олунмушдур. Щямин архив сянядляриндян рус забитляринин мяркязя эюндярдикляри 
мялуматлары, Гафгаздакы рус ордусу гярарэащынын сянядляри, Нахчыван щаким 

феодалларындан Кялбяли ханын, Ъяфяргулу ханын, Аббасгулу ханын, Шыхяли бяйин рус дилиня 
тяръцмя едилмиш мяктубларыны, Картли-Kахети чары ЫЫ Ираклинин Нахчыван  ханлыьынын сийаси 

вязиййятиня, щабеля юзцнцн Нахчыван ханлыьына даир рус щакимляриня эюндярдийи 

мяктублары эюстярмяк олар1 . Əсярдя мцяллифляр тяряфиндян рус гафгазшцнасы А.П.Берженин 

(1826-1886) ХЫХ ясрдя няшр етдирдийи  актлардан да истифадя олунмушдур. 
Картли-Кахети чары ЫЫ Ираклинин йанында резидент олмуш рус ордусунун полковники 

С.Д.Бурнашевин рапортларында хцсусиля зянэин фактлар вардыр. Архив сянядляри арасында ЫЫ 
Йекатeринанын, кнйаз Г.А.Потйомкинин мяктублары, рапорт вя сярянъамларындакы фактлар 

да диггяти ъялб едир. Рус сяркярдяляриндян П.S,Потйомкинин, Гудовичин, Сисиановун, 
Котлйаревскинин, Неболсинин вя башгаларынын да рапортларында, мяктубларында мараглы 

фактлара раст эялмяк олур. 
Нахчыван ханлыьы щаггында чох гиймятли мялуматлар щямин дюврдя дипломатик 

фяалиййят эюстярян рус йазычысы Александр Серэейевич Грибойедовун йазыларында да вардыр. 

А.С.Грибойедов икинъи Русийа-Иран мцщарибяси дюврцндя апарылан данышыгларда иштирак 
етдийиндян щадисялярин шащиди олмушдур. “Гафгаз” мяъмуясиндя А.С.Грибойедовун 

тяръцмейи-щалы щаггында няшр едилмиш сянядляр гиймятли материалла зянэиндир. Щямин 
мяъмуядяки сянядляр арасында Кялбяли ханын, Нязяряли ханын, Ещсан ханын вя Шыхяли 

бяйин Русийа щярби хадимляри иля мяктублашмалары вардыр. Мараглыдыр ки,  
 

 
 

 
 

 

 

                                                                 
1
 “Кавказский сборник ”,  т. XXX, Тифлис, 1910. 



 

16 

 

Нязяряли ханын вя Щясян ханын сийаси хадим кими фяалиййяти илк дяфя 

А.С.Грибойедов тяряфиндян эюстярилмишдир. 
       Мялум олдуьу кими, 1816-ъы илдя А.П.Йермоловун рящбярлийи иля Русийа 

империйасынын сяфирлийи Ирана эюндярилмишди. Щямин сяфирлик вя А.П.Йермоловун апардыьы 
данышыглар щаггында ядябиййатларда эениш материал олмасына бахмайараг, нядянся 

А.П.Йермоловун Нахчыванда олмасы вя Кялбяли хан иля данышыглары бу эцня гядяр тарихи 
ядябиййатларда юз яксини тапмамышдыр. Илк бахышда бу щадися диггяти о гядяр ъялб етмяся 

дя, А.П.Йермоловун башчылыьы иля Ирана эюндярилян нцмайяндя щейятинин тяркибиндя 

иштирак етмиш Васили Боразнанın1, А.Е.Соколовун2  вя башгаларынын3  вердикляри 
мялуматларда  Йермоловла Кялбяли ханын эюрцшляриндян мараглы фактлар эятирилир. Хцсусиля 
Кялбяли ханын сющбятляри даща мараглыдыр; биринъи, Кялбяли ханын сюзляриндян айдын олур ки, 

о, щцгуги ъящятдян Ирандан асылı олса да Иран шащлыьына нифрят бясляйир.; икинъиси, 
данышыгларын эедишиндян айдын олур ки, о, эюзляриндян мящрум олса да щямишя Нахчыван 

ханлыьынын мцстягиллийиня чалышмыш, ханлыьын сийаси щяйатында фяал иштирак етмишдир. 
ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысындан башлайараг Tцркмянчай (1828) мцгавилясиня 

гядярки дюврдя Нахчыван baş verən ara müharibələri və yadelli işğalçılara qarşı mübarizə, 

birinci və ikinci Rusiya – İran мцщарибяляри дюврцндя Nахçıvаn ханлыьынын мцщарибя 

мейданына чеврилмяси ханлыьын щям сийаси, щям дя тясяррцфат щяйатына аьыр зярбя 
вурмушду. Бу мцщарибяляр Нахчыван ханлыьында мящсулдар гцввялярин зяифлямясиня, 

мадди mədəniyyət abidələrinin, o cümlədən yazılı mənbələrin  məhv olmasına gətirib 

çıxarırdı. Bunlar da Naxçıvan xanlığına aid bir çox faktların üzə çıxarılmasına çətinlik 

törədir. 1936-cı ildə Tiflis şəhərində nəşr olunmuş “XVII – XIX əsrlərdə Naxçıvan 

əlyazmaları sənədləri”
4
 mübaliğəsiz demək olar ki, Naxçıvan xanlığına aid yeganə “yerli” 

materialdır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Василий Борозна. Краткое описание путешествия Росийского император-

скогопосольства в Персию в 1817 г. СПб., 1821. 
2
 Дневные записки о путешествии российско-императорского посольства в Перси. В 

1816-1817 годах, веденные советниом этого посольства Соколовым. М., 1910.  
3
 Журнал посольства в Персию генерала А.П.Ермолова. Чтение в Императорском 

общестие истории и древностей российских при Московском Университета. Апрель-июнь, кн. 2, 
М.,1863.   

4 Нахичеванские рукописные документы XVII-XIX вв. Вах: Передняя Азия в документах 
(серия памяти Ю.Н.Марра), кН. I, Тбилиси, 1936.   
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         Naxçıvan xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra hökumətin 

göstərişinə əsasən rus hərbi xadimləri, məmurları burada əvvələr mövcud olan vəziyyəti 

öyrənməklə əlaqədar bir sıra əsərlər yazmışlar ki, onlardan da bir mənbə kimi istifadə 

edilmişdir. XIX əsrin ikinci yarısında Naxçıvan vilayəti ilə əlaqədar məsələləri öyrənən 

rus alimi K.N.Nikitinin yazılarında oxuyuruq: “Rus dövlətinə birləşdirilməsindən əlli il 

keçsə də şəhərin görünüşü və daxili həyatı son dərəcə az dəyişmişdir”
1
. Rus şərqşünası, 

görkəmli tarixçi İ.P.Petruşevski yazır ki, Rusiyaya birləşdirilməsinə baxmayaraq, 

Naxçıvan xanlığı 1840-ci ilədək mövcud olmuşdur
2
. Bu fikirdən aydın olur ki, XIX əsrin 

40-cı illərinədək Naxçıvanda keçmiş xanlıq idarə üsulu davam etmişdir. Tədqiqatçı 

N.Q.Boqdanova həmçinin belə bir fikrə gəlir ki, “çarizm öz ağalığının birinci dövrlərində 

Azərbaycanda xanlıq idarə üsulunu saxlamışdı”
3
. Beləliklə, elə qənaətə gəlmək olar ki, 

Naxçıvan xanlığı Rusiyaya ilhaq edilodikdən sonra yazılmış əsərlər həmin mövzunun 

tədqiq olunmasında ilk mənbə kimi istifadə oluna bilər. Belə əsərlərdən biri də “Naxçıvan 

əyalətinin statistik təsviri”
4 

adlanır.1833-cü ildə nəşr olunmasına baxmayaraq bu əsər 

əslində Naxçıvan xanlığının Rusiyaya ilhaqından əvvəlki dövrünədək olan məsələləri də 

özündə əks etdirir. Ona görə də bu əsəri Naxçıvan xanlığına aid ilk mənbə kimi qəbu l 

etmək olar. 

Naxçıvan xanlığının tarixinə dair ilk mənbələrdən biri kimi İ.İ.Şopenin “Rusiya 

imperiyasına birləşdiyi dövrdə Ermənistan əyalətinin tarixi abidələrinin vəziyyəti” əsəri 

çox maraqlıdır. Əsərin müəllifinin yazdığına görə, qraf Paskevik 1829-cu ilin aprelində 

başlamış və 1832-ci ilin mayında başa çatdırmışdı.İ.İ.Şopen bu əsərində İrəvan və 

Naxçıvan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğalından əvvəlki vəziyyətini də əks etdirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 К.Н.Никитин. Город Нахичевань и Нахичеванский уезд. Вах: Сборник материалов для 

описа ния местностей и племен Кафказа. Вып. II, Тифлис, 1882.  
2
 И.П.Петрушевский. Система русского колониального управления в Азербайджане в I 

пол. XIX в.                

Вах: Колониальная политика российского царизма в Азербайджане. М. -Л., 1936, стр. 8.   
3
 Н.Г.Богданова. Аграрные отношения в Азербайджане в 1870 -1917 гг. “Исторические 

записки”, № 12, 1941, с. 208.  
4
 Статическое описание Нахичеванской провинции, Тифлис, 1833.  
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Naxçıvan xanlığının tarixi və bu xanlığın Rusiyaya ilhaq edilməsi ilə əlaqədar 

bəzi faktlara XVIII əsrdə, XIX əsrin ikinci yarısı, XX əsrin əvvələrində yaşayıb -yaratmış 

rus qafqazşünaslarının əsərlərində də təsadüf etmək olar. Belə əsərlərin arasında yuxarıda 

adı çəkilən rus ordusunun polkovniki S.D.Burnaşevin 1793-cü  ildə Kurskda nəşr 

olunmuş “İran Azərbaycanı vilayətlərinin təsviri və onların siyasi vəziyyəti” əsəri böyük 

elmi əhəmiyət kəsb edir. Lakin inqilaba qədərki müəlliflərin əksəriyyəti Rusiya dövlətinin 

müstəmləkəçilik siyasətini alqışlayaraq siyasi hadis ələrin təhlilini düzgün verməmiş, 

həmin hadisələri rəsmi sənədlərdə olduğu kimi təsvir etmiş, çarizmin Qafqazda yeritdiyi 

siyasətə haqq qazandırmışlar. Belə müəlliflərdən biri də akademik P.Q.Butkovdur (1775-

1857)
1 

P.Q.Butkov 1796-cı ildə rus ordusunun tərkibində Azərbaycana  yürüşdə iştirak 

etmiş, müxtəlif diplomatik və hərbi-tarixi sənədlərlə tanış olmuş, yürüş zamanı topladığı 

əlyazmalar və sənədlər əsasında faktiki  materiallarla zəngin olan qiymətli əsər yazmışdır. 

O da müasirlər kimi, hadisələrin izahına birtərəfli yanaşmış və göstərmişdir ki, Rusiyanın 

məqsədi Qafqaz hesabına ərazisini genişləndirmək deyil, yalnız Asiyada Rusiya ticarətini 

inkişaf etdirməkdən ibarət idi. 

Cənubi Qafqazda rus çarizminin yeritdiyi siyasətlə əlaqədar bir sıra faktlara 

akademik N.F.Dubrovinin “Rusların Qafqazda hökmranlığı və müharibələrinin tarixi” 

(СПб., 1871)adlı əsərində də rast gəlmək olar. Əsərin adından göründüyü kimi, müəllif 

əslində çarizmin Qafqazda apardığı müharibələrin tarixini təsvir etməyi qarşısına məqsəd 

qoymuşdur. Ona görə də həmin əsərdə iqtisadi məsələlərə demək olar ki, yer 

verilməmişdir. İnqilabdan qabaq Nazçıvan əyaləti haqqında yazılan əsərlər arasında 

K.N.Nikitinin “Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan qəzası” məqaləsini xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. Məqalə 1882-ci ildə çap olunsa da müəllifin keçmiş hadisələrlə bəzi təsvirləri  

həmin məqalədən Naxçıvan xanlığının tarixinin öyrənilməsində istifadə etməyə imkan 

verir. Məsələn, müəllif Naxçıvan qəzasının sərhədləri məsələsinə toxunaraq yazır: 

“İranlıların, tatarların və neyalıların (Naxçıvan vilayəti-red.) sahib olduqları ərazidə 

Naxçıvan xanlığı yarandı. Maraqlıdır ki, verilmiş həmin sərhəd Naxçıvan  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 П.Г.Бутков. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1802 гг. СПб., 1869, т. I-

III.  
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xanlığının sərhədinə uyğundur”
1
.S.P.Zelinskinin “Üç mahal” (Naxçıvan, 

Ordubad, Dərələyəz)
2
 məqaləsi də belə əsərlərdəndir. Bu məqalədə əyalətin iqliminə, 

kənd təsərrüfatının vəziyyətinə, əhalinin məşğuliyyətinə və başqa məsələlərə də 

toxunulmuşdur. 

Həmin əsərdə Azərbaycan tarixçilərinin yazılarından da istifadə edilmişdir. 

Onların arasında A.A.Bakıxanovun
3
 və Mirzə Adıgözəlbəyin

4
 adlarını xüsusilə qeyd 

etmək lazımdır. Hər iki müəllif öz tədqiqatlarını Şirvan və Qarabağa həsr etsələr də həmin 

əsərlərdə Naxçıvan xanlığına aid qiymətli faktlar vardır. 

Xarici ölkələrdə, xüsusilə İranda nəşr olunmuş kitablarda isə XIX əsrin 

əvvələrində Cənubi Qafqazda baş vermiş hadisələri o qədər də işıqlandırmamışlar. Belə 

ki, İran tarixçilərindən Bina Əli-Əkbər, Əhməd Tac Bəxş və başqaları İranın Cənubi 

Qafqaz ərazisində apardığı müharibələrə haqq qazandırmağa çalışırlar. Rzaqulu xan 

Hidayət, Əbdülrazaq ibn Nəcəfqulu kimi tarixçilər isə İrandan kənarda Azərbaycan 

xanlıqlarının mövcud olmasını belə, inkar edirlər. 

XIXəsrin 20-ci illərində Naxçıvan xanlığının və bütövlükdə Cənubi Qafqazın 

taleyi, habelə ikiinci Rusiya-İran müharibəsi və beynəlxalq vəziyyətlə əlaqədar məsələlər 

haqqında L.S.Semyonovun əsərində xeyli material vardır.
5
 

Hacı Murad İbrahimbəyli “Rusiya və Azərbaycan XIX əsrin birinci 

yarısında”adlı əsərində Rusiya-İran müharibələrinin hər ikisini təsvir edərək Şimali 

Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı üzərində xüsusi dayanır. Onun əsərində nəinki 

Naxçıvan xanlığının,habelə bütün Şimali Azərbaycanın rus qoşunları tərəfindən işğal 

olunması müsbət bir hadisə kimi qələmə alınmışdır. 

Naxçıvan xanlığının tarixini tədqiq edərkən yuxarıda göstərilən arxiv 

materiallarından, ilk mənbələrdən, rus tarixçilərinin əsərlərindən, habelə müasir 

tədqiqatçıların əsərlərindən əlavə, bir sıra başqa əsərlərindən də istifadə olunmuşdur. 

   

 

 

 

                                                                 
1
 К.Н.Никитин. Город Нахичевань и Нахичеванский уезд.Вах: Сборник материалов для 

описания местностей и племен Кафказа. Вып. II, Тифлис, 1882, стр, 127.  
2
 Сборник сведений о Кавказе, т. IV, Тифлис, 1880.  

3
 А.А.Бакыханов. Гюлистан-и Ирам, Баку, 1991.   

4
 Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə. Bakı, 1950.  

              
5
 Л.С.Семенов. Россия и международные отношения на Среднем Востоке в 20 -е годы 

XIX в. Л., 1963.  
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XANLIĞIN YARANMA TARİXİNDƏN  

 

Uzun müddət İranın hökmranlığı alt ında olmuş Azərbaycan  XVIII əsrin  

ortalarında yenidən istiqlaliyyət əldə etdi. Həmin dövrdə Azərbaycan vahid dövlət 

deyil, siyasi cəhətdən müstəqil dövlət qurumlarından – xanlıq larından ibarət id i.  

   Belə siyasi müstəqillik əldə edən xanlıq lardan biri də mərkəzi qədim 

Naxçıvan şəhəri olan Naxçıvan xanlığı idi. Azərbaycan xanlıqları təqribən XVIII 

əsrin ortalarında yaransalar da, hər b ir xanlıq özünə xas uzun tarixi yol keçmişdir.  

  Məlum olduğu kimi, XVI əsrdə Azərbaycanın geniş ərazisində mərkəz i 

Təbriz şəhəri olan Səfəvilər dövləti yaranmışdı. Bu dövlət yarandığı gündən 

Osmanlı Türkiyəsinə qarşı apardığı uzun sürən müharibələrdə döyüş meydanına 

çevrilmiş Naxçıvan diyarı gah Os manlı Türkiyəsinin, gah da Səfəvilərin əlində 

olmuşdur. 1554-cü ildə Os manlı  qoşunları Səfəvi dövlətinin ərazisinə 12 -ci dəfə 

yürüş etdilər. Tarixi mənbələrdə bu yürüş “Naxçıvan yürüşü” adlanır. Düş mənin bu 

yürüşünün qarşısını ala b ilməyəcəyini başa düşən Səfəvi şahı I Təhmasib öz 

qoşunlarını geri çəkmişdi. Naxçıvan əhalisinin əksəriyyəti də şah qoşunları ilə  

birlikdə Naxçıvanı tərk etməyə məcbur o lmuşdu. 

      1554-cü il iyulun 28-də Naxçıvan şəhərini ələ keçirən Türkiyə sultanı 

I Süleymanın qoşunları şəhəri yerlə yeksan etdilər. Lakin türk əsgərləri üçün 

ərzağ ın və atlara yemin çatışmaması üzündən işğalçılar tezliklə şəhəri tərk etməli 

oldular. Naxçıvanı tərk edərkən türk əsgərləri Sultan I Sü leymanın əmri ilə şəhəri 

yandırdılar. 

       Türk qoşunları şəhərdən çıxıb getdikdən sonra, Naxçıvanda bərpa 

işləri başlandı. Şah II İsmayılın dövründə (1576-1577) Şərəf xan Bid lisi 

Naxçıvanın hakimi təyin edildi. Lakin onun hakimliyi uzun sürmədi. 1578-ci ildə 

o, 400 nəfərə yaxın adamı ilə Bid lis şəhərinə gələrək orada möhkəmləndi. Çünki 

bu dövrdə türk qoşunlarının Azərbaycana və Gürcüstana yeni yürüşü başlanmışdı. 

Mustafa Lələ paşanın başçılığı ilə Os manlı qoşunları müvəffəqiyyət qazanaraq bir 

sıra şəhərləri, o cümlədən Naxçıvanı ələ keçirsələr də obyektiv səbəblər üzündən 

tezliklə şəhəri yenidən tərk etməyə məcbur oldular.  
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         İradəcə zəif o lan Şah Məhəmməd Xudabəndinin (1578-1587) 

hakimiyyəti dövründə Səfəvi dövləti inzibati cəhətdən parçalandı. Ölkə bir neçə 

bəylərbəyiliklərə bölündü. Bu zaman Naxçıvan əyaləti qızılbaş tayfalarından olan 

kəngərlilərin irsi mülkiyyətinə çevrildi. 

         XVI əsrin axırlarında Naxçıvan şəhəri yenidən Osmanlı ordusunun 

işğalına məruz qald ı. Su ltan III Muradın hakimiyyəti dövründə Naxçıvandan və 

onun ətrafından 40000 nəfər əsir alınıb Türkiyəyə aparıld ı. Fərhad paşanın 

komandanlığı alt ında 1588-ci ildə Naxçıvana yürüş edən Osmanlı qoşunları şəhəri 

təkrar talan etdilər. 

         1590-cı ildə səfəvilərlə osmanlılar arasında bağlanmış müqaviləyə 

görə Azərbaycanın bir sıra torpaqları ilə yanaşı, Naxçıvan da Türkiyənin işğal 

zonasında qaldı. Türk komandanlığı şəhərin coğrafi baxımdan strateji əhəmiyyətini 

nəzərə alaraq, Naxçıvanı özlərinin əsas müdafiə məntəqələrinə çevirdi və ən seçmə 

qüvvələrini burada saxlad ı. Naxçıvanın idarəsi Xıd ır paşaya tapşırıldı.  

        1603-cü ildə Səfəv ilərlə Os manlıla r arasında yenidən müharibə 

başlandı. Bu dəfə qələbə çalan Səfəv i qoşunları Təbrizdən türk əsgərlərini 

qovduqdan sonra Naxçıvan istiqamət ində hərəkət etdilər.  Naxçıvanda yerləşən 

türk qarnizonu müqavimət göstərə bilməyib şəhəri tərk etdi. Bu qələbədən son ra 

Səfəvilər dövlətinin taxt ında atasını əvəz edən I Şah Abbas xüsusi qoşunun başında 

Naxçıvan daxil o ldu.  

       Beləliklə, müəyyən fasilədən sonra Naxçıvanda yenidən qızılbaşların  

hakimiyyəti bərpa olundu. Lakin bu heç də naxçıvanlıların rifah halın ın 

yaxşılaşmasına gətirib çıxarmadı. Naxçıvanda yenə də İran feodallarının istismarı 

bərpa edildi. Bu isə geniş xalq kütlələrinin  narazılığına səbəb oldu. Yerli əhalin in 

qəzəbindən ehtiyat edən I Şah Abbas Naxçıvan əhalisin in doğma torpaqlarından 

Fərhadabada köçürülməsi barədə fərman verdi. Əhalinin çox hissəsi bu 

köçürülmədən yayınmaq üçün şəhəri tərk edərək əlçatmaz yerlərə çəkildi. I Şah 

Abbas strateji əhəmiyyətin i nəzərə alaraq, Naxçıvan şəhərinin İran ordusu üçün 

müdafiə məntəqəsinə çevrilməsi haqqında göstəriş verdi..Şah öz yaxın adamı 

Sultan Maqsudu Naxçıvana hakim təyin etdi.        

       Səfəvi qoşunları Naxçıvanla yanaşı, həmkinin osmanlılardan geri 

alınmış Təbriz, İrəvan və digər şəhərlərdə də möhkəmləndilər. Lakin Osmanlı 

imperiyasının hakim qüvvələri yaranmış vəziyyətlə barışmaq istəmədiklərindən, 

yenidən Səfəvilər üzərinə hərbi yürüşə  
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başladılar. Bu yürüşdə Osmanlı qoşunlarına Sinan paşa Ciqaloğlu  

komandanlıq edirdi.  

    I Şah Abbas düşmənin gözlənilməz hücumunun qarşısınıalmağa hazır 

olmadığından Araz çayın ın sol sahilindəki ərazilərin boşaldılması və yerdə qalan 

ərzağ ın məhv edilməsi haqqında sərəncam verd i ki, gələcəkdə osmanlılar buradan 

İrana qarşı müdaxilə məqsədləri üçün istifadə edə bilməsinlər. I Şah Abbasın əmri 

ilə Naxçıvan diyarın ın əhalisi İranın içərilərinə köçürü ldü. Mənbələrə əsaslanan 

professor İ.P.Petruşevski yazır ki, 1605-ci ildə Naxçıvan bölgəsində 70 minə qədər 

yerli əhali İranın cənub-şərqinə köçürülmüşdü.
1
 

     Əhaliyə divan tutan şah ordusu, həm də Naxçıvanda türk əsgərlə rinin  

daldalana biləcəyi tikintiləri darmadağın ed ird i. Mənbələrdə deyilir ki, 

Naxçıvandan Vana qədər b ir ev də o lsun salamat qalmamışdı.  

     Tezliklə Ömər ağanın komandanlığı altında türk ordusu müqavimətə 

rast gəlmədən Naxçıvanın xarabalıqlarına sahib oldu. Ərzaq və yem olmadığ ı üçün 

işğalçılar çox ciddi çətin liklər qarşısında qaldılar. Qışın yaxınlaş ması və ərzaq ın 

çatışmaması türk qoşunu içərisində narazılığı artırd ı. Əmirgünə xanın nbaşçılığı 

altında Səfəvi ordusu bu vəziyyətdən istifadə edərək əks -hücuma keçdi və ciddi 

müqavimət  görmədən qələbə çald ı. Bu hadisə haqqında müasirlərindən biri belə 

yazır: “I Şah Abbas Əmirgünə xan ı çoxlu döyüşçülərlə Ömər ağanın üzərinə 

göndərdi. Əmirgünə xan cəsarətlə vuruşaraq Ömər ağanı qətlə yetirdikdən sonra 

onun qoşununa ağır zərbə endirdi. O, öldürülmüş türk əsgərlərinin başlarını 

əsirlərlə b irlikdə öz qoşunları ilə Təbriz ətrafında düşərgə salan I Şah Abbasa 

göndərdi”.  

     Naxçıvana hakim təyin edildikdən sonra Əmirgünə xan bərpa işlərinə 

başladı. Lakin şəhərdə aparılan bərpa işləri tam başa çatmadı. 1635-ci ildə Türkiyə 

sultanı IV Murad Naxçıvanı yenidən işğal etmək üçün Mehmet paşanın 

komandanlığı alt ında  buraya qoşun göndərdi. XVII əsrdə Naxçıvanda olmuş türk 

səyyahı Övliya Çələbi yazır ki,türklər tərəfindən tutulduqdan sonra “həmin yerlər 

insanların yaşadığı gözəl məskən lərə çevrild i, şəhəri 10 min böyük ev bəzəyirdi, 

şəhərdə məscid və ibadət yerlərinin sayı 70-ə çatır, 40 məhəllə məscidi, 20 qonaq 

evi, 7 hamam, 1000 dükan var. Minarələrin əksəriyyəti  

 

 

 

 

                                                                 
1 И.П.Петрушевский. Иран в XVII в. Вах: История Ирана с древних времен до конца 

XVIII века. Л., 1958, стр. 277.  
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çox gözəldir... Bir sözlə, cənnətə bənzər gözəl məscidlər çoxdur. Xüsusilə 

Əhməd Paşa Ciqaloğlu, Nadir Cəfər paşa məscidləri daha gözəldir. Həmin 

məscidlər çox gözəl bəzədilmişdir. İstanbul minarələrinə bənzər 33 minarəsi var”
1
.  

    Səfəvilərlə osmanlılar arasında bağlanılmış sülh müqaviləsinə əsasən 

(1639) XVII əsrin 40-cı illərindən başlayaraq Azərbaycan ərazisində gedən 

müharibələr dayandığından, XVII əsrin ilk üç onilliyindən fərqli olaraq, ölkədə 

bərpa işləri xeyli genişlənmişdi, əhali dinc quruculuq işlərinə başlamışdı.  

      Yuxarıda deyilən lərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, Övliya Çələbi 

həmin dinc quruculuq illərində Azərbaycana gəldiyindən hər yerdə tez-tez gördüyü 

tikintilər haqqında belə məlumat verirdi. Əslində isə IV Sultan muradın qoşunları 

Naxçıvanın işğalı zamanı nəinki əhalin i soyub talamış,həm də şəhəri 

yandırmışdılar. Fransız səyyahı Taverniye Sultan Muradın qoşunları tərəfindən 

Naxçıvanın xarabazarlığa çevrilməsi haqqında yazır ki, Naxçıvan öz dövrünə görə 

iri şəhərlərdən biri idi. Lakin IV Sultan Muradın qoşunları tərəfindən darmadağın 

edildi. Gözəl məscidlərin xarabalıq ları görünürdü. Onlar Osmanlı ordusu 

tərəfindən dağıdılmışdı
2
. A zərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan vilayətində Os manlı 

ordusunun törətdiyi dağıntılar məhsuldar qüvvələrə ağır zərbə vurdu. Naxçıvanda 

İran hakimiyyəti bərpa edildikdən sonra, feodallar və yerli hakimlər quruculuq 

işləri əvəzinə diqqətlərin i əsasən vergilərin y ığılmasına yönəltdilər.  

     Azərbaycanın bir sıra yerlərində, o cümlədən Naxçıvandakı quraqlıq  

nəticəsində dəhşətli aclıq baş verdi.  

     Ərzağın qiymət i son dərəcə artdı. Nəticədə əhali arasında artan 

narazılıqlar bir çox hallarda açıq çıxışlara gətirib çıxard ı. Belə hallarda əhali 

feodalların malikanələrini dağıd ır, özlərin i isə qətlə yetirirdilər.  

     İran ağalığı bərpa edildikdən sonra, Naxçıvanda yerli kəngərli 

tayfasından Rzaəddin xan (1647), Şərif xan (1678), Məmmədrza xan (1691) 

hakimiyyətdə olmuşlar.  

    XVII əsrin axırıncı rübündə Naxçıvanda təsərrüfatın nisbi yüksəlişi hiss 

olunurdu. Hadisələrin şahidi olmuş fransız səyyahı J.Şarden 1672-ci ildə yazırd ı: 

“Naxçıvan dağıdılmış böyük şəhər idi. Onu  
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xarabalıqlardan tədricən bərpa olunan, əhalisin in sayı artan adlandırmaq  

olar”. Əgər əvvəllər  “... onun divarları arasında 30 minə qədər ev vardıs a, XVII 

əsrdə Naxçıvanda olan evlərin sayı 20 minə enmişdir”.  

     XVIII əsrin 20-ci illərində Səfəvilər dövləti əfqan qəbirlərin in zərbəsi 

altında süqut etdi. İşğalçılar hətta dövlətin mərkəzi İsfahan şəhərini də zərb etdilər. 

Bundan istifadə edən Rusiya İranın Xəzər boyu əyalətlərini işğal edərək Rəşt 

şəhərinə kimi gəlib çıxd ı. Səfəvilər dövlətinin zəifləməsinə Türkiyə dövləti də 

biganə qala bilmədi. 1723-cü ildə Os manlı Türkiyəsinin yeni hücumları nəticəsində 

Naxçıvan şəhəri, habelə Naxçıvan əyaləti ciddi dağıntıya məruz qald ı. Türk 

əsgərləri heç b ir müqavimətə rast gəlmədən Cənubi Qafqaz və A zərbaycanın 

cənubunun böyük bir hissəsini işğal etdilər.  

    Yalnız XVIII əsrin 20-ci illərin in sonundan başlayaraq dirçəlməkdə 

olan İran dövləti cənubdan İsfahanı zəbt etmiş əfqan qəbilələrinə zərbə endirdikdən 

sonra, Azərbaycan ərazisini türk əsgərlərindən təmizləməyi qərara aldı.  

    Xarici işğalçılarla döyüşə rəhbərliyi, həömin dövrdə öz fitri istedadı ilə  

fərqlənən, İran ordusunun baş sərkərdəsi Nadirqulu xan öz üzərinə götürdü. Az bir 

müddət ərzində ordu və xalq arasında böyük nüfuz qazanan Nadirqulu xan yerli 

əhalinin köməyi ilə türk əsgərlərini A zərbaycanın cənubundakı bir çox şəhərlərdən 

sıxışdırıb geriyə atdı. Marağa, Təbriz və Ərdəbil şəhərləri artıq 1731 -ci ildə 

Səfəvilərin əlində idi. Nadirqu lu xanın qoşunları Naxçıvan və İrəvan istiqamətində 

hərəkət edərkən Xorasandan gələn üsyan xəbəri qoşunlarına qarşı müvəffəqiyyətli 

əməliyyat aparmağa imkan vermədi. Məhz buna görə də Nadirqulu xan üsyanı 

yatırmaq məqsədi ilə qoşunların bir h issəsini götürüb Xorasana getməyə məcbur 

oldu.  

    Nadirqulu xanın nüfuzu artdığı halda, həmin dövrdə iradəsiz şah II 

Təhmasib tamamilə hörmətdən düşmüşdü. O özünü qoşun və xalq arasında 

doğrultmaq məqsədi ilə Naxçıvan və İrəvanı türk qoşunlarından azad etmək üçün 

hərbi əməliyyata başladı. Lakin II Təhmasib məqsədinə nail ola bilmədi; döyüş 

yenə də məğlubiyyətlə öz razılığ ını bildirdi. Beləliklə, 1732 -ci il yanvar ayının 16-

da Kirmanşah şəhərində İranla Türkiyə arasında müqavilə imzalandı. Müqaviləyə 

görə bir sıra şəhərlərlə yanaşı, Naxçıvan da Türkiyənin işğal zonasına daxil o ldu.  
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Üsyanı yatırdıqdan sonra Xorasandan qayıdan Nadirqulu xan yerli saray 

əyanlarının iştirakı ilə II Şah Təhmasibi taxtdan salıb, onun səkkiz ay lıq körpə 

oğlunu formal olaraq şah elan etdi. Əslində isə, özü azyaşlı şahın qəyyumu kimi, 

faktiki o laraq İranın vahid hakimi o ldu. 

  Nadirqulu xan ilk növbədə 1732-ci ildə Osmanlı Türkiyəsi ilə II Şah  

Təhmasibin bağladığı müqavilənin şərtlərini pozaraq 1723 -cü ildən bəri osmanlılar 

tərəfindən işğal edilmiş ərazilərin  geri qaytarılmasını tələb etdi. Lakin Türkiyə 

sultanı bu tələbi rədd etdi. Belə olduqda Türkiyə ilə İran arasında hərbi əməliyyat 

bərpa olundu. Ciddi zərbələrə məruz qalan türk əsgərli zəbt etdikləri Azərbaycan 

ərazisindən tədricən geri çəkilməyə məcbur oldular.  

     1736-cı ildə azyaşlı III Şah Abbas müəmmalı şəkildə həlak 

oldu.Beləliklə, Səfəv ilərlə sülaləsinə son qoyuldu və hakimiyyəti ələ almaq üçün 

Nadirqulu xanın qarşısında maneə qalmadı.  

    1736-cı ildə Nadirqulu xanın tacqoyma mərasimi keçirild i. O, İran şahı 

elan edild ikdən sonra dövlətin idarə olunmasında və inzibati quru luşunda ciddi 

dəyişikliklər apardı. Nadir şah Səfəvi inzibati-ərazi bölgülərin i-bəylərbəyilikləri 

ləğv etdi. Azərbaycan ərazisində Şirvan, Qarabağ (Gəncə), Təbriz və Çuxur -Sədd 

bəylərbəyiliklərin i ləğv edib, vahid Azərbaycan vilayəti adı altında bir mərkəzdə -

Təbriz ətrafında birləşdird i. Şah vilayətin idarəsini qardaşı İbrahim xana həvalə 

etdi. Bundan əlavə hər yerdə yerli hakimlər Nadir şahın yaxın adamları ilə əvəz 

olundu. 

    Nadir şahın tacqoyma mərasimin in iştirakçısı katolikos Abram Kreatsi 

bu məsələ ilə əlaqədar yazmışdı: “Nadir şah öz qardaşını rəis və sərdar, yəni 

Azərbaycanın sərəskəri təyin etdi. Naxçıvanı, Şirvanı, bütün Ararat vilayətini, 

Gürcüstanın idarəsini qardaşına tapşırmaqla onu bəylərbəyi kimi bütün digər 

xanların başçısı təyin etdi”
1
.  

      Hakimiyyətinin ilk günündən Nadir şahın əmri ilə şəhərlərin  

hamısında dövlətin mədaxilinə nəzarət etmək üçün üç nəfər mirzə -vəkil təyin 

edildi. Birinci mirzə -vəkil digər iki nəfərin razılığ ı ilə dövlətin mədaxilinə, 

məxaricinə, maliyyə işlərinə rəhbərliyi həyata keçirirdi. İkinci şəxs mədaxilin və 

məxaricin siyahısına  nəzarət etməklə, həmin sənədi özündə saxlamalı idi. Üçüncü 

isə müstövfi adlan ırdı ki, o da bütün hesabların düzgünlüyünə nəzarət edirdi. Nadir  
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 Абрам Кретаци. Повествование. Ереван, 1973, стр. 244.   
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şahın bu yeni qaydalarında məqsədi bir tərəfdən vergilərin yığılması 

sahəsində intizamı  artırmaq idisə, digər tərəfdən feodal istismarını 

gücləndirməkdən ibarət idi. Bu yeni qaydalar nəticəsində mərkəzdə və eləcə də 

əyalət, şəhər və kəndlərdə aclıq və bahalıq daha da artırd ı.  

     Nadir şahın siyasətinin məntiqi nəticəsi idi ki, b ir çox 

şəhərlərdə,kəndlərdə və ətraf yerlərdə, o cümlədən Muğanda, Təbrizdə, Gəncədə, 

Qazaxda, Loridə, Gürcüstanda, Göyçə sahillərində, Qafanda, Naxçıvanda, İrəvanda 

aclıq və bahalıq baş alıb gedirdi.  

      Nadir şah vergilərin toplanmasına böyük əhəmiyyət verirdi. Bu sahədə 

ən kiçik qüsura yol vermiş adamı ciddi cəza gözləy ird i. Bəzən şahın belə 

hərəkətlərinə laqeyd yanaşan məmurlar gəlir əldə etməkdən savayı heç bir şey 

haqqında fikirləşmird ilər. Bu cəhətdən Naxçıvan hakimi Mirzə Rzan ın 

hərəkətlərini misal göstərmək o lar. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, erməni 

katolikosu Abram Kretats Muğan qurultayından sonra Nadir şahın hüzurunda 

Mirzə Rzanın hərəkət lərini ifşa edərək demişdi: “Sən Naxçıvan torpağını məhv 

etmiş, rəiyyətlərdə mal-dövlət qoymamısan... sən hazırda Naxçıvan vilayətində 

1000 tümən rüşvət almısan. Əgər şah əmr etsə, mən səndən hesabat tələb edərəm, 

çünki rəiyyətlərin pulu ya onlara qaytarılmalıd ır, ya da şaha verilməlid ir. Nə üçün 

sən o pulları mənimsəmisən?” 

    Mirzə Rza həqiqətən Naxçıvanda özbaşınalıq edirdi. O, 82 kənddən 

vergi yığdığı halda, yalnız 32 kəndin 700 tümən həcmində vergisini xəzinəyə 

vermişdi. Nadir şah ona üç gün müddətində bütün vergilərin xəzinəyə təhvil 

verilməsini əmr etmişdi. Bununla kifayətlənməyən şah ona cəza verdikdən sonra 

vəzifədən kənarlaşdırmışdı. 

   Nadir şahın daxili siyasəti təbii olaraq, geniş xalq kütlələrinin nifrətinə 

səbəb oldu. Azərbaycanın başqa yerlərində olduğu kimi Naxçıvanda da əhali ikiqat 

zülm alt ında inləyirdi. Şəhərlilər vəkəndlilər bir tərəfdən yerli feodallar, digər 

tərəfdən xarici işğalçılar soyurdular. Məhz buna görə  idi ki, yerli əhalinin bir 

hissəsi feodal istismarından yayınmaq məqsədilə doğma yurdların ı tərk edərək 

əlçatmaz yerlərdə sığınacaq tapırdılar. Naxçıvan bölgəsində Kəngərli tayfasının 

bəzi nümayəndələri mərkəzə tabe olmadıq ları üçün şah tərəfindən uzaq ye rlərə - 

Əfqanıstana köçürüldülər. Kəngərlilərin tabesizliy i Nadir şahda şübhə oyatdığı 

üçün bu tayfaya o qədər də etibar etməyib, başqa yerlərdən fərqli olaraq, Naxçıvan 

əyalətini idarəetmək üçün buraya həmintayfadan iki hakim təyin etdi: b irinci  
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hakim-e ölke-yi Naxçıvan (Naxçıvan ölkəsinin hakimi), ikincisi hakim-e tümən-e 

Naxçıvan və ya kəngərli tayfa başçısı və süvari bölməsinin rəisi. Onlardan başqa 

Naxçıvan ölkəsinin idarəsində vəkillər və tayfa ağsaqqalları da iştirak edird ilər. 

Arxiv sənədlərindən məlum o lur ki, bu dövrdə Naxçıvan ölkəsində kəngərli 

tayfasının aşağıdakı qolları məşhur idi: Qızıllı,Sarbanlar, Ağabəyli, Qaradolaq, 

Əlixanlı, Qaraxanbəyli, Qarabağlar və b. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, 

Nadir şah hələ hakimiyyət başına gəlməzdən əvvəl, sərkərdə olduğu zaman da 

kəngərli tayfasının nüfuzlu nümayəndələrinə şübhə ilə baxırd ı. Təsadüfi deyild ir 

ki, Nadir 1736-cı ildə Muğanda tacqoyma mərasimini keçirərkən orada tayfa 

başçısı Vəliqulu xan Kəngərli yox, Muğan qurultayında Naxçıvanın nümayəndəsi 

kimi İrandan göndərilmiş, özünün qəddarlığı ilə seçilən Mirzə Rza iştirak etmişdi. 

Mirzə Rza Nadir şah tərəfindən cəzalandırıld ıqdan sonra bir daha Naxçıvana 

qayıtmadı. Böyük miqdarda rüşvət alan şahın qardaşı İbrahim xan onu gizlətdi.  

     Naxçıvan ölkəsinin  müvəqqəti hakimi Ağa Həsən təyin olundu. Lakin  

o da yerli əhali ilə fərqlənmədi. Ağa Həsənin zülmündən cana gəlmiş yerli əhali 

silaha əl atmağa məcbur olurdu. Həmin hadisəni qələmə alan səlnaməçi bu barədə 

belə yazmışdır: “ ...ö lkə d ilənçi vəziyyətinə düşmüşdür. Valideynlər öz uşaqlarını 

satmağa məcbur olurdular. Lakin alıcı tapılmırdı. Bəziləri hətta arvadını, oğlunu və 

qızlarını qoyub başqa ölkələrə qaçırd ılar... Nadir şah uşaqları qul edib satırdı”. 

   Nadir şah baş vermiş üsyanları çox qəddarlıq la yatırırdı. Tarixi 

ədəbiyyatda Cənubi Qafqazda Nadir şahın siyasətinəqarşı baş vermiş küt ləvi 

çıxışlar haqqında geniş məlumat vardır. Naxçıvanda baş vermiş çıxışlar haqqında 

son zamanlar Moskvada nəşr olunmuş bir əsərdə belə b ir yazı verilmişdir: “Nadir 

çox qəddarlıqla üsyanı yatırdı. O, İrəvan xanına tapşırdı ki, Naxçıvanda əhalin in 

əhval-ruhiyyəsini öyrənsin. Bu məqsədlə o, yerlilərdən 33 nəfərlə söhbət apararkən 

çox h iyləgərliklə öyrənib ki, onlar azadlıq barədə düşünürlər və bu haqda o, Nadir 

şaha xəbər vermişdi. Nadir şah əmr etmişdi ki, onun siyasətindən narazı olanların 

gözləri çıxarılsın və əmlakları müsadirə edilsin. Bəzi imkanlı şəxslər iran lı 

sərbazlara pul verməklə bir gözlərin i saxlamışdır”. Göz çıxarmaq Nadir şahın ən 

“sevimli” cəzası idi. O hətta şübhələndiyi doğma oğlunun da gözlərini 

çıxartdırmışdı. 
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            Lakin güclü rəqiblərə baxmayaraq xalq ın narazılığ ı artmaqda 

davam edirdi. Ağır istismar ölkədə silah lı üsyanlara gətirib çıxarırd ı. 1743-cü ildə 

Şirvanda baş vermiş üsyan yatırıldıqdan sonra, 1746 -1747-ci illərdə Azərbaycanı, 

Gürcüstanı yeni üsyanlar bürüdü.  

    1747-ci il mart ayının 15-də Rusiyanın İrandakı səfiri M.M.Qolitsin 

yazırdı: “İndiki zamanda İran əyalətlərinin hamısında qorxulu vəziyyət 

yaranmışdır. Gəncədə, İrəvanda, Naxçıvanda, Tiflisdə əhali pul cərimələrindən 

cana gəlmiş, kiçikdən böyüyədək, hətta yerli hakimlər qiyam qaldırır, var-

dövlətləri və mal-qarası ilə  dağlara çəkilirlər”
1
. Kim bilir Əfşar zadəganları 

tərəfindən sarayda törədilmiş sui-qəsd nəticəsində Nadir şah öldürülməsəydi xalq ın 

taleyi necə olacaqdı.  

     1747-ci ildə Nadir şahın dövləti süquta uğradıqdan sonra kəngərli tayfa 

başçısı Heydərqulu xan yerli feodallara arxalan ıb, Ağa Həsəni hakimiyyətdən 

uzaqlaşdıraraq özünü Naxçıvan xanlığ ının müstəqil hakimi elan etdi.  

     XVIII əsrin ortalarında Azərbaycan ərazisində yaranan 18 xanlıqdan  

biri də Naxçıvan xanlığı oldu.  
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XANLIĞIN SOSİAL - İQTİSADİ VƏZİYYƏTİ               
(XVIII əsrin II y arısı – XIX əsrin I rübü)  
 

Azərbaycanın gözəl guşələrindən biriolan Naxçıvan diyarı təbii sərvətinin  

zənginliyi ilə hələ qədimdən geniş şöhrət tapmışdı. Uca dağlar, əlçatmaz qayalar, 

otlaqlarla zəngin vadilər və dərələr, coşqun dağ çayları, gümüşü bulaqlar, min b ir 

xəstəliyin dərmanı o lan mineral sular ona xüsusi gözəllik verir.  

    Zəngəzur kəndindən başlamış Araz çayı vadisinə qədər uzanan geniş 

ərazidə yerləşən Naxçıvan xanlığı, Qərb i Azərbaycanın böyük bir hissəsini əhatə 

edirdi. Dağlar xanlığı sanki qala kimi əhatə etmişdi. Belə ki, şimal-qərbdən 

Dərələyəz dağları, cənub-şərqdən İlanlıdağ, şimal-qərbdən isə uzaqdan görünən 

Böyük və Kiçik Ağrı dağları Naxçıvan xan lığ ının sərhədləri boyu ucalırdı. 

Naxçıvan xanlığı İrəvan, Qarabağ, Xoy, və Maku xanlıqları ilə  həmsərhəd idi.  

              Qarababaçay adı ilə məşhur olan çay öz mənbəyini Zəngəzur 

sərhədindəki Salvart ı dağlarından götürür. Bu çay Naxçıvan düzənliy i ilə  uzan ıb 

Naxçıvan şəhəri yaxın lığından axd ığından Naxçıvan çayı adlanır və Araza tökülür. 

XIX əsrin əvvəllərində Abbasabad qalası bu çayın töküldüyü yerdə tikilmişdi.  
           Naxçıvan xanlığı ərazisində çox da böyük olmayan üç çay axırdı: 

Naxçıvan çayı, Əlincə çayı və Gilançay. Bunlardan başqa da dörd kiçik çay vardı: 

Urlusçay, Vənəndçay, Nukədiçay və Ordubad çayı. Bu çayların ətrafında yaşayan 

əhali su cəhətdən korluq çəkmirdi. Lakin yay aylarında çayların suyu azaldığından 

və hətta tamam quruduğundan əkinlər çox vaxt sudan korluq çəkirdi.  

     Naxçıvan xan lığ ının relyefi, təbii-coğrafi şərait i əhalinin təsərrüfat 

həyatında, məşğuliyyətində və bütövlükdə ictimai həyatında həlled ici rol oynadığı 

üçün bu məsələlərin  də tədqiqi müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Lakin onu da qeyd 

etməliy ik ki, coğrafi şərait ictimai inkişafda həlledici ro l oynamasa da, cəmiyyətin 

inkişafını sürətləndirə və ya ləngidə bilir.  

     Naxçıvan xanlığında əhalinin n isbətən sıxlıq təşkil etdiy i yerləri üç 

qrupa bölmək olar: birinci qrupa Naxçıvan şəhəri daxil o lmaqla Naxçıvan çayın ın 

mənsəbinə doğru uzanan ərazi; ikinci qrupa daxil  

 

 

 

 

olan ərazi Culfadan başlayaraq, Ordubaddan keçməklə Gilançay boyunca 

davam edərək Mehri istiqamətinə qədər gəlib çatırd ı. Üçüncü qrupa isə əhalisi 

nisbətən az olan ərazi – Əlincə çayı boyunca uzanan sahə daxil id i. Naxçıvan 

xanlığının qalan ərazisi meşəsiz, hər cür b itkidən məhrum və susuz yerlər id i.  
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    Rus tarixçisi S.P.Zelinski Naxçıvan xanlığın ın xarici görünüşü t əsvir 

edərək yazırdı: “Susuz şoran çöllər, müxtəlif  formada olan dağ qayalıqları, dərə -

təpəli sahələr, gözəl otlaq yerləri, təsəvvüredilməz düzən liklər, səs -küylü saysız-

hesabsız vadilər və dərələrdən axan və yayda tamamilə quruyan dağ selləri bu uzaq 

guşənin xarici aləmin i özündə əks edir”
1
. 

    Naxçıvan xan lığ ının hava şəraiti də müxtəlif id i. Xanlığın şiumalında 

soyuqlar tüğyan etdiyi halda, Araz çayı boyunda günəşin yandırıcı şüaları 

təsərrüfatın normal inkişafına mənfi təsir göstərirdi. Bütün Araz vad isi Naxçıvan 

və Ordubada qədər ölü bir sahəni xatırlad ırdı. Lakin təbii hadisələr xanlıqda 

təsərrüfatın inkişafına mane olan əsas amil deyildi. Bu sahədə obyektiv səbəblər 

daha çox özünü göstərirdi.  

    Tədqiq ed ilən dövrdə Naxçıvan xan lığ ında əhəmiyyətli siyasi hadisələr 

baş vermişdi. Belə ki, feodal müharibələri, xarici düşmənlərə qarşı mübarizə, daxili 

saray çəkişmələri xanlığın iqtisadi inkişafını ləngidən əsas amillərdən idi.  

    Deyilənlərə birinci (1804-1813) və ikinci (1826-1828) Rusiya-İran  

müharibələrin in vurduğu ziyanlar da əlavə edilsə, Naxçıvan xanlığın ın iqtisaqi 

inkişaf sahəsində nə kimi çət inliklərlə rastlaşdığını təsəvvür etmək o lar. Bu 

hadisələr nəinki Naxçıvan xanlığında iqtisadi inkişafa mane olurdu, hətta Naxçıvan 

xanlığının  ərazi bölgüsündə də tez-tez dəyişikliyə məruz qalmasına gətirib 

çıxarırdı. Məlum olduğu kimi, 1797-ci ilə qədər Naxçıvan xanlığı müstəqil dövlət 

qurumu id i. Bu dövrdə xan lığ ın ali hakimi xan özü idi ki, qalan feodalların hamısı 

ona tabe idilər. Ona görə də bürokratik qanunvericilik aparatı tamamilə xan ın 

əlində cəmləşmişdi. Xan “...xanlığı öz mülkiyyəti kimi idarə ed ird i”. Lakin İran 

hakimiyyəti dövründə (1797-1828) xan lığın idarə olunmasında tamamilə başqa 

vəziyyət yarandı. Naxçıvan xanlığı Cənubi Azərbaycanın tərkib inə daxil edildi. 

Şahzadə Abbas Mirzənin Cənubi A zərbaycanı idarə etdiyi zaman  

 

 

 

“başqa xanlıqlarda olduğu kimi, Naxçıvan xan lığ ında da ilkin ödənci kim 

daha böyük məbləğdə ödəyirdisə, xan lıq da ona verilirdi”
2
. Ona görə də xan hakimi 

mütləq hesab olunurdu. O, yerli idarə orqanlarına istədiyi adamları təyin edə bilir, 

həm də xanlığı istədiyi kimi idarə edirdi. Naxçıvan xanları verg ilərdən topladıqları 

gəlirdən əlavə, eyni zamanda şah tərəfindən də müəyyən məbləğ almağa da nail 

                                                                 
1
 С.П.Зелинский. Три магала (Нахичеванский, Ордубадский и Даралагезский). 

Географическо-статистическое и сельскохозяйственное описание. “Сборнил сведений о 
Кафказе”, т. VII, Тифлис, 1880. 

2
 Статитическоеописание Нахичеванской правинции, стр. 51.   
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olurdu. Lakin belə güzəştlər xanların hamısı üçün eyni deyildi. Şah vəzifəli 

şəxslərə çox nadir hallarda xəzinədən maaş verird i. Naxçıvan xanlarına gəldikdə 

isə güman etmək o lar ki, şah məcburiyyət qarşısında, onları əldə saxlamaq üçün 

belə bir addım atırmış. Mənbələrdən birində deyilir: “Abbas Mirzə hər dəfə  xanı 

təyin edərkən ona qızıl suyuna çəkilmiş və platinlə bəzədilmiş yəhər də 

bağışlayırdı. Bundan başqa xan şahın idarəsini yerinə yetirird isə, o zaman əlavə 

olaraq şah hər bayramda ona təzə xələt və qiymətli kəmər bağışlayırdı”
1
. 

    Lakin bununla belə şah və şahzadə Naxçıvan xanların ın hamısından 

razı deyildi. Təkcə bunu qeyd etmək kifayətdir ki, Ağa Məhəmməd xan 1797 -ci 

ildə Kəlbəli xanın gözünü çıxartdırsa da, Naxçıvan xanlığının  taxtında oturanlar 

İran hökümətini qane etməmiş, nəticədə Kəlbəli xan  həmin hadisədən sonra 

fasilələrlə daha üç dəfə Naxçıvan xanlığına hakim təyin edilmişdi. Bu onu  göstərir 

ki, şah və şahzadə Naxçıvan xanlarına etibar etmirdilər. Ona görə də Naxçıvan 

xanlığının  idarə olunması üçün əksər hallarda yuxarıda qeyd edildiy i kimi, kəngərli 

tayfalarından olan iki nəfər feodal təyin olunurdu. Onlardan biri xanlığ ın 

iqtisadiyyatını idarə edən əsas sima idi, digəri isə xanlığ ın qoşunlarına rəhbərlik 

edir, tayfanın və ordunun rəisi hesab olunurdu. “Xanlığın idarə edilməsi üçün 

feodallardan biri şah tərəfindən təyin edilirdi və əsas hakim  hesab olunurdu, digəri 

tayfaların rəisi və kəngərli tayfasının vəkili hesab edilird i. XIX əsrin əvvəllərində 

Naxçıvanın əsas hakimi Kəlbəli xan, tayfanın rəisi isə Lütfəli Sultan idi”
2
. 

    İran tərəfindən işğal ed ilməzdən əvvəl (1797), Naxçıvan xanlığı inzibati 

cəhətdən mahallara bölünmüşdü. Xanlığın mərkəzi şəhəri Naxçıvan idi. Xanlığ ın 

paytaxtında digər məmurlar da yaşayırdılar. İran hakimiyyəti illərində (1797-1828) 

buranın idarə olunmasını  

                                                                 
1 Yenə orada, səh. 52.   
2
 Нахичеванские рукописаные документы, стр. 10.  
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Naxçıvan xanlarının gerbi.  

“Qafqaz gerbləri toplusu”. Moskva. 2000. 
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asanlaşdırmaq məqsədilə Cənubi Azərbaycana hakim təyin edilmiş 

şahzadə Abbas Mirzə Naxçıvan xanlığın ı Naxçıvan və Ordubad dairələrinə 

bölünmüşdü. Həmin dairələr isə öz növbəsində mahallara bölünürdü. Naxçıvan 

dairəsinə Əlincə, Xok və Dərələyəz mahalları daxil ed ilmişdi. Ordubad dairəsi isə 

bu mahallardan ibarət id i: Ordubad, Əylis, Dəstə Çalanapek və Bəlləv.  

    Naxçıvan xan lığ ında bəzi hallarda ərazi – inzibati bölgüsündə 

dəyişiklik aparılsa da, xan məmurlarının idarəçilikdə olan imtiyazları əvvəlki 

dövrdə olduğu kimi qalırdı.  

     Naxçıvan xanlığında əsas vəzifələrdən biri mahalları idarə edən 

mirzəbəyilər idilər. Onların əsas vəzifəsi kənd təsərrüfatı məsələləri və əhalidən 

vergilərin yığılması ilə əlaqədar xan ın əmrlərin i yerinə yetirməkdən ibarət idi. 

Onlar xanın əmrini alan kimi öz mahallarında olan kəndliləri b ir yerə y ığır və 

onların arasında vəzifə bölgüsü aparırdılar. Onlar kəndlilərdən lazım o lan hər şeyi 

alırdılar. Belə ki, “kənd təsərrüfatı işlərinə rəhbərlik etdikləri üçün aldıqları 

maaşdan başqa hər il 20 tüməndən 50 tümənə qədər pul və 5 xalvardan 10 xalvara 

qədər taxıl, habelə toy mərasimləri dövründə isə müxtəlif hədiyyələr alırdılar”
1
. 

   Mahallar kəndxudalar tərəfindən idarə olunan kəndlərə bölünürdü. 

Kəndxudaları kənd icması seçirdi. Seçilmiş kəndxudalar xan tərəfindən təsdiq 

edildikləri üçün həmişə ona minnətdar olardılar. Kəndxudalardan baş vermiş 

hadisə və yeniliklər haqqında yazılı ilt izam alırd ılar. Bu, əsas etibarilə yerlərdə 

yeni işçi qüvvəsinin peyda olması və yaşına görə vergi verən gənclərin siyahıya 

alınması ilə əlaqədar id i. Əgər bu və ya digər şəxsi izlətmək halları meşahidə 

edilird isə, o zaman kəndxuda gümüş pulla yüz manatdan iki yüz manata qədər 

cərimə verməli id i. Bəzi hallarda kəndxudalar yol verdikləri günaha görə fələqqə 

cəzasına da məruz qalırd ılar. Xanlıqda polis idarəsi iki nəfərə etibar ed ilirdi. 

Onlardan biri darğa, ikincisi isə əsasbaşı adlanırdı. Darğalara yüzbaşılar və 

onbaşılar tabe idilər. Darğalar qayda - qanun yaradır, xüsusilə bazarlara nəzarət 

edirdilər. Belə ki, bazarlarda qiymətləri təyin edir və baş vermiş mübahisələri 

yoluna qoyurdular. Darğalara xan tərəfindən maaş verilmirdi. Maaşın əvəzində 

onlara hər dükandan ayda gümüş pulla 15 qəpik almağa icazə verilirdi. Darğalar 

ərzaq məhsullarını bazardan pulsuz 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
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alırdılar. Darğaların vəzifəsi təkcə bazarı intizama salmaqla bitmird i. 

Darğaların təsir dairəsi daha geniş idi. Ona görə də onlar imt iyazlarından özləri 

üçün istifadə edirdilər. Şəriət qanunların ın yerinə yetirilməsinə nəzarət etdikləri 

üçün onlara qeyri-məhdud imtiyazlar da verilirdi. Əgər kimsə zorakılıq, 

ədalətsizlik və ya əxlaqsızlıqda təqsirləndirilsəydi, darğaya icazə verilirdi ki, həmin 

adamı istədiyi şəkildə cəzalandırsın və ya ondan cərimə alsın.  

   Digər polis rəisinin - əsasbaşının vəzifəsinə şəhərin və bazarın gecə 

vaxt ı qorunması daxil idi. Əsasbaşı da maaş əvəzinə hər dükandan ayda gümüş 

pulla 15 qəpik almaq hüququna malik id i. Həmin pulla, o həm də köməkçiləri olan 

gözətçiləri maddi cəhətdən təmin edird i. XIX əsr tədqiqatçısı S.Yegiazarov yazırdı 

ki, muzdla tutulmuş gözətçilər gecələr sakit liy i qorumaq üçün həm şəxsən, həm də 

əmlakları ilə cavabdeh idilər.  

     Xan özünün mülki və polis işlərin i eşikağası vasitəsilə həyata keçirird i. 

Eşikağası xanın ən yaxın köməkçisi idi. Xanın yanına bu və ya digər məsələnin 

həlli üçün gələnləri əvvəlcə eşikağası qəbul edir və məsləhət bildikdə onları xan ın 

yanına aparırdı. Eşikağası mir-bölüklərin, kəndxudaların və məliklərin də xan ın  

hüzuruna buraxılıb- buraxılmamasını həll edird i. Onların əksəriyyəti, əsasən, 

kəndlərdə baş vermiş hadisələr və yaxud vergilərin toplanmasının vəziyyəti barədə 

məlumat vermək üçün şəhərə gəlird ilər.  

     Vəzifəli şəxslər içərisində mirab ların da özünəməxs us yeri var id i. Belə 

ki, onlar həm şəhərdə, həm də kəndlərdə suyun bölüşdürülməsinə nəzarət edirdilər. 

Mirablar maaş əvəzinə sudan istifadə edənlərdən 15 batman taxıl və ya yarım 

batman pambıq alırdılar. Əldə edilən məlumatdan aydın olur ki, Naxçıvan 

çayından çəkilən arxın suyundan istifadə edən ətraf kəndlərin əhalisi miraba 

“hədiyyə” kimi ya heyvan, ya taxıl və yaxud başqa məhsullar verirdilər.  

     Tədqiq olunan dövrdə Naxçıvan xanlığının iqtisadiyyatı üçün natural 

təsərrüfat xüsusilə xarakterik idi. Başqa Azərbaycan xanlıqlarında olduğu kimi 

burada da həlledici amil feodal istehsal üsulu idi. Naxçıvan xan lığında 

iqtisadiyyatın əsasını heyvandarlıq və əkinçilik təşkil edirdi; əsas istehsal vasitəsi 

torpaq idi. Şərqin müsəlman ölkələrində olduğu kimi, A zərbaycan xanlıq larında da 

beş növ torpaq mülkiyyəti mövcud idi:  

1. Dövlət (xəzinə) torpaqları. Belə torpaq mülkiyyəti divani 

adlanırdı. Lakin əvvəlki əsrlərdən fərq li olaraq XVIII əsrin ikinci  
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yarısında Azərbaycan xanlıq larında  dövlət torpaqları tədricən əvvəlki 

əhəmiyyətini it irərək b ir növ xan ın şəxsi mülkiyyətinə çevrilmişdi. İ.P.Petruşevski  

Azərbaycanda feodal münasibətlərin i öyrənərək belə qənaətə gəlmişdir ki, XVIII 

əsrin ikinci yarısında dövlət torpaqları ilə xan ailəsinin torpaqları birləşdirilib 

vəhdət təşkil etmiş və beləliklə də “... şəxsi torpaq sahibliy i divan torpaqları 

hesabına artmışdır”
1
. Bu torpaqlar xanın və xan ailəsi üzvlərin in varlanmasına 

şərait yaradırdı. Əksər hallarda divan torpaqları xanın razılığı ilə hər hansı şəxsə bu 

və ya digər xidmətinə görə t iyul hüququnda istifadəyə verilirdi. 

    Tiyul hüququ Naxçıvan xanlığında təkcə kənd yerlərinə deyil, həmçinin  

şəhərə də şamil edilirdi. Torpaqdan tiyul hüququ əsasında istifadə  edən şəxs 

tiyultadlanırd ı. Tiyuldar ona verilmiş torpaqlardan və sahələrdən öz şəxsi 

mülkiyyəti kimi istifadə edirdi. Tiyul torpaq sahələri t iyuldar vəfat etdikdən sonra 

yenidən xəzinəyə qaytarılırdı. Bu o demək id i ki, tiyul hüququ nəsildən -nəslə 

keçmirdi. Lakin verilən torpaqdan toplanılan vergilərə tam sahib  olmaqda ona 

mane olmurdu. Tiyuldar əldə edilmiş məhsulun müəyyən hissəsi xəzinəyə 

göndərməli id i. Azərbaycanın digər xanlıqlarından fərqli olaraq Naxçıvan 

xanlığında əkin sahələrindən əldə edilən məhsuldan alınan vergi bəhrə adlanırdı. 

Bəhrə t iyul torpaqlarında toplanılan məhsulun onda üç hissəsini təşkil edirdi.  

  2. Xan ailəsinə məxsus torpaq sahələri xalisə adlanırd ı. Öyrəndiyimiz 

dövrdə faktiki olaraq həmin torpaqlar nominal xarakter daşıyırdı.  

  3. Mülk torpaqları. Ayrı-ayrı feodallara – mülkədarlara məxsus torpaq 

sahələri belə adlanırdı. Mülk şəxsi mülkiyyət olmaq etibarilə satıla da bilərdi, 

nəsildən-nəslə keçə də bilərdi.  

  4. Məscidlərin, p irlərin və bu kimi din i ocaqların ixt iyarında olan  

torpaqlar vəqf adı ilə məşhur id i.      

  5. Kənd icmasına məxsus torpaq sahələri camaat torpağı adlandırılırdı.  

    Kənd təsərrüfatının, xüsusilə əkinçiliyin vəziyyəti barədə ümumi 

təsəvvür yaratmaqdan ötrü, hər şeydan əvvəl, xanlıqda əkinçiliyə   

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 И.П.Петрушевский. Персидский официальные документы начала XIX в. Как источник 

для источник феодальных отношений в Азербайджане. “Проблемы источниковедения”, т. Ш, 
1940, стр. 34.   
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yararlı torpaq sahələri müəyyənləşdirilməlidir. Lakin təəssüflə qeyd 

etməliy ik ki, A zərbaycanın başqa xanlıqları kimi, Naxçıvan xan lığ ının torpaq 

sahələri barədə dəqiq məlumat yoxdur. Naxçıvan ölkəsinin tədqiqatçılarından 

K.N.Nikitin bu məsələyə toxunaraq yazır ki, xan lığ ın torpaqlarının beşdə bir 

hissəsi becərilməməsi səbəbini suyun çatışmaması ilə izah edir.  

    Təkcə bunu demək kifayətdir ki,Şahtaxt ından Araz çayına qədər və 

Naxçıvan çayının yuxarı axarından Culfaya qədər nə bir çay, nə də bir arx var idi. 

K.N.Nikitinin yazd ığı kimi, bu torpaqlar yarasız olduğu üçün yox, su çatışmadığı 

üçün becərilmirdi. Lakin torpaqların becərilməməsi səbəbini təkcə bununla izah 

etmək olmaz. Başqa səbəblər də vardır: ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, 

xanlığın ərazisin in müəyyən hissəsini dağlıq təşkil etdiy inə görə, kəndlilər feodal 

tərəfindən verilmiş hər qarış torpağı təbiətlə mübarizə şəraitində becərməli olu rdu. 

İkinci, unudulmamalıd ır ki, əhalinin müəyyən hissəsi yarımköçəri həyat tərzi 

keçirdiyindən, torpaqların becərilməsi ilə demək o lar ki, məşğul olmurdu.  

   XVIII əsr Azərbaycan tarixinin tədqiqatçılarından V.N.Leviatov yazır 

ki, yaylaqdan qışlağa, qışlaqdan yaylağa köçən maldarlar bütün dövrlərdə oturaq 

həyat sürən əhali üçün bir növ bədbəxtlik gətirirdilər. Belə ki, yaylağa gedərkən və 

ya yaylaqdan qayıdarkən elatlar yolların üstündə olan bağları və əkinləri məhv 

edir, geri gəld ikdə kəndləri də talayırdılar. Maldarlar arasında oturaq əhaliyə 

nisbətən daha çox oğrular və talançılar əmələ gəlirdi ki, onlar da öz hərəkət ləri ilə  

oturaq əhali içərisində qorxu və həyəcan yaradır, onlarda sabaha inam 

qoymurdular. Ona görə də hadisələr ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətinə pis təsir 

edirdi.  

   Dağ kəndlərində yaşayan əhalinin əsas məşğuliyyəti maldarlıq id i. 

Düzən yerlərdə isə maldarlıq əhalin in ikinci məşğuliyyəti hesab olunurd u. 

Naxçıvan xanlığında feodal təsərrüfatının iki müxtəlif iqtisadi forması – oturaq 

əkinçilik və yarımköçəri maldarlıq səciyyəvi idi, bu da kəndlilərdən çoxlu 

vergilərin alınmasına gətirib çıxarırd ı.  

   Kəndlilərdən alınan vergilərin sayı və miqdarı müxtə lif id i. Vergilərin  

müxtəlifliyi, ilk növbədə, iqlim şəraitindən və tez-tez baş verən feodal ara 

müharibələrin in vurduğu zərərdən asılı idi. Məlum olduğu kimi, XVIII əsrin ikinci 

yarısında Azərbaycanın bütün xanlıqları çox ağır siyasi şəraitlə qarşılaşırd ı lar. Tez 

– tez baş verən hərbi yürüşlər, saray çevrilişləri kəndli təsərrüfatına da ağır zərbə  
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endirirdi. Belə bir şəraitdə feodallar istər-istəməz yaşayış mənbəyi olan 

kəndli əməyin i qorumağa məcbur idilər.  

   Xanların belə yumşaqlığı feodal istis marının ağırlığın ı heç də 

yüngülləşdirmird i. Kəndlilər – rəiyyətlər, rəncbərlər  və elatlar qoyulan vergiləri 

verməyə məcbur id ilər.  

    Rəiyyətlər kənd icması tərəfindən ayrılmış torpağı becərir və əldə etdiyi 

məhsulun onda birindən beşə bir hissəsinə qədərinə ona verməyə məcbur o lurdular.  

     Rəiyyətlər nəinki torpaqların becərilməsi ilə məşğul olur, həm də 

feodal torpaqlarında bir sıra tikintilərdə işləyirdilər. Rəiyyət feodaldan aldığı əmək 

alətlər, toxum və s. üçün də əldə etdiyi məhsulun müəyyən hissəsini ona verməyə 

məcbur o lurdu.  

    Kəndlilərə hüquqi cəhətdən becərdikləri feodal torpaqlarını atıb başqa 

yerlərə getməyə icazə verilird i. Lakin təcrübədə çox nadir hallarda bu cür köçmələr 

baş tuturdu. Belə hallar bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırdı ki, bu da rəiyyətlərin 

könüllü şəkildə köçməklərinə imkan vermişdi; köçməzdən əvvəl rəiyyət öhdəsinə 

düşən bütün işlərin başa çatmasını gözləməli, torpaqla bağlı bütün mükəlləfiyyətlər 

yerinə yetirməli, başqa bir yerə köçəcəyi barədə əvvəlcədən feodala xəbər verməli, 

öz borcların ı və vergiləri vaxtında ödəməli idi.  

    Beləliklə, yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, faktiki olaraq şəriət 

tərəfindən kəndlilərin şəxsi azad lığ ı nəzərdə tutulsa da əslində feodal torpağına 

təhkim o lunurdular. Kəndlilərin hüquqi cəhətdən torpağa təhkim olunmaları rəs mi 

sənədlərdə öz əksini tapmasa da əslində rəiyyətlərin taleyini xanlar həll edir, 

torpaqlarla birlikdə rəiyyətlər də bəylərin ixt iyarına verilird i.  

   Rəncbər qrupuna məxsus kəndlilər daha ağır vəziyyətdə yaşayırdılar. Nə 

torpağı, nə də əmək alət i olmayan rəncbərlər xan, sultan, məlik, bəy və digər feodal  

torpaqlarında işləyir və əldə edilmiş məhsulun adətən üçdə bir hissəsini alırd ılar. 

Torpaqdan məhrum rəncbərlər fakt iki olaraq bir qarın çörəkdən ötrü öz əməklərini 

satmağa məcbur idilər. Rəncbərlərin əməyindən nisbətən ağır işlərdə - çəltikçiliklə, 

pambıqçılıqda və ipəkçiliklə bağlı təsərrüfat işlərində istifadə edilirdi. Əslində 

rəncbərlər üzərində feodal hüququ heç nə ilə məhdudlaşdırılmırdı. Belə ki, feodal 

rəiyyətdən fərqli o laraq rəncbəri torpaqla birliklə adamlara, xüsusilə vəzifə 

sahiblərinə həmişəlik verə b ilərdi. Bəzən bu və ya digər vəzifəli şəxs xidmətdən  
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getdikdən sonra onun ixtiyarındakı rəncbərlər həmin vəzifəyə yeni təyin 

edilmiş şəxsə verilird i.  

    Rəncbərlər müxtəlif vergiləri ödəməklə yanaşı, həm də torpağı 

şumlamalı, məhsul yığmalı və digər işləri yerinə yetirməli, həmçinin çəlt ik 

plantasiyalarını becərməli, çəltiklikləri artırmalı, təsərrüfat üçün ağac məmulatları 

hazırlamalı, odun gətirməli və kənd təsərrüfatı məhsullarını lazımı yerə çatdırmalı 

idilər.  

   Rəncbərlərin çoxalmasına bir sıra amillər təsir göstərirdi. Bəzi hallarda 

aclığa məruz qalan və iflasa uğrayan rəiyyət özünün kiçik torpaq sahəsini satmağa 

məcbur o lurdu. Beləliklə, rəiyyət hesab olunan kəndli rəncbərə çevrilirdi. Bəzən 

başqa ölkələrdən və xanlıqlardan köçmüş maldarlar və ya qaçqın kəndlilər də 

rəncbərə çevrilirdilər.  

    Bəzi hallarda xanlar münbit torpağı olan rəiyyətdən torpağı ucuz 

qiymətə almaqla sabiq torpaq sahibini rəncbərə çevirir və onları öz torpağında 

işləməyə məcbur edirdilər. Son dərəcə az gəlir əldə edən rəncbərlər öz ailələrini 

dolandıra bilmir və yaranmış vəziyyətdən yaxalarını qurtarmaq üçün yeganə 

vasitəsini qaçmaqda görürdülər.  

   Kəndlilərin digər qrupu olan elatlar da rəiyyətlər və rəncbərlər kimi 

müəyyən vergi verməli və mükəlləfiyyət daşımalı idilər. Başqa xanlıq lardan fərq li 

olaraq Naxçıvan xan lığ ında hakim feodallar, xüsusilə kəngərli tayfasının 

nümayəndələri sarayda tutduqları vəzifələrdən sui-istifadə edərək elat ları özlərin in 

şəxsi xidmətçilərinə çev irir, onlardan qulam və ya mülazim kimi istifadə edirdilər.  

   XVIII əsrin 60-cı illərinin sonlarında bu hadisə o qədər adi hala 

çevrilmişdi ki, hətta elat ağsaqqalları həmin dövrdə müəyyən dərəcədə Naxçıvan 

xanlığına təsir edə bilən İran hakimi Kərim xan Zəndə yazılısurətdə şikayətlə 

müraciət etməyə məcbur olmuşdular. Şikayət məktubunda deyilird i: “Bizim 

zadəganlar (bəyzadələr) bəzi kəndliləri və elatları apararaq özləri üçün qulamlara 

çevirirlər. Onlar qoymurlar ki, köçərilər öz peşələri ilə məşğul olsunlar. Heç vaxt 

görünməyib ki, kəndli qulam olsun. Xahişimiz budur ki, ədalət li fərman verəsiniz 

ki, bir daha kəndlilər və köçərilər qulamlara və mülazimlərə çevrilməsinlər. Kim 

nəslən qulamdırsa və ya pulla alınmışsa, yaxud başqa ölkədən gəlmişdirsə qoy o da 

qulam olsun. Naxçıvan ölkəsində kəndlilər və köçərilər heç zaman qulam 

olmamışlar və ona görə də onları qulam etmək olmaz”.  
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             Kərim xan Zənd Naxçıvan ağsaqqallarının xah işinə əməl etmiş və 

naxçıvanlılara cavab məktubu göndərmişdi. Əlbəttə, başqa cür ola da bilməz. 

Çünki İranın şimalında və Cənubi Azərbaycanda öz hakimiyyətini gücləndirə 

bilməmiş Kərim xan Zənd istəmirdi ki, həmin bölgədə narazılıq artsın, əhali 

arasında çəkişmə yaransın. Ona görə də Kərim xan Zənd Naxçıvan ağsaqqalların ın 

şikayət məktublarına yazılı şəkildə cavab verməklə ağsaqqallar arasınd öz 

nüfuzunu artırmağa cəhd göstərirdi.  

    Yuxarıda göstərild iyi kimi, xan lığ ın təbəələri xəzinə üçün tələb olunan 

vergiləri məcburi verməli və hər cür mükəlləfiyyəti yerinə yetirməli id ilər. Vergi 

və mükəlləfiyyətlər kəndlilər kimi şəhər əhalisinə də aid edilirdi. Naxçıvan 

xanlığında feodal rentası aşağıdakı formada mövcud idi:  

    Şəxsi verg ilər (can vergisi). a) Baş pulu: Əsasən  15 yaşına çatmış 

şəxsdən ildə bir dəfə gümüş pulla 1 manat 20 qəpik alınırd ı. Bu vergidən heç kəs 

yayınmasın deyə şəhər və kəndlərdə yeni peyda olmuş şəxs haqqında kəndxudalar 

divana mütləq məlumat verməli idilər. Əks təqdirdə kəndxudanı ciddi cəza 

gözləyirdi.  
    b) Ev pulu (tüstü pulu): Bu vergi toplanılarkən evlilərlə subaylar 

arasında heç bir fərq qoyulmurdu. Yalnız qadın lardan və uşaqlardan ev pulu 

alınmırdı. Hər kişidən ildə gümüş pulla 1 manat 20 qəpik, hər evdən isə gümüş 

pulla 20 manat alınırdı.  

    Torpaqla əlaqədar vergilər. Bu vergi buğda ilə ölçülürdü. Naxçıvan 

xanlığında bu vergi bəhrə adlanırdı. Bəhrə taxılçılıqla məşgul olan bütün 

rəiyyətlərüçün məcburi vergi id i. Naxçıvan xanlığında bəhrə o qədər geniş vüsət 

tapmışdı ki, natura ilə alınan bütün vergilər xalq arasında bəhrə adlandırılırd ı. Bu 

vergi, adətən, aşağıdakı şəkildə toplanırd ı: məhsul yığılıb qurtardıqdan sonra 

sahibkarın və ya onun inanılmış adamlarının iştirakı ilə  taxıl bölüşdürülürdü... Bu 

bölgü məhsul yığıldıqdan sonra üç gündən gec olmayaraq həyata keçirilməli idi. 

Əgər kəndli sahibkarın mülkünün yaxın lığ ında yaşayırdısa, bəhrə üç gündən gec 

olmayaraq sahibkara çatdırılmalı idi. Əgər sahibkar həmin yerdən uzaqda 

yaşayırdısa, o zaman bəhrə çöl işləri qurtard ıqdan sonra ödənilirdi. 

    “Naxçıvan vilayətinin statistik təsviri” kitabında bəhrə barədə dəqiq 

məlumat verilmişdir. Burada deyilirdi ki, natura halında yalnız taxıldan bəhrə 

alın ırd ı. Hər il məhsul yığımından sonra xan öz nökərlərini kəndə göndərirdi ki, 

yığılmış məhsulun miqdarını müəyyənləşdirsinlər.  
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Heç kimin ixtiyarı yox idi ki, xan ın icazəsi olmadan yığılmış məhsula 

sahib çıxsın. Taxılın qiymət i müəyyənləşdirildikdən sonra məhsul aşağıdakı 

qaydada bölüşdürülürdü. Xəzinə torpaqlarından toplanmış məhsulun hər 10 

hissəsindən 3,5 hissəsi xanın, qalanı isə torpağı becərənlərin payına düşürdü. 

Mülkədar torpaqlarından toplanmış məhsulun 1,5 hissəsi mülkədarın, 2 hissəsi 

xəzinənin, qalan hissəsi torpağı becərənin payına düşürdü. Bəhrənin iki hissəsi 

buğda ilə, bir hissəsi isə arpa ilə ödənilirdi.  

     Natura halında toplanan verginin miqdarı bəzən vergi toplayan 

məmurların özbaşınalığından artırılırdı.  

            Mal – qara üçün vergi (gümüş pulla)  
            
      Camış üçün  

      İnək üçün 

      Ulaq üçün 

      Dişi ulaq üçün 

      Yük daşıyan at üçün   

       Dişi at üçün               

      1 man. 

      50 qəp. 

      50 qəp. 

      1 man. 20 qəp.  

      2 man. 20 qəp.  

       1 man.  

 

      Minik atları heç bir gəlir gətirmədiy indən sahibi vergidən azad 

olunurdu. Taxılın əkilib-becərilməsində iştirak edən öküz və kəllər üçün də vergi 

alın ırd ı.  

     Qoyun sahibi hər baş qoyun üçün bir pənahabad
1
 və yaxud 20 qəpik 

gümüş pul verməli idi
1
.  

     İqtisadiyyatının əsas sahəsini maldarlıq təşkil edən xanlıqlarda 

maldarlar heyvanlarını dövlətə məxsus çəmənliklərdə otardıqları üçün xəzinəyə 

çöpbaşı adlı xüsusi vergi verməli idilər. Maldarlardan eyni zamanda çobanbəyi 

adlanan vergi də toplanılırdı. Bu vergi mal – qaranın feodal torpaqlarında 

otarılması üçün alınırd ı. Dəqiq məlu matın azlığından Naxçıvan xanlığında çöpbaşı 

və çobanbəyi kimi vergilərin miqdarın ı müəyyənləşdirmək mümkün olmasa da, 

İ.Şopenin XIX əsrin əvvələrində yazdığı Naxçıvan xan lığ ına aid əsərlərindən 

istifadə edərək, bu barədə müəyyən təsəvvür yarada bilərik. İ,Şopenin əsərində 

maldarların həyatı və onların verdikləri verg i barədə bəzi maraq lı dəlillərə də rast 

gəlirik. Onun yazdıq larından məlum  

 

 

                                                                 
  1 Şuşada kəsilmiş pul vahidi. “Pənahabad”, daha sonra “pənəbad” adlandırılırdı.                            

Bu pul vahidi bütün xanlıqlarda işlədilirdi.   
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olur ki, maldarlar müxtəlif vergilərlə yanaşı, hər yüz qoyun keçidən xana 

müəyyən miqdarda pay verməli idilər. Bundan başqa maldarlar xana yağ, yun və 

başqa məhsullar da verirdilər. İ,Şopenin əsərində oxuyuruq: “...maldarlardan alınan 

vergilərdən başqa sərdar öz mal – qarasın ı saxlamaq üçün də elatlardan yem alırd ı
1
. 

Bundan əlavə, hər bir elat ildə sağılan bir baş qoyuna görə yarım batman yağ, 

sağılan və sağılmayan qoyunlara görə isə müəyyən miqdarda yun verməli idi”
2
. 

    Yuxarıda göstərilən vergilər Naxçıvan xan lığında yaşayan bütün 

maldarlara aid edilirdi. Yalnız kəngərli tayfasından olan elatlar bu ödənclərdən 

azad idilər. Bu da səbəbsiz deyildi. Müharibə baş verdikdə onlar kəngərli 

tayfasının süvari dəstələrin i təşkil ed irdilər. Bu tayfa, əsasən üç vergidən azad 

edilmişdi: tüstüpulu, başpulu və maldarlığa aid vergilər.  

    Pul ilə ödənilən vergilər. Natural təsərrüfatın hökm sürdüyü dövrdə 

Naxçıvan xan lığ ının rəiyyətləri bəzi vergiləri pulla da ödəyirdilər. Pul ilə vergi, 

əsasən şəhər əhalisindən alınsa da kəndlilər də bu vergidən yaxa qurtara 

bilmirdilər. Pu l ilə  vergi aşağıda göstərilən hallarda alın ırdı:  

     1. Mancanaq pulu – bu vergi dəzgahlarda ipək toxuyan hər bir 

sənətkardan alın ırd ı.  

     2. Toxucu pulu – bütün il boyu toxuculuqla məşğul olan sənətkar 

xəzinəyə 4 manat 80 qəpik, yalnız qış aylarında bu sənətlə məşğul olan şəxs isə 

dövlətə 2 manat 40 qəpik verməli id i. Toxuculuqla qış aylarında əkin sahələrində 

işləməyən kəndlilər də məşğul olurdular.  

    3. Bağ pulu – həmin vergin i şəhərdə və şəhər həndəvərində bağı olan 

şəhərlilər verird ilər.  

    4. Bayramlıq – xüsusilə Novruz və Qurban bayramları zamanı həm 

şəhər, həm də kənd əhalisindən alınırdı.  

    5. Toyxərci – həmin vergi həm xan evində, həm də rəiyyətin evində toy 

olarkən xəzinəyə verilirdi.  

    6. Dəyirman pulu – şəhər və kənd əhalisi dəyirmandan istifadə etdiyi 

üçün 2 tümən və ya 8 manat pul verməli idi.  

     

 

 

 

 

                                                                 
         

1
 И.Шопен. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху                                     

ее прис оединения к Российской империи. СПб., 1852, стр. 1127.  
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              7. Hamamdan, karvansaradan və dükan binalarından istifadə 

etmək üçün də müəyyən vergi ödənilirdi.  

   8. Tacirlər və sənətkarlar xəzinəyə ildə 400 tümən vergi verməli 

olurdular.  

   9. Şəhərdə satmaq üçün mal gətirən tacir bütün vergilərlə yanaşı, gözətçi 

pulu da verməli idi.  

   10. Pambıq, çəltik, darı və digər kənd təsərrüfatı məhsulu satan şəxs də 

xəzinəyə nağd pul verirdi.  

   11. Bir xalvar saman üçün gümüş pulla 1 manat vergi alınırd ı.  

   12. Üzüm və meyvə bağlarından gümüş pulla 6 manat vergi toplanılırdı.  

   13. Dövlət torpaqlarından otlaq kimi istifadə edən şəxs xəzinəyə ildə 6 

manat gümüş pul verməli idi.  

   Rəiyyət qeyd edilən vergilərlə yanaşı, mükəlləfiyyət də daşımalı id i. 

Mükəlləfiyyət iki şəkildə olurdu – biyar və əvariz.  

   Kənd təsərrüfatı vergiləri kəndlilərin dolanışığını xeyli ağırlaşdırırd ı. 

Xarici işğalçıların və feodal ara mühari bələrinin təsərrüfata vurduğu ziyanların 

kəndlilərin iqtisadi vəziyyətini ağırlaşdırmasına baxmayaraq, xanın vergiy ığanları, 

darğalar və digər məmurlar rəiyyəti vergini qamçı gücü  ilə verməyə məcbur 

edirdilər. Lakin  kəndlilər yaşamaq xat irinə ağır işgəncələrə dözür, yeganə yaşayış 

mənbəyi olan torpaqdan ayrıla bilmirdilər. XVIII əsrin axırıncı rübündə kəndlilərin 

ağır vəziyyətinin şahidi olmuş səyyah Marşal fon Biber.teyn yazırdı: “Aramsız 

müharibələr və əhalin in narahatlığ ı əkinçiliyə mənfi təsir göstərsə də, kəndlilər 

torpaqları becərməyə məcbur o lurdular”
1
. Kəndlilər əkin dövründə, həmçinin 

məhsul yığ ımı zamanı bir sıra çət inliklərlə qarşılaşırd ılar; onları hər an xaricdən 

təhlükə gözləyirdi. Bəzən hazır məhsul xarici işğalçılara qis mət olurdu. Daim 

gedən müharibələr və soyğunçuluq kəndliləri həmişə silah saxlamağa məcbur 

edirdi. Hətta cüt sürən, toxum səpən kəndlilər üst lərində xəncər, yaxınlıqda isə 

silah saxlamağa məcbur olurdular
2
. Torpağın xüsusiyyətinin müxtəlifliyi ilə bağlı 

Naxçıvan kəndliləri cüt və kotandan istifadə edirdilər. Cütə bir və ya iki öküz 

qoşaraq, nisbətən  

 

 

 

 

                                                                 
1
Маршал фон Биберштейн. Описание провинций расположенных на левом берегу 

Каспийсого моря между реками Терек и Кура (перовод с фран. С.Ашурбейли), Научный Архив 
Ин-та Истории АН, док. 467, стр. 36.  

2
Yenə orada. 



 

44 

 

yumşaq yerləri, kotanla isə daşlıq yerləri şumlayırdılar. Torpağın  

suvarılmasına gəldikdə qeyd etməliyik ki, yalnız düzən olmayan yerlərədə kiçik 

kannallar – arxlar çəkilirdi. Dağlıq h issədə isə əkinçilər əsasən dəmyə əkirdilər. O 

dövrdə cüt əkinçilik üçün əlverişli əmək alət i id i. Cütdən əsasən  feodal 

təsərrüfatlarında istifadə o lunurdu.  

   Cüt ucuz və yüngül əmələ gəld iyi üçün kəndlilər tədricən əkinçilikdə 

cütdən istifadə etməyə başladılar. Lakin Naxçıvan xan lığ ında kəndlilərin hamısına 

cütdən istifadə etmək nəsib olmurdu. Dağlıq hissədə isə cütdən və işlək 

heyvanlardan istifadə etmək mümkün deyildi. Ona görə də kəndlilər yamac 

hissələrdə torpağı daha primit iv alət lərlə - kətmən və bellə şumlay ırd ılar.  

    Naxçıvan xan lığ ında əsas kənd təsərrüfatı sahəsi taxılçılıq id i. 

Taxılçılıq la demək olar ki, əhalin in əksəriyyəti məşğul olurdu. Hətta bəzən 

maldarlar da öz şəxsi istifadələri üçün taxıl əkirdilər.                  

    Naxçıvan diyarında yazlıq və payızlıq taxıl əkilird i. Payız əkini 

sentyabr ayında başlayır, Novruz bayramından yüz gün keçdikdən sonra, təqribən 

iyun ayının ortalarında yığılırd ı. Yazlıq buğda isə mart ayının axırında əkilir, 

payızlıq taxıldan iki həftə sonra yığılırdı. İşğaldan əvvəl Naxçıvan xanlığında 

yığılan taxıl təqribən 10 min xalvara bərabər idi.             

    Çəltik əsasən Naxçıvan mahalında: şəhərdə və Şıx Mahmud, Xəlili, 

Kültəpə, Uzunoba, Həsənağa, Didiovar, Nəzərabad, Xalxal, Şahbuz, Qarababa, 

Cəhri, Təzədən, Nehrəm kəndlərində, Əlincə mahalında (Əbrəqunis, 

Culfa,Çəmənlik, Saltaq, Xanağa, Kəşkənd) və Dərələyəzin  q ərb hissəsində 

əkilird i. 1828-ci ildə Naxçıvan xanlığında çəlt ik məhsulu 10 min puda bərabər 

olmuşdur.  

     Kənd təsərrüfatı məhsulları içərisində pambıq xüsusi yer tuturdu.  

Pambıq feodallara daha çox gəlir verirdi. Pambıq Dərələyəzdən başqa demək o lar 

ki, bütün mahallara əkilird i. Əsasən Naxçıvan mahalında: Yarımca, Şıx Mahmud, 

Xəlili, Kültəpə, Oruc, Uzunoba, Həsənağa, Didovar, Nəzərabad, Əznayird, Süst, 

Bulqan, Qaraquna, Hasan, Qoşadiz, Tunbul, Yamxana, Təzədən, Qızılvəng, 

Nehrəm kəndlərində; Xok mahalında isə bütün kəndlərində; Əlincə mahalının isə 

Arazin, Əbrəqunis, Culfa və Şüküd kəndlərində əkilirdi.  

   Kənd təsərrüfatı sahəsində Naxçıvan xanlığı əhalisin in əsas 

məşğuliyyətlərindən biri də bağçılıq idi. Dağ kəndlərindən başqa digər kəndlərin  

əhalisi bağçılıqda da məşğul olurdu. Dağ kəndlərində yayın  
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qısa olması və qışın sərt keçməsi bu kəndlərdə bağçılıqla  məşğul olmağa 

ikman vermird i. Bağçılığın əsasını meyvəçilik və üzümçülük təşkil ed irdi.  

    Naxçıvan kəndlərin in iqtisadi həyatında bostançılığın da özünə məxsus 

yeri var id i. Bostançılıq la Yarımca, Şıx Mahmud, Xəlili, Qulubəydizəsi, 

Kültəpə,Orucdizəsi, Uzunoba, Həsənağa dizəsi, Syurab, Didovar, Nəzərabad, 

Mirzə, Cəhri, Qoşadiz, Tunbul, Yamxana, Təzəkənd, Nehrəm, Arazin, 

Əbrəqunis,Xanağa, Saltaq, Bənənyar, Culfa, Şərur və s. kəndlərin əhalisi məşğul 

olurdu. 1828-ci ildə bütün xanlıq üzrə 50 xalvar torpaq sahəsində bostan əkilmiş və 

buradan yarım milyon puda qədər bostan məhsulu toplanmışdı. Yalnız Dərələyəzin 

dağlıq hissəsində az miqdarda kətan  becərilirdi.Kətandan nəinki təkcə yağ alınır, 

həm də toxuculuqda istifadə olunurdu.   

   Əhali ipəkçilikdən də böyük gəlir əldə edird i. Xanlığın düzən lik 

yerlərindəki kəndlərdə tut ağaclarının cərgəsi genişləndirilirdi ki, onlarla da ipək  

qurdları yemlən ilird i. 

    Naxçıvan xanlığının düzənlik ərazilərində təbii otlaqlar olmadığından 

əhali süni biçənəklər yaratmağa çalışırdı.Şumlanmış sahələrdə xüsusilə ot -yonca 

əkirdilər. Yonca atlar üçün ən yaxşı yem sayılırd ı.  

    Öküzlərdən və kəllərdən torpağın şumlanmasında və qoşqu məqsədi ilə  

istifadə edilirdi. Atlardan və qatırlardan minik kimi istifadə olunurdu. Göründüyü 

kimi, Naxçıvan xanlığın ın iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı mühüm yer tuturdu. Bu 

təsərrüfatda əsas rolu əkinçilik və maldarlıq oynayırdı. Lakin bu, heç də 

sənətkarlığın və t icarıtin əhəmiyyətini azaltmırdı.  

   Sənətkarlıq və ticarət haqqında danışmazdan əvvəl Naxçıvan xan lığ ında 

olan şəhərlər haqqında qısa məlumat  vermək lazımdır. Tədqiq olunan dövrdə 

Naxçıvan xanlığında əsasən iki şəhər – Naxçıvan və Ordubad şəhərləri həm siyasi 

və həm də iqtisadi baxımdan əhəmiyyət kəsb edird i.  

    Naxçıvan şəhəri xanlığın mərkəzdə idi. Bu şəhər haqqında tarixçi 

V.M.Sısoyev yazırdı: “Təbii ki, Naxçıvan çox qədim şəhərdir. Şəhər X əsrə 

qədərki dövrdə salınmışdır. Bəlkə də daha qədimdir. Onun sonrakı tarixin i qısa 

sözlə xarakterizə etmək olar. Hər 200-300 ildən bir şəhər özü lünə qədər dağıdılırdı. 

Ancaq hər dəfə yenidən bərpa edilird i”
1
. 

     

 

 

 

                                                                 
1В.М.Сысоев. Древности Нахичеванской АССР, отдельный оттиск из 4 -го выпуска 

Известий Азкомстариса, Баку, 1928.  
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              XVIII əsrin birinci yarısında Naxçıvan şəhəri iki dəfə 

dagıdılmışdı. 20-ci illərdə şəhər Osmanlı qoşununun hücumuna məruz qalmışdı. 

Osmanlı qoşunları 1735-ci ilə qədər şəhəri öz əllərində saxlamışdılar. Bir qədər 

sonra isə Nadir şah tərəfindən şəhər xarabalığa çevrilmişdi. Hətta “daş üstündə 

daş” belə qalmamışdı. Ancaq əvvəlki vəziyyətdə olmasa da şəhər sonralar bərpa 

edilmişdir.  

   XVIII və XIX yüzilliklərdə şəhər özünün əvvəlki gözəlliyin i yenidən 

itirmişdi. Birinci Rusiya-İran müharibəsi başa çatdıqdan sonra, 1813-cü ildə 

Naxçıvana gəlmiş məşhur səyyah Qaspar Druvil yazırdı: “Naxçıvan çox acınacaqlı 

vəziyyətə görünür. Burada yalnız b ir -birinin üzərinə tökü lmüş dağıntılar nəzəri 

cəlb edir. Güman etmək olar ki, bir daha şəhər öz əvvəlki vəziyyətinə 

qayıtmayacaqdır”
1
.  

    Tarixçi K.Engelqart da həmin fikri b ir növ təsdiq edərək yazmışdı ki, 

Naxçıvan qədimdə çox böyük şöhrətə malik idi. Onun divarları arasında 30 minə 

qədər ev var idi. Öz əhalisininsayına və iqtisadi imkanlarına görə fərqlənirdi.  

    XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda mövcud olan iqtisadi və 

siyasi pərakəndəlik Naxçıvanın da inkişafına öz mənfi təsirini göstərmişdi. Bu təsir 

o qədər böyük olmuşdu ki, Naxçıvan şəhəri rus qoşunları tərəfindən işğal 

edildikdən (1828) sonra da uzun müddət öz simasın ı dəyişdirə b ilməmiş, feodal 

şəhəri olaraq qalmışdı. Öyrəndiy imiz dövrdə Naxçıvan möhtəşəm bina və abidələr 

ilə fərqlənmirdi. Xan sarayından başqa demək olar ki, Naxçıvandakı evlərin 

əksəriyyəti birmərtəbəli idi. Ev lərin damları yastıydı və bir-birinə oxşar idi. Şəhər 

evlərin in əksəriyyəti daş və palçıqla  hörülmüş hündür hasarlarla əhatə olunmuşdu. 

Ev lərin bu cür hasarlarla əhatə olunmasını tədqiqatçı K.Engelqart belə təsvir edir: 

“Evlərin bu tipdə tikilməsini həm asiyalıların qısqanclığı ilə, həm də özlərini 

müdafiə etmək h issləri ilə izah etmək lazımdır. Çünki ard ı-arası kəsilməyən 

basqınlar və hər saatda təhlükə gözlənildiy i bir zamanda, hər ev bir qalanı əvəz 

edirdi”
2
. Azərbaycanın başqa şəhərləri kimi, Naxçıvan da daxili ara müharibələrivə 

yadelli işğalçıların basqınlarından böyük zərər çəkmişdi. XVIII əsrin sonlarında 

şəhər daha dağıntıya məruz qaldı.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Гаспар Друвиль. Путешествие в Персию в 1812 и 1813 г., ч. I,М., 1826, стр. 48.   
2
 К.Енгельгард. Нахичеван. “Кафказский календарь” на 1852 г., Тифлис,1851, стр. 350.   
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 1795 ci-ildə İran hökmdarı Ağa Məhəmməd xanın A zərbaycana birinci 

yürüşü zamanı naxçıvanlılar başda Kəlbəli xan olmaqla ona ciddi müqavimət 

göstərmişdilər. Bu isə İran hökmdarının qəzəbinə səbəb olmuşdu. Ağa Məhəmməd 

xanın ikinci yürüşü zamanı Naxçıvana daxil olan sərbazlar şəhəri dağıdaraq, 

əhalisinin bir qis min i İrana köçürmüşdülər. Bu hadisədən sonra Naxçıvan 

əhalisinin sayı kəskin şəkildə azalmışdı. Birinci və ikinci Rusiya-İran müharibələri 

dövründə də şəhər güclü dağıntıya məruz qalmışdı. Təkcə bunu qeyd etmək 

kifayətdir ki, XVII əsrin axırlarında Naxçıvanda iki min ev olduğu halda, XIX 

əsrin əvvələrində şəhərdə cəmi yeddi yüz ev qalmışdı
1
. 

    İ.Şopen Naxçıvan şəhərinin xarici görünüşünü obrazlı şəkildə ifadə 

edərək yazırd ı: “Naxçıvanın görünüşü qəddarlıqla zəbt olunmuş şəhəri xatırladır. 

Şəhərdəki dəhşətli dağıntılar nəticəsində uçurulmuş evlər, ensiz dar küçələr 

cəhənnəmi andırır. Bəzi yerlərdə palçıqdan hörülmüş divarların qalıq ları üzərində 

quşlar yuva salmışdı”
2
. Demək olar ki, şəhərin xarici görünüşü haqqında tədqiqatçı 

K.Nikitin də eyni fikirdə olmuşdur. O yazır: “Naxçıvanın xarici görünüşü İran 

şəhərlərini xat ırladır. Bütün evlər hündür palçıq d ivarlarla əhatə olunmuş 

birmərtəbəlid ir. Küçələr dar, əyri və natəmiz olduğundan, nə qədər gəzsən də, 

hündür divarlardan başqa heç nə görməzsən. Meşə olmadığ ından evlərin hamısı 

palçıqdan hazırlanmış kərpiclərdən hörülmüşdür. Ümumiyyətlə, burada ağacdan 

tikilmiş evlərə rast gəlmək mümkün deyildi”
3
. 

    Naxçıvan şəhəri bu dövrdə inzibati cəhətdən dörd mərhələyə 

bölünmüşdü: 1. Əlixan, 2. Şahab, 3. Qurdlar, 4. Sarbanlar.  

   Şəhərin mərkəzində dördkünc bazar var idi. Bu bazarda üç karvansara 

yerləşirdi. Dükanların hamısı demək o lar ki, bazarda mərkəzləş mişdi. Naxçıvanda 

“...ən adi və memarlıq baxımından sadə, Asiya üslubunda tikilmiş dörd məscid var 

idi. Şəhər əhalisinə üç hamam xidmət edird i: Şıxəli bəy, Fəzli, Mirzə Əli 

hamamları” . Başqa xanlıqlarda olduğu kimi, Naxçıvan xanlığında da ticarət və 

sənətkarlıq paytaxt şəhərində mərkəzləşmişdi.  

  

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Нахичеванские рукописание документы, стр. 478.   

2 İ.İ.Şopen Göstərilən əsəri,səh. 478.   
3
 K.Nikitin. Göstərilən əsəri, səh.121.  
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              Xanlığ ın digər, nisbətən böyük şəhəri Ordubad idi. Bu şəhər iki 

dağ arasında yerləşir. Həmin dağların arasında Ordubad çayı axırdı. Ordubad 

şəhəri şimaldan Aşağı Andemiç, şərqdən Kəran kəndləri, cənubdan Araz çayı, 

qərbdən isə Dəstə kəndi ilə həmsərhəd idi.  

    Ordubad şəhəri inzibati cəhətdən beş mərhələyə bölünmüşdü: 1. 

Anbaras, 2. Kürdütal, 3. Minqis, 4. Sərşəhər, 5. Üç düdəncə.  

   Ordubad şəhərini su ilə  çoxsaylı bulaqlar təchiz edirdi: İ.Şopen yazir: 

“Ordubad şəhəri özünün görünüşü və gözəlliy i ilə İrəvan və Naxçıvandan 

fərqlənirdi; küçələri Asiya şəhərlərində olduğu kimi, əyri -üyrü olsa da, palçıq 

divarları və tikintiləri yaşıllıqlara qərq olmuşdur. Hər addım başında axar sular 

sərinlik gətirir,həyətlərin bir çoxunda fontana çevrilird i...”
1
. 

   Ordubadda altı məscid var id i. Bazar şəhərin mərkəzində yerləşird i. 

Tacirlərin ixt iyarına altı karvansara verilmişdi.  

   XIX əsrin başlanğıcına aid mənbələrin birində deyilir ki, Cənubi 

Qafqazın Rusiyaya ilhaq olunmasından əvvəlki dövrdə, demək olar ki, “bütün 

şəhərlərdə evlər tikilərkən onların gözəlliyinə, düzgünlüyünə, məqsədəuyğun 

şəkildə t ikilməsinə diqqət verilmir”
2
.  

    Naxçıvanda və Ordubadda evlər birmərtəbəli t ikilirdi. Sənətkarların  

evlərindəki otaqlardan biri emalatxana və ya dükan üçün ayrılırdı. Bu cür evlər 

Yaxın Şərq in başqa orta əsr şəhərlərindəki ev lərdən fərqlənmird i. Naxçıvanda və 

Ordubadda  əhalinin  əksəriyyəti kiçik, o qədər də hündür olmayan evlərdə və 

zirzəmilərdə yaşayırdı. Kasıbların bir və ya iki otağı olardı. Bunlar həm yataq 

otağını, həm də mətbəxi əvəz edirdi. Bu cür evlərdə adətən pəncərə qoyulmurdu. 

Ona görə də belə evlər, xüsusilə qış dövründə yaşayış üçün əlverişli deyildi. 

Yoxsu lların evlərinin döşəməsində çörək bişirmək üçün təndir olurdu. Evlərdə 

kiçik ocaqlar da düzəldilird i. Tüstünün çıxması üçün evin tavanında baca 

qoyulurdu.  

   Evin daxilində əşyalar aşağıdakı qaydada yığışdırılırdı. Divarın yuxarı 

hissəsində çıxıntılar – ləmə düzəldilird i ki, bu çıxınt ı üzərinə şüşə və digər qablar 

yığılırdı. Ev in döşəməsinə palaz və ya həsir döşənirdi. Yorğan -döşəyi və digər 

zəruri əşyaları divarda düzəldilmiş taxçalara yığırdılar və üstünə müxtəlif rəngli 

parçalarla örtürdülər. Şəhər əhalisinin əksəriyyəti bu cür yaşay ırdı. Şəhərin 

varlılara məxsus  

 

                                                                 
1
 İ.İ.Şopen. Göstərilən əsəri, səh. 481.    

2 О.Евеций. Статистическое описание Закавказкого края в исходе XVIII в. И сравнение 
оного с нынешней в 2-х частях, СПб., 1835, стр. 45.   
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evlərində otaqların sayı nisbətən çox olurdu. Onların mətbəxləri də ayrı 

idi. Varlı təbəqənin ev ləvazimatı da fərqlən ird i. Belə evlərdə sadə ocaqlar əvəzinə 

daşdan hörülmüş buxarılar, sadə şüşə və ucuz qabların əvəzinə xalı , xalçalar, 

gəbələr olurdu. Yorğan – döşək divarlarda yerləşdirilmiş sandıqların üstünə və 

içinə y ığılırdı. Taxça və camaxatanlar pərdələrlə örtülü rdü. Bəzi varlıların evlərin in 

divarları milli naxışlarla bəzədilirdi, pəncərələrə rəngli şüşələr vurulurdu.  

    Əldə edilən ilk mənbə və sənədlərə əsaslanaraq belə qənaətə gəlmək 

mümkündür ki, XVIII əsrin ikinci yarısında Naxçıvan və Ordubad şəhərləri özünün 

əvvəlki iqtisadi imkanlarını və beynəlxalq aləmdə həm keçmiş iqtisadi 

əhəmiyyətini, həm də əhalisin in əksəriyyətini itirmişdi.  

   XVIII əsrin ikinci yarısında şəhər əhalisinin sayından danışarkən o 

dövrdə yaranmış gərgin siyasi vəziyyəti nəzərə almamaq olmaz. Çünki 

öyrəndiyimiz dövrdə Azərbaycanın əksər şəhərləri xarici işğalçıların və ara 

müharibələrin in nəticəsində dağıntıya məruz qalırdı.  

   Yeri gəlmişkən onu da qeyd etməliyik ki, feodalizm dövründə 

Azərbaycanda şəhər əhalisin in formalaş ması bu günə qədər ətraflı tədqiq 

olunmamışdır. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda şəhər əhalisinin sayı və 

ictimai tərkibi də demək olar ki, öyrənilməmişdir. Hakbuki bu məsələlərin tədqiqi 

şəhərlərin sosial – iqtisadi quruluşunu, ölkənin iqtisadi vəziyyətini daha dəqiq 

öyrənməyə imkan verərd i. Həm də əhalin in sayca və ictimai tərkibcə öyrənilməsi, 

şəhərlərdə sənətkarlıq məhsullarının , ticarətin vəziyyətini və miqdarını öyrənməyə, 

yerli bazarların və şəhər əhalisinin tələbatın ı dəqiqləşdirməyə də şərait yaradırd ı.  

Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində bu vəziyyəti dəqiqləşdirmək üçün 

demək olar ki, faktiki material son dərəcə azdır. Yalnız Naxçıvan xanlığı Rusiya 

tərəfindən işğal edildikdən sonra çarizm zəbt olunmuş yeni torpaqlarda əvvəllər 

mövcud olan qayda-qanunu öyrənmək məqsədi ilə öz məmurlarına həmin yerləri 

yazılı surətdə təsvir etməyi tapşırdı. Rus məmurlarının müstəmləkəçilik 

baxımından tərtib etdikləri “təsvirlər” və arayışlar hazırda obyektiv olaraq 

Azərbaycan tarixi üçün əvəzedilməz mənbələrə çevrilmişdir. Naxçıvan ölkəsin in 

“təsviri” nəticəsində buranın əhalisi və əhalinin ict imai tərkibi haqqında həqiqətə 

yaxın dəlillər əldə edilmişdir. Həmin “təsvirlərdən” müəyyən etmək olar ki, nəinki 

işğaldan əvvəlki  

 

 

 

 

 



 

50 

 

dövrdə, həm də Rusiya dövlətinin tərkib ində də Naxçıvan xalis feodal 

şəhəri kimi qalmaqda davam etmişdir.  

   “Təsvir”lərdə bir də göstərilir ki, feodal ara müharibələri və xarici 

işğalçıların tez-tez baş verən basqınların ın nəticəsində şəhər əhalisi öz doğma evini 

və ocağını tərk etməyə məcbur olurdu. Qaçqın şəhər əhalisi öz əmlakı ilə  birlikdə 

əlçatmaz yerlərdə gizlənirdi. Belə bədbəxt hadisələr zamanı şəhər əhalisinin çox 

hissəsi soyuqdan və aclıqdan məhv olurdu. Bu cür hadisələr Azərbaycanın 

şəhərlərində, o cümlədən Naxçıvanda tez-tez baş verird i. Bəzi hallarda isə 

işğalçılar cəzalandırmaq məqsədi ilə əhalini zorla başqa yerlərə köçürürdülər. 

Məhz bu səbəbdən də Naxçıvan əhalisin in müəyyən hissəsi 1797 -ci ildə, Ağa 

Məhəmməd şah tərəfindən İrana köçürülmüşdü. Lakin bu cür siyasi hadisələr şəhər 

əhalisinin ictimai quruluşunda əsaslı şəkildə dəyişikliyə gətirib çıxara bilmirdi. 

Əldə olan məlumata görə Naxçıvan xan lığ ının Rusiya tərəfindən işğalı dövründə 

şəhərdə 5470 adam yaşayırdı. İ.Şopenin verdiyi məlumata görə, XIX əsrin 30 -cu 

illərin başlanğıcında Naxçıvanda 873 ailə var id i. Həmin ailələrdən 127 -ni xan, 

bəy, sultan, yüksək rütbəli zab it, ali ruhani , axund və molla və s. ailələri təşkil 

edirdi. Belə ki, 127-dən 2-si xan ailəsi, 45-ni bəy və sultan ailəsi, 11-ni hərbi 

vəzifəli şəxslərin ailəsi, 2-ni ali müsəlman ruhani ailəsi, 36-nı axund və molla 

ailəsi, 22-ni seyid ailəsi, 3-nü dərviş ailəsi və 6-nı mirzə ailəsi təşkil edirdi.  

   Deyilənlərdən aydın olur ki, 873 ailədən yaln ız 166-nı yüksək feodal, 

məmur və ruhani ailəsi təşkil edirdi. Yerdə qalan 707 ailə isə güman etmək olar ki, 

sənətkar, tacir və kəndli ailələri idi. Yuxarıda deyilən misallar bizə  əsas verir ki, 

Azərbaycanın digər şəhərlərində olduğu kimi, Naxçıvanda da ictimai 

təbəqələşmənin mövcud olması barədə fikir yürüdək. Təbiid ir ki, sənatkarlar və 

xırda ticarətlə məşğul olanlar şəhər əhalisin in ən yoxsul təbəqəsini təşkil edirdi. 

Başqa feodal şəhərlər kimi, Naxçıvan şəhərinin özündə də kəndli ailələri yaşayırdı. 

Lakin kəndlilərin sayı başqa şəhərlərə nisbətən daha çox id i. Bu da təsadüfi deyildi. 

Məsələ burasındadır ki,başqa Azərbaycan şəhər-qalalarından fərqli olaraq 

Naxçıvan qalasında əkin sahəsi daha geniş idi. Mənbələrdən aldığ ımız məlumata 

görə, Naxçıvan xan lığ ında “...600 xalvar əkin sahəsi vardı”. Bundan başqa 

Naxçıvan şəhər evlərin in həyətlərində çoxlu üzüm və meyvə bağları vardı.  
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Naxçıvandakı əkin sahələrini və bağları becərmək üçün şəhərin ortasından 

arx da çəkilmişdi. Tədqiqatçı K.N.Nikit in yazır: “Naxçıvanın ortasından arx keçir. 

Bu arx şəhər əkinlərini və bağların ı su ilə təchiz edir. Lakin  bu arxın suyu şəhər 

təsərrüfatına kifayət etmirdi. Çünki Naxçıvan çayı boyunca yerləşən kəndlərin 

əhalisi əkinlərin becərilməsi üçün bu sudan istifadə edirdi. Digər tərəfdən yaz və 

yay vaxtları çayın suyu azalır, bəzən büsbütün quruyurdu. Bu da şəhər 

təsərrüfatında su çatışmazlığ ına gətirib çıxarırdı. Su çat ışmazlığ ı çox zaman şəhər 

əhalisinin narazılığ ına səbəb olurdu”
1
. İ.Şopenin yazd ığına görə, 

“Naxçıvanşəhərində yalnız bazar ətrafındakı sahə (rəsmi) meydan hesab oluna 

bilərd ilər. Digər boş yerlərdə buğda və bu kimi dənli b itkilər, habelə tütün 

əkilird i”.Burada həmçinin, bostan və tərəvəz bitkiləri də əkilirdi
2
.   Mənbələrdə 

şəhərdə daha çox taxıl əkilməsi onunla izah olunur ki, xarici işğalçıların hücumları 

zamanı şəhər uzun müddət mühasirədə qaldığından taxıl şəhər əhalisinin 

ehtiyacların ı müəyyən qədər ödəyirdi. Həmçin in şəhərdəki meyvə və üzüm 

bağlarının məhsulları da belə hallarda şəhər əhalisinin ərzaqla təchiz edilməsində 

mühüm rol oynayırdı.  

   Beləliklə, XVIII əsrin ikinci yarısında və XIX əsrin əvvəllərində 

Naxçıvan xanlığında şəhərlər (Naxçıvan və Ordubad) feodalizmə xas səc iyyəvi 

cəhətləri özündə birləşdirird i. Burada da sənətkarların və tacirlərin fəaliyyəti, 

əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı idi. Belə vəziyyət şəhər 

əhalisinin ictimai tərkib inə təsir göstərməyə bilməzdi. Ona görə də yuxarıda qeyd 

edildiy i kimi, XVIII və XIX əsrin birinci yarısında Naxçıvan və Ordubad 

şəhərlərində sənətkar və xırda ticarətçilərlə yanaşı kənd əhlinə - feodallara, 

xüsusilə əkinçilərə və qaçqın kəndlilərə təsadüf edilird i. Bütün bu amillər şəhər 

təsərrüfatının inkişafına  mənfi təsir göstərirdi. Məhz ona görədir ki, kənd 

təsərrüfatı ilə müqayisədə sənətkarlıq və ticarət xanlığın təsərrüfat həyatında cüzi 

yer tuturdu. Təsadüfi deyildir ki, Naxçıvan xanlığında əhalinin məşğuliyyəti çox 

zaman bilavasitə əkinçiliklə bağlı idi. Belə vəziyyət əksər hallarda natural 

təsərrüfatın çiçəklənməsi üçün şərait yaradırd ı.  

  

 

 

 

 

 

                                                                 
1 K.Nikitin. Göstərilən əsəri, səh. 118-119.  
2
 İ.İ.Şopen. Göstərilən əsəri,səh. 479.  
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             Bununla belə, sənətkarlıq bir çox orta əsr şəhərlərində olduğu 

kimi, Naxçıvanın da şəhər sənayesinin özəyin i təşkil edird i. Lakin sənətkarlığı 

təkcə şəhərə aid etmək düzgün olmazdı. Çünki kənd yerlərində əhalinin  təlabatını 

kənd sənətkarları, xüsusilə dəmirçilər, dulusçular və s. təmin edirdilər. Kənd 

yerlərində sənətkarlığın və kustar sənayenin inkişafında aztorpaqlı kəndlilərinro lu 

da böyük idi. Çünki son dərəcə az olan məhsulu yığdıqdan və kiçik torpaq sahəsini 

əkdikdən sonra bekar qalan kəndlilər istər-istəməz sənətkarlıq və kustarçılıqla 

məşğul olurdular.  

   Çoxsahəli təsərrüfatla məşğul olan kəndlilər, ilk növbədə, öz ailələrinin  

və təsərrüfatlarının ehtiyacların ı nəzərə alırd ılar. Belə ki, kəndli ailələri çörək 

bişirir, ipək liflər açır, yunu darayır, rəngləyir, paltar tikir, dəri aşılay ır, ayaqqabı 

tikir, xalça toxumaqla məşğul olur, dəyirmanlarda un, buğda üyüdür, yaşayış evi, 

tövlə inşa edir, əmək alətlərini hazırlay ır, dülgərlik və dəmirçiliklə də məşğul 

olurdular.  

   Naxçıvan xanlığında toxuculuq da geniş yayılmışdı. Demək olar ki, hər 

bir kəndli ailəsinin əyirici və toxucu dəzgahı vard ı. Bu barədə İ.Şopenin yazısında 

oxuyuruq: “Buradakı sənətkarların əksəriyyətini toxucu lar təşkil ed ir, hər ailən in 

öz dəzgahı vardır ki, bu dəzgahlarda qadınlar iplərdən bez toxuyur və pambıq 

parça hazırlayırd ılar”
1
. Toxuculuq məhsulları əsasən ailənin öz tələbatını ödəyirdi.  

   Gəbə, palaz, cecim,  mafrac evi bəzəmək üçün; yun və pambıq parça üst 

paltarları t ikmək üçün; xurcun, çuval yola çıxan lar üçün; dəridən çarıq, palan və 

yəhərləri hazırlamaq üçün istifadə o lunurdu.  

   Naxcçıvan xan lığ ında elə bir kənd yox idi ki, orada sənətkarlıqla məşğul 

olunmasın. Lakin sənətkarlıq əsasən xanlığın mərkəzi  Naxçıvan şəhərində 

cəmləşmişdi.  

  XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan şəhərlərində, o cümlədən 

Naxçıvanda aşağıdakı sənət və peşə növləri müəyyən edilmişdir: dərzi, papaqçı, 

börkçü, çəkməçi, başmaqçı, zərgər, sərrac, dəmirçi-misgər, toxucu-boyaqçı, 

qəssab, çörəkçi, bənna, xarrat, dülgər, şüşəsaz, keçəçi, dabbağ, bəzzaz, kababçı və 

s.  

    A zərbaycanın digər şəhərlərində olduğu kimi, Naxçıvanda da 

sənətkarların əksəriyyəti əsnaf adlanan sex təşkilatları ətrafında birləşirdi. Lakin 

əsnaflar klassik sex təşkilatlarındanzəif olduqları üçün ölkənin həyatında bir o 

qədər də həlledici rol oynaya bilmirdilər.  

 

 

                                                                 
1
 İ.İ.Şopen. Göstərilən əsəri, səh. 851.  
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Sex başçılarının (ustabaşı) hüquqları sex təşkilatın ın hüdudlarından kənara 

çıxmırdı. Sex təşkilatların ın zəifliy i üzündən Azərbaycan şəhərlərinin hamısında 

əsnaf üzvləriilə yanaşı, fərdi sənətkarlar da fəaliyyət göstərirdilər.  

  Naxçıvan xanlığında fərdi sənətkarlıq la xalçaçılıq  əsas yerlərdən birini 

tuturdu. Xalçaçılar həm şəxsi istifadə və həm də satış üçün  xalça-palaz 

hazırlay ırdılar. Boyaqçılığ ın inkişafına da diqqət yetirilirdi. Yunan və müxtəlif ev 

əşyalarının boyanmasında təbii b itkilərdən istifadə olunurdu.  

    Naxçıvanla yanaşı, digər iri yaşayış məntəqələrində dəmirçilər, 

tənəkəçilər, metal əşyalarından əmək alət ləri, o cümlədən dəryaz, oraq, balta, nal, 

bıçaq, mismar və başqa şeylər hazırlanırdı.  

   Arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə olunmuş saxsı qab nümunələri hələ 

qədimdən Naxçıvanda dulusçuluğun inkişaf etdiyinə sübutdur. Naxçıvan 

sənətkarları arasında sabun bişirənlərin məhsulları da xüsusilə fərq lənird i.  

   Naxçıvan şəhərində şüşəsazlıq sənəti də inkişaf etmişdi.Burada adi 

şüşələrlə yanaşı, şəbəkələrin quraşdırılmasında istifadə edilən rəngli şüşələr də 

hazırlan ırdı. Matanadaranda saxlanılan  mənbələrin birində məlum olur ki, İrəvan 

xanlığının hakimi Hüseynəli xan naxçıvanlı Kəlbəli xandan xahiş edir ki, İrəvan 

şəhərində tikdirdiyi hamamın pəncərə - şəbəkəsi üçün 400 ədəd müxtəlif rəngli 

şüşə göndərsin
1
. 

  Sənətkar emalatxanaları – dükanlar əsasən bazar meydanlarında 

mərkəzləşird i. Xarici, tranzit və yerli ticarət də əsasən bazarlarda aparılırdı. 

Naxçıvan bazarında irili –  xırdalı 138 dükan vard ı. Tacir və sənətkar dükanlarından 

başqa bazarda ərzaq dükanları da var id i.  

   Ticarət,xüsusilə yerli ticarət, sənətkarlıqla birlikdə şəhərin iqtisadi 

həyatının əsasını təşkil ed irdi. Ticarət əsasən iki cür aparılırdı: topdansatış və 

pərakəndə.  

    Bazarda ticarət in bütün növləri üzərinə ağır vergilər – gömrük haqqı 

qoyulmuşdu. Xanlığın hər bir bucağında – qala qapısından tutmuş ta çayların 

keçid lərinə qədər, hətta dini ocaqlara gedən yolların hamısında xanın adamları – 

rahdarlar və bacdarlar durub, gedib – gələn lərdən ağır vergilər alırd ılar.       

     Rahdarlar və bacdarların vəzifəsi demək olar ki, eyni id i. Onların  

hamısı vergi toplayırd ı. Lakin buna baxmayaraq, onların fəaliyyətində meəyyən 

fərq var idi. Bacdarlar gələn tacir və səyyahlardan bir növ torpaqbasdı gömrüyü 

alırdılar. Rahdarlar isə yalnız xan lığın daxilində gömrük toplayırd ılar.  

 

                                                                 
1 Məhəmməd Müslüm (Qüdsi). Hüseyn Əli xan İrəvaninin mükatibatı (farsdilində), 

Matenadaran, 233-cü sənəd, vər. 51.    
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       Naxçıvan xanlığın ın ticarətindən bəhs olunarkən qeyd etmək lazımdır 

ki, tədqiq olunan dövrdə buranın ərazisində tez-tez feodal ara müharibələri 

getdiyindən dəfələrlə Naxçıvan xanlığı müharibə meydanına çevrildiy indən və 

daha çox dağlıq hissə olduğuna görə rahat yollar o lmadığ ından xanlığ ın ərazisində 

ticarət zəif inkişaf etmişdi. Beləliklə, ticarət in aparılmasına, təsərrüfat ın 

genişlənməsinə, sənətkarlıq məhsullarının artmasına, bu sahədə əməyin 

intensivləşməsinə imkan olmadığına görə, daxili t icarət də zəifləmişdi.  

   Daxili ticarətdən fərqli olaraq Naxçıvan xanlığında gəlmə tacirlərin   

hesabına xarici ticarətdə nisbətən canlanma hiss olunurdu. Xarici ölkələrdən, 

xüsusilə Rusiyadan buraya gələn tacirlər öz ölkələrinə Naxçıvan ustaların ın 

hazırlad ıqları nəfis ipək parçalar aparırdılar. Təsadüfi deyildir ki, Moskvadakı, 

Nijni Novqoroddakı yarmarkalarda Naxçıvan və Ordubadda istehsal edilmiş ipək 

parçalara və müxtəlif rənglərə boyanmış ipək saplara təsadüf olunurdu. Naxçıvan 

xanlığından bir sıra xarici bazarlara q ırmızı və ağ bez parçalar, düyü, şərab və s. 

məhsullar aparılırdı. Bez əsasən Qarabağa və İrəvan xanlıq larına, düyü Mərənd, 

Xoy və Təbriz xan lıq larına, pambıq parça Bayazid, Qars, Tiflis, Şuşa və digər 

şəhərlərə ixrac ed ilirdi.  

    Ticarət in zəif inkişaf etməsinə baxmayaraq, Naxçıvan xanları xəzinəni 

əsasən ticarətdən yığılan vergilər hesabına doldururdular. Ona görə də xan lar 

ticarət vergilərin in toplanmasına ciddi fikir verir, bu məsuliyyətli işi ən yaxın 

adamlarına etibar edirdilər. Naxçıvan xan lığ ının ticarət ində ən çox gəlir rahdari 

gömrüyündən əldə edilirdi. Demək olar ki, bazara gətirilən bütün mal və 

məhsullardan – növündən, sayından və cinsindən asılı olmayaraq rahdari gömrüyü 

alın ırd ı.  

   Xanlıqlar dövründə rahdari gömrüyü xan ların ən böyük gəlir mənbəyi 

hesab olunurdu. İrəvanlı Hüseynqulu xanın məktublarının məcmuəsində açıqdan – 

açığa göstərilird i ki, xanın gəlirinin əksəriyyətini rahdari gömrüyü təşkil edirdi. 

Çox güman ki, bütün xan lıq larda vəziyyət eyni id i. Naxçıvan xan lığında rahdari 

gömrüyü toplamaq hüququ, başqa sahələrdə olduğu kimi icarəyə verilirdi. Xandan 

böyük məbləğdə (ildə 1300 tümən) həmin “vəzifəni” almış icarədarın bazara 

gətirilən bütün mallardan gömrük toplamaq hüququ olurdu. Məsələn, at və dəvə ilə 

gətirilmiş hər ipək, boyaq, sap və pambıq yükü üçün sahibkar icarədara  4 manat 

20 qəpik və ya 2 manat 50 qəpik verməli idi.  
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            Şəkər, dəmir məlumatı, həna, yağ, bal, tütün, mal piyi və s. satan 

tacir 2 manat 12 qəpik rahdari gömrüyü verməli idi. Boyaqçılara vacib o lan qırmızı 

(marena) boyaq bitkisi, həmçin in İrandan gətirilmiş müxtəlif məhsullar üçün 

tacirdən 1 manat 60 qəpik miqdarında rahdari alın ırd ı. Xurma və saxsı qablar üçün 

də satıcı 25 qəpik gömrük verməli idi.  

    Məhsulun satılıb – satılmamasından asılı olmayaraq, satıcı geri 

qayıdarkən yuxarıda göstərild iyi kimi, rahdari gömrüyünü verməli idi. İrandan 

gətirilən toxunma parçalara görə 2 manat 40 qəpik həcmində gömrük alınırdı. 

Naxçıvan xan lığ ından aparılan üzüm, nar, noxud və düyü üçün gümüş pulla 62 

qəpik, bu məhsulların şəhər bazarına gətirilməsi üçün isə daha artıq gömrük 

alın ırd ı. 

    Dövlət xəziməsinə axan gəlirin müəyyən hissəsini boyaqçılıqdan alınan 

vergi təşkil edirdi. Naxçıvanda da boyaqçılıqdan vergi alınması hüququ icarəyə 

verilirdi. Bu hüququ qazanmaq üçün ildə xəzinəyə 370 tümən ödəməliyd i. Bundan 

sonra heç kəsin icarədarın icazəsi olmadan və ona müəyyən məbləğ vermədən hər 

hansı əşyanı boyamağa və yaxud rənglətdirməyə ixt iyarı yox idi. Naxçıvanda malı 

mizan – tərəzidə çəkib vergi almaq hüququ da icarəyə verilirdi. Bu hüquq üçün 

mizandar dövlət xəzinəsinə 100 tümən verməli idi. Mizandar bir batman pambığı, 

balı, yağı, ipəyi, tütünü, boyağı və digər məhsulları mizan – tərəzidə çəkdiy inə 

görə gümüş pulla 16 qəpik alırd ı. Bu vergi şəhərə satış üçün məhsul gətirən bütün 

tacirlərdən məcburi alın ırd ı. Əks təqdirdə onun öz malını satmağa ixt iyarı yox idi. 

Meyvə və quru meyvə satmaq hüququ olan şəxslər xəzinəyə ildə müəyyən məbləğ 

verməli idilər. Bazara gətirilmiş yemiş və qarpızdan başqa, digər təzə v ə quru 

meyvələrin hər yükü üçün icarədara 12 qəpik gümüş pul, həmkin in satdığı maldan 

“pay” verməli id i. Bu vergi yaln ız şəhərə məhsul gətirənlərdən toplanırdı. Bazarda 

həmin meyvəni alıb  istədikləri q iymətə satanlardan isə heç bir vergi alınmırdı.  

   Çörək və dənli b itkilər satmaq hüququ da 50 tümən həcmində icarəyə 

verilirdi. Bu hüququ almış şəxs – icarədar satılan hər btman buğda, arpa, darı üçün 

gümüş pulla 2 qəpik, düyüyə görə isə 4 qəpik gömrük alırdı.  
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             Sabun satışından gömrük toplamaq hüququnu almış icarədar 

xəzinəyə hər il 60 tümən verməli idi. O, xan lıqda sabunun bişirilməsi və satılması 

üzərində nəzarət edir və haqqını alırdı. Naxçıvan yaxınlığında icarədarın icazəsi 

olmadan heç kəs sabunu nə bişirə, nə də sata bilərdi. Başqa  xanlıqda sabun istehsal 

edənlər Naxçıvanda öz malların ı yalnız icarədara sata bilərdilər. İcarədar isə həmin 

sabunu istədiyi qiymətə verird i.  

     Tütün satışından gömrük toplamaq hüququ da ildə 15 tümənə icarəyə 

verilirdi. Şəhərdə yalnız icarədarın tütün satmağa ixt iyarı var id i. Ancaq xan lıqdan 

kənara tütün aparmaq qadağan edilmird i və bunun üçün də vergi-gömrük alınmırdı.  

   Ən əlverişli gəlliri icarədar duz mədənlərindən əldə ed irdi. O, duz 

satışından ildə 1000 tümən qazan ırdı.İcarədar hər batman duz üçün 8 qəpik, duzun 

daşınması üçün də bir o qədər gömrük alırdı.  

  Əldə edilən məbləğin dörddə biri duz mədənlərində işləyənlərə verilird i. 

Mədəndə işləyənlərin əmək haqqı bəzən duzla əvəz olunurdu. Maraqlıdır ki, yalnız 

Şıx Mahmud kəndinin əhalisinin du z mədənlərində işləmək hüququ var idi. 

Deyilənlərə görə bu, ona görə idi ki, ilk dəfə həmin kəndin adamları hökumətə duz 

mədənlərin in yerin i xəbər veriblərmiş.  

   Culfa yaxınlığındakı Araz keçid indən gömrük almaq hüququ Culfadan 

olan yüksək rütbəli b ir nəfər şəxsə 160 tümənə verilmişdi. Bundan əlavə, icarədar 

xəzinəyə ildə topladığı gömrüyün dörddə bir hissəsini də verməli idi. Araz çayın ın 

üstündəki körüpüdən keçən yükə görə bu qaydada gömrük alınırdı. Hər at üçün 

(yüklü-yüksüz) 8 qəpik, hər qaramal üçün 8 qəpik, hər ailəyə görə 50 qəpik, dəfn 

olunmaq məqsədilə Xorasana aparılan müsəlman cənazəsi üçün 50 qəpik. Gət irilən 

məlumat, b izcə, Naxçıvan xan lığ ında mürəkkəb vergi sistemi haqqında fikir 

yürütməyə imakn verir.  

  Bazarlarda pul, çəki və ölçü vahidlərinin müxtəlifliy i ticarət in normal 

aparılmasında ciddi çətinliklər törədird i. Naxçıvan bazarlarında İran, Türkiyə, 

Rusiya və Gürcüstanda, habelə Şuşada, Xoyda,Təbrizdə və b. şəhərlərdə kəsilmiş 

pullar dövriyyədə idi. Müxtəlif şəhərlərdə zərb olunmuş pulların dəyəri də bir-

birindən fərqlənirdi. Xüsusilə yerli pul vahidlərinin sabit olmaması ticarət in 

gedişini çətinləşdirird i. Siyasi hadisələr, habelə şəraitlə əlaqədar xanlar özlərin in 

pul vahidlərinin dəyərini dəyiş məyə məcbur o lurdular. Belə hallar da bazarlarda 

pul dövriyyəsini ləngidirdi.  
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Azərbaycanın başqa şəhərlərindən fərqli olaraq Naxçıvan xanlığında pul 

zərb edilmirdi. Ona görə də xan lıqda dövriyyədə əsasən İran və Azərbaycan pul 

vahidləri işlədilirdi: tümən, yarım tümən, sahibqıran, pənahabad, yarım pənahabad, 

şahi, yarım şahi, para, mahmudiyyə, səksənlik, yüzlük və s.  

   Pul vahidləri kimi, ölçü və çəki vahidləri də müxtəlif idi. Tədqiq olunan 

dövrdə Azərbaycanda və eləcə də İranda “hər vilayətin özünəməxsus ölçü və çəki 

vahidləri var idi”
1
. Bu sistem şəhər və kəndlərdə elə dərin kök salmışdı ki, hətta 

Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə də müəyyən müddət 

bu cür ölçü və çəki vahidlə rin in nizama salınması barədə çar məmurları tərəfindən 

müəyyən tədbirlər görüldü.   

   Xanlıqlar dövründə, nəinki ayrı-ayrı xanlıqlarda, hətta bir xanlığın öz 

daxilində də ölçü və çəki vahidləri fərq lənird i. Odur ki, alğı-satqı zamanı bəzən 

ciddi mübahisələr baş verirdi. Hər kəs çalışırdı ki, malı alıb -satarkən öz çəki və 

ölçü vahidindən istifadə etsin. Necə deyərlər: “Hərə öz arşın ı ilə ölçülürdü”. XVIII 

əsrin ikin ci yarısından Naxçıvan xanlığ ında ictimai-iqtisadi vəziyyət təqribən belə 

idi.   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Д.Томара. Экономическое положение Ирина. СПб., 1895, стр. 114.   
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NAXÇIVAN XANLIĞINDA SİYASİ TARİXİ  

     İran hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın başqa vilayətlərindən fərqli 

olaraq, Naxçıvan diyarını şah tərəfindən təyin edilmiş iki hakim idarə edirdi. 

Naxçıvan ölkəsinin hakimi və süvari bölmələrin in başçısı (Xakim - e  tümen – e 

Naxiçevan). Hər iki hakim Naxçıvan diyarında daha yüksək nüfuza malik yerli 

kəngərli tayfasının nümayəndələrindən təyin edilirdi. Bu iki rəsmi hakimdən savayı 

Kəngərli tayfasından olan vəkil və ağsaqqallar da Naxçıvan diyarının idarə 

edilməsində müəyyən fəaliyyət göstərirdilər. Kəngərli tayfasının Qızıllı, Sarbanlar , 

Ağabəyli, Qaradolaq, Əlixanlı, Qaraxanbəyli, Qarabağlar kəndlərin in əhalisi təşkil 

edirdi. 

   Nadir şahın ölümü (1747) Cənubi Qafqazda, o cümlədən  Azərbaycanda 

İran dövlətinin ağalığ ına son qoyulmasını sürətləndirdi. Azərbaycanda şah 

tərəfindən təyin edilmiş hakimlər hər yerdən qovuldular. Azərbaycanın yerli 

feodalları və elbəyiləri İran zü lmünə qarşı qalxan ümumxalq mübarizəsindən 

istifadə edərək, yerlərdə hakimiyyəti öz əllərinə keçirir, özlərini müstəqil xan elan 

edirdilər.  

    Yerli feodallara arxalanan kəngərli tayfasının başçısı Heydərqulu xan  

da özünü Naxçıvan xanlığın ın müstəqil hakimi elan etdi. Zəngəzur dağlarından 

başlamışAraz çayı vadisinə qədər ərazidə yerləşən Naxçıvan xanlığı iqtisadi və 

hərbi imkanlarına görə, digər xan lıq lardan o qədər də fərqlənmirdi. Öz 

hakimiyyətini gücləndirmək və terli işğalçılardan müdafiə o lunmaq üçün 

Heydərqulu xan daha qüdrətli satılan xanlıqlara arxalanmaq qərarına gəldi. Çox 

güman ki, bu məqsədlə də Heydərqulu xan XVIII əsrin 50-ci illərində Qarabağ 

xanlığının banisi Pənahəli xanın görüşünə getmişdi. Pənahəli xan ın gördüyü siyasi 

tədbirlərdə heydərqulu xanın iştirakını da bununla izah etmək lazımdır. Belə ki, 

özünə güclü rəqib saydığı şəkili Çələb i xana qarşı yürüşə hazırlaşan Pənahəli xana 

hörmət əlaməti o laraq Hetdərqulu xan da öz qoöunları ilə Qarabağa gəldi. 1752 -ci 

ildə həyata keçirilən həmin yürüşdə gəncəli Şahverdi xan, qaradağlı Qasım xan, 

irəvanlı Hüseyn xan, xoy lu Əhməd xan dəxi iştirak edirdilər
1
. 

    

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə. Bakı, 1950, səh. 59; Əbdül Lətif Əfəndi.    Şəki 

xanlarının tarixi. Bakı, 1926, səh. 9.   
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          Bu yürüşün nəticələri haqqında A.A.Bakıxanovun və digər 

müəlliflərin əsərlərində ətraflı məlumat verilir. Biz yalnız bu yürüşün 

müvəffəqiyyətsizliklə nəticələndiyi qeyd etməklə kifayətlənirik. Həmin 

məğlubiyyəydən sonra Heydərqulu xan Naxçıvana qayıdaraq xanlığı 

möhkəmləndirmək üçün bir sıra tıdbirlər həyata keçirdi. Belə ki, xəzinənin 

gəlirin in artıran ticarıt i inkişaf etdirmək məqsədilə xanlıqda və şəhərlərin özündə 

rabitə vasitələrin i qaydaya saldı. Heydərqulu xan köhnə körpülərin təmir o lunması 

və çaylar üzərində yeni körpülərin salınması haqqında əmr verd i. Həmin 

körpülərdən biri Şəkərabad kəndində bu günədək qalmaqdadır.  

    Heydərqulu xanın ölümündən sonra (1763/64) Naxçıvan xanlığı 

nisbətən zəiflədi. Onun sələfi Hacı xan Kəngərli İran hakimi Kərim xan Zəndin 

(1763-1779) qarşısında zəiflik göstərib ona boyun əydi. Sonralar Kərim xan Zənd 

onu Şiraza dəvət etdi və kiçiki günah üstündə əsir aldı. Naxçıvan taxtında Hacı 

xanı əvəz edən Heydırqulu xanın oğlu Rəhim xanda hakimiyy \ətdə uzun müddət 

qala bilmədi. 1770-ci ildə Kərim xan Zəndin köməyilə Naxçıvanda hakimiyyətə 

gəlmiş Əliqulu xan da öz növbəsində üç ildən sonra Vəliqulu xan Kəngərli 

tərəfindən devrildi. 

   XVIII əsrin 80-cı illərinin əvvəllərində İrəvan xanı Hüseynəli  xanın, 

Qarabağ xanı İbrah imxəlil xan ın, Kart li-Kaxeti çarı II İraklinin vasitəçiliyi ilə  

kəngərli tayfasının nümayəndəsi Abbasqulu xan Naxçıvan xan lığ ının hakimi o ldu.  

Lakin Abbasqulu xanın Naxçıvan hakimi olması xoylu Əhməd xan ın ürəyindən 

deyildi. O, Naxçıvanda Abbasqulu xan ın əmisi oğlu Cəfərqulu xanı hakimiyyətə 

gətirmək istəyirdi. Arzusuna çatmayan Əhməd xan bunun əvəzində iki kəndin – 

Nazik və Şükürlü kəndlırinin ona verilməsini Abbasqulu xandan tələb etdi. Rədd 

cavabı alan Əhməd xan öz qoşunlarını Naxçıvan xan lığ ının sərhədlərinə yeritdi. 

Müqavimət göstərə bilməyəcəyini başa düşən və yerli əyanlar tərəfindən müdafiə 

edilməyən Abbasqulu xan Naxçıvanı tərk etməyə məcbur oldu. Özünə müvəqqəti 

olaraq Sisyanda sığınacaq tapdı. Lakin Əhməd xan Naxçıvanı tuta bilmədi. Çünki 

irəvanlı Hüseynəli xan hədələyici məktub göndərərək Əhməd xandan tələb etdi ki, 

öz ordusunu təcili surətdə Naxçıvan qalasından uzaqlaşdırsın. O həmin xanlığa özü 

sahib olmaq istədiyini də məktubda göstərdi
1
. Əhməd xan Hüseynəli xan ın tələbini 

qəbul etsə də, öz fikrindən əl çəkmədi.  

    

 

 

 

                                                                 
1 Mərkəzi Dövlət  Hərb Tarixi Arxivi (sonra MDHTA), f. 52, siyahı 1/194, sənəd  331, I hissə 

(1783), vər. 42.    
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              Tezliklə Naxçıvan qalası yaxınlığında İrəvan xan ı Hüseynəli 

xanın qoşunu göründü. Lakin Naxçıvanda qalmaq ona da qismət olmadı. Hansı 

məqsədlə isə burada qalamq istəməyərək ordusunu Naxçıvandan geri çəkd i
1
. 

Beləliklə, Naxçıvan qalası başsız qaldı. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edən 

Abbasqulu xan Naxçıvana tələsdi və dar günündə onu müdafiə etməyənlərə divan 

tutmağı qərara ald ı. 

   Arxiv sənədlərindən mə lum olur ki, Abbasqulu xan ın etdiyi zü lm xalq  

arasında böyük narazılıq doğurmuşdu. Bundan istifadə edən xoylu Əhməd xan 

yenidən Naxçıvanın işlərinə qarışmağı qərara aldı. Bu məqsədlə İranda Kərim xan 

Zəndin ölümündən sonra İsfahanda oturub özünü şah elan edən, lakin rəsmi şah 

olmayan Əlimurad xana müraciət etdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Əlimurad 

xan  hakimiyyət başına gəlməyə can atarkən və İranın rəsmi şahı olmadığı halda 

Azərbaycanın bir sıra xan lıq larına tabe olmaq rəmzi kimi, onlardan girov və ya 

qiymət li daş-qaş tələb edirdi. Məsələ o yerə çatmışdı ki,Əlimurad xan hətta 1784-

cü ildə Osmanlı Türkiyəsinə qarşı kömək almaq və öz hakimiyyətini 

möhkəmləndirmək məqsədilə Moskvaya nümayəndə göndərmişdi. Öz 

nümayəndəsi Məhəmməd xana tapşırmışdı ki, göstəriləcək kömək əvəzində vaxt ilə 

Rusiyanın tərkibində olmuş torpaqlardan savayı
2
, “Qarabağ, Naxçıvan və İrəvan 

viləyətlərini” də Rusiya imperiyasına “güzəşt” etməyə hazırdır. Göründüyü kimi, 

Əlimurad bir tərəfdən öz tərəfdarlarının bəzi A zərbaycan xanlıqlarının hakimi 

olmasına “kömək edir”, d igər tərəfdən isə həmin xanlıqları özününkü sayaraq, rus 

dövlətinə verməy i vəd edird i.  

    Xoylu Əhməd xanın kömək üçün müraciəti Əlimurad xanın ürəyindən 

oldu. O, təxirə salmadan Gülşirəli xan ın komandanlığı alt ında Naxçıvana ordu 

göndərdi. Gülşirəli xan Əlimurad xanın tapşırığı ilə Abbasqulu xan ın əmisi oğlu 

Cəfərqulu xan ı Naxçıvanda hakimiyyətə gətirməli id i. Həmçinin Əlimurad xan 

Əhməd xana tapşırmışdı ki, Cəfərqulu xanın xeyrinə təbliğatı gücləndirsin.  

   1783-cü ildə Rusiyanın qəyyumluğunu qəbul etmiş Kartli-Kaxeti çarlığı 

ilə  İran arasında özünü “dost” kimi qələmə verən  Əhməd xan  

 

 

 

 

                                                                 
1
 Mərkəzi Dövlət  Hərb Tarixi Arxivi (MDHTA), f. 52, siyahı 1/194, sənəd      331,I hissə 

(1783), vər. 42.   
2 1722-1735-ci illərdə Xəzərboyu əyalət lərin Rusiya tərəfindən işğal olunmuş   torpaqları 

nəzərdə tutulur.  
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Naxçıvan taxtında Abbasqulu xanın namizədliyin i müdafiə edən II 

İraklinin gözü qarşısında öz hərəkət lərinə bəraət qazandırmaq üçün bütün 

imkanlardan istifadə edirdi. II İraklinin ad ına göndərdiyi məktubunda Əhməd xan 

yazırdı: “İndi necə ola bilər ki, mən ona (Əlimurad xana – red.) verdiyim sözü 

yerinə yetirməyim və başqa cür hərəkət edim. Bu mənim vicdanım əleyhinə olardı. 

Həmdə mənim q iymətli əşyam Əlimurad xanın yanında girov saxlanır, o elə bilər 

ki, mən onun əleyhinə gedirəm”
1
. Beləliklə, Əlimurad xan və Əhməd xanın 

qoşunlarının qarşısını ala bilməyən Abbasqulu xan, yenidən Naxçıvanı tərk etməyə 

və Tiflisə qaçaraq II İraklidən kömək istəməyə məcbur oldu. Beləliklə, Əlimurad 

xan və Əhməd xan tərəfindən müdafiə edilən Cəfərqulu xan Naxçıvanda 

hakimiyyətə gəldi.  

   Həkimiyyətə keçdiyi ilk gündən Cəfərqulu xan xalqın hər cür etirazının  

qarşısını almaq üçün əhaliyə ciddi təzyiq göstərməyə başladı. Hətta iş o yerə çatdı 

ki, naxçıvanlıların əksəriyyəti öz doğma ocağını tərk edərək uzaq vilayətlə rə 

getməyə məcbur oldu. Kartli-Kaxeti çarı II İrakliyə 1783-cü ildə yazılmış kollekt iv 

məktubda deyilir: “Cəfərqulu xanın Naxçıvan əhalisi ilə necə qəddar rəftar etdiyi 

xəbərin i sizin hüzurunuza çatdırmaqla bildiririk ki, onun zülmkarlığı xalq 

içərisində elə geniş yayılıb ki, əhali pərən-pərən düşüb, başqa yerlərə getməyə 

məcburolmuşdur”
2
. Həmin məktubda naxçıvanlılar Abbasqulu xana sığınacaq 

verdiyi üçün II İrakliyə öz təşəkkürlərin i bild irirlər. Daha sonra məktubda deyilir 

ki, sizin xey irxahlığınız nəticəsində Abbasqulu xan himayənizdə yaşayır ki, bu da 

bizi sakitləşdirir və bizdə inam yaradır.  

   Abbasqulu xanın tərafdarları da Naxçıvanda qala b ilməyəcəklərin i yəqin  

edərək Gürcüstana gedir və Abbasqulu xanın ətrafında birləşird ilər. 

Naxçıvanlıların məktubunda bu münasibətlə daha sonra deyilir: “Sizin ürək 

yumşaqlığın ıza inanaraq yoxsul əhali hər gün Naxçıvanı tərk ed ir və bizim 

Abbasqulu xanın yanına gəlirlər. Onu müdafiə etdiyimiz kimi, b izi də nəzər- 

diqqətinizdən qoymayacağınıza inanırıq. Cəfərqu lu xan  bizi ölümə verir, evlərimizi 

isə talayır. Biz onun bu fikrin i bild ikdən sonra Abbasqulu xanın tərəfinə keçdik”.  

  Gürcüstanda sığınacaq tapan Abbasqulu xan isə II İrakliyə yazd ığı 

məktubunda öz təşəkkürünü aşağıdakı sözlərlə b ild irir: “Qoy Allah rəhmi çarın 

xəstəliyin i Abbasqulu xana versin. Sizin xeyirxah lığ ınız sayəsində vəziyyətim 

yaxşıd ır və sizə sədaqətliyəm. A llah ın köməyi və sizin sayənizdə yaxşıy ıq və sizə 

dua edirik”.  

 

                                                                 
1 MDHTA, f. 52, siyahı 1/194, sənəd 321, vər. 43.  
2
 Yenə orada, vər. 42. 
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            Məktubunun ardında Abbasqulu xan Gürcüstana gəldikdən sonra 

Naxçıvandakı vəziyyəti təsvir edir. O yazır ki, Naxçıvandan getdikdən üç gün 

sonra “məni sevən rəislərdən Ağasıbəy, Məmmədəli, Sultan, Əliqulam Sultan, 

İxlas Sultan və onun oğlu Hüseynəli bəy və başqaları Cəfərqulu xanın pis rəftarına 

və onları incitdiy inə görə mənim yanıma gəlmişlər”
1
. 

  Gürcüstana, Abbasqulu xanın düşərgəsinə gələnlər söyləmişlər ki, onlar 

II İraklin in xoş rəftarını görüb Cəfərqulu xandan intiqam almaq məqsədi ilə Tiflisə 

gəlmək fikrindədirlər.  

   Naxçıvan əyanların ın Gürcüstana – Abbasqulu xan ın yanına getmələri 

Cəfərqulu xanı hədsiz dərəcədə qəzəbləndirird i. O, Abbasqulu xanın yanına 

getmək istəyənləri cəzalandırmaq qərarına gəld i. Belə rəftarın ilk qurbanı 

feodallardan Məhəmməd bəy oldu.O, Gürcüstana gedərkən Cəfərqulu xan ın 

qardaşı Kəlbəli xan tərəfindən həbs edilib öldürüdü. 

   Ayrı-ayrı adamların qətlə yetirilməsi ilə kifayətlənməyən Cəfərqulu xan  

əmr etdi ki, Abbasqulu xanın yanına getmək istəyənlərin evləri dağıd ılsın, 

əmlakları müsadirə edilsin və irsi mülkiyyəti əlindən alınsın. Lakin bu tədbir də 

xalq ı sakit ləşdirə bilmədi. Naxçıvanda xalq çıxış ları güclənirdi. “...Əhalin in 

öhdəsindən gələ bilmədiy indən ...” Cəfərqu lu xan öz yaxın adamlarından birin i – 

Şirəlini xoylu Əhməd xan ın yanına göndərdi ki, “ ...o ya Naxçıvanda qayda -qanun 

yaradıb xalqı sakitləşdirsin və ya da kömək üçün qoşun göndərsin”
2
. Əhməd xan 

Naxçıvanda hakimiyyəti ələ keçirmək Cəfərqulu xana kömək etsə də, bu dəfə 

Naxçıvana qoşun göndərməyə tələsmədi. Çünki yuxarıda qeyd edildiy i kimi, 

Kartli-Kaxetiya çarlığı Georgiyevsk traktatına görə Rysiyanın himayəsini qəbul 

etmişdi və bununla əlaqədar iki batalyon rus əsgəri Tiflisə gəlmişdi. Bu 

münasibətlə Abbasqulu xan II İrakliyə yazırdı: “Əhməd xan bilir ki, mən sizin 

himayənizdəyəm, onun, həmçin in xəbəri var ki, siz məni hər vasitə ilə müdafiə 

edəcəksiniz. Ona görə də Cəfərqulu xana rədd cavabı verdi. O siz həzrət lərə qarşı 

çıxmağa cəsarət edə bilməz”
3
.   

      

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 MDHTA, f. 52, siyahı 1/194, sənəd 321, vər. 42.  

2 Yenə orada, vər. 38 b.  
3
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             Həqiqətən bəzi hallarda Kartli-Kaxeti çarı II İrakli Georg iyevsk 

traktın ın şərtlərindən istifadə edərək öz əməllərini Rusiya hakimiyyətinin adı ilə  

pərdələyirdi. Tədqiqatçı yazır ki, II İrakli Əhməd xana məsləhət görür ki, o, 

Abbasqulu xan la Cəfərqulu xan arasındakı münasibətlərə toxunmasın və 

Naxçıvanda baş verən hadisələrlə işi olmasın. Əks tədqirdə o, digər xanlar arasında 

öz nüfuzunu itirə bilər
1
. Əslində isə II İrakli “uzaqgörənlik edib, ilk növbədə, 

xudpəsəndliklə öz torpaqlarını genişləndirmək barədə fikirləşirdi. O, Rusiya hakim 

dairələrinə göndərdiyi mə ktublarının birində yazırd ı: “...Belə hesab edirəm ki, 

Azərbaycana sahib olmaq Rusiya üçün əlverişlid ir. Sonra isə həmin torpaqların bir 

hissəsini mənə güzəştə gedərsiniz”
2
. II İrakli başqa bir məktubunda rus 

komandanlığından xah iş edirdi ki, “...Gürcüstanı ləzgilərin təhlükəsindən qurtarsın, 

Gəncədə, İrəvanda onun hakimiyyətin i təsdiq etsin və Naxçıvanı da ona tabe 

etdirsin”
3
. II İraklinin Azərbaycan torpaqlarını mənimsəmək üçün dəridən – 

qabıqdan çıxmasına baxmayaraq, nə Abbasqulu xan, nə də Azərbaycanın digər 

xanları onun xudpəsənd fikirlərin i başa düşə bilmirdilər. Əksinə, onlar II İraklini 

qüdrətli dövlət saydıqları Rusiyaya arxalanmış sədaqətli müttəfiq hesab edirdilər. 

Abbasqulu xan yenidən Naxçıvan xanlığında hakim olmaq üçün II İraklin in 

köməyinə sadəlövhcəsinə inanırdı. Kartli – Kaxet i çarlığının Rusiya 

qəyyumluğunu qəbul etdiyini b ilən Abbasqulu xan da Rusiyanın himayəsində 

olmağı arzu layırdı. Bu haqda Abbasqulu xan Rusiyanın Gürcüstandakı 

qoşunlarının başçısı S.Burnaşevə yazmışdı: “Çar İrakli ilə yaxın lıq edərək, 

imperator həzrət lərinin hakimiyyəti alt ında olmağı arzu layır və başqa xanları da 

belə addım atmağa çağırıram”
4
. Abbasqulu xanın Rysiyanın qəyyumluğunu qəbul 

etmək arzusunu II İrakli general – poruçik Q.A.Potyomkinə xəbər verd i. “Dəhşətli 

qaçqın vəziyyətində olan naxçıvanlı Abbasqulu xan bizdən xahiş edir ki, biz ona 

öz mülkiyyətinə qayıtmağa kömək edək və o, imperatriçəyə tabe olacağını 

bildirir”. Abbasqulu xanın Rusiya və Gürcüstana müraciət etməsini, yaln ız və 

yalnız Naxçıvan xan lığ ında öz hakimiyyətini bərpa etmək arzusu ilə izah etmək 

lazımdır.  

   

 

 

 

                                                                 
1
 О.П.Маркова. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII в. М., 1966, стр. 

175. 
2
 MDHTA, f. 52, siyahı 1/194, sənəd 321, vər. 40-41; O.P.Markova. Göstərilən əsəri, səh. 175. 

3 Yenə orada. 
4
 MDHTA, f. 52, siyahı 1/194, sənəd 331, IV hissə, vər. 31. 
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            Abbasqulu xana “kömək” etmək üçün II İrakli öz ordusunu hazır 

vəziyyətə gətirdisə də Naxçıvan xan lığ ı  üzərinə göndərməkdən imt ina etdi. Çünki 

Georgiyevsk traktatına əsasən II İrakli sərhəd rəisilə  məsləhətləşmədən heç bir 

tədbiri həyata keçirə b ilməzdi
1
.   

 Georgiyevsk traktatından irə li gələn belə məhdudiyyətlə əlaqədar olaraq, 

II İrakli Abbasqulu xan ı İrəvana göndərdi və Hüseynəli xandan xah iş etdi ki, öz 

hakimiyyətinə bərpa olunmaq üçün Abbasqulu xana kömək etsin. II İraklin in çox 

ehtiyatlı hərəkət inə baxmayaraq, Rusiyanın işgüzar dairələrində belə bir xəbər 

yayıldı ki, guya Kartli – Kaxeti çarı rus komandanlığının razılığı olmadan öz 

qoşunlarını Naxçıvana çıxarıb.  

   II İrakli Q.A.Potyomkinə izahatında yazırdı: “Bu yaxınlarda Abbasqulu 

xanxahişlə Naxçıvan ağsaqqallarını yanımıza göndərmişdi. Həmin sənədin 

tərcüməsini b iz cənab Burnaşevə verdik ki, o, sizin hüzurunuza təqdim etsin”
2
. 

Naxçıvandakı vəziyyətlə tanəş olan Q.A.Potyomkin öz cavabında Burnaşevə 

bildirdi ki, o, mahiyyət etibarilə Abbasqulu xan ın Naxçıvanda hakimiyyətə 

gəlməsinə etiraz etmir, “...mənim adımdan Kart li – Kaxeti həzrətlərinə (II İrakliyə-

red.) elan edin ki, mən bu hadisələrdə ona mane olmaq istəmirəm”
3
. 

Q.A.Potyomkinin məktubundan sonra II İrakli daha cəsarətlə yürüşə hazırlamağa 

başladı. Kartli – Kaxeti çarı II İrakli ehtiyat xatirinə Abbasqulu xan ın 

namizədliyini müdafiə edən Qarabağ xanlığının hakimi İbrah imxəlil xan ı da bu 

yürüşdə iştirak üçün dəvət etdi.  

   Naxçıvan xanlığı üzərinə yürüş üçün II İrakli çox böyük ordu 

toplamışdı. Təkcə Şəmşəddin, Xəzani, Peydar, Pambək, Dəmirçi Həsəndən 

toplanmış yerli azərbaycanlı döyüşçülərin in sayı 4000-ə çat ırdı. İbrah imxəlil xan 

isə bu yürüşdə iştirak etmək üçün 2000 at lı ayırmışdı.   

  Lakin təşkil ed ilmiş bu yürüşü həyata keçirmək mümkün olmadı. Çünki 

Georgiyevsk traktatı bağlanmasından və Gürcüstana rus ordusunun gəlməsindən 

narahat olan Türkiyə sultanı yenidən Cənubi Qafqazın işlərinə qarış mağa başladı. 

Belə ki, Türkiyə müsəlmanların həmrəyliyinə arxalanaraq, Azərbaycan və Dağıstan 

hakimlərini ə lə almağa, həmçinin qarabağlıların gürcülərlə ittifaqını pozmağa cəhd 

göstərirdi. 

 

 

 

                                                                 
1
 MDHTA, f. 52, siyahı 1/194, sənəd 331, IV hissə, vər. 278, 358.  

2 Yenə orada, vər. I hissə, 80.  
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Naxçıvanda da Türkiyə agentləri fəaliyyət göstərirdilər. Türkiyə sultanı 

həmçinin xahiş edird i ki, müsəlmanlar rus ordusunu öz ərazilərinə buraxmasın lar. 

Erməni patriarxı İoni Qarabağ mə likləri ilə birlikdə Potyomkinə yazırdılar ki, 

Türkiyə nümayəndələri Kür çayı yanında azərbaycanlılardan ibarət ordu yaratmağa 

və rus ordusunun qarşısını kəsməyə cəhd edirlər
1
. Çox güman ki, Terkiyə agenyləri 

İbrahimxəlil xanla II İrakli arasındakı ittifaqı xeyli sarsıtmağa nail ola bilmişdilər. 

İbrahimxəlil xan ın bir qədər sonra Naxçıvana tək başına etdiyi yürüş bir daha bunu 

sübut edir. Halbuki razılığa əsasən bu yürüşdə II irakli də iştirak etmə li id i.  

   Türkiyə sultanının Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının işlərinə qarış ması, 

Azərbaycana sahib olmağa çalışan Əlimurad xanda narazılıq doğurmuşdu.  Özünü 

bütün Azərbaycanın “sahibi” hesab edən Əlimurad xansultanın hansı əsaslarla 

fərmanlar göndərərək Azərbaycanda çaxnaşma yaratdığını aydınlaşdırmaq üçün 

Türkiyəyə adam yollad ı. İranla aran ı vurmamaq naminə Türkiyə demişdi: 

“Gürcüstanı tutmuş rus ordusunun digər yerlərə yayılmasının qarşısını almaq üçün 

, dinbir qardaşlarımıza – Azərbaycan xalqına ehtiyatlı olmağı məsləhət 

görmüşük”
2
. 

  Rusiya dövlətinin köməyi ilə İran taxtına sahib olmağa çalışan Əlimurad  

xan Türkiyəyə bildirdi ki, çar İraklinin gözə l n iyyətlərinə əmindir və Rusiya 

tərəfindən heç bir qorxu gözləmir.  

  Türkiyə sultanı bilird i ki, Əlimurad xan Zənd Rusiya hökuməti ilə  

danışıqlar aparır. Ona görə də çalışırdı ki, İranla Rusiya arasında hər hansı ittifaqın 

yaranmasına mane olsun. Bununla yanaşı,Türkiyə hökumət i İran la “dostluq” 

münasibəti yaratmaq məqsədi ilə belə bir d iplomatik addım da atdı. Sultan 

“...Bağdadda dağıdılmış İran məscidin in bərpa olunmasına icazə verməklə bərabər, 

digər tikililərin də bərpa olunması üçün dörd min tümən (40000 manat) pul 

ayırdı”
3
. Türkiyə  sultanı Rusiya ilə müharibədəki məğlub iyyətindən sonra (1774), 

ikinci dəfə Rusiyaya qarşı müharibəyə giriş məyə cəsarət etməsə də, Əlimurad xana 

və Azərbaycan xan larına Rusiya əleyhinə qızışdırıcı məktublar göndərməkdən əl 

çəkmədi. Həmin məktublarda o, “din qardaşlarını” inandırmağa çalışırdı ki, “...rus 

ordusu  
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İran üzərinə gəlir...”, “Rusiya əraziləri ələ keçirməyə çalışır, ancaq 

müqavilə olduğu (Kiçik Qaynarca müqaviləsi nəzərdə tutulur – red.) üçün biz 

onlara qarşı çıxa b ilmirik, lakin nə qədər pul lazım o lsa verə bilərik
1
.  

   Türkiyə agentlərinin A zərbaycanda fəaliyyət göstərdikləri bir vaxtda 

Naxçıvan feodallarından Şükürəli xanın oğlu Qara bəy Naxçıvan xanlığında öz 

tərəfdarların ı ətrafına toplayaraq “...Hacı Dəmir və Cari qalaların ı ələ keçird i. Bu 

qalalar Naxçıvanın 20 verstliyində olan möhkəmləndirilmiş qalalardan ibarət id i”
2
. 

Cəfərqulu xanın hakimiyyətindən narazı olan Qara bəy, İrəvanda məskunlaşmış 

Abbasqulu xan ın yanına çapar göndərərək ona bu barədə xəbər verdi. Bu xəbərdən 

sevinən Abbasqulu xan Qara bəyin dəstəsilə birləş məyə tələsdi. Abbasqulu xan 

həmçinin irəvanlı Hüseynəli xandan xah iş etdi ki,  o da təxirə salmadan öz 

qoşunları ilə  onun köməyinə gəlsin. 

  Abbasqulu xanın yaxınlaşdığını eşidən Cəfərqulu xan Naxçıvanı tərk 

edərək Xoy xanlığına qaçmağa məcbur oldu. Nüfuzlu Naxçıvan feodallarından biri 

olan Şükürəli xan Naxçıvn taxt ının sahibsiz qalmasından və hakim dairə lərdəki 

qarışıqlıqdan istifadə edərək 1785-ci ildə hakimiyyəti öz əlinə keçirdi. 

   Naxçıvanda Şükürəli xan ın hakimiyyəti haqqında Mərkəzi Dövlət Hərb  

Tarix Arxivində (Moskva) hifz olunan 17 fevral 1785-ci tarixli sənəddən başqa 

hələlik d igər sənəd əldə edilməmişdir. Şükürə li xan hakimiyyətdə uzun müddət 

qala bilmədi. İki ildən sonra o, Cəfərqulu xan tərəfindən devrild i. 

   Cəfərqulu xan yenidən Naxçıvan xan lığ ında hakimiyyəti ələ keçird iyi 

zaman Abbasqulu xan Naxçıvan taxt ını özünə qaytarmaq məqsədi ilə dəfələrlə gah 

qarabağlı İbrahimxəlil xana, gah da II İrakliyə, gah da Rusiyanın Qafqazdakı hərbi 

dairələrinə müraciət ed irdi. 

 Azərbaycan xanlıqları ilə münasibətləri pozmamaq xat irinə II İrakli hətta 

Naxçıvan xan lığ ının arasında Xoy xan ı Əhməd  xanın vasitəçiliyilə Cəfərqulu xanla 

Abbasqulu xan iki yerə bölünməsini təklif etdi.  

  Azərbaycan xanlıqlarına gəldikdə isə, bu dövrdə feodal ara müharibələri 

qızışdığından onlar Naxçıvanla bağlı işlərə qarış mağa belə macal tapmırdılar.  
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     Azərbaycan xanlıqları arasındakı ziddiyyətlərdən Türkiyə istifadə edə 

bilərd i. Bu isə öz növbəsində Rusiyanın həmin bölgədə yeritdiyi siyasəti 

müvəffəqiyyətsizliyə uğradırd ı. Bununla əlaqədar Rusiya dövlətinin hakim  

dairələri Qafqaz xəttində olan ordunun komandanlığına tapşırmışdı ki, “...yaxın 

olduqları yerlərdə Azərbaycan hakimlərinə, irəvanlı Hüseynəli xana, təbrizli 

Nəzərqulu xana, xoy lu Əhməd xana, Urmiyalı Qulu xana sakitlik yaratmaq, öz 

aralarında razılığa gəlmək, sülhü qoruyub saxlamaq və öz imkanları ilə razılaş maq 

üçün onlara təsir etsinlər. Onlara (Azərbaycan xan larınan – red.) bildirmək 

lazımdır ki, dinclik və sakitliyi Rusiya verə bilər. Rusiya ilə etibarlı qonşuluq 

əsasında güclü himayəçi tapa bilərlər.. . Mən inanıram ki, Azərbaycanın hakimləri 

özləri bu həqiqəti dərk edəcək, qanlı ara müharibələrinə son qoyacaq və bu da həm 

özlərin in, həm də insanlığın xeyrinə olacaqdır”
1
. 

  Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan xan ları bir-biri ilə qanlı feodal 

ara müharibələri apardıqlarından Naxçıvan xan lığ ını sanki yaddan çıxarmışdılar. 

Bu dövrdə Azərbaycan xanlarından qonşuluqda olan Xoy xanı və xüsusilə Qarabağ 

xanı Naxçıvan xan lığ ına daha çox maraq göstərirdilər. Qarabağlı İbrah imxəlil xan 

hətta Naxçıvana yürüş etmək üçün tədbirlər də hazırlayırdı. Abbasqulu xan ıp 

hakimiyyətə gətirmək məqsədilə İbrahimxəlil xanı Naxçıvana yürüş etmək fikrini 

bilən Əhməd xan, onu bu fikirdən daşındırmağa çalışdı. O bu məsələdə 

İbrahimxəlil xan la birlikdə Təbriz xan lığ ı üzərinə yürüş etməyi, bu xanlığı bərabər 

şəkildə öz aralarında bölüşdürməyi təklif etdi. Əhməd xan bu yürüşün qələbə ilə 

nəticələndiyinə İbrah imxəlil xanı inandırmağa  çalışırdı. 

            Xoy xan ı Əhməd xanın bacısı oğlu, Təbriz xanlığının hakimi Nəcəfqulu 

xan Naxçıvan xan lığ ına münasibətdə dayısının siyasəti ilə razılaşa bilmirdi.  

Nəcəfqulu xan öz dayısına yazaraq məsləhət bilmişdi ki, “o, Cəfərqulu xanla 

dostluğu rədd etsin, çünki bu dostluqdan heç bir qazanc əldə edə bilməz. Nəhayət, 

bu dostluq yalnız bizim əleyhimizə çevrilə bilər”. Öz məktubunda daha sonra 

Əhməd xana yazırdı ki, “Çar İrakliyə qarşı dayanmaq mümkün olmayacaq və belə 

olduqda heç bir bəylərbəyiliyi (xan nəzərdə tutulur – red.), yaxud digərləri onunla 

hesablaşmayacaq. Bu narazılığ ın acı nəticəsi ona gətirib çıxara bilər və yaranmış 

vəziyyəti bundan sonra  
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qaydaya salmaq mümkün olmayacaq”
1
. Çox güman ki, Nəcəfqulu xan 

hadisələrin gedişi haqqında Qafqazdakı rus komandanlığından aldığ ı məktub 

vasitəsilə öyrənmişdi və bununla əlaqədar hərəkət etmişdi. Məsələ burasındadır ki, 

1783-cü il Georgiyevsk traktatına əsasən Kartli – Kaxeti çarlığının Rusiyanın 

himayəsinə keçməsi müəyyən dərəcədə Cənubi Qafqaz və Cənubi Azərbaycan 

xanlıqları üçün də əhəmiyyətli idi. Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlət 

qurumları – xanlıqların başçıların ın əksəriyyəti Rusiyanın müstəmləkəçilik 

siyasətini dərk etmədən çarizmin vədlərinə inanır  və sadəlövhlüklə Rusiyaya ümid 

bəsləyirdilər. Diplomat ik münasibətlərdə çox ehtiyatlı olan Rusiya hökuməti 

Gürcüstanla müqavilə bağladıqdan sonra “müsəlman xanlarına” göndərdiyi 

“hədiyyələrlə” yanaşı, “xəbərdarlıq” da etmişdi ki, onlar Gürcüstanla 

münasibərlərin i nizama salsınlar.  

  Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya dövlətinin “xəbərdarlığından” sonra 

Azərbaycan xanların ın əksəriyyəti Rusiyadan ehtiyat edərək  Kart li – Kaxet i çarlığı 

ilə  münasibətləri nizama salmaqla Rusiya tərəfindən də öz əmin – amanlıq larını 

təmin etdilər. Təbriz, Ərdəbil, Şəki və digər xan lıq lardan Rusiyaya göndərilən 

cavab məktubların ın əsli hazırda Mərkəzi Dövlət Hərb Tarixi Arxiv ində hifz 

olunur. Həmin məktubların məzmunundan müəyyən etmək olar ki, Azərbaycan 

xanları təhlükə qarşısında Georgiyevsk traktatını “bəyənməyə” məcbur olmuşdular.  

  Yuxarıda qeyd edildi ki, qarabağlı İbrah imxəlil xanla xoylu Əhməd xan  

arasındakı şərtə görə “...Təbrizi tutmaq və əldə ed ilmiş qəniməti bölmək, daha 

sonra Naxçıvanı ələ keçirmək və İbrahhimxəlil xana tabe etdirmək, Naxçıvanda 

1793-cü ildə isfahanlı Əlimurad xan tərəfindən devrilmiş və İbrah imxəlil xana 

arxalanan Abbasqulu xanı hakimiyyətə gətirmək”
2
 qərara alınmışdı.  

  Qarabağlı İbrahimxəlil xan ın qarşısında daha vacib bir məsələ dururdu. 

O, Gəncədə boş qalmış xan taxtına öz yaxın adamın ı çıxarmaq istəyirdi. Tezliklə 

İbrahimxəlil xanın vasitəçiliyi ilə Cavad xan Gəncə xanlığının hakimi təyin 

olundu. İbrahimxəlil xan bu barədə arxayın laşdıqdan sonra öz qoşunları ilə  birlikdə 

Xoylu Əhməd xan la birləş mək üçün hərəkət etdi. Xoya gedərkən İbrahimxəlil xan 

Naxçıvanı tutmaq, Abbasqulu xanı taxta çıxarmaq və yürüşü davam etdirmək 

qərarına gəld i. Qonşu xan ların hesabına İbrahimxəlil xan ın  
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güclənməsi Qafqazdakı rus komandanlığın ın planlarına mane oldu.Ona 

görə də İbrahimxəlil xanın Naxçıvan xan lığ ı ilə əlaqədar fikrin i bilən polkovnik 

S.Burnaşev Xoy və Urmiya xanlarına yazdığ ı məktubda onlardan Naxçıvan 

xanlığının müdafiəsinə qalxmağı müraciət etmişdi. 1786-cı il iyul ay ının 20-də 

S.Burnaşev P.S.Potyomkinə yazdığı raportda xəbər verirdi ki, iyun ayının 12 -də 

Naxçıvan xanlığ ında II İraklin in sarayına gəlmiş nümayəndə İbrah imxəlil xana 

qarşı kömək etməyi xah iş etmişdir.     

   S.Burnaşevin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, qarabağlı İb rahimxəlil xan  

öz orudsunu Naxçıvan xan lığ ı üzərinə göndərdi. Qarabağ qoşunları Naxçıvan 

torpağında görünən kimi, “Cəfərqulu xan Şərur çayı sahilindəki qalada 

gizləndi...”
1
. Beləliklə, 1787-ci il may ayının əvvəllərində İbrahimxəlil xanın 

qoşunu Naxçıvan qalasını ələ keçirərək Abbasqulu xanı hakimiyyətə gətirdi. Arxiv  

sənədlərində deyilir: “Naxçıvan xanlığının tutulması və Abbasqulu xan ın 

hakimiyybətə gətirilməsin i İbrahimxəlil xan öz ad ilə deyil, Abbasqulu xanın II 

İraklidən kömək alması və qüvvətlənməsiilə əlaqələndirirdi”
2
. 

 Naxçıvanı tutduqdan sonra Qarabağ qoşunları Abbasqulu xanın dəstəsi 

ilə b irlikdə Cəfərqu lu xanı təqib etməyə başladılar. Lakin bu tədbir uğursu zluqla 

nəticələndi. Təkcə bunu qeyd etmək kifayətdir ki, müttəfiqlər yürüş zamanı 

Naxçıvanda Şərur çayı sahilindəki mal-qaranı ələ keçirmək istərkən Cəfərqulu 

xanın adamları onlardan mal-qaran ı geri alıb, özlərin i də məğlub etmişdilər.  

   Arxiv sənədlərindən məlum olur ki, Cəfərqulu xan Naxçıvanı tərk 

edərkən Əhməd xan ın köməyi ilə bir neçə qalanı ələ keçirmiş, özü üçün isə Haci 

Dəmir qalasını iqamətgah seçmişdi.  

   İb rahimxəlil xan bu yürüşdəki uğursuzluqdan sonra vaxt itirmədən 

Təbrizə doğru hərəkət etməyi qərara ald ı. Lakin Əhməd xan la müttəfiqliyə ümid 

olan Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan aldanmışdı. Belə ki, İbrahimxəlil xan yolda 

olarkən art ıq Xoy qoşunları Təbrizi tutmuşdular. Əhməd xan İbrahimxəlil xana 

“...Təbrizdən ələ keçirilmiş qənimətdən... heç nə vermədi. Əhməd xan bildirdi ki, 

o, Təbrizdə yalnız hakimiyyəti dəyişmişdir. Buna qohum kimi hüququ vardır. 

Lakin  Naxçıvan xanı Cəfərqulu xanı öz h imayəsinə götürüb ... onun işlərinə 

qarışmağa ixt iyarı yoxdur. Çünki Naxçıvana  

 

 

 

 

 

                                                                 
1 MDHTA, F. 52, siyahı 1/194, sənəd 366, III hissə, vər. 20. 
2
 Yenə orada, vər. 323. 



 

70 

 

sahib olmaq üçün İsfahanın hakimi tərəfindən fərman Cəfərqulu xana  

verilmişdir”. 

  Bu yürüşdə müvəffəqiyyətsizliklər bir – birinin ardınca İbrahimxəlil xanı 

təqib edirdi. Belə ki, Təbriz işlərilə məşğul olduğu dövrdə Cəfərqulu xanın qardaşı 

cəsarətlə Kəlbəli xan Abbasqulu xan ı hakimiyyətdən devirərək 1787-ci ildə özünü 

xan elan etdi. Abbasqulu xan yenidən Naxçıvanı tərk etməyə məcbur oldu. Bu 

hadisə o məqamda baş vermişdi ki, II İrakli “...İb rahim xanın Naxçıvanı tutduğu 

xəbərin i eşidib knyaz İvan Baqrationu göndərmişdi ki, ... o , nəyin bahasına olursa 

– olsun İbrahim xan ın Naxçıvanda möhkəmlənməsinə yol verməsin”
1
. Lakin 

Kəlbəli xan artıq Naxçıvanı ələ keçirmişdi və gürcü qoşunlarını qalaya buraxmadı. 

1787-ci il may ayının 20-də Baqration çar II İrakliyə göndərdiyi məktubda 

yazmışdı: “Kəlbəli bəy... güclü müqavimət göstərmək üçün qaladan çıxmışdı.  

Lakin mənim gəlişimlə əlaqədar tələsik yenidən qalaya çəkild i”
2
. Naxçıvan 

qalasını mühasirəyə alan knyaz Baqration İbrahimxəlil xanın ordusunun arxasınca 

kəşfiyyat dəstəsi göndərdi. Həmin dəstə Sisyan ətrafında azsaylı Qarabağ qoşunları 

ilə qarşılaşdı. Hər iki tərəf arasında baş verən döyüşdə Qarabağ döyüşçüləri geri 

çəkildilər. Gürcü qoşunlarının başçısı Xudiya və Borçalıdan olan Tatıoğlu geri 

qayıdarkən Qarabağ əsgərlərindən birinin  cibindən tapılmış İbrahimxəlil xan ın 

Abbasqulu xana yazd ığı məktubu da özləri ilə gətirdilər . Həmin məktubda deyilirdi 

ki, Abbasqulu xan “möhkəm dayansın”, tezliklə ona kömək üçün 2000 nəfər qüvvə 

göndəriləcək. İb rahimxəlil xan la II İrakli arasında ziddiyyətlərin olduğunu bilən 

Cəfərqulu xan Baqrat ionla əlavə yaratmağa cəhd etdi. Məqsədi Baqrat ionun 

köməyi ilə Naxçıvana qayıtmaq idi. O çalışırd ı ki, Baqrat ion tezliklə Naxçıvanı 

tutsun. Knyaz Baqration İrakliyə göndərdiyi məktubunda yazırdı ki, “Cəfərqulu 

xan Naxçıvanı asanlıqla alacağını söyləsə də, mən güclü müqavimətə  rast gəldim, 

qalanı 2000 nəfər qoruyur”
3
. Baqrat ionun Naxçıvanı tutmaq cəhdi çox güman ki, 

baş tutmamışdı. Məhz ona görə də gürcü dəstələri ətraf  kəndləri qarət etməklə 

yanaşı, çoxlu mal – qara ələ keçirməklə kifayətlənib geri dönmüşdülər.  
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            Baqration məktubun sonunda yazırd ı ki, hərbi toqquşmalara 

baxmayaraq, “... Siz əlahəzrətin gürcülərdən və tatarlardan (azərbaycanlılar 

nəzərdə tutulur – red.) ibarət olan qoşunları sağ və salamatdırlar”
1
. Beləliklə, nə 

qarabağlı İb rahim xana, nə də II İrakliyə Naxçıvan xan lığ ını tutmaq qis mət olmadı.  

   Həmin vaxtdan etibarən cəsarətli və uzaqgörən dövlət xadimi Kəlbəli 

xanın hakimiyyət dövrü (1787-1820) başlayır. Qardaşı oğlu Abbasqulu xanın 

iddiasından özünü qorumaq üçün Kəlbəli xan  onu Naxçıvana dəvə t etdi, ürəyində 

kin bəsləsə də, ona böyük imtiyazlar verd i.  

  Kəlbəli xan hakimiyyətə gəldiyi vaxt A zərbaycanda və bütövlükdə 

Cənubi Qafqazda daxili və xarici vəziyyət xeyli mürəkkəb ləşmişd i. Azərbaycanın 

və Gürcüstanın İran və Os manlı imperiyası tərəfindən təcavüzkarlığa məruz 

qalmaları təhlükəsi yaranmışdı. Belə bir tarixi şəraitdə Cənubi Qafqaz xalqları öz 

daxili imkanları hesabına xarici təhlükəyə qarşı istiqlaliyyətlərin i müdafiə edə 

bilməzdilər. Naxçıvan xanlığında hakimiyyətə gəldiyi gündən Kəlbəli xan Rusiya 

dövləti ilə həm siyasi, həm də iqtisadi münasibətlər yaratmağa səy göstərmişdi. Bu 

da səbəbsiz deyildi. Həmin dövrdə İran təcavüzü qarşısında qalan Azərbaycan 

xanlarına rus dövləti özünü riyakarlıqla Şərq xalqlarının  “dostu” kimi qələmə verir, 

Azərbaycan xan lıq larına hər vasitə ilə kömək göstərəcəyini vəd edirdi. Məhz buna 

görə də Kəlbəli xan sadəlövhlüklə rus diplomatların ın fitnəkarlığ ına uymuşdu. O 

da bəzi Azərbaycan xanları kimi Georgiyevsk müqaviləsin in (1783) səmimiyyət 

naminə bağlanıldığına inanırd ı. Kəlbəli xanın hakimiyyəti dövründə Naxçıvan 

xanlığı nisbətən canlandı. Olan məlumata görə Kəlbəli xan İrəvan xanı ilə birlikdə 

Xoy xanlığına yürüş edib Xoy şəhərini mühasirəyə almışdı. Bunun da əsas səbəbi 

vaxt ilə Xoy hakiminin Bayazid   paşasına kömək etməsi və eyni zamanda 

Naxçıvan xanlığından, çox güman ki, Cəfərqulu xan ın vaxtında, saxlan ılmaq üçün 

verilmiş qiymət li şeylərin qaytarılması id i.  

   Birləşmiş Naxçıvan və İrəvan qoşunları yalnız Xoyda saxlan ılan  

qiymət li şeyləri geri ald ıqdan sonra Xoy xanlığ ını tərk etdilər. Bir qədər keçdikdən 

sonra isə Xoy hakimi Kəlbəli xan la barışmış  
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və onlar birlikdə İrəvan xan lığ ına basqın etmişdilər. İrəvandan xərac 

aldıqdan sonra müttəfiq qoşunları geri çəkildilər.  

  Bütün bu tədbirlər Naxçıvan xanlığın ın müəyyən qədər 

möhkəmlənməsinə səbəb oldu. Kəlbəli xan Naxçıvanj xanlığın ın 

möhkəmləndirilməsi ilə məşğul olduğu zaman onun Naxçıvandan kənarda yaşayan 

əmisi oğlu Cəfərqulu xan hakimiyyətə qayıtmaq fikrindən dönməmişdi. O bu 

məqsədlə də gah bu, gah da digər xana kömək üçün uğursuz müraciət lər etmişdi.  

Amma buna baxmayaraq, “Qacar təhlükəsinə” qədər naxçıvan xanlığında elə b ir 

fövqəladə hadisə baş verməmişdi.  

  XVIII əsrin 80-cı illərin in sonlarında İranda Qacar sülaləsinin əsasını 

qoymuş Ağa Məhəmməd xanın şöhrəti getdikcə artırd ı. 90-cı ilərin əvvəllərində o, 

demək olar ki, bütövlükdə İranı öz hakimiyyəti altında birləşdirdi.  Hətta 1791-ci 

ildə tacqoyma mərasimin i başqa vaxta keçirsə də özünü şah elan etdi. Ağa Məhəm 

məd xan eyni zamanda özünü Azərbaycanın da hakimi hesab edirdi.Çünki 

Səfəvilər dövlətində qərarlaşdırılmış ənənəyə görə şah həm də Azərbaycanın və 

Gürcüstanın ali hakimi olmalı idi.  

  Cənubi Azərbaycan xanlıqlarının bəzilərini özünə tabe edən Ağa 

Məhəmməd xan 1791-ci ildən başlayaraq öz qoşunlarını Şimali Azərbaycana yürüş 

üçün hazırlamağa başladı. Qəribədir ki, hətta bu xəbəri eşidən bəzi Azərbaycan 

xanları yenə də bir – birinə ədavətdən əl çəkmirdilər. Belə ki, 1792-ci ildə 

qarabağlı İbrah imxəlil xan Naxçıvan xanlığına əl uzatmaq fikrində id i. O, 

Dağıstandakı qohumu Ömər xanla ittifaqa girərək Naxçıvan qalasına yürüş etdi.  

Müttəfiq qoşunların ın sayı 11 minə çatırdı. Lakin qalanın mühasirəsi uzun 

çəkmədi. Tezliklə Xoy və İrəvan xanların ın köməyi ilə  Kəlbəli xan döyüşdə qəti 

qələbə çaldı. Bu döyüşdə İbrahimxəlil xan 1000 nəfər,  Ömər xan 700 nəfər, 

Kəlbəli xan isə müttəfiq ləri ilə b irlikdə cüzicanlı qüvvə itird i. Qarabağ 

qoşunlarının tərkibində Dağıstandan gəlmiş çoxlu muzdlu  döyüşçülər olduğuna 

görə, bu günə qədər Naxçıvan ətrafında gedən döyüş yeri “ləzg iqıran” adlanır.  

  İbrah imxəlil xan və Ömər xanın ordusu yenicə Naxçıvan xanlığını tərk 

etmişdi ki, Ağa Məhəmməd xan ın qasidləri Azərbaycana daxil o ldular. Mənşəcə 

azərbaycanlı o lan Qacar tayfasının nümayəndəsi Ağa Məhəmməd xan elə güman 

edirdi ki, Azərbaycan xanları ilə asanlıqla ümumi dil tapa biləcək. Bu məqsədlə o, 

“...hər b ir  
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xanlığa öz nümayəndəsini göndədək ona tabe olmaq rəmzi kimi arvadın ı, 

uşağını və ya qardaşını girov tələb etdi”
1
. Qacarlar tərəfindən girovların alınması 

mərkəzdən uzaqda olan feodalların həmişə itaətdə qalmalarına zəmanət verirdi.  

 Ağa Məhəmməd xana müqavimət göstərmək üçün kifayət qədər gücü 

olmayan Kəlbəli xan tabeçilik rəmzi kimi qəlbən nifrət bəslədiyi Abbasqulu xanı 

girov kimi Ağa Məhəmməd xan ın düşərgəsinə göndərdi. Belə addımı atmaqla o, 

bir tərəfdən İran hakiminin tələb ini ödəyir, d igər tərəfdən isə xanlıq taxtın ı ələ 

keçirmək arzusunda olan Abbasqulu xanı Naxçıvandan uzaqlaşdırırd ı. Ağa 

Məhəmməd xan bilird i ki, Kəlbəli xan ın göndərdiyi Abbasqulu xan onun doğma 

qardaşı deyil. Onu da bilird i ki, Kəlbəli xan əmisi oğlu Abbasqulu xanı sevmir və 

onu sadəcə olaraq özündən uzaqlaşdırır. Bütün bunlara baxmayaraq, təbiət in 

qəddar olan Ağa Məhəmməd xan Naxçıvandan gələn girovu qəbul etdi, lakin 

Kəlbəli xandan qisas almağı da unutmadı.  

  Şimali Azərbaycanın bir çox xan lıq larından və Kartli – Kaxeti 

çarlığından rədd cavabı alan Ağa Məhəmməd xan silaha əl atmalı o ldu. Onun 

ordusu üç istiqamətdə hərəkət edirdi – Talış, İrəvan və Qarabağ istiqamətində. Ağa 

Məhəmməd xan özü seçmə qoşunun başında Qarabağ istiqamətində irəliləyirdi.  

Ağa Məhəmməd xanın böyük bir ordu ilə Arazı keçməsi xəbəri Cənubi Qafqaz 

xalq larının arasında təşvişə səbəb oldu. Yoxsul xalq kütləsi üçün hadisə ilk baxışda 

bir o qədər də dəhşətli deyildi. Sadəcə olaraq onların ağaları başqaları ilə əvəz 

olunacaqdı. Varlılar isə işğalçıların gəlmələri ilə mal – dövlətlərindən məhrum ola 

bilərd ilər.Ona görə də Qarabağ, İrəvan, Naxçıvan və digər xanlıq ların varlı 

adamları öz əmlakların ı götürərək Gürcüstana qaçır və belə hesab edirdilər ki, Ağa 

Məhəmməd xan Rusiyanın himayəsini qəbul etmiş Kartli – Kaxet i çarlığına daxil 

olmağa cəsarət etməyəcək.  Lakin məlumdur ki, Gürcüstan da Ağa Məhəmməd 

xanın törətdiyi talanın qurbanı o ldu. 

   Ağa Məhəmməd xanın Cənubi Qafqaza birinci yürüşü barədə həm 

inqilabaqədərki müəlliflər, həm də müasirlərimiz bir sıra əsərlər yazmışlar. Ona 

görə də bu məsələ üzərində geniş dayanmağa ehtiyac yoxdur. Yaln ız onu qeyd 

etməliy ik ki, Ağa Məhəmməd xanın Cənubi Qafqaza etdiy i birinci yürüşü 

gözlənilən nəticəni vermədi.   

 

 

 

                                                                 
1
 MDHTA, f. 52, siyahı 1/194, sənəd 416, vər. 324. Ağa Məhəmməd xanın fərmanlarının bir 

neçəsi Rusiyanın Xarici Siyasət  Arxivində (RXSA) saxlanılı. Bax: RXSA. Rusiyanın İranla əlaqəsi 
fondu, siyahı 77/6, sənəd 6, vər. 339-348. 
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Belə ki, İran ordusu Tiflisi viran etsə də gürcü xalq ının müqavimətini q ıra 

bilmədi. A zərbaycan ərazisində isə Ağa Məhəmməd xanın qoşunları 

azərbaycanlıların son dərəcə güclü müqavimətinə rast gəldilər. Birinci yürüşdə Ağa 

Məhəmməd xan Cənubi Qafqazı keçmişdə olduğu kimi İran ın əyalətlərindən birinə 

çevirə bilmədi. Şuşanın 33 günlük mühasirəsi və Şuşa ətrafında İran ordusunun 

məğlubiyyəti isə Ağa Məhəmməd xan ın hərbi şöhrətini xeyli dərəcədə sarsıtdı. 

Lakin  bununla belə Ağa Məhəmməd xanın bu yürüşü Cənubi Qafqaz xalq larına 

saysız dərəcədə bədbəxtliklər gətirdi. İran sərbazların ın yerli əhali ilə amansız 

rəftarı  A zərbaycanın və Gürcüstanın təsərrüfütına ağır zərbə endirdi, məhsuldar 

qüvvələrin pisləşməsinə, habelə şəhərlərin dağıdılmasına və ticarətin zəifləməsinə 

gətirib çıxardı. 

 Məlum o lduğu kimi, Ağa Məhəmməd xanın Cənubi Qafqaza birinci 

yürüşü ərəfəsində bir çox yerli hakimlər kömək üçün Rusiyaya müraciət etmişdilər. 

Uzun götür – qoydan sonra,nəhayət imperatriçə II Yekaterina Cənubi Qafqaza ordu 

göndərməyi qərara aldı.  Bu hadisə Ağa Məhəmməd xanın A zərbaycanı tərk 

etməsinə səbəb oldu.  

   Ağa Məhəmməd xan  geri çəkilərkən Şimali A zərbaycan xanların ın ona 

tabe olmaması və ya formal olaraq sözdə sədaqətli qalacaqları ilə qətiyyən razılaşa 

bilmirdi. Belə hakimlərdən biri də Naxçıvan xanı Kəlbəli xan idi ki, Ağa 

Məhəmməd xan onunla haqq-hesab çəkməyi unutmurdu. Kəlbəli xan sonralar Ağa 

Məhəmməd xanın qəzəbinin qurbanı o ldu. Ağa Məhəmməd xanın əmrilə onun 

gözləri çıxarıld ı və Naxçıvandan uzaqlaşdırıld ı. Bu hadisə tarix ədəbiyyatında 

müxtəlif cür izah olunur. “Naxçıvan əyalit inin statistik təsvirinin” müəllifi bu 

münasibətlə yazır: “Ağa Məhəmməd dağıdılmış Gürcüstandan geri qayıdarkən, 

Kəlbəli xan ı silah gücünə özünə tabe edə bilməyəcəyini başa düşdüyü üçün hiyləyə 

əl atdı. Hörmət li adam kimi onu öz düşərgəsinə dəvət etdi. Kəlbəli xan 

sadəlövhlüklə bu təklifi qəbul etdi. Lakin düşərgəyə  gələn kimi kor edilib Tehrana 

göndərildi və həbsxanada saxlan ıld ı.  Bu hadisədən sonra Naxçıvan xanlığı demək 

olar ki, öz müstəqilliy ini it irdi”
1
. 

  Beləliklə, ehtimal etmək olar ki, Kəlbəli xan ın gözləri ağa Məhəmməd 

xanın birinci yürüşü dövründə, 1795-ci ildə çıxarılmışdı.  

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Naxçıvan Əlyazmalar Arxivi, səh. 49.  
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Akademik P.Q.Butkov bu məsələ ilə bağlı bir qədər başqa cür yazır: “Rus 

ordusunun qəflətən geri çəkilməsi ilə əlaqədar 1797-ci ilin yazında qəddarlıq və 

amansızlıqla hücum edən Ağa Məhəmməd camaatı qırırdı. Onun məqsədişuşalı 

İbrahim xanı darmadağın etdikdən sonra yenidən Gürcüstana getmək idi. O 

istəyirdi ki, vaxtilə Şah Abbas şamaxılılara, şəkililərə, naxçıvanlılara, talışlara, 

gürcülərə və başqalarına divan tutaraq Mazandaran və  Astrabada köçürdüyü kimi, 

o da əhalini doğma yurdlarından ayırıb sürgün etsin. Naxçıvana göndərilmiş 

sərdara göstəriş verilmişdi ki, Naxçıvan əhalisini zorla İrana köçürsün, kəndləri isə 

viran etsin. Naxçıvan xan ı (Kəlbəli xan-red.) qərara aldı ki, özü şəxsən Ağa 

Məhəmməd xandan xahiş etsin ki, əhaliyə divan tutmasın. Lakin özü barinci olaraq 

Ağa Məhəmməd xan ın qəzəbinə düçar o ldu”
1
.  

    Bizə elə gəlir ki, P.Q.Butkovun fikri həqiqətə daha yaxındır. Çünki 

Kəlbəli xan rus ordusu 1796-cı ildə Azərbaycanda olarkən nəinki ordunun ali baş 

komandanı V.Zubovla yazmışdır, hətta o, Rusiyadan İran təcavüzünə qarşı kömək 

almaq kimi sadəlövh məqsədlə rus dövlətinin təbəəliyini qəbul etməyə hazır 

olduğunu da bildirmişdi.  

  1796-cı ildə rus qoşunlarının Azərbaycana gəlmələri burada qüvvələrin  

parçalanmasına səbəb oldu. Azərbaycan xanlıqlarında Rusiya dövlətinə qarşı 

münasibət müxtəlif id i.yerli əhalinin rus komandanlığına münasibəti haqqında 

kifayət qədər arxiv sənədləri vardır. Sənədlərdən aydın olur ki, rus ordusunun Baş 

qərargahı yerli feodalları öz tərəfinə çəkmək məqsədilə onlara vədlər verir, 

düşmənlərə qarşı mübarizədə silahla kömək edəcəklərinə boyun olurdu.  Rus 

ordusunu qərargahından çıxan rəsmi sənədlərdən birində deyilir ki, Ağa 

Məhəmməd xan xey li əhaliyə “əziyyət vermiş və onu qarət etmişdir. Lakin Rusiya 

ordusundan yalnız kömək və dostluq gözləmək olar. Rus ordusu buraya ona görə 

gəlmişdir ki, bu diyarı azad etmiş və devrilmiş hakimləri öz yerlərinə bərpa etsin”
2
. 

Azərbaycan xanları ilə “dostluq” münasibəti yaratmaq məqsədi ilə rus ordusunun 

qərargahı onlara qiymətli hədiyyələr verir, nümayəndələr göndərməklə xoş 

münasibətlər yaratmağa çalışırdı. Rus komandanlığının nümayəndələri 

komandanlıq adından onlara həmişə kömək ediləcəyi,  

 

 

 

 

 

                                                                 
1 P.Q.Butkov. Göstərilən əsəri, səh. 427-428. 
2
 RXSA, f. 77/1, sənəd 158, vər. 89. 
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İran təhlükəsindən qorunacaqları və onların hakimiyyətlərinin  

gücləndirilməsi üçün səy göstərəcəklərini vəd edirdilər. Bütün bu vədlər ayrı–ayrı 

xanları şirnikdirir, onlar bu vədlərlə əlaqədar olaraq Rusiya dövlətinin himayəsi 

altında öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirəcəklərinə inanırdılar. Beə xan lıq lardan 

biri də Naxçıvan xan lığ ı idi. Kəlbəli xan ın çar Rusiyasının səmimiyyətinə inanması 

ona baha başa gəldi. Yuxarıda qeyd edildiy i kimi, 1796-cı ildə Rusiya hakimiyyət 

orqanları ilə əlaqə saxlanması Ağa Məhəmməd xan kimi zülmkarın qəzəbinə səbəb 

oldu. 

    Kəlbəli xan Tehran həbsxanasında çox qalmadı. Ağa Məhəmməd xanın  

ölümündən (1797) sonra iran taxtında onu əvəz etmiş Fətəli şah Kəlbəli xana 

“azadlıq” bağışlasa da,ona Naxçıvanda deyil, İrəvan xan lığ ında yaşamaq üçün 

icazə verdi. Çünki bu zaman Naxçıvan xanlığını Abbasqulu xan idarə edird i.  

    Gözlərin i it irsə də ruhdan düşməyən Kəlbəli xan siyasətdən kənarda 

qala bilmədi. İrəvanlı Məhəmməd xanın qətiyyətsiz və həm də çox cavan 

olmasından istifadə edən Kəlbəli xan tezliklə “...onun etimadını qazandı və 

xanlığın etibarlı adamına çevrildi”. 

  Kəlbəli xan naxçıvanlılar arasında böyük hörmətə malik id i. Ona görə 

Kəlbəli xan ın İrəvanda olması xəbərin i eşidən saray əyanların ın əksəriyyəti öz 

ailəsi ilə birlikdə ora köçürdülər. Abbasqulu xan belə axının qarşısını ala bilmədi 

və nəticədə bu hadisə onun hakimiyyətdən uzaqlaşdırı lmasına səbəb oldu. İran 

hakimiyyətinin h imayəsindən məhrum olan Abbasqulu xan da İrəvana getməyi 

qərara aldı. Burada Kəlbəli xan onu qəbul edərək Naxçıvandan gələn digər 

feodallarla danışıq lar apard ı.  

   Naxçıvanlıların və Abbasqulu xanın İrəvana gəlmələr i Kəlbəli xanın  

siyasi aləmdə mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Tezliklə Kəlbəli xan İrəvan 

xanın qoşunu ilə... Naxçıvandan əli çıxan Abbasqulu xan la birlikdə Qars üzərinə 

hərbi yürüş etdi. Kəlbəli xanı bu yürüşdə gürcü şahzadəsi Aleksandr da müşayiət 

edirdi. Onun əsl məqsədi hakimiyyəti ələ keçirmək üçün Gürcüstandan kənarda 

özünə müttəfiq axtarmaqdan ibarət id i.  

   Naxçıvanlıların və irəvanlıların Qars üzərinə yürüşü Qafqazdakı rus 

komandanlığı tərəfindən dayandırıld ı. Bu ona görə edildi ki, 1801-ci ildə Rusiyanın 

tərkib inə daxil olmuş Gürcüstanın (Kartli-Kaxeti) sərhədlərində münaqişə olmasını 

rus komandanlığı arzulamırd ı.  
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 Həm də Kəlbəli xan ın hərbi yürüşü haqqında Qars paşası rus qoşunlarının  

Qafqazdakı ali baş komandanı general –  leytenant Knorrinqə xəbər vermiş və insan 

qırğın ının qarşısın almaqla ona kömək göstərməyi xahiş etmişdi.  

   Birləşmiş Naxçıvan və İrəvan qoşunları geri qayıtdıqdan sonra İran 

qoşunlarının sərkərdələrindən biri – Pirqulu xan 400 nəfər sərbazla naxçıvanda 

göründü. O, İrəvan xanına fərman göndərərək tələb etdi ki, “...Naxçıvandan 

köçənləri geri qaytarsın. Əks təqdirdə yüz min manat məbləğində cərimə 

verilməlid ir”
1
. Lakin Pirqulu xan ın qoyduğu tələb təkcə yuxarıda deyilənlərlə 

məhdudlaşmırd ı. Şahın göstərişi ilə o, Azərbaycan  xanlarının hamısına fərman 

göndərərək tabe olmaq rəmzi kimi girov tələb etdi. Eyni zamanda Pirqulu xan 

Gürcüstana hücum üçün tədbirlər də hazırladı. Bu məqsədlə o, çar XII Georgin in 

düşmənləri ilə əlaqə saxlayır, öz qoşununu azərbaycanlılar hesabına güclındirmək 

istəyirdi. Lakin onun bu cəhdi müvəffəq iyyət qazanmadı.  

   1802-ci il sentyabrın 11-də P.D.Sisianov acənubi Qafqazdakı rus 

qoşunlarına baş komandan təyin edildi. O, həm bacarıqlı, həm də təbiətcə zalım idi. 

Rəsmən P.D.Sisianov Qafqaz xəttinin  inspektoru, Həştarxanın qubernatoru, 

Gürcüstanda mülki işlər rəisi hesab olunurdu. 

    P.D.Sisianov hələ 1776-cı ildə V.Zubovun komandanlığı altında cənuba 

yürüş edən rus qoşunun tərkib ində olduğu dövrdə, özünü bacarıqlı zabit kimi 

göstərmişdi.  

    P.D.Sisianov Qafqazdakı rus qoşunlarının ali baş komandanı təyin 

edildikdən sonra Fətəli şah Pirqulu xanı geri çağırd ı. Yerli əhalinin rəğbətini 

qazanmaq məqsədi ilə  Fətəli şah Kəlbəli xanı Naxçıvanın hakimi kimi tanıdı və 

ildə İran xəzinəsinə müəyyən məbləğdə xərac  vermək şərti ilə onun Naxçıvana xan 

kimi getməsinə razılıq verdi.  

  Lakin bu tədbirlə İranın yeni hökmdarı Fətəli şah nə yerli əhalinin, nə də 

Kəlbəli xan ın hörmət ini qazana bild i. Müasirlərindən P.Zubovbu barədə belə yazır: 

“Hakimiyyət başında olan Qacar sülaləsinə nifrət bəsləyən Naxçıvan xan ı, nəinki 

xərac verməkdən imtina etdi, həmçinin Fətəli şahı İran ın hökmdarı kimi də 

tanımadı”
2
. Kəlbəli xanın Naxçıvana qayıtması ilə Sisianovun Tiflisə gəlməsi eyni 

vaxta – 1803-cü ilin fevralına təsadüf edir.  

 

 

 

 

                                                                 
1 P.Q.Butkov. Göstərilən əsəri, səh. 527. 
2
 П.Зубов. Подвиги русских воинов в странах Кафказа, СПб., 1835, стр. 72.  
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Sisianov Kəlbəli xanın Naxçıvanda və İrəvanda böyük hörməti olduğunu 

bilird i. Şahın Kəlbəli xana səmimiyyətdən uzaq, saxta münasibətindən də xəbəri 

vardı. Sisianov bu vəziyyətdən istifadə etmək  qərarına gəldi. Uzun müddət erməni 

katolikosu Danil Tehranda saxlanılırd ı. Cənubi Qafqaz ermənilərinin hörmətini 

qazanmaq üçün Sisianov Kəlbəli xan ın vasitəsilə Danili İrəvana qaytarmağı qərara 

aldı. 1803-cü ilin fevralın 6-da Sisianov Kələbəli xana yazırdı: “...ali 

məqamınızdan xahiş edirəm ki, sizdən asılı olan bütün imkanlardan istifadə edərək 

Ümumrusiya əlahəzrət imperatoru və ali sultanın razılığına əsasən, Ararat patriarxı 

Danil katolikosun öz vəzifəsinə qaytarılması üçün kömək edəsiniz. Mənə gəlib 

çatan xəbərə görə inanıram ki, sizin katolikos Danilin geri qay tarılması üçün 

imkanlarınız var”
1
. Əlimizdə hələlik Kəlbəli xanın cavab məktubu yoxdur. Lakin 

onun arxiyepiskop Ohanesə yazdığı mə ktubundan Naxçıvan xanının həmin 

məktuba olan münasibətini müəyyənləşdirmək olar. Məktubda deyilirdi: “Mən 

iranlılardan o qədər incimişəm ki, onlar Allah o lsalar belə , onlara boyun 

əymərəm...əgər mən dəqiq bilsəm ki, ruslar Gürcüstanı tərk etməyəcəklər, necə ki, 

qr.Zubov qayıtdı və bunun nəticəsində bizim evlər dağıld ı, o zaman mən ruslara 

xidmət edərəm. Mənim haqqımda Sisionova pis cəhətdən məlumat verilmişdir. 

Əgər mənə yazdığ ı kimi, ruslar Gürcüstanda möhkəmlənsələr,mən  də dövlətinizin 

xidmət ində olaram. Mən ayın 28-də İrana şahın yanına gedəcəm və bu səfərdə əsas 

məqsədim patriarx Danili Naxçıvana gətirməkdir və buna siz əmin ola bilərsiniz”
2
.  

   Məktubdan götürülmüş bu qısa iqtibasdan müəyyən etmək olar ki, 

Kəlbəli xan rus dövlətinə pis münasibət bəsləmirmiş, həmişə olduğu kimi, 

sadəlövhlüklə rus dövlətinin köməyinə bel bağlayırmış. 

   Çox güman ki, bu məktubdan sonra Kəlbəli xan İrana getmiş və 

katolikos danilin geri qaytarılmasına nail olmuşdur. Lakin irəvanlı Məhəmməd xan 

Danili İrəvana buraxmamışdı. Çünki bu zaman xanın özü tərəfdən təyin edilmiş 

David adlı başqa bir erməni ruhanisi buranı idarə ed ird i. İrəvanlı Məhəmməd xan ın 

belə hərəkət i Sisianovun ciddi narazılığına səbəb oldu. Bu münasibətlə Sisianov 

1804-cü il may ayının 5-də Kəlbəli xanın adına məktub da göndərdi.Həmin 

məktubda Məhəmməd xanın ünvanına hədələyici sözlər yazaraq onun  

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Акты Кафказской Археографической Комиссии (АКАК), т. II, док. 1270, стр. 638. 
2
 AKAK, II c., sənəd 1271, səh. 634.  
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nəzərinə bunları çatdırmağı Kəlbəli xandan tələb etdi: 1) Hər şeydən əvvəl 

Davidlə gedən danışıqlar kəsilməsi və patriarx Danil öz yerinə bərpa olunmalı; 2) 

qala (irəvan – red.) rus qoşunları tərəfindən tutulduqdan sonra xana qalada və ya 

qaladan kənarda yaşamağa sərbəstlik veriləcəkd ir; 3) xan rus imperatorunu özünün 

dövlət başçısı kimi qəbul etməli, sədaqətli olacağına and içməlid ir; 4) xan 

Rusiyaya 80 min manat həcmində xərac verməli və hər il bu xərci iki müddətdə - 

birinci yarısın ı Novruzdan bir gün keçdikdən sonra, ikinci yarısını isə iyul ayından 

sonra ödəməlid ir. Bunun müqabilində xan, öz əvvəlki hüququnda qalacaq və 

rəisliyini davam etdirəcək. İmperator xanlıq hüququ barədə şəhadətnamə verəcək 

ki, bu da onun təhlükəsizliyini təmin edəcək. Eyni zamanda xan ailəsinin İrandan 

gətirilməsi üçün bütün tədbirlər görüləcək”
1
.  

    Göründüyü kimi, rus komandanlığ ı Kəlbəli xandan istifadə edərək, 

onun vasitəsilə irəvanlı Məhəmməd xana təsir göstərməyə çalışır, İrəvan xan lığ ını 

ələ keçirmək məqsədini güdərək Eçmiədzinə daha etibarlı Danili katolikos qoymaq 

istəyirdi. Bununla rus komandanlığı Cənubi Qafqazda xristianların, xüsusilə hələ o 

vaxt dünyanın bir çox ölkələrinə yayılmış ermənilərin hüsn – rəğbətini qazanmağa 

can atırdı. Lakin o zaman bu fikri həyata keçirmək mümkün olmadı. 

   Rus komandanlığ ı hərbi-strateji cəhətdən əlverişli olan İrəvan xanlığ ını 

fəth etmək üçün tədbirlər hazırladığı zaman, ingilis və fransız diplomat iyası 

tərəfindən qızışdırılan şah hakimiyyəti 1804-cü ilin may ayında rus 

komandanlığından tələb etdi ki, qoşunlarını Cənubi Qafqazdan çıxarsın. Bu elə bir 

vaxta təsadüf edirdi ki, Sisianov naxçıvanlı Kəlbəli xanla danışıq lar aparırdı. 

Rusiya İranın notasını rədd etdiyinə görə, 1804 -cü il iyunun 10-da İranla Rusiya 

arasında diplomat ik münasibətlər kəsild i və beləliklə də bu iki dövlət arasında, 

tarixdə məşhur olan birinci Rusiya – İran müharibəsi başlandı.            
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XANLI ĞIN RUSİYA TƏRƏFİNDƏN İŞĞALI  
 

1. Naxçıvan xanlığı birinci Rusiya-İran  
                                   müharibəsi dövründə (1804-1813) 

   XIX əsrin əvvəllərindən Qafqazı ələ keçirməyi qarşısında məqsəd qoyan 

çar Rusiyası 1803-cü ildə Car – Balakən camaatın ı qəddarlıqla tabe etdikdən sonra, 

1804-cü ilin yanvarında daha artıq qəddarlıqla Gəncə xanlığını işğal etdi. Rus 

qoşunlarının Azərbaycan ərazisindəki təcavüzündən təşvişə düşən İran hökuməti 

Cənubi Qafqazdan qoşunlarını geri çağırmağı Rusiyadan tələb etdi. Alınan rədd 

cavabı İranla Rusiya arasında müharibənin başlanması üçün bəhanə oldu.  

  Müharibənin ilk günlərindən qalibiyyətlə irəliləyən rus  qoşunlarının  

müvəffəqiyyətinə, Car – Balakən və Gəncə xan lığ ındakı qəddarlıq larına 

Azərbaycanın şimalında yerləşən xanlıq lar b iganə qala bilməzdilər. Gəncə 

xanlığının aqibətindən qorxuya düşən Qarabağ, Şəki və Şamaxı xan lıq ları rus 

komandanlığından ehtiyat edərək, “müqavilə” əsasında çar Rusiyasının himayəsini 

qəbul etməyə məcbur o ldular.  

   Şimali Azərbaycanda siyasi vəziyyətin bu şəkildə dəyişməsi ilə əlaqədar 

Fətəli şah Cənubi Azərbaycan xanlıq larını bütünlüklə özünə tabe etmədən var 

qüvvəsini Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizəyə yönəldə bilməzdi.  

   Hələ İran la müharibəyə başlamazdan əvvəl, yerli vəziyyətlə tanış olan 

rus ordusunun Qafqaz qoşunlarının ali baş komandanı knyaz P.D.Sisianov 

yazmışdı: “... A zərbaycan xan larının böyük bir hissəsi açıqdan – açığa İran şahının 

özbaşınalığına görə ona nifrət edir”
1
. Məhz bunu nəzərə alan Fətəli şah, ilk 

növbədə, Cənubi Azərbaycan xanların ı özünə tabe etmək qərarına gəldi. Şah 

Cənubi Azərbaycanda çox asanlıqla qələbə çalacağına ümid edird i. Lakin o 

yanılırdı. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq Cənubi Azərbaycanın bir çox xanları 

ümumi düşmənə qarşı b irlikdə müqavimət göstərməyi qərara ald ılar.  
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Vəziyyətin belə şəkil almasından xabər tutan Sisianov dərhal rus 

komandanlığın ın  qərargahına belə bir məlumat verdi: “...Təbriz xan ı Əhməd xan... 

və bundan əlavə Azərbaycanın və İran ın daha on xanı Baba xandan (Fətəli şahdan - 

red.) üz çevirmişlər. Yaranmış vəziyyət onu (şahı – red.) xey li narahat 

etmişdir.Əgər şah Azərbaycana gəlsə, Azərbaycan xanları sözləşiblər ki, 

müqavimət göstərib onu məğlub etsinlər və İran qoşunlarının Aflantu (Qaflankuh – 

red.) dağı istiqamətindəki hərəkətinin qarşısın ı alsınlar”
1
. 

   Yuxarıda göstərilən arxiv sənədindən məlum olur ki, Cənubi 

Azərbaycan xanları birinci Rusiya – İran  müharibəsinin əvvəllərində hələ İran ın 

təsiri altına düşməmişdilər.  

    Açıqdan–açığa İran əleyhinə siyasət yeridənCənubi Azərbaycan 

xanlarından biri Xoy xan lığ ının hakimi Cəfərqulu xan idi. O, eyni zamanda 

Qafqazdakı rus qoşunlarının ali baş komandanı ilə də məktublaşırdı. Bundan xəbər 

tutan şah Cəfərqulu xanı cəzalandırmaq üçün imkan axtarırd ı. Cəfərqu lu xanın 200 

nəfər atlı ilə xan lıqdan müvəqqəti olaraq getməsindən istifadə edərək, şah ordusu 

Xoya basqın etdi. Şəhəri talan edən İran sərbazları Cəfərqulu xanın oğlunu, 

arvadını və qardaşını girov kimi özləri ilə İrana apardılar. Bu hadisədən sonra da 

Cəfərqulu xan şahatabe olmaqdan imtina etdi və öz dəsyəsi ilə İrəvana gedib 

qohumu məhəmməd xan ın yanında sığınacaq tapdı.  

    Lakin Cəfərqulu xan uzun müddət İrəvan qalasında qala bilmədi. Fətəli 

şahın böyük ordu ilə İrəvana yaxınlaşdığını eşitdikdə o buranı da tərk etdi. 1804-cü 

ilin iyun ayında knyaz P.D.Sisianovun komandanlığı altında rus ordusu İrəvan 

qalasını mühasirəyə alarkən Cəfərqulu xan da böyük fəallıq göstərdi. “Knyaz 

Sisianov belə qərara gəlmişdi ki, İrəvan qalasını aldıqdan sonra orada və 

Eçmiədzin monastırında bir polk qoymaqla Naxçıvana getsin və şəhəri aldıqdan 

sonra orada da bir polk qoyub Gürcüstana qayıtsın”
2
. Arxiv sənədlərinin birində 

deyilir ki, bir neçə gündən sonra xanlığından əli üzülmüş Cəfərqulu xan 200 atlı ilə  

gələrək Rusiya imperiyasına sədaqətli olacağ ına and içmişdir
3
. Tarixi ədəbiyyatda 

belə bir məlumat da var ki, guya Cəfərqulu xanın vəziyyətini bilən Kəlbəli xan ona 

məktub yazır  
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və İrana, Fətəli şahın yanına gedəcəyini, onun oğlunu, arvadını və 

qardaşını geri alacağın ı, hətta şahdan onun Xoy xanlığına qaytarılmasın ı xahiş 

edəcəyini bild ird i. Yaln ız bu şərtlə ki, ruslardan əl çəksin. Ancaq Cəfərqulu xan 

Rusiyaya meyil etdiyindən bu işə razılıq verməmişdi
1
. 

   Çox güman ki, Kəlbəli xanın bu fikri İran şahına çatdırılmışdı. Heç də 

təsadüfi deyildir ki, 1804-cü ildə Fətəli şah 15.000 nəfərlik ordu ilə İrəvan qalasını 

alıb Məhəmməd xanı əsir edərək Tehrana göndərdikdən sonra İrəvan xanlığın ın  

idarəsini Kəlbəli xana tapşırdı.  

     Kəlbəli xanın İran şahı tərəfindən dəstəklənməsi Qafqazdakı rus 

komandanlığına çatdırılmışdı. Kəlbəli xana onsuz da inanmayan knyaz Sisianov bu 

hadisədən sonra Naxçıvan xan ına etibarın ı tamamilə it ird i. İran dövləti ilə  

yaxınlığına görə, Sisianov Kəlbəli xanı özünün ən qəddar düşməni hesab edirdi. 

Naxçıvan taxtından kənarlaşdırılmış Kəlbəli xanın əmisi oğlu Abbasqulu xan 

yaranmış vəziyyətdən istifadə etməyə cəhd göstərirdi. Abbasqulu xan Naxçıvandan 

uzaqlaşdırıld ıqdan sonra Sisianovdan sığınacaq tapmışdı. O burada, sözün tam 

mənasında, quldurluqla məşğul olurdu. Sənədlərin birində deyilir: “İbrah im xan ın 

razılığ ı ilə Qarabağ qəzasında yaşayan Naxçıvanın sabiq hakimi Abbasqulu xan 

Təbrizdən, Ordubaddan, Naxçıvandan və digər yerlərdən gələn tacirləri soyub 

talayır”
2
.  

    Soyğunçuluqla məşğul olan Abbasqulu xan bir an belə Naxçıvan taxt ını 

unutmurdu. Abbasqulu xan yazdığ ı məktublarında Sisianovun inandırmağa 

çalışırdı ki, Kəlbəli xandan fərq li olaraq onun Fətəli şahla heç  bir əlaqəsi yoxdur. 

Rus hakim dairələrində Fətəli şah sadəcə olaraq özünün əsil adı ilə - Baba xan 

adlandırıldığ ı üçün Abbasqulu xan da Fətəli şaha “Baba xan” deyərək rusların 

qılığına girməyə çalışırdı. O, məktubların birində yazırd ı: “Cəfərqulu xanla 

müqayisədə mənim Baba xana münasibətim daha pisdir”.  

   Sisianovun Naxçıvan üzərinə yürüş etmək fikrində olduğunu, lakin  

ərzaq və yem məhsullarının qıtlığı üzündən tərəddüd etdiyini bilən Abbasqulu 

xanın Sisianova göndərdiyi məktubda deyilirdi: “Yazdığ ınıza  görə, Naxçıvanda 

ərzaq və yem tapmaq çətindir. Lakin əlahəzrət in nəzərinə çatdırı ram ki, Rusiya 

ordusunu lazım olan b ir sıra  
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ləvazimat la yanaşı, 10 il müddətində hər cür ərzaq la təchiz edə bilərəm”
1
.  

   Şübhəsiz, Abbasqulu xan rus  komandanlığına vəd verməklə, hər şeydən 

əvvəl, özünün şəxsi məqsədini güdürdü. Bu fikir onun Rusiya komandanlığ ına 

yazdığı məktublardan birində daha aydın görünür: “...xah iş edirəm ki, Naxçıvan 

xanlığına sahib olmaq üçün lütfən mənə fərman verəsiniz”
2
.  

   Təkcə fərmanla kifayətlənməyən Abbasqulu xan daha sonra Sisianovdan 

xahiş edir ki, ona kömək üçün rus mayorunun komandanlığı alt ında qoşun 

göndərilsin ki, “...tezliklə və birlikdə... Naxçıvana gedə bilsin”
3
. Abbasqulu xan 

arzu ed irdi ki, mayor əvvəlcə onun o zaman yaşadığı Sisyana gəlsin. 

   Lakin həmin dövrdə çoxsaylı İran ordusu Naxçıvanda yerləşdiyi üçün 

Sisianov rus ordusunu Sisyana göndərmədi. Digər tərəfdən belə bir şəraitdə 

Sisianov öz qüvvəsini parçaya bilməzdi. Knyaz Sisianov öz raportunda belə 

yazmışdı: “Bizim əleyhimizə olan kor Kəlbəli xanın qardaşı (əmisi oğlu – red.) 

naxçıvanlı Abbasqulu xan, Ağa Məhəmməd xanın dövründə Naxçıvanda hakim 

olmuş və sonra kor qardaşı tərəfindən qovulmuşdur. Hazırda o, Göyçə gölü 

yaxınlığında yüksək dağlıq hissədə yerləşən Sisyan adlanan kiçik qalada yaşayır və 

gözləyir ki, mənim göndərəcəyim 500 nəfərlik ordu və 4 topla, habelə öz adamları 

ilə Naxçıvanı tutsun. Lakin yollar qarlı və sıldırımlı dağlardan keçdiy i üçün may 

ayından əvvəl ora qoşun göndərmək mümkün deyil”
4
. Knyaz Sisianov daha sonra 

öz raportunda yazırdı ki, Naxçıvanın ələ keçirilməsini gələn il Cənubi Qafqaza 

gələcək rus ordusu ilə razılaşmaq lazımdır. Ancaq Sisianov bilmirdi ki, Abbasqulu 

xana yalnız Naxçıvanda hakimiyyəti ələ keçirmək lazımdır. Abbasqulu xan üçün 

fərqi yox id i ki, ona hakimiyyətə gəlməkdə ruslar və ya İran komandanlığ ı kömək 

eləsin. Abbasqulu xan Sisianovla yazışdığı halda, eyni zamanda Təbriz xan lığ ını 

işğal edib Təbrizi özünün iqamətgahı seçən İran tacının vəliəhdi Abbas Mirzə ilə  

də məktublaşırdı. Həmin dövrdə rus ordusunun qərargahında artıq Abbasqulu 

xanın ikiüzlü siyasətindən xəbər tutmuşdular.  
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Bu haqda Qudoviçə şəxsən podpolkovnik Kotlyarevski xəbər vermişdi. 

Lakin knyaz Sisianov podpolkovnikin  məlumatına inanmadığ ından Naxçıvan 

üzərinə müvəffəq iyyətli yürüş üçün hazırlad ığı davam etdirird i. Bu məqsədlə o, 

1805-ci il avqustun 14-də Naxçıvanın bütün ağsaqqallarına, mollalarına, bəylərinə 

məktub hazırlayaraq Abbasqulu xanın adamlarından olan Baba bəy və Qulu bəy 

vasitəsilə Naxçıvana göndərdi
1
. Knyaz Sisianovun məktubunda deyilirdi: “İran 

rəislərinin... et ibarsız olduqlarını, hətta eyni dindən olmağın ıza baxmayaraq, sizə 

əzab və əziyyət verdiklərini xatırlamağa ehtiyac yoxdur. Bu barədə misal 

gətirməyə də  lüzum qalmır. Özünüz görürsünüz ki, mərkli iran lılar Baba xan ın 

oğlu Abbas Mirzənin  göstərişi ilə Mustafa xan ın qoşunları öz d in qardaşlarını 

soyub qarət etdilər. Baba xanın xəyanəti irəvanlı Məhəmməd xanın başına gətird iyi 

əhvalatdan gördünüz. O məni satıb, iranlılara üz çevirdi. Nəticədə iranlılara rtibar 

etdiyinə görə xan lıqdan əli çıxd ı. Həbs edildi və qarət olundu. Mənim bu günlərdə 

aldığım dəqiq məlumata görə o, özünün ağsaqqalları və yaxın adamları ilə birlikdə 

İrana sürgün ediləcək. Bax budur iranlıların şərikli siyasətinin nəticəsi... Başqa cür 

desək, onlar əvvəlcə baş tumlayır, sonra isə ata – babaların ın ev tikd ikləri 

yerlərdən, becərdiyi torpaqlardan adamları zorla ayırırlar. Əlbəttə, sizin üçün yaxçı 

olar ki, öz torpaqlarınızda qalıb ata – babaların ız tərəfindən əkilmiş ağaclara 

tamaşa edəsiniz və iran lıların zorla sizi köçürüb başqa yerlərə aparmasına imkan 

verməyəsiniz. Siz orada da mal – dövlət sahibi olan kimi, hər şeyinizi əlinizdən 

alacaqlar. Əksinə, siz yumşaq ürəkli və insanpərvər böyük bir dövlətin himayəsi 

altında olsanız, rəisi o lduğum məğlubedilməz ordunun köməyi ilə günəş şüarları 

altında olanlar kimi qızına bilərsin iz. Mən, Ümumrusiya dövlətinin imperatoru 

tərəfindən müdafiə ed iləcəyin izə, xalqa həqiq i xoşbəxtlik gətirəcəyimizə, əmin – 

amanlıq və hüquqlarınızın qorunacağına zəmanət verirəm...”
2
. Daha sonra 

Sisianovun məktubunda deyilir ki,Rusiya qanunu və müqəddəs rus dövlətinin 

sərbəstliyi    ondan ibarətdir ki, hər bir hökumətin sərbəst həyatı saxlan ılsın, 

qorunsun və müdafiə ed ilsin. Əgər siz öz sakitliyin izi və xoşbəxtliyin izi qorumaq 

üçün bu imkandan istifadə etmək istəyirsinizsə,  
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məsləhətim budur ki, şəxsən sizin xeyrinizə olaraq yüksək dərəcəli rəis 

Abbasqulu xan la birləşsin, onunla birlikdə mənim vasitəmlə özünüzə insanpərvər 

dövlətin simasında himayədar tapın. Kəlbəli xana gəldikdə isə görürsünüz ki, o nə 

qədər dağıntılar yaradıb, sizin çörəy inizi əlin izdən alır, sizi doğma torpaqlarınızdan 

köçürərək iki ildən artıqdır ki, mübarizə aparır. Mən müqəddəslərə and içirəm ki, 

sizin həyatınızın təhlükəsizliy i qorunacaq, eviniz və əmlakın ız özünüzdə qalacaq, 

heç kim sizin dininizə, adətinizə toxunmayacaqdır. Şünki Rusiya imperiyasında 

dinlərə toxunulmur və hər bir xalqa azad şəkildə öz din i ayinlərin i yerinə yetirmək 

imkanı verilir. Bundan başqa, öz şəxsi məqsədləri üçün sizi soyub talayan İran 

rəislərinin zülmündən xilas olacaqsınız, Rusiya rəisləri isə öz hakimiyyəti altında 

olan xalqların maddi – məişət vəziyyətinin yaxşılaş masına çalışır, ticarət in 

inkişafına yardım göstərir, Naxçıvan diyarında bu imkandan istifadə edərək istədiyi 

qədər məhsul istehsal etməklə əhalinin daha da varlanması üçün şərait yarada 

bilər
1
.  

   Bu məktubun məzmununda göründüyü kimi, heç bir əsas olmadan 

“iranlılara” meyil göstərməkdə və Naxçıvan diyarın ın soyulub talanmasında 

müqəssir hesab edilən Kəlbəli xanın ünvanına hədələyici sözlər deyilir. Ona görə 

də Sisianov bu bölgədə olan rus ordusuna komandanlıq etdiyi dövrdə Kəlbəli xan 

sərbəst fəaliyyət göstərə bilmirdi. Sisianov Naxçıvan bölgəsindən uzaqlaşdıqdan 

sonra Kəlbəli xan birinci Rusiya – İran müharibəsi zamanı bir – birinin ard ınca 

qələbə qazanan Rusiya dövlətinə  üz çevirməyi daha üstün tutdu və xanlığın əmin  – 

amanlığ ını qorumaq məqsədi ilə  Cənubi Qafqazda olan rus rodusunun 

komandanlığı ilə yazışmağa başladı. 1806-cı ildə, xüsusilə Sisianov Bakıda 

öldürüldükdən sonra, (1806-cı ilin fevral ayı – red.) rus ordusunun qərargahında 

general – mayor Nebolsin, general – leytenant Rozen və başqaları
2
. 

   Kəlbəli xanın rus dövlətinə meyil etdiyin i başa düşdülər. Fətəli şah və 

onun oğlu şahzadə Abbas Mirzənin müharibənin başlanmasından sonra 

Azərbaycanda törətdikləri dağıntı və İran sərbazlarının Azərbaycandakı qarətləri 

Kəlbəli xanda Rusiyaya olan meyli daha da güclənirdi. Kəlbəli xan çox yaxşı 

bilird i ki,  
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2
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Xoy xanlığının hakimi Cəfərqulu xan rusların xidmət ində olduğu üçün 

çox böyük nüfuza malikd ir. Cəfərqulu xan onu hakimiyyətdən məhrum etmiş 

Şahdan intiqam almaq naminə öz ordusu ilə İran ordusuna qarşı vuruşurdu. Öz 

qoşunları ilə rus ordusunun tərkibində İrana qarşı mübarizə aparan Cəfərqulu xana 

elə gəlirdi ki, Naxçıvanda hakimiyyətə Fətəli şah tərəfindən gətirilən Kəlbəli xan 

İran tərəfdarıd ır. Ona görə də Kəlbəli xan Cəfərqulu xana onun dostu və qohumu 

Maku xanı Hüseynqulu xan ın vasitəsilə təsir etməyi qərara aldı.  

    1806-cı il avqust ayının əvvəlində Hüseynqulu xana yazdığ ı məktubda 

Kəlbəli xan ondan xahiş edirdi ki, o, Cəfərqulu xana məktub yazıb onun əvvəlki 

kimi yenə Naxçıvanda qalmasını, Baba xana xidmət etmək istədiyini və Rusiyaya 

tərəfdar olduğunu rus komandanlığına bild irsin. Daha sonra Kəlbəli xan yazırd ı ki, 

rus orudusu Eçmiədzin istiqamətində hərəkət edərsə, o da öz ordusu ilə həmin 

istiqamətdə irəliləyəcək, İrəvan qalasının alınmasında iştirak edəcək. Kəlbəli xan 

eyni zamanda rus komandanlığına çatdırmaq istəyirdi ki, hələlik Eçmiədzin 

istiqamət ində hərəkət etməyə tələsməsinlər. Çünki İrəvan qalasında kifayət qədər 

azuqə yoxdur və qala pis vəziyyətdədir. Əgər rus ordusu bu əyalətdə görünərsə, ola 

bilsin ki, vəziyyət Baba xan ın xeyrinə dəyişə bilər. Məktubunun sonunda Kə lbəli 

xan xəbər verird i ki, İran sərbazları Naxçıvana gələrlərsə, onu həbs edib Tehrana 

göndərə bilərlər
1
.  

    Maku xan ı Hüseynqulu xan Kəlbəli xan ın məktubunu rus ordusu 

komandanlığına çatdırd ıqdan sonra, 1806-cı ildə hərbi sursatın çatışmamasını 

nəzərə alaraq İrəvan istiqamətindəki yürüş müvəqqəti olaraq saxlanıldı. General – 

leytenant baron Rozen 1806-cı il oktyabrın 10-da general Qudoviçə göndərdiyi 

raportda xəbər verird i ki, “Dərbənd və Qubada olduğu kimi, naxçıvanlı Kəlbəli xan 

da öz xalq ı ilə birlikdə rus ordusunun İrəvana gəlişini gözləyir ki, əlahəzrət 

imperatorun himayəsini qəbul etsin”
2
. Tezliklə naxçıvanlı Kəlbəli xan sözdən işə 

keçdi. İran ordusunun sərkərdə Əhməd xan ın komandanlığı altında İrəvan qalası 

istiqamət ində hərəkət etdiyindən xəbər tutan kimi, “...naxçıvanlı Kəlbəli xan 

özünün atlı və piyadaları ilə onlara qarşı çıxd ı”
3
. Kəlbəli  xanın belə hərəkəti Fətəli 

şahı qəzəbləndirdi və onun tezliklə Tehrana gəlməsini əmr etdi.  
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Kəlbəli xan şahın əmrinə tabe olmadı. Şah Kəlbəli xana ikinci dəfə 

“dəvətnamə” göndərməyə məcbur oldu. Kəlbəli xan yenə də Tehrana getməkdən 

imtina etdi. Kəlbəli xan şahın üçüncü tələbini də yerinə yetirmədi. Belə o lduqda 

şah qərar aldı ki, Kəlbəli xan ı zorla aparmaq üçün 1000 nəfərdən ibarət ordu 

göndərsin. Gürcüstanda – Qafqaz sərhədində olan rus ordusunun ali baş komandanı 

qraf Qudoviçə general – mayor Portnyagin 1806-cı il 14 noyabr tarixli məktubunda 

yazmışdı: “Naxçıvanın sahibi Kəlbəli xan Tehrana getməsi barədə Baba xanın 

təklifini qəbul etməmiş, bununla da Baba xanı özündən narazı saldığı üçün şah 

zorla onu ələ keçirmək istəyir”
1
.  

   İran ordusunun Naxçıvana yaxın laşdığını bilən Kəlbəli xan qala 

qapılarının bağlanmasın ı əmr etdi və düşməni Naxçıvana buraxmadı. Kəlbəli xan ın 

bu hərəkətiRusiya – İran müharibəsinin ən qızğın dövrü olduğu üçün, Fətəli şahı 

daha da qəzəbləndirdi.  Çünki A zərbaycan ərazisində rus ordusu ilə döyüşdüyü bir 

vaxtda İran şahı istəmird i ki, arxada ona tabe olmayan “vassalı” qalsın. Lakin İran 

şahı sərbazlara ciddi müqavimət göstərən Kəlbəli  xana zor gələ b ilmədi.  

    Rusiya – Türkiyə müharibəsi (1806-cı ilin sonu) başlandıqdan sonra rus 

komandanlığın ın ordunun bir hissəsini türk cəbhəsinə göndərməsindən istifadə 

edən Fətəli şah Naxçıvan xanlığını ələ keçirmək plan ını fəallaşdırdı. Şah 

Naxçıvanın işğalın ı şahzadə Abbas Mirzəyə tapşırdı. Lakin, sərbazların səyinə 

baxmayaraq, Naxçıvanı almaq cəhdləri baş tutmadı. Belə olduqda Abbas Mirzə 

hiylə işlətməyi qərara aldı. O Kəlbəli xanın qohumu irəvanlı Hüseynqulu xana 

bildirdi ki, qonaq adı ilə Kəlbəli xan ı İrəvana çağırsın və burada onu həbs edib 

Tehrana göndərsin. Bu hadisənin şahidi yazmışdır: “...Şahzadənin Naxçıvanı təslim 

etmək haqqında Kəlbəli xana verdiyi tələb müvəffəqiyyət qazanmadı. Hüseynqulu 

xanın hiyləsi nəticəsində Kəlbəli xan İrəvanda tutuldu, deyilənlərə görə, 

şahzadənin yanına aparılacaq”
2
. Kəlbəli xan əsir edilsə də, şahzadə Abbas Mirzə 

Naxçıvan üzərinə  qoşun göndərməyə ürək etmədi. O yaxşı bilirdi ki, naxçıvanlılar 

onu qalaya buraxmayacaqlar. Abbas Mirzə həm də əmin idi ki, naxçıvanlıların 

Hüseynqulu xan ın xəyanətindən xəbərləri yoxdur. Odur ki, o, Hüseynqulu xan ın 

Naxçıvana getməsini məsləhət bild i.  
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Şahzadə əmin idi ki, naxçıvanlılar qalaqapılarını onun üzünə açacaqlar. 

Belə də oldu. Hüseynqulu xan 300 at lı və 200 p iyada ilə Naxçıvana gəldi, onun 

satqınlığ ından xəbəri olmayan şəhərlilər onu qalaya buraxdılar.  

   Beləliklə, Naxçıvan qalası satqınlığın qurbanı oldu. Naxçıvan taxtına bu 

vaxtda qədər Rusiyadan kömək almağa cəhd edən Abbasqulu xan sahib oldu
1
. 

Arxiv sənədlərində deyilir ki, “Rusiyaya sədaqətli olmaqda” təqsirləndirilən 

Kəlbəli xanı İran komandanlığı həbs edərək ailəsi ilə birlikdə İrana göndərdi. Bu 

hadisədən bir az əvvəl Kəlbəli xanın oğlanlarından Şıxəli bəy öz adamları ilə  

birlikdə hələ 1805-ci ildə rus dövlətinin tərkibinə daxil olmuş qonşu Qarabağ 

xanlığına gedə bilmiş, İran təqibindən birdəfəlik yaxa qurtarmaq məqsədi ilə  

Rusiya hakimiyyət orqanlarına müraciətlə “Ümumrusiya imperiyasının 

təbəəliyinə”
2
 qəbul olunmasını xahiş etmişdi. 

   Qarabağda olan rus ordusunun komandanı polkovnik Aseyev “əlahəzrət 

imperatora əbədi sadiq olacağına” and içdiyi üçün naxçıvanlı Şıxəli bəyi çox 

böyük hörmətlə qəbul etdi. Rus komandanlığ ı Qarabağ xan ı Mehdiqulu xana 

tapşırdı ki, Şıxəli bəyə “yaşamaq üçün kənd ayırsın və ona kömək etsin”
3
. 

Naxçıvanlı Şıxəli bəyə inanan və etibar edən rus komandanlığ ı onu general – 

mayor Nebolsinin süvari h issəsinə qəbul etdi. Bu süvari dəstələri Naxçıvan 

ətrafında özünə düşərgə salmışdı. Onlar Abbas Mirzənin qoşunları üzərinə hücuma 

hazırlaşırdılar. Bu dövrdə Rusiya  həm İran, həm də Osmanlı Türkiyəsi ilə  

müharibə apardığı üçün Abbas Mirzə ümumi düşmənlə - Rusiyaya qarşı Ərzurum 

paşasının qoşunu ilə birləş məyə cəhd edirdi.   

   Rus ordusunun general – mayoru Nesvetov Qafqazdakı rus 

komandanlığın ın qərargahına xəbər verir ki, “...etibarlı mənbələrdən alınan xəbərə 

görə, Naxçıvan ətrafında Baba xanın oğlu tərəfindən İran qoşunu toplanmışdır.  

Məlumatlardan aydın olur ki, Ərzurum sərkərdəsi Yusif paşanın qoşunları ilə  

birləşərək bizim sərhədlərə yaxınlaş maq istəyir...”
4
.  Lakin türk qoşunları məğlub 

olduqdan sonra Abbas Mirzə türklərlə birləş mək fikrindən əl çəkdi və öz qoşunu 

ilə Naxçıvan qalası tərəfə üz qoydu. Burada vəziyyət qaydaya saldıqdan sonra  
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Abbas Mirzə İrəvan qalası üzərinə getməyi qərara aldı
1
. Abbas Mirzə 

Naxçıvanda Abbasqulu xanın iştirakı ilə Kəlbəli xan ın yaxın adamlarına və rus 

ordusunun Qafqaza gəlişinə müsbət münasibət bəsləyənlərə və rus ordusunun 

Qafqaza gəlişinə müsbət münasibət bəsləyənlərə divan tutdu. Elə bu səbəbdəndir 

ki, Naxçıvanın dörd nəfər adlı – sanlı sakini Şuşaya qaçmalı oldu. İran ordusunun 

Naxçıvanda olması əhali üçün daha bir təhlükə yaradırdı. Çünki döyüşdə məğlub 

olan İran komandanlığ ı hər an naxçıvanlıları Arazın cənub sahilində köçürə bilərdi. 

Bu haqda rus ordusunun ali baş komandanı İ.V.Qudoviç general – mayor 

Nebolsinə açıq şəkildə bildirmişdi. İ.V.Qudoviç Nebolsindən tələb edirdi ki, 

Naxçıvana tələssin, Naxçıvan əhalisinin iranlılar tərəfindən Arazdan o tərəfə 

köçürülməsinə imkan verməsin.  

   Naxçıvan yürüşündən əvvəl qraf Qudoviçin general – mayor Nebolsinə 

verdiyi təlimatda xüsusilə deyilird i: “...Tezliklə ora getmək (Naxçıvana – red.) və 

Naxçıvana qarşı hərbi əməliyyata başlamaq lazımdır. Əgər müqavimət göstərilsə, 

şəhəri tutun. Onlar könüllü şəkildə tabe olsalar, yerli əhalini narazı salmamaq və 

sıxışdırmamaq. Ümumiyyətlə, hər bir hərəkət iniz haqqında etibarlı erməni, yaxud 

tatar (azərbaycanlı – red.) vasitəsilə tez – tez məlumat verin”
2
. 

   Bu “Təlimat”ın b ir h issəsində deyilirdi: “Sizə tapşırıram ki, siz də 

Mehdiqulu xana bildirəsiz ki, yerli əhali tabe olduqda Naxçıvan kəndlərin in 

soyulub talanmasına imkan verməsin”
3
.  

   Beləliklə, 1808-ci il oktyabrın 28-də general – mayor Nebolsinin  

komandanlığı altında rus ordusu Qarabağdan Naxçıvan qalasına doğru hərəkətə 

başladı. Eyni zamanda general – feldmarşal qraf Qudoviçin komandanlığ ı ilə rus 

ordusu İrəvan qalasına doğru hərəkət etdi.      

     Naxçıvanlı Şıxəli bəy öz atlıları ilə birlikdə general – mayor 

Nebolsinin dəstəsinə bələdçilik edirdi. Onların ard ınca Mehdiqulu xan ın 

komandanlığı altında Qarabağ və Şəki qoşunları gəlird ilər. Bu dövrdə Şəki 

xanlığının idarəsi Xoyu tərk etmiş Cəfərqu lu xana tapşırılmışdı. Bunlardan başqa, 

bu yürüşdə könüllülərdən ibarət erməni və gürcü dəstələri də iştirak edird ilər.  

   Naxçıvan uğrunda ilk döyüş Qarababada oldu. Burada İran şahzadəsi 

Abbas Mirzən in 3000 piyadası, 10000 süvarisi, 12 ad i topu və  

                                                                 
1
 Gürcüstan Respublikası Mərkəzi Dövlət  Tarix Arxivi, f. 2, sənəd 183, vər. 399. 

2 AKAK, III c., sənəd 496. 
3
 Yenə orada, səh. 497. 
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60 ədəd qədim topu var id i
1
. Qeyd etmək lazımdır ki,Abbas Mirzənin 

hərbi rəisləri arasında dəfələrlə Naxçıvanda taxta çıxmış Abbasqulu xan da var idi. 

General – mayor Nebolsinin dəstəsi İran qüvvələrindən sayca 4 dəfə az idi.  

   Əlverişli mövqedə yerləşən İran qoşunları birinci olaraq general –  

mayor Nebolsinin dəstəsinə hücum etdilər. Qanlı və gərgin döyüşdən sonra İran 

qoşunları tutduqları mövqedən geri çəkilməyə məcbur oldular. Döyüşlərdə təcrübə 

qazanmış general – mayor nebolsinin komandanlığı ilə təcrübəli polkovniklər 

Lisaneviç və Kotlyarevskinin və naxçıvanlı Şıxəli bəyin dəstələri Abbas Mirzən in 

qoşununu məğlubiyyətə uğradıb geriyə qaçmağa məcbur etdilər. Bu döyüşdə İran 

tərəfi çoxlu top, digər döyüş sursatı, canlı qüvvə və at itirdi. Xeyli sərbaz əsir 

alındı. İran qoşunları yaralıları belə ataraq int izams ız halda Naxçıvana qaçdılar.  

   Rus ordusundan isə bu döyüşdə 37 nəfər həlak oldu, 6 nəfər itkin düşdü. 

Zabit heyətindən 6 və əsgərlərdən 66 nəfər yaralanan oldu.  

    General – mayor Nebolsin nəfəs almağa imkan verməyərək düşməni 

Naxçıvana qədər qovdu, Rus qoşunların ın irəliləmədiyini görən, birinci 

məğlubiyyətdən möhkəm qorxmuş Abbas Mirzə Naxçıvan qalasını tərk edərək, 

Arazı keçib Xoy istiqamətində geriyə çəkildi. İran qoşunları geri çəkild ikdən sonra 

Naxçıvan əhalisi başda naxçıvanlı Şıxəli bəy öz dəstəsi ilə gəldiy inə görə, rus 

ordusuna müqavimət göstərmədi.  

   Be ləliklə, general – mayor Nebolsin “...heç b ir müqavimətə rast 

gəlmədən Naxçıvanı tutdu...”
2
. Qraf Qudoviç mərkəzə göndərdiyi məktubda 

yazırdı: “...Naxçıvan qalası müqavimətsiz olaraq Ümumrusiya ordusu tərəfindən 

tutuldu...”
3
. 

    Naxçıvan qalasırus qoşunları tərəfindən tutulduqdan sonra general – 

mayor Nebolsin ali baş komandan qraf Qudoviçin adından Naxçıvan ağsaqqalların, 

ruhanilərinə və bütün xalqa müraciət etdi: “Siz böyük şöhrətə malik ordunun 

Naxçıvan vilayətinə gəldiyin i bilirsin iz. Rusiya ordusunun qalib silahın ın gücü ilə 

Abbas Mirzə Baba xan oğlu öz ordusu ilə birlikdə məğlub edilərək böyük itki 

hesabına Arazın o tayına Xoy yolu ilə geri qayıtmağa məcbur oldu. Naxçıvan 

bizim ordumuz tərəfindən tutuldu və Ümumrusiya imperiyasının himayəsinə keçd i.  
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Hörmətli ağsaqqallar, a li ruhanilər və bütün Naxçıvan xalqı! Mən böyük 

və humanist imperator adından sizi Ümumrusiya imperiyasının yeni, sədaqətli 

adamları kimi qorxmamağa və inandırmağa çalışıram ki, öz yerlərinizə qayıdasınız 

və qalib rus ordusunun himayəsi altında babalarınızın yurdunda yaşayasınız. Mən 

...sizi inandırıram ki, könüllü şəkildə qayıdanlar əvvəlki hüquqlarına və 

mülkiyyətlərinə malik olacaqlar. Bu gündən etibarən həmişəlik olaraq şöhrətli rus 

ordusunun himayəsi altında əmlakınız toxunulmaz qalacaqdır. Mən sizdən tələb 

edirəm ki, həmişə Ümumrusiya taxt – tacına sədaqətli olasınız, həmişəlik olaraq 

rus imperiyasının və mənim ordumun düşmənləri ilə hər cür əlaqəni kəsib sakit 

yaşayasınız. Əlahəzrət imperatorun ordusu həmişəlik olaraq Naxçıvan vilayətində 

qalacaqdır. Sizin verdiyin iz ərzağın, mal – qaranın və digər məhsulların dəyəri 

ödəniləcəkdir. Əgər siz qayda – qanunu sədaqətlə yerinə yetirəsiniz, o halda mən 

imperator həzrətlərindən hər cür güzəşt etməyi xahiş edəcəyəm”
1
. Qudoviçin 

Naxçıvan əhalisinə müraciət indən sonra “xristianların” törədəcəkləri dəhşətlərdən 

qorxub qaçanlar şəhərə qayıtdılar. Bu sahədə Kəlbəli xanın oğlu Şıxəli bəyin 

böyük rol oynadığı rus komandanlığ ının rəsmi sənədlərində qeyd olunmuşdur.  

   Rus komandanlığ ı Şıxəli bəyin cəsurluğunu xüsusilə qeyd etmişdir.  

General – feldmarşal Qudoviçin bu döyüş haqqında raportunda Şıxəli bəyin 

göstərdiyi igid lik barədə deyilirdi: “...Şıxəli bəy general–mayor Nebolsin in 

bölməsində Naxçıvana qədər sədaqətli müşayiətçi olmuş, Qarababa kəndi 

yaxınlığında Abbas Mirzə Baba xan oğlunun qoşunları darmadağın edilərkən 

iranlılara qarşı cəsarətlə vuruşmuş və sədaqətli olduğunu göstərmişdir”
2
.  

   İ.V.Qudoviç bu döyüşün qəhramanı Şıxəli bəylə şəxsən yazışmışdır. 

1808-ci il 27 noyabr tarixli mə ktubunda İ.V.Qudoviç Şıxəli bəyə yazırdı: “Sizin 

Ümumrusiya imperiyasına olan xidmətiniz və sədaqətiniz haqqında xəbərim var. 

Sizin xidmət naminə hazır o lduğunuzu görürəm. İnd iki yürüşdə general – mayor 

Nebolsinin müşayiət olunmasından və Naxçıvan əhalisin in əvvəlki yerlərinə 

qaytarılmasında xidmət iniz böyükdür. Sizə öz minnətdarlığımı bildirmək mənə 

xoşdur və sizi inandırıram ki, bu xidmətləriniz haqqında əlahəzrət  
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2
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imperatora məlumat verməklə yanaşı, həm də sizin xeyrin izə olaraq  

zəmanət verəcəm”
1
. 

   Cənubi Qafqazdakırus ordusunun ali baş komandanı general –  

feldmarşal V.İ.Qudoviçin 1809-cu il fevral ayının 14-də qraf A.N.Saltıkova 

yazdığıməktubda Şıxəli bəyin şücaətindən bəhs olunurdu: “Onun xidmət naminə 

göstərdiyi sədaqət bir də bundan ibarətdir id i ki, Naxçıvan əhalisi arasındakı 

nüfuzdan istifadə edərək general – mayor Nebolsinin ekspedisiyasını zəruri o lan 

ərzaq və başqa sursatla təmin etmişdir. Şıxəli bəy bir neçə dəfə İran qoşunları 

tərəfindən verilmiş həyəcan siqnalına əsasən öz atlılarını cəm edib bizim 

sərəncamımıza vermişdir. Onun dəstəsi Qarabağa qayıtdıqdan sonra Ümumrusiya 

dövlətinə hər cür xidmət göstərmiş və sədaqətli olduğunu nümayiş etdirmişdir”
2
. 

Daha sonra məktubda deyilir ki, “...onun yüksək xidmət lərinə qiymət verərək xahiş 

edirəm ki, imperator həzrətlərindən mükafat olaraq ona polkovnik rütbəsi verilməsi 

üçün əlahəzrət imperatordan acizanə xah iş edəsiniz”
3
. Qraf A.N.Saltıkov bu 

məktubu qiymətləndirdiyindən təxirə salmadan imperator I Aleksandra məlumat 

vermişdi. 1809-cu il aprelin 5-də Şıxəli bəy imperator I A leksandrdan aşağıdakı 

məzmunda məktub almışdı: 

   “Allahın ad ı ilə. Biz b irinci Aleksandr imperator və Ümumrusiya 

hökmdarı və sairə və sairə və sairə. Bizim polkovnik Şıxəli bəyə!  

   Siz tərəfdən bizim imperator taxt – tacına göstərdiyiniz sədaqət və 

canfəşanlıq bizim diqqətimizi cəlb etdi. Bu münasibətlə sizin göstərdiyiniz xidmətə 

görə sizə rus ordusunun polkovniki rütbəsi və dövlət gəliri hesabına gümüş pulla 

maaş verilir.  

  Güman ed irik ki, bizim bu xeyirxah lığ ımız sizin daha sədaqətli qulluq 

edəcəyinizə səbəb olacaqdır. Sankt-Peterburq, 5 aprel 1809-cu il”
4
.  

  Fətəli şah Rusiya ilə gedən müharibənin ən qızğın dövründə naxçıvanlı 

Şıxəli bəyin rusların tərəfinə keçməsi ilə barış maq istəmird i. Bu barədə arxiv 

sənədlərin in birində deyilir: “...İranlılar onun (Şıxəli bəyin – red.)  ig idliyi və 

Naxçıvan əhalisinin ona olan hörmətini bildikləri üçün Rusiya tərəfindən ona 

göstərilən himayəçiliyə biganə baxa bilmirdilər, bunu özləri üçün təhlükə 

sayırdılar.  
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2
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Buna görə də İran hökumət i onu öz tərəfinə çəkməyə çalışırd ı. İlk 

növbədə onlar Şıxəli bəyin yanına gizli şəkildə nümayəndələr göndərməyi qərara 

aldılar”
1
. Lakin İran hökumətinin həyata keçirmək istədiyi hiylə baş tutmadı. Belə 

olduqda şah hökuməti yeni imkanlara əl atdı. Onlar vəd edirdilər ki, “... İranda 

saxlan ılan və Rusiyaya meyil göstərən atası Kəlbəli xana hər gür hörmət ediləcək 

və azadlığa buraxılacaq”
2
. Lakin bu vəd də heç bir nəticə vermədi. Belə olduqda 

İran hökuməti daha ciddi addım atmağı qərara aldı:  kor Kəlbəli xanı məcbur 

etdilər ki, Şıxəli bəyə məktub yazsın və məktubunda iranlılar tərəfinə keçməsini 

təkidlə tələb etsin. Əks halda Kəlbəli xan ı ölüm gözləyirdi. Şıxəli bəy atasının sağ 

qalması naminə məcbur olub İrana getdi. Burada xaincəsinə tutulub həbsxanaya  

salındı.  

   Bir  qədər irəliyə gedib qeyd edək ki, Rusiya – İran müharibəsinin son 

günlərində məğlubiyyət qarşısında qalan İran hökumət i Kəlbəli xan ın həbsdən azad 

olunub Naxçıvana getməsinə razılıq verdi. Şıxəli bəy də atası ilə doğma yurda 

qayıtdı.  

   General – mayor Nebolsinin dəstəsi Naxçıvanı nisbətən asanlıqla 

tutduğu halda, İrəvan qalası uğrunda gedən döyüşlərdə İran sərbazları rus 

qoşunlarına güclü müqavimət göstərdilər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, şəhər 

əhalisi İrəvanda olan İran qarn izonunu müdafiə etmird i.  

   Qraf Qudoviç yersiz qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün İrəvandakı 

İran sərbazlarına müraciət göndərdi. Həmin müraciətdə Abbas Mirzən in 

məğlubiyyəti və Naxçıvanın tabe olduğunu xatırlan ır və tələb edilirdi ki, hər 

tərəfdən əlaqənin kəsildiy i və heç bir yerdən kömək almağa imkanı olmayan İrəvan 

qalası da rus ordusuna tabe olmalıd ır. Lakin İran qoşunları ölkənin daxili 

əyalətlərdən səfərbər edildikləri üçün müqavimət göstərməyə məcbur idilər. Çünki 

əks tədqirdə onların ailələrini ölüm gözləyə bilərd i. İranın hakim dairələrində 

bilird ilər ki, ailələrinin xat irinə onlar ölməyi üstün tutub müqavimət 

göstərməlid irlər
3
.  

  İrəvan qalasının mühasirəsi iki ay davam etdi. Müasirlərin dediklərinə 

görə, İrəvan qalası Avropa hərbi qaydasına uyğun şəkildə tikilmiş və iki hasarla 

əhatə olunmuşdu. Birinci hasarın qarşısında su ilə doldurulmuş dərin xəndəklər 

qazılmış və maneələr yaradılmışdı.  
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Qala divarlarının müvafiq yerlərində toplar qoyulmuşdu. Qalanın  

müdafiəçiləri həmçin in yandırıcı maddələrdən və bombalardan istifadə edirdilər. 

Qalan ın bu cür möhkəmləndirilməsi fransız hərbi mühəndisləri tərəfindən həyata 

keçirilmişdi. Irəvanda və Eçmiədzində hərbi qurğular rus qoşunlarının İrəvan 

qalasına gəlməsindən əvvəl inşa edilmişdi.  

   İrəvan qalasının tutulmasına iq lim şərait i də mane olurdu. Rus 

ordusunun yerləşdiyi Pəmbəkə qədər olan 65 verstlik yol qarla örtülmüşdü. 

Həddən artıq yağan qar rus ordusunun arxa ilə əlaqəsini çətinləşdirirdi. Ərzaq və 

yem ehtiyatı gündən – günə azalırdı. Döyüşçülər arasında aclıq təhlükəsi öz təsirini 

göstərirdi. Qraf Qudoviç ordusunu daha çətin vəziyyətə salmamaq üçün 

mühasirədən əl çəkməyi qərara ald ı.  

   Beləliklə, noyabr ayının 30-na keçən gecə İrəvan qalasının mühasirəsi 

dayandırıldı. Bu hadisədən əvvəl yuxarıda göstərilən səbəblərə görə general – 

mayor Nebolsinə sərəncam verildi ki, Naxçıvan qalasını tərk edərək gəld iyi yolla 

Gəncəyə qayıtsın.  

   Rus qoşunlarının geri döndüyündən xəbəri olmayan Abbas Mirzə 1808-

ci il noyabr ayının 22-də qardaşına yazdığı məktubda “iş lərin acınacaqlı vəziyyət 

alması barədə şikayət edir, fərarilərin sayının çoxalmasından söz açır, Naxçıvan və 

İrəvan əhalisin in rusların tərəfinə keçməsindən xəbər verirdi”
1
. Lakin rus 

ordusunun geri qayıtması xəbərin i eşidən Abbas Mirzə bunu rusların gücs üzlüyü 

kimi qiymət ləndirdi, buna baxmayaraq, rus ordusuna qarşı yenidən döyüşə girməyə 

cəsarət etmədi. O gözləyirdi ki, İranda olan ingilislər Rusiyaya qarşı yönəldilmiş 

fəaliyyətlərin i daha da genişləndirsinlər.  

   1809-cu ildə Talış xanlığı rus qoşunları tərəfindən işğal olunduqdan 

sonra ingilislər İranda daha da fəallaşırlar. 1809-cu ildə İran la bağlanmış 

müqaviləyə əsasən İranın Rusiya ilə  müharibə apard ığı dövrdə İngiltərə silah, hərbi 

sursat verməklə yanaşı, İran ordusunu hərbçi mütəxəssislərlə təmin etməyi, 200 

min tümən yardım göstərməyi öz üzərinə götürdü.  

  Bu müqavilədən sonra Abbas Mirzə Rusiyaya qarşı yenidən hərbi 

əməliyyata  başlamağı qərara ald ı. O, 1809-cu ildə öz ordusunu Naxçıvana gətirdi 

ki, buradan da Qarabağ, Gəncə və Şamaxı istiqamətində yürüşünü davam etdirsin.  
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         Hələlik mənbələrdə rus ordusu Naxçıvandan getdikdən sonra, 

Naxçıvan taxtın ın taleyi ilə bağlı məsələləri aydınlaşdırmaq mümkün olmamışdır. 

Abbasqulu xan ın, Abbas Mirzənin ruslara qarşı vuruşan ordusunda olduğunu 

nəzərə alıb ehtimal etmək olar ki, rus ordusu getdikdən sonra Naxçıvan taxt ını 

Abbasqulu xan tutmuşdur.  

Abbas Mirzə öz qoşunlarını Naxçıvanda topladı və 1810 -cu il iyunun 

əvvəlində ordusunu üç dəstəyə ayıraraq Qarabağ, Gəncə və Pəmbək istiqamətində 

döyüşə göndərdi. Lakin Cənubi Qafqazda sərbazlar müvəffəqiyyətsizliyə 

uğradıqdan sonra İranın hakim dairələri Azərbaycan və Gürcüstan  üzərinə yeni 

yürüş üçün daha ciddi hazırlaş mağa başladı. İngiltərədən üç il müddətində 600 min 

tümən yardım alan və ing ilis təlimatçılarının  köməyi ilə  ordunu yenidən təşkil edən 

İran şahı hərbi əməliyyata başlamaq haqqında oğlu Abbas Mirzəyə sərəncam verdi.  

Abbas Mirzə bu əməliyyatla əlaqədar Naxçıvanı yenə də özü üçün dayaq 

məntəqəsi seçdi. Abbas Mirzə 1811-ci ilin sentyabrında 50 mindən artıq döyüşçü 

ilə Naxçıvan tərəfdən Qarabağa daxil o ldu ki, Qafan, Bərgüşad, Tativ və Gorus 

mahallarındaki əhalin i, həmçin in köçəri kürdləri İrana köçürsün. Qarabağdan gələn 

məlumata görə, Abbas Mirzənin yaxın laşması ilə əlaqədar olaraq yerli əhali  

arasında canlanma əmələ gəlmiş, bəziləri hətta ona tabe olmağa hazırlaşırlar
1
. 

Lakin rus ordusunun general – mayoru Xotumsevin iki batalyonu və qarabağlı 

Mehdiqulu xanın başçılıq etdiyi 500 Qarabağ süvarisi İran sərbazlarını geri 

dönməyə məcbur etdi. General – mayor Lisaneviçin dəstəsi tərəfindən təqib olunan 

İran sərbazları naxçıvan qalasında sığınacaq tapdılar. Hava şəraitinin pisləşməsi ilə  

əlaqədar rus qoşunları düşməni təqib etməkdən əl çəkd ilər.  

  Yaranmış fasilədən istifadə edərək İran komandanlığ ı arxada vəziyyəti 

qaydaya salmağı qərara aldı. Naxçıvanın İranın əsas dayaq məntəqəsi və hərbi 

sursat bazası olduğunu nəzərə alaraq, habelə Naxçıvan hakimi Abbasqulu xan 

etimadı doğrultmadığ ı üçün Abbas Mirzə atasından xah iş etdi ki,Kəlbəli xanı 

həbsdən azad edib vətəninə qaytarsın. 1812-ci ildə Kəlbəli xan yenidən Naxçıvan 

taxt ına əyləşdi. Belə hərəkəti ilə Abbas Mirzə Naxçıvan feodallarının, xüsusilə 

kəngərli tayfasının hörmətin i qazanmaq məqsədi güdürdü.  

    

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 MDHTA, f. VUA, sənəd 6132 (1811), vər. 106, 107.  



 

96 

 

          Məlumdur ki, 1812-ci ildə Rusiya Napoleonun işğalçı ordusuna 

qarşı müharibə aparmalı o ldu. Bundan istifadə edən İran Cənubi Qafqazda hərbi 

əməliyyatları genişləndird i. İran qoşunları ilk çağlarda Qarabağ, Gəncə, Şəki, Talış 

xanlıqlarında müvəqqəti üstünlük qazanmasına baxmayaraq, rus ordusunun və xalq 

könüllülərinin təzyiq i alt ında əvvəlki mövqelərə doğru geri çəkilməyə məcbur 

oldular.  

    Birinci Rusiya – İran müharibəsi haqqında kifayət qədər əsər 

yazıldığ ından bu müharibənin gedişini işıqlandırmağa ehtiyac yoxdur. Lakin 

bununla belə müharibənin Naxçıvan xan lığ ının siyasi tarixi ilə bağlı müəyyən 

məsələləri üzərində dayanmaq məqsədə - uyğun olardı. Təkcə bunu qeyd etmək 

kifayətdir ki, b irinci Rusiya – İran müharibəsi, əslində İrana heç bir müvəffəqiyyət 

qazandırmadı. İran ordusu bir – birinin ardınca müvəffəq iyyətsizliyə uğrasa da 

əvvəlcə Fransanın, sonra isə İngiltərənin təhriki ilə müharibə meydanına yeni 

qüvvələr göndərdi. Bu müharibə nəinki hər iki tərəfdən təkcə canlı qüvvələrin 

məhv olmasına gətirib çıxardı, habelə A zərbaycanın ərazisi müharibə meydanına 

çevrild i, onlarca şəhər və kəndlər dağıdılıb xarabazarlığa çevrild i. Müharibə 

zamanı əkin sahələri və suvarma sistemləri sıradan çıxır, yüzlərcə, minlərcə 

günahsız adamlar məhv olurdu.  

   Nəhayət, İranı Rusiya ilə müharibəyə təhrik edən Napoleon Bonapart 

özü rus ordusu tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldıqdan sonra döyüş meydanında 

təkqalmış İran şahı 1813-cü ildə sülh istəmək məcburiyyətində qaldı.  

   İngilis diplomatiyası İranla Rusiya arasında gedən sülh danışıqlarını 

pozmağa cəhd etsə də, buna nail ola bilmədi. Beləliklə, 1813-cü il oktyabrın 12-də 

Qarabağın Gülüstan kəndində müharibə aparan iki tərəf arasında sülh müqaviləsi 

imzalandı. Gülüstan müqaviləsinin şərtinə uyğun olaraq İran tərəfi A zərbaycanın 

şimal xanlıqları, Şərq i Gürcüstan və Dağıstan haqqında iddialarından əl çəkdi. 

Bununla belə, Gülüstan müqaviləsinə görə İrəvan, Naxçıvan və Cənubi 

Azərbaycan xanlıqları üzərində İranın hakimiyyəti bərpa olundu.  

   Bundan əvvəl İran ordusu tərəfindən zorla işğal edilmiş Naxçıvan 

xanlığı Gülüstan müqaviləsinə əsasən hüquqi cəhətdən İran dövlətinin tərkib inə 

daxil edildi.    
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2. Naxçıvan xanlığı Gülüstan müqaviləsindən                                                                        
sonra və  İkinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə  

 

       Gülüstan müqaviləsinə (1813) görə, Qacarlar dövlətinə tabe olan 

Naxçıvan diyarında mövcud olan əvvəlki inzibati quru luş – xanlıq ləğv edildi. 

Beləliklə, Xvııı əsrin ortalarında İran hakimiyyətindən xilas olmuş Azərbaycanın 

müstəqil xanlıqla rdan olan Naxçıvan xan lığ ı yenidən İranın əyalətlərindən birinə 

çevrild i.                                                                                                                       

       Əvvəllər böyük nüfuza malik Kəlbəli xanı hakimiyyətə gətirməklə 

şah Naxçıvan diyarında öz nüfuzunu artırmağa cəhd edirdi. Lakin Kəlbəli xana 

olan bu münasibətlə İranın hakim dairələri ciddi səhvə yol verird ilər. Gözləri İran 

şahı Ağa Məhəmməd tərəfindən çıxarılmış Kəlbəli xan qəlbində şah hökumətinə 

nifrət bəsləyir, Rusiyanın himayəsi altında olmağı daha üstün tuturdu. Rus 

ordusunun düşmən üzərində qələbəsi azərbaycanlıların, o cümlədən Naxçıvan 

əhlinin də sevincinə səbəb oldu. İran şahından asılı vəziyyətə düşən Kəlbəli xan bir 

an belə Rusiyanın təbəəsi olmaq fikrindən əl çəkməmişdi. Onun Rusiyaya olan 

meyli İrana gedərkən yolüstü Naxçıvana gəlmiş general A.P.Yermolovla 

söhbətində bir daha özünü göstərdi.                                                                         

       A.P.Yermolovun diplomatikmissiyasının fəaliyyəti tədqiqat obyektinə 

daxil olmasa da, bu hadisə ilə əlaqədar bəzi məsələlərə toxunmağı məqsədəuyğun 

hesab edirik. Rusiya ilə müharibədə məğlubiyyətə baxmayaraq, İngiltərə hakim 

dairələri tərəfindən qızışdırılan İran hökuməti yenidən müharibəyə hazırlaşırdı. 

Dörd il keçdikdən sonra ingilis zabitləri tərəfindən təlim keçmiş İran ordusu qüvvə 

topladığından, şah yeni döyüşlərə başlamaq üçün bəhanə axtarırd ı. Ona görə də şah 

Talış və Muğan torpaqlarını Rusiyadan tələb etdi və bu məqsədlə özünün 

səlahiyyətli səfirini Peterburqa göndərdi. Şahın nümayəndəsi hökumət adından 

Gülüstan müqaviləsinə yenidən baxılmağı tələb etdi.  

   Əvvəlcə Fransa və daha sonra İngiltərə tərəfindən qızışdırılan İran  

hökuməti Gülüstan müharibəsinin bağlanmasına baxmayaraq , mövcud sərhədlərə 

yenidən baxılmasını tələb edird i. Rus dövləti şahın “xah işinin” yeni müharibəyə 

gətirib çıxarmasını istəmirdi. Ona görə də imperator I Aleksandr münasibətləri 

qaydaya salmaq üçün general A.P.Yermolovu xüsusi təlimat la İrana göndə rdi. 
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  İmperatorun Yermolova verdiyi təlimat ın bir hissəsi xüsüsilə d iqqəti cəlb  

edirdi: “Qarabağ və Şimali Talışın İrəvan və naxçıvan xanlıqları ilə dəyişdirilməsi  

məqsədə müvafiq olardı”
1
.  

   Bu fikir göstərilən xanlıqların siyasi və strateji cəhətdən daha böyük 

əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Qəribədir ki, rus diplomatları və konsulları, 

əsasən, İrana Volqa – Xəzər vasitəsilə gedirdilər. Lakin A.P.Yermolov başqa yol 

seçərək İrana Tiflis, İrəvan və Naxçıvan vasitəsilə getməyi qərara almışdı. 

A.P.Yermolov Gürcüstandan keçərək “...b ir sıra sərhəd zonaların ı gəzmiş və 

müəyyən yerlərin gələcəkdə iran lılara güzəşt edilməsini rus ordusunun bu sərhəd 

zonasında mövqelərinə necə təsir göstərəcəyini öyrənmişdi”
2
.  

   Səlahiyyətli səfirin nümayəndə heyətində 200 -dən artıq adam var id i. 

Mənşəcə erməni olan Mədətov, Nəzərov, praporşiklərdən Bəylərov və Əlixanov 

səfirin tərcüməçiləri kimi nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil edilmişdilər. 

A.P.Yermolov öz nümayəndə heyəti ilə birlikdə 1816 -cı ilin mayında Naxçıvan 

tərəfdən Azərbaycana daxil oldu.  

   A.P.Yermolovun İrana səfəri haqqında tarixi ədəbiyyatda lazımi 

məlumatlar vard ır. Lakin onun Naxçıvanda olması və Kəlbəli xan la görüşü bu günə 

qədər Azərbaycan tarixi ədəbiyyatında bir sözlə belə xatırlanmır. Hüquqi cəhətdən 

İranın tabeliyində olsa da Kəlbəli xan ın Naxçıvan torpağında A.P.Yermolovla 

görüşü və danışıqları Naxçıvan xan lığ ının siyasi cəhətdən müstəqilliyin i göstərir.  

     Azərbaycanda birinci olaraq A.P.Yermolovun görüşünə “öz adamları 

ilə birlikdə Şərur kəndin in sahibi” çıxdı. Rus dövlətinin nümayəndə heyətini 

qonaqpərvərliklə qarşılayan şərurlular qonaqları onlar üçün Xok kəndində salınmış 

düşərgəyə qədər müşayiət etdilər. Rus nümayəndə heyətinin Xok kəndinə gəldiyini 

eşidən Kəlbəli xan, öz qaynı Maqsud xanı göndərd i ki, A.P.Yermolovu Naxçıvana 

qədər müşayiət etsin. Onları yolda Kəlbəli xanın iki qardaşı və nəvəsi süvari 

dəstəsi ilə qarşıladılar. Onlar rus nümayəndə heyətini silahlardan yaylım atəşi ilə  

salamladılar. Naxçıvanın yaxınlığında isə A.P.Yermolovu Kəlbəli xan özü 

qarşıladı
3
.  

   

 

 

                                                                 
1
 Mərkəzi Dövlət  Hərbi Dəniz Donanması Arxivi, f. 19, siyahı 4, sənəd 441, vər. 14. 

2
 Yenə orada. 

3 А.Е.Соколов. Дневные записки о путешествии российского императорского посольства 
в Персию в 1816-1817 гг., М., 1910, стр. 1.  
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 Naxçıvanda A.P.Yermolov üçün Kəlbəli xanın qardaşı Kərim xan ın evi 

ayrılmışdı. Kəlbəli xan səfiri həmin evə qədər müşayiət etdi. Nümayəndə heyətinin 

digər üzv ləri gətirdikləri yüklərlə yaxınlıqdakı düşərgəyə aparıldı.  

   Bir gün sonra 1816-cı il may ayının 12-də general A.P.Yermolov öz 

adamlarının müşayiəti ilə Kəlbəli xanın görüşünə gəldi. Görüş qarşılıq lı anlaşma 

şəraitində keçdi. Bu dip lomatik qəbulun iştirakçısı V.Borozna yazır ki, “bizi 

qızılgül suyu ilə hazırlanmış qəhvə və çaya qonaq etdilər. .. Hər şey bol idi”. 

Kəlbəli xan haqqında isə V.Borozna belə yazır: “ ...xan özünün bütün 

bədbəxtliklərinə baxmayaraq, gülərüz və hazırcavab idi. O, söhbət zamanı, maraq lı 

lətifələrdən də misallar gətirirdi
1
. Çox güman ki, Kəlbəli xan lətifələri ümumi 

danışıqlar zamanı gətirirmiş. Lakin A.P.Yermolovla şəvsi söhbətlərində isə ciddi 

məsələlərə toxunur, özünün vəziyyəti, İrana və Rusiya dövlətinə olan münasibətləri 

ilə  əlaqədar məsələlərdən danışırd ı. Bu haqda səfirliyin jurnalında çox maraq lı 

faktlar verilir. A.P.Yermolov yazır: “Yaşlı ikən gözünü itirmiş bu bədbəxt qoca 20 

il ərzində təbəqələrindən uzaqlaşdırılmış olsa da heç təsəlli tapa bilmirdi” . 

   Kəlbəli xan ın sözlərindən belə nəticəyə gəlmək o lar ki, həmin dövrdə 

Naxçıvan xan lığ ı hüquqi cəhətdən İrandan asılı olsa da, əslində o, şaha nifrət 

bəsləyirdi. Heç də təsadüfi deyildi ki, “ehtiyatlı” İran dövləti Kəlbəli xan ın oğlunu 

“sədaqət naminə girov saxlayırdı”. A.P.Yermolov yazır ki, Naxçıvanda “...böyük 

məmnuniyyətlə kor xan la görüşdüm. O, İran idarəçiliyinin çürüklüyünü hiss edirdi. 

Yaln ız zor gücünə şaha tabe olmağa məcbur idi”. A.P.Yermolovla söhbət zamanı 

Kəlbəli xan iranlılar haqqında ciddiyyət və cəsarətlə danışır.  Rusiya idarəçiliyin in 

üstün olduğunu tərifləyirdi.  

   A.P.Yermolov yazır ki, Kəlbəli xan mənim səmimi olduğumu hiss 

etdiyindən heç kimdən və heç nədən çəkinməyərək açıq söhbət edirdi. Xan rus 

generalı A.P.Yermolova demişdi: “Ağa Məhəmməd xan mənim gözlərimi 

çıxarmışdır. Mənim güclü əllərim qisas almağa hazırdır”. A.P.Yermolov yazır ki, 

Kəlbəli xan yenidən Naxçıvanda hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra xanlığ ın 

quruculuq işləri ilə məşğul olmuşdur. O, dünya işığından məhrum olsa da, yaxşı 

bilird i ki, b irinci Rusiya – İran müharibəsi dövründə nəinki onun şəhəri, habelə 

bütün doğma diyarı dağıdılmışdı.  

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 В.Борозна. Göstərilən əsəri, səh. 61; А.Е.Соколов. Göstərilən əsəri, səh. 14.  
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 A.P.Yermolovla söhbət zamanı Kəlbəli xan nəinki təkcə öz acı taleyindən, habelə 

bütün Naxçıvan xanlığın ın vəziyyətindən şikayətlənird i. A.P.Yermolov yazır ki, 

Kəlbəli xan pəncərə qarşısında oturarkən deyirdi: “...vaxt ilə Araz çayı vadisinin 

gözəlliy i və zənginliyinə heyrətlə baxırdım, gözəl bağları və meşəlikləri o lan 

vadini çoxsaylı əhali canlandırırd ı; indi mənə deyirlər ki, vadi boş səhralığa 

çevrilib, keçmiş zənginliyindən əsər belə qalmayıb. Yaxş ı ki, tale mənim gözlərimi 

bağladı, vadinin belə bədbəxt gününü və tar-mar olmasını görmürəm. Bu vadini üç 

əsr mənim nəslim idarə etmişdir. Ara müharibələri və şahın ordusu bu bədbəxt 

torpağı boşluğa çevirdi, işğalçıların hər bir addımı xalqın bədbəxtliyinə səbəb oldu. 

Lakin bu yaxınlarda burada rus ordusu da olub. Lakin onlar burada göz yaşı 

tökdürməyiblər. Ona görə də mənim həmvətənlərim onları nifrətlə yad etmirlər”
1
.  

     Kəlbəlin xanın danışığından aydın olur ki, Naxçıvan xan lığ ında İran 

ağalığı formal xarakter daşıyırmış. Nəinki xalq kütlələri, habelə şah tərəfindən 

Naxçıvana göndərilən və şahın adamı kimi Kəlbəli xanın özü də İran işğalçılarına 

nifrət bəsləyir. 

    Bu dövlət xad imi kimi Kəlbəli xan uzaqgörənliklə İranla Rusiya 

arasında yeni müharibə təhlükəsini sanki hiss edird i. O, A.P.Yermolova demişdi: 

“İranlıları tanıdığ ımız  üçün məndə belə bir fikir oyanmışdır ki, sizin  yaratdığınız 

dostluq uzun müddət davam etməyəcək. İnanıram ki, ya onlar xəyanət edib bu 

dostluğu pozacaq və yaxud da sizi bu dostluğu pozmağa məcbur edəcəklər”
2
. 

Kəlbəli xanın bu fikrin in həqiqət olduğunu uzun müddət gözləmək lazım gəlmədi. 

Məlum olduğu kimi, 1826-cı ildə İran hökuməti Rusiyaya qarşı yeni müharibəyə 

başladı.  

   Açıq söhbətdən sonra A.P.Yermolov bir daha Kəlbəli xana təşəkkür 

edərək onunla xudahafizləşdi və öz istiqamətgahına qayıtdı. Rus səfirini daha vacib 

işlər gözlədiy indən o, Naxçıvanda uzun müddət qala bilmədi. Ertəsi gün səfir yola 

hazırlaşdı. Bundan xəbər tutan Kəlbəli xan A.P.Yermolovun yanına gəldi və onu 

Araza qədər müşayiət etmək arzusunda olduğunu bildirdi. Lakin general 

A.P.Yermolov yaşını və fiziki imkanların ı nəzərə alaraq xandan xahiş etdi ki, 

narahat olmasın və evinə qayıtsın.  

    

 

 

 

                                                                 
1 Журнал посольства в Персии генерала А.П.Ермолова, стр. 180-181 
2
 Yenə orada. 
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             Ancaq səfir razılıq verd i ki, Kəlbəli xanın iki qardaşı onu Araza qədər öz 

atlıları ilə müşayiət etsin. Beləliklə, A.P.Yermolov Naxçıvandakı görüşdən sonra 

öz heyəti ilə  birlikdə İrana getdi.  

   Rus dövlətinin səfiri İrandan geri qayıdarkən Araz sahilində onu Kəlbəli 

xanın oğlanlarından biri qarşıladı və Naxçıvan şəhərinə qədər müşayiət etdi. Lakin 

səfirin  Naxçıvanda qalmağa vaxt ı olmadı. O, Peterburqa qayıdıb , İngiltərən in 

köməyi ilə İranın Rusiyaya qarşı hərbi əməliyyata hazırlaşdığını xəbər verməyə 

tələsirdi. Ona görə də Naxçıvanda qısamüddətli istirahətdən sonra öz yoluna 

davam etdi. Yola düşməzdən əvvəl A.P.Yermolov Kəlbəli xanla q ısa görüş keçirdi.  

    1817-ci il sentyabrın 26-da A.P.Yermolov Naxçıvan tərk etdi.  

   General A.P.Yermolov İrandan getdikdən sonra İngiltərənin təzyiq i ilə  

İran şahı Rusiyaya qarşı müharibəyə ciddi hazırlaş mağa başladı. Bu münasibətlə, 

hər şeydən əvvəl, ordunun yenidən təşkil ed ilməsinə başladı. Bu sahədə 

İngiltərədən gəlmiş təlimatçilar xüsusilə fəallıq göstərirdilər. Yeni təlimatçılar 

birinci Rusiya – İran müharibəsi ərəfəsində fransızlar tərəfindən  təşkil edilmiş 

qaydaları ləğv etdirirdilər. Əvvəlcə vəziyyətin əksinə o laraq, İran ordusunda 

İngiltərə tərəfindən yeni qaydalar tətbiq edildi. Beləliklə, ingilis zabitlərin in 

rəhbərliy i altında İran ordusu yeni döyüşlərə hazırlaşdı.  

   İran komandanlığı köhnə qalaların gücləndirilməsinə və yeni dayaq 

məntəqələrinin yaradılmasına diqqəti artırırdı. Belə qalalardan biri Abbas Mirzən in 

“şərəfinə” Naxçıvan yaxınlığında tikilmiş Abbasabad qalası idi. Bu qala fransızlar 

tərəfindən tamamilə yeni üsulda inşa edilmişdi. Mənbədə Abbasabadqalası 

haqqında deyilir: “...qala Abbas Mirzən in zövqünə uyğun avropasayağı 

tikilmişdir”
1
. Bu qala Rusiya sərhədində İranın dayaq məntəqəsi hesab olunurdu. 

Qalan ın xarici görünüşü düzgün tikilmiş beş bucaqdan ibarət idi. Qala t ikilənə 

qədər həmin yerdə Astabad adında böyük kənd yerləşirdi. O, Yevetski abbasabad 

qalası haqqında yazırdı: “Abbasabad qalası fransız və ingilis zabit ləri tərəfindən 

möhkəmləndirilmiş beşbucaqlı qala id i”
2
. 

   Ehtimal ki, Abbasabad qalası birinci Rusiya – İran müharibəsi dövründə 

tikilmişdi. Çünki 1834-1835-ci illərdə Naxçıvanda olmuş F.Korf yazmışdı:  

 

 

 

 

                                                                 
1
 П.Зубов. Картина последней войны России с Персией. СПб., 1837 г., стр. 131.  

2 О.Евецкий. Статическое описание Закавказского края в исходе XVIII в. и сравнение 
оного с нынешным. СПб., 1835, стр. 200.     



 

102 

 

“Bu ölkədə 25 il əvvəl Abbas Mirzə tərəfindən tikilmiş qala gördüm. Bu qala 

Abbas Mirzən in xidmətində olmuş fransız mühəndisinin plan ı  əsasında 

tikilmişdir”
1
. Abbasabad qalasının dəqiq təsvirini rus tarixçisi N.Nefedyev verir. O 

özünün 1839-cu ildə nəşr etdirdiyi yol qeydlərində yazır: “...Abbasabad qalası 

Naxçıvana gedən yolun qarşısında dayanmışdı. Mən bu qalaya getməyi özümə 

borc bilirdim. Fransız mühəndisinin bu əsərinə baxmaq və ehtiram etmək mənim 

borcum idi. Bu qalan ın tikintisi 30 il əvvəl həyata keçirilmişdir. Dərin xəndəklər su 

ilə doldurulmuşdur. İki cərgəli divarlarda atəş açmaq üçün yerlər qoyulmuşdur. 

Sığ ınacaqlar və digər müdafiə mövqeləri xey li gücləndirilmişdir. Bu cür müdafiə 

mövqeləri göstərir ki, bu qala İranın dostları tərəfindən tikilmişdir. Onlar çox 

uzaqgörənliklə qalanı tikərək nəzərə almışdılar ki, qalanın qarn izonu Arazın 

üstündəki körpünü görə bilsin və lazım gəldikdə  geri çəkilərkən öz təhlükəsizliy ini 

təmin edə bilsin”. 

   Belə qənaətə gəlmək olar ki, Abbasabad qalası əvvəlcə fransızlar 

tərəfindən tikilmiş, Gülüstan müqaviləsindən sonra isə ingilislər tərəfindən daha da 

möhkəmləndirilmişdi. Hər halda Abassabad qalası İran ordusunun Cənubi 

Qafqazdakı dayaq məntəqələrindən biri o lmaqla bərəbər Cənubi A zərbaycanın bir 

növ qapısı idi.  

   Bununla belə Kəlbəli xan İran dövlətinin bu cür tədbirlərinə 

baxmayaraq, öz oğlanlarının köməyi ilə xanlıqda  daxili işləri qaydaya salmağa 

çalışırdı. Onun İran şahı qarşısında əsas vəzifəsi vaxt lı – vaxt ında topladığı 

vergilərin müəyyən hissəsini xəzinəyə göndərməkdən ibarət id i.  

  20-ci ilin əvvəllərində qocalmış Kəlbəli xan Məkkəyə getməyi qərara 

aldığından, xan lığ ın idarəsini oğlan larından birinə - Ehsan xana həvalə etdi. 

Ziyarətdən Təbriz vasitəsilə geri qayıdan ixt iyar yaşlı Kəlbəli xan 1820-ci ildə 

doğma vətəndən kənarda vəfat etdi.  

   Kəlbəli xanın ö lümündən sonra Naxçıvan xan lığının idarəsini xanın  

qardaşı oğlu Kərim xan Kəngərli hakimiyyəti öz əlinə keçird i. Lakin o da 

hakimiyyətdə iki ildən artıq qala bilmədi. 1822-ci ildə Hüseyn Mirzə Naxçıvan 

xanlığının  hakimi oldu. Bir il sonra isə, 1823-cü ildə Kərim xan enidən 

hakimiyyətə qayıtdı. Kərim xan  

 

 

 

 

                                                                 
1
 Ф.Корф. Воспоинание о Персии. 1834-1835, СПб., 1838, стр. 77.  
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Kəngərlinin hakimiyyətdə olduğu dövr (1823-1827) ikinci Rusiya – İran 

müharibəsinin başlandığı dövrə təsadüf edir.  

  Lakin Kərim xan  yenə də hakimiyyətdə çox qala bilmədi. Şahzadə 

Abbas Mirzə onu Məhəmməd Bağırla əvəz etdi. O, şahzadənin etimadını 

doğrultmadığ ı üçün ikinci Rusiya – İran müharibəsi ərəfəsində sabiq Kərim xanla 

əvəz edildi. 

  Rusiyada baş vermiş dekabristlər üsyanı haqqında xəbər İrana 1826-cı 

ilin əvvəlində çatdı. İran hökuməti üsyanın rus dövlətini zəiflədəcəyini güman edib  

müharibəyə hazırlığ ı daha da sürətləndirdi.  

    Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, yenə də ingilis burjuaziyası İranı yeni 

müharibəyə təhrik edird i. Rusiyaya qarşı müharibə üçün İran feodalları və ingilis 

diplomatları yenidən din i fanatizmdən istifadə etdilər. 1826 -cı il iyul ay ının 13-də 

İranın şiə ali ruhanilərin in başçısı Seyid Məhəmməd müsəlmanları “müqəddəs 

müharibəyə” çağırdı.  

   Beləliklə, Abbas Mirzə 1826-cı il iyul ayının 16-da müharibə elan  

etmədən 60 min lik ordu ilə Araz çayını keçərək Şimali A zərbaycan ərazisinə 

soxuldu. Azərbaycan xalq ı yenidən müharibə qurbanı o ldu.  

   Müharibənin ilk günlərində İran ordusu Şimali Azərbaycanın içərilərinə, 

hətta Şamxora qədər gedib çıxsa da rus döyüşçülərin in güclü təzyiqi altında 

tezliklə geri çəkilməyə məcbur oldu. 1827-ci ilin əvvəli üçün, demək olar ki, 

Şimali A zərbaycanın bütün əyalətləri İran ordusundan təmizləndi.  

  Rus ordusunun müharibənin  ilk çağlarında qazandığı qələbə Naxçıvan və 

İrəvan xan lıq larının müqəddəratında əhəmiyyətli rol oynadı. Şah ordusuna qarşı bu 

bölgədə rus ordusunun hərbi əməliyyatlarına general – leytenant İ.F.Paskeviç 

komandanlıq edirdi. O, 1827-ci il mart ayının 29-da “...xüsusi Qafqaz korpusunun 

komanda heyətini qəbul etdi”
1
. 

 Naxçıvan və İrəvan xanlıqları uğrunda döyüşlərin ilk mərhələsi rus 

ordusu üçün müvəffəqiyyətsizlik nəticələndi. Abbas Mirzənin İrəvan qalasında 

saxlad ığı qarn izon daha güclü müqavimət göstərirdi. İrəvan xan lığ ı uğrunda gedən 

döyüşlərin ilk mərhələsində Paskeviç uğur qazana bilmədi. Ona görə ki, bir 

tərəfdən İrəvanda ingilis silahı ilə silahlanmış qarnizon, digər tərəfdən isə rus 

ordusunun arxasında  
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soyğunçuluqla məşğul olan kürd tayfaları komandanlığın d iqqətini yayındırdı. 

İqlimin sərtliy i də rus əsgərlərinə mənfi təsir edirdi.  

   Yuxarıda deyilən vəziyyəti nəzərə alaraq, general – adyutant Paskeviç 

İrəvan qalasının mühasirəsindən müvəqqəti olaraq əl çəkdi və əsas gücünü səfərbər 

edərək Naxçıvan istiqamət ində hücuma keçdi. İrəvan xanlığı ilə Türkiyə arasında 

əlaqəni kəsmək üçün Paskeviç general – leytenant Krassovskinin hissəsini burada 

saxlad ı. Krassovski həmçinin, İran ordusunun İrəvan qalasında, Sərdarabadda və 

Eçmiədzin  monastırı ətrafında hərəkətin i izləməli id i. Beləliklə, Krassovski həm də 

Araz çayı sahıllərinə nəzarət etməli id i. Krassovskinin sərəncamında 3000 soldat 

var idi. Onlar xüsusi Qafqaz korpusunun 20-ci diviziyasına məxsus idilər. Həmin 

soldatlar Rusiyadan yenicə gətirilmişdilər, lazımi döyüş təcrübəsinə malik 

deyildilər. Məhz buna görə də Krassovskinin sərəncamında qalmış soldatlar 

qarşıda duran vəzifən in öhdəsindən gələ bilmədilər. General – adyutant Paskeviç 

əsas qüvvələrlə Naxçıvan istiqamət ində hərəkət etdikdən sonra İrəvan qalasındakı 

İran qarnizonu hücuma keçərək Krassovskinin qoşununa güclü zərbə endirdi. Bu 

hadisədən xəbər tutan Paskeviç öz qüvvələrinin bir hissəsini Krassovskiyə köməyə 

göndərməyə məcbur oldu. Naxçıvan istiqamətində əməliyyatı general – leytenant 

knyaz Eristovun komandanlığı altında rus qoşunları davam etdirirdi. Eristovun 

komandanlığı altında rus döyüşçüləri Araz çayı üzərindəki keçid i tutmalı, Abbas 

Mirzənin qüvvələrini Naxç ıvana və ya Abbasabad qalasına buraxmamalı idilər.  

    İrəvan istiqamətində hərəkət edən orduya isə general – adyutant 

Benkendorf komandanlıq edird i. Rus ordusunun keçdiyi yerlərdə əhali, hətta 

feodallar belə rus dövlətinin təbəəliyinə qəbul olunmalarını xah iş edirdilər. Bu da 

səbəbsiz deyildi. Həmin məsələ ilə əlaqədar mənbədə  oxuyuruq: “Aprel ayının 30-

da Asaln Sultan general – adyutant Bakendorfun yanına gələrək 300 ailədən ibarət 

Vedi kəndinin əlahəzrət imperatorun himayəsinə qəbul olunmasını xahiş etd i. 

Çünki Vedi kənd əhalisinin Arazın o tayına köçürülməsi təhlükəsi yaranmışdı”
1
. 

Tezliklə rus komandanlığ ı məlumat aldı ki, “Aslan Sultan Arazın o tayına 

köçürülmə təhlükəsini nəzərə alaraq  

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Подробное описание Персии и государств Кабула, Сеистана, Синда, Бальха, 

Белуджистана, земли Хоросана, также Грузии и персидских провинции, присоединенных к 
России, ч. III, М., 1829, стр. 32. 



 

105 

 

öz adamları ilə birlikdə Göyçə gölü yaxınlığında Həsənqalada möhkəmlənmişdir”
1
. 

Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, İran hökmdarları həmişə yerli əhalini İran ın 

içərilərinə köçürməyə çalışırdılar. Lakin İran işğalçılarının belə təşəbbüsü çox 

zaman baş tutmurdu. Müasirlərindən biri yazır: “Nağı xan və vəkil İs mayıl ağa 

Ağrı dağı yaxınlığında olan qarabağlılara (qarapapaqçılar – red.) naxçıvanlılarla 

birlikdə İrana köçürü lməkdən ehtiyat etdikləri üçün müqavimət göstərməyə 

hazırdırlar”
2
. Onalrın əksəriyyətinin yeməyə çörəyi belə yox idi, yalnız süd və 

pendirlə qidalanırdılar. Buna baxmayaraq, müqavimət göstərir və doğma 

yurdlarından uzaqlaş maq istəmirdilər. Göründüyü kimi, ikinci Rusiya – İran 

müharibəsi dövründə yerli əhali istər – istəməz nizami o rduya qoşulmaqla rus 

ordusunun gücünü artırırdı.  

   Rus ordusunun yeni qüvvələrinin yaxınlaşması ilə İrəvan qarnizonu 

qalaya çəkilməyə məcbur oldu. İrəvan qalası yenidən mühasirəyə alındı. 

Paskeviçin komandanlığ ı altında olan hissələr isə qısa fasilədən sonra Naxçıvan 

istiqamət ində hərəkət etməyə başladı.  

   Rus orodusunun hərəkəti çox çətin bir şəraitdə davam ed irdi. Bir 

tərəfdən dəhşətli istilər, digər tərəfdən isə ordunun keçdiyi yolların çətinliyi rus 

ordusunun normal hərəkətinə mane olurdu. Rus ordusunun keçdiyi ərazidə yaşayan 

əhali əvvəlcədən zorla Arazın o tayına köçürülmüşdü. Ona görə də ərzaq 

çatışmırdı. Yayın isti keçməsinə, ərzağın və yemin çatış mamasına baxmayaraq, 

general–adyutant Paskeviçin komandanlığ ı alt ında yorğun, taqətdən düşmüş, lakin 

yeni torpaqlar əldə etmək hərisliyi rus soldatlarını altı günə Naxçıvana  çatdırdı. 

Rus qoşunları hərəkət etdikləri zaman yolda heç bir düşmənə rast gəlmədilər. 

Yaln ız Naxçıvan qalası yaxınlığında Həsən xan ın və Nağı xan ın komandanlığı 

altında olan İran süvariləri ilə rastlaşdılar. Knyaz Eristovun komandanlığ ı ilə rus 

döyüşçüləri hücuma keçərək İran süvarilərini  geri oturtdular.  

    Darmadağın olmuş İran süvariləri qalada g izlənməyə macal tapmayıb  

Naxçıvan sərhədini tərk etdilər. Birinci – İran müharibəsi dövründə olduğu kimi, 

yenə də Naxçıvan əhalisi rus ordusuna  
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müqavimət göstərmədi. Nəticədə, 1827-ci il iyunun 26-da rus qoşunları Naxçıvana 

daxil oldular.  

    Rus qoşunları bir güllə belə atmadan şəhərə daxil olduqdan sonra yaxın  

kəndlərin 2000 ailədən artıq əhalisi Rusiyanın tabeliyində olmaq istədiyini bildirdi. 

Çünki İran sərbazlarından fərqli olaraq rus komandanlığı yerlərdə soyğunçuluğa və 

dağıntıya yol vermird i. Təkcə bu fakt ı göstərmək kifayətdir ki, qələbə zəfəri ilə  

Naxçıvana daxil o lmuş rus ordusunun komandanlığı 1000 başa qədər qaramalı 

əhalidən pul ilə aldı. Bundan sonra əhali də düşərgəyə gələrək ehtiyat etmədən 

əsgərlərə pul ilə ərzaq məhsulları satırdılar. Halbuki İran sərbazları yalnız yerli 

əhali hesabına dolanırdılar.  

     Rus qoşunları qalanı tutduqdan sonra, Abbas Mirzə danışıqlar aparmaq  

məqsədi ilə Nəcəf Əli Soltan Əşrəfi general – adyutant Paskeviçin yanına 

göndərdi. Danışıq zamanı Nəcəf Əli Sultan Əşrəfi b ild ird i ki, Gülüstan 

müqaviləsinə görə Rusiya dövlətinin tərkibinə keçmiş Lənkəran və Başaparan 

kəndini Rusiyaya “güzəştə” getməyə razıd ır. Lakin danışıqların gedişindən 

aydınlaşır ki, Əşrəfin in əsas məqsədi daha çox casusluq olmuşdur. O əsasən rus 

ordusunun sayı və vəziyyəti ilə maraqlan ır və bu kimi məlumatlar toplamağa 

çalışırdı. Odur ki, barışıq haqqında danışıqlar baş tutmadı və müharibə davam e tdi.  

   Paskev iç qoşunların ın müəyyən hissəsini Naxçıvanda saxlayaraq əsas 

qüvvələri Abbasabad qalası üzərinə yeritdi. Bu qala Naxçıvanın cənub-qərbində 10 

km-lik məsafədə yerləşirdi. Bu qala Araz çayı üzərindəki keçidin  qorunmasını 

təmin etməklə yanaşı, həm də Cənubi Azərbaycana gedən yolu bağlayırdı. İarn 

tarixçisi Mirzə Məhəmməd Tağı xan yazırd ı ki, general Paskeviçi Abbasabad 

qalasına Kəlbəli xanın oğlu Ehsan xan dəvət etmişdi. Halbuki Abasabad qalasına 

İran dövləti onu komandan təyin etmişdi.Hadisələrin gedişi göstərir ki, onun rus 

komandanlığı ilə g izli əlaqəsi olmuşdur
1
. 

   A zərbaycan tarixçisi Mirzə Adıgözəl bəy də, demək olar ki, eyni fikirdə 

olmuşdur. Tədqiq olunan dövrdə rusların xidmətində olan Mirzə Adıgözəl bəy 

yazmışdır: “Həmin dövrdə Abbasabad qalasını qoruyan və müdafiə edən 

naxçıvanlı Ehsan xan... mənim yanıma aşağıdakı xahişlə adam göndərdi: “Knyaza 

xəbər verin ki, bizə doğru hərəkət etsin. O gələn kimi qalanı ona təsllim 

edəcəyəm”
2
.  
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Sözsüz ki, Abbasabad qalasının təslim olmasından Ehsan xanın ro lu 

olmuşdur.Məlumdur ki, rus komandanlığı qalanı tutmaq üçün xüsusi plan 

hazırlamışdı. 1827-ci il iyulun 1-dən 2-nə keçən gecə rus qoşunları Abbasabad 

qalası qarşısında səngərlər qazaraq qalanı mühasirəyə aldılar. Tezliklə məlum oldu 

ki, Abbas Mirzənin rəhbərliy i alt ında olan qüvvələr qalada mühasirəyə düşmənləri 

xilas etmək üçün cəhd göstərir. Bu xəbəri eşidən general Paskeviç mühasirə 

qüvvələrinin bir hissəsini Abbasabad qalası ətrafında saxlayaraq 8 batalyon piyada 

qoşun, artilleriyanın bir hissəsi və iki ulan süvari diviziyası ilə birlikdə düşmən 

yürüşünün qarşısını almaq məqsədilə  hərəkət etdi.  

   Piyadalar sürətlə axan Araz çayını keçmək üçün Paskeviçin əmrilə hava 

ilə doldurulmuş tuluqlardan körpü düzəltdilər. Müasirlərin verdiyi məlumata görə, 

hava doldurulmuş tuluqlardan körpü düzəldilməsi Paskev için kəşfi idi. Bu körpü 

vasitəsilə piyadalar, süvari qüvvəkəri, hətta toplar da keçirildi.  

   1827-ci il iyulun 5-də Araz sahilində qanlı döyüş oldu. Sayca az 

olmasına baxmayaraq, hərbi texn ikadan istifadə edən rus soldatları sayca daha çox 

olan düşməni üstələdi. “Cavan bulağı” yaxın lığ ındakı döyüşdə Abbas Mirzən in 

qoşunu məğlub olub geri çəkild i. Rus qoşunları düşmənin 2000 nəfər can lı 

qüvvəsini əsir aldı, çoxlu qənimət və bayraq ələ keçirdi. A li baş komandan şahzadə 

Abbas Mirzənin özü də az qala əsir düşəcəkdi. Döyüşlərin gedişində Abbasabad 

qalasının qarnizonu İran sərbazlarına kömək etmək məqsədi ilə qaladan çıxmağa 

cəhd etsə də qalanın ətrafında saxlanılan rus qoşunlarının müqavimət inə rast 

gələrək geri çəkilməyə məcbur o ldu.  

   “Cavan bulağı” yaxınlığında gedən döyüşdə rus ordusunun qələbəsi 

Abbasabad qarnizonunu büsbütün ruhdan saldı. Bu qələbədən bir gün sonra 

general – adyutant Paskeviç qalanın təslim olunmasını bir daha tələb etdi. Qaladakı 

qoşunların komandanı Məhəmməd Emin xan şahın və şahzadənin razılığını almaq 

üçün üç gün möhlət istədi. Lakin bu təklif rus komandanlığ ı tərəfindən rədd edildi. 

Tezliklə Ehsan xanın təzy iqi ilə Məhəmməd Emin xan rus ordusunun düşərgəsinə 

iki nəfərdən ibarət nümayəndə göndərdi. Onlar qalan ın təslim olması haqqında 

Paskeviçə məlumat verdilər. “XVII-XIX əsrlərə aid Naxçıvan əlyazma sənədləri” 

adlı kitabın müqəddiməsində deyilir ki, “İranın hərbi xidmətində olan polkovnik 

(sərhəng) Ehsan xan 1827-1828-ci illərin müharibəsi dövründə İrana  
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xəyanət edərək rusların tərəfinə keçdi və Abbasabad qalasının edilməsinə təsir 

göstərdi”
1
.  

    XIX əsrin İran tarixçisi Rza Qulu xan Hidayət yazır ki, Abbasabad 

qalasının idarəsi naxçıvanlı Ehsan xana tapşırılmışdı. Sərbazların baş komandanı 

Məhəmməd Emin xan, Dəvəli Qacar və Abbas xan Bəxt iyari qalan ın 

müdafiəsinəcavabdeh idilər.  Lakin Ehsan xan mərkəzi hakimiyyətin nümayəndələri 

ilə hesablaşmadan, Paskeviçi Abbasabada dəvət etmiş və qalanı ona təslim 

etmişdir. İran tarixçisi belə hesab edir ki, o, Ağa Məhəmməd xan tərəfindən kor 

edilmiş atasının intiqamın ı almışdır
2
. Tarixi ədəbiyyatda Ehsan xana münasibətdə 

müxtəlifliyə baxmayaraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, Abbasabad qalasının rus 

komandanlığına təslim edilməsində Ehsan xan əsas rol oynamışdı.Abbasabad 

qalasının rus ordusuna təslimin in şahidi bunu belə təsvir edir: “İyun ayının 7-də 

general – adyutant Paskeviç qərargah üzvlərinin müşayiətilə toplar düzülmüş 

meydana gəldi. Düşmən qarnizonunun döyüşçüləri silah larını meydanda tökərək 

qaliblərin yanından keçib bayraqlarını təhvil verird ilər. Qalanın baş komandanı 

şahın yeznəsi Məhəmməd Emin  xan şəhərin açarını gətird i. Qənimətlərin içərisində 

18 top və külli miqdarda hərbi sursat var idi”
3
. 

     Abbasabad qalasının alın masında Qafqaza sürgün edilmiş dekabrist 

Puşşin və Azərbaycanın görkəmli maarifçisi Abbasqulu Ağa Bakıxanov da iştirak 

etmişdilər. Abbasabad qalasının mühasirəsindəki döyüş rəşadətinə görə 1827-ci il 

iyulun 5-də Abbasqulu Ağa Bakıxanova ştabs -kapitan  rütbəsi verild i. Xüsusi 

Qafqaz korpusundakı tərcüməçilərdən biri də mayor Mirzə Məhərrəm Hacıbəyov 

idi. A zərbaycanın mütərəqqi fikirli nadir ziyalılardan biri olan Mirzə Məhərrəm 

Hacıbəyov Rusiya – İran müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ordenə layiq 

görülmüş və ona ömürlük təqaüd təyin edilmişdi
4
.  
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                Naxçıvanın və Abbasabadın sərbazlardan təmizlənməsi yerli əhalin in 

sevincinə səbəb oldu. Çünki İran hakimiyyəti tərəfindən yerli əhali dəhşətli 

dərəcədə istismar olunurdu.  Məhz elə buna görədir ki, Naxçıvan xanlığın ın 50 

nəfərdən ən hörmətli şəxsi bu hadisə ilə  əlaqədar öz minnətdarlığ ını b ild irmək 

üçün Paskeviçə məktub təqdim etmişdi. Onların məktubunu Abbasqulu Ağa 

Bakıxanov rus dilinə çevirmişdir.  

   Naxçıvan və Abbasabad qalası rus qoşunları tərəfindən işğal edildikdən 

sonra, iyulun 13-də Abbas Mirzə Paskev içə təqdim etmək üçün öz nümayəndələri 

ilə məktub göndərdi. Məktubun məzmunu ilə tanış olan Paskeviç nümayəndələrə 

bildirdi ki, o, hücum əməliyyatın ı dayandırmağa hazırdır, b ir şərtlə ki, İranla 

Rusiya arasında sərhəd Araz çayı üzrə müəyyənləşdirilsin və İran dövləti Rusiyaya 

təzminat versin.  

  İran hökuməti təklif olunmuş şərtlə razılaşmadığı üçün müharibə edən 

tərəflər arasında danışıqlar kəsildi. Lakin həmin dövrdə Türkiyə ilə münasibətlər 

kəskin ləşdiyi üçün mərkəzdən Paskev içə göstəriş verilmişdi ki, müəyyən 

müvəffəqiyyət qazandıqdan sonra düşmənlə sülh müqaviləsi bağlamağa çalışsın.  

   İran tərəfi ilə sülh müqaviləsi bağlamaq üçün Peterburqda hazırlanmış 

şərtlərlə əlaqədar məsələləri həll etməyi Paskeviç A.S.Qriboyedova həvalə etdi. 

Danışıqlara başlamaq üçün Qriboyedov 1827-ci il iyulun 30-da Abbas Mirzən in 

qərargahına getdi. Danışıqların gedişində bir sıra məsələlərə toxunuldu. Biz 

danışıqların yalnız Naxçıvan xanlığına aid hissəsindən bəhs edəcəyik. 

A.S.Qriboyedov aşağıdakı şəkildə bəyanat verdi: “...Keçən il İran ordusu bizim 

sahib olduğumuz Qafqaz istiqamət ində çox irəlilədi. İndi isə biz İrəvan və 

Naxçıvan vilayətlərini keçərək Araz çay ına çatdıq və Abbasabada sahib olduq ...” 

Abbas Mirzə Qriboyedovla xeyli mübahisədən sonra, nəhayət tələb etdi ki, Rusiya 

zəbt etdiyi İrəvan və Naxçıvan xanlıq larını İrana qaytarsın. “Siz ümumdünya 

işğalçısı kimi hər yeri işğal etmək istəyirsiniz . Vilayətləri tələb etməklə yanaşı, 

həm də pul istəyirsiniz və amma heç bir şərtlə razılaş maq belə istəmirsiniz”, - deyə 

Abbas Mirzə bild irmişdi. Qriboyedov bir diplomat kimi cavab vermişdi: “Hə r 

hansı müharibə qurtardıqdan sonra baxmayaraq ki, tərəfinizdən ədalətsiz olaraq 

başlamışdır, biz öz sərhədlərimizlə bərabər rəqib in də sərhədlərini 

müəyyənləşdirdik. Elə ona görədir ki, hazırkı vəziyyətdə İrəvan və Naxçıvan  
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vilayətlərini b izə güzəşt edilməsin i tələb edirik. Pul isə elə bir silahdır ki, onsuz nə 

müharibə etmək olar, nə də t icarət...pul tələb etməklə biz öz rəqib imizi bizə zərər 

vurmaq imkanından məhrum etmək istəyirik”
1
. 

    Tərəflər uzunmüddətli danışıqlardan sonra, gələcək müqavilənin  

şərtlərinə qayıtdılar. Abbas Mirzə təklif etdi ki, ruslar Qarabağa, o isə Təbrizə 

doğru geri çəkilsin.Naxçıvan vilayəti Abbasabaddan savayı bitərəf elan olunsun. 

Abbasabad qarnizonunu ərzaqla təchiz etməyi də Abbas Mirzə öz üzərinə götürdü
2
.  

    Uzun mübahisədən sonra tərəflər belə qərara gəldilər ki, Qriboyedov 

gələcək müqavilənin şərtlərini tərtib edərək Abbas Mirzəyə göndərsin. Lakin b ir 

gün sonra qərarlaşdırılmış şərti pozaraq iran lılar barışıqlar barədə təklifi 

Qriboyedova təqdim etdilər.  

  Sonralar Qriboyedov yazırdı: “İran lılar tərəfindən tələb edilirdi ki, 

Abbasabaddan başqa Naxçıvan vilayətin i, həmçinin Eçmiədzin i tərk edək. A llah ın 

bu iqamətgahını qorumaq üçün burada iki pristav – həm b izim, həm də onlar 

tərəfdən saxlamaq kifayətdir. Orada nə rus və nə də İran qoşunu saxlanılmalıd ır”
3
. 

    Beləliklə, tərəflər qəti qərara gələ bilmədilər. Qriboyedov Abbas 

Mirzənin qərargahın ı hədə ilə tərk etdi: “Biz əməliyyatı davam etdirərək 

Azərbaycanı ələ keçirdikdən sonra, bu geniş vilayətin müstəqilliy ini təyin edəcək 

və heç kimə imkan verməyəcəyik ki, on fərsəng belə sərhədə yaxınlaşsın”.  

    İran la danışıqları müvəffəqiyyətlə başa çatdıra bilməyən rus 

komandanlığı döyüşçülərə müvəqqəti olaraq istirahət verməyi və sonradan İranla 

hərbi əməliyyata başlamağı qərara ald ı.  

    Ehsan xanı Naxçıvanın hakimi təyin etdikdən sonra, Eristovun 

komandanlığı alt ında rus qoşunları havaların çox p is keçməsi ilə əlaqədar 

Qarababa adlı yerdə cəmləşdilər. Rus ordusunun əsas hissəsi Paskeviçin 

komandanlığı altında İran qoşunlarının toplandıqları İrəvan, Sərdarabad və 

Eçmiədzin istiqamətində hərəkət etdi.  

   Rus ordusunun əsas hissəsi Naxçıvandan uzaqlaşan kimi knyaz Eristova 

xəbər çatdı ki, Abbas Mirzə öz qüvvələri ilə Naxçıvana  
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hücum etmək üçün Şərurdan Xoka gəlmişdir. Maraq lıd ır ki, rus qoşunların ın 

istirahət məqsədilə Qarababa düşərgəsinə köçmələri İran komandanlığı tərəfindən 

rusların geri çəkilməsi kimi q iymətləndirilmişdir.  

    1827-ci il sentyabrın 15-də knyaz Eristov qrenader rotası və piyada 

polkları ilə birlikdə rəqib i qarşılayaraq  məğlub edib Abbasabad qalasının 30 

verstliyindəki Qotçaçaya qədər izləd i. Abbas Mirzənin 4-5 minə qədər sərbazı 

Araz çayın ı keçərək intizamsız qaydada Xok yoluna çıxd ılar. Bir neçə gündən 

sonra, sentyabrın 23-də Eristov öz qoşunlarını polkovnik Vısoskinin komandanlığı 

altında müharibədən əvvəl Şıxəli bəyin hakim təyin olunduğu Ordubada göndə rdi. 

Müharibədən əvvəl Fətəli şah Naxçıvan diyarında böyük nüfuza malik olan Kəlbəli 

xanın oğlanları Ehsan xan və Şıxəli bəyi  strateji cəhətdən əhəmiyyətli Abbasabada 

və Ordubada hakim təyin etməklə Naxçıvan feodallarının etimadını qazanmağa 

çalışırdı. Lakin Abbasabadda Ehsan xan, Ordubadda isə Şıxəli bəy şahın etimadını 

doğrultmadılar. Şıxəli bəy rus ordusunu müqavimətsiz olaraq şəhərə buraxdı. Bu 

münasibətlə müasirlərdən biri yazır: “...Tezliklə (rus qoşunları - red.) şəhərə 

yaxınlaşdılar, şəhərdə olan sərbazlar baş götürüb qaçdılar, o rada yalnız Şıxəli bəy 

qaldı. Ordubad vilayətin in hakimi Şıxəli bəy Naxçıvan polkunun komandiri qardaşı 

Ehsan xan kimi b izə (ruslara – red.) sədaqətli idi”
1
.  

   Şıxəli bəyin xidmət ləri təkcə qeyd olunanlarla bitmir. O, 400 atlı ilə  

Naxçıvan polkunun döyüşçüləri ilə Araz çayını keçərək Naxçıvandan və 

Ordubaddan Arazın o tayına zorla köçürü lmüş əhalinin geri qaytarmışdı. Daha 

sonra o, Dizmar bəylərin i özünə tabe etməklə Cənubi Azərbaycan şəhəri Mərəndlə 

Ordubad arasında əlaqə yaratmışdı. Daha sonra Şıxəli bəy öz orudus ilə Mehridən 

cənubda yerləşən Kürdad qalasına getmişdi. Bu qala “yerli əhali tərəfindən ən 

güclü qala” hesab edilirdi. Şıxəli bəy çox da çətinlik çəkmədən qalanı tutmuş, 

orada 150 nəfərdən ibarət qarnizon saxlamışdı, yerli əhalini özünə tərəf çəkmişdi
2
. 

Şıxəli bəy Kürdad qalasında ələ keçirdiyi çoxlu barıt və topla rusların düşərgəsinə 

qayıtmışdı.  
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        Sonralar Qriboyedov rusların qərargahında bildirmişdi: “Mən belə hesab 

edirəm ki, Şıxəli bəyin tərəfin i saxlamaq lazımdır. Onlarla hörmət lə və 

mehribancasına davranırdım”
1
. Elə həmin dövrdən də Şıxəli bəy rus ordusunun 

sıralarında öz mövqeyini möhkəmlətdi.  

   Paskev için komandanlığ ı altında rus qoşunlarının əsas hissələri İrəvan 

xanlığına yola düşdüyü zaman general Eristov Ordubadı tutaraq Araz çayını keçdi 

və heç bir müqavimətə rast gəlmədən Cənubi A zərbaycan ərazisində irəliləməyə 

başladı. Təbrizə girərkən rus qoşunları, demək olar ki, heç bir maneəyə rast 

gəlmədilər. Paskeviçin raportundan və diplomat ik agent Karqanovun 

məlumatından aydın olur ki, 1827-ci ilin başlanğıcında Təbriz şəhərində, həmçin in 

bütün Cənubi Azərbaycanda xalq Qacar sülaləsinə nifrət edirdi.  

   Paskev için komandanlığ ı altında rus ordusu buğda və digər ərzaq  

ehtiyatı çox olan Sərdarabad qalasını mühasirəyə aldı. Müasir Ermənistanın 

ərazisində rus ordusu ilə İran sərbazları arasında ilk döyüş 1827-ci il avqustun 17-

də Aştarak və Uşqan kəndləri yaxınlığında oldu. Bu döyüşdə rus qoşunları erməni 

və gürcü könüllülərin in köməyi ilə  düşmən üzərində qələbə çald ı.  

    Aştarak yaxınlığındakı döyüş əslində Sərdarabad qalasının taleyin i həll 

etdi. Qala 1827-ci il sentyabrın 20-də təslim o ldu. Bundan sonra rus qoşunları 

İrəvan qalasını mühasirəyə aldılar. Alt ı gün müqavimət göstərdikdən sonra y erli 

əhalinin təzyiq i altında 1827-ci il oktyabrın 21-də qala təslim o ldu. 3 min nəfər 

İran sərbazı əsir alındı, qalan ın komendantı Sübhanqulu xan, 46 top və 4 bayraq 

rus qoşunlarının əlinə keçdi.  

   İrəvan xanlığının əhalisi, xüsusilə azad olduqları üçün  rus 

komandanlığına minnətdarlıqlarını b ildirir, özlərin in ərzaq ehtiyatların ı rus 

qoşunlarına verirdilər. Arxi sənədlərində yerli əhalinin, o cümlədən feodalların 

Rusiyaya meyilli o lduqları təsdiq edilir. İrəvan qalasını almış rus bölmələrin in 

komandiri general Paskev içə “...erməni cəmiyyəti arxiyepiskop Nerses vasitəsilə 

hərəkəti müsəlmanları b ir qədər ehtiyatlı o lmağa ə d iplomatik  
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addım atmağa məcbur etdi. Onlar da öz aralarında sözləşib min manat gümüş pul 

toplayıb Paskeviçə verdilər ki, qalib xr istianlar yerli müsəlmanlardan 

şübhələnməsinlər”
1
.  

   İrəvan qalasını tutduqdan sonra rus qoşunları 1827 və 1828 -ci illərdə 

Cənubi Azərbaycanın ərazisində gedən döyüşlərdə İran sərbazları üzərində bir sıra 

qələbələr qazandılar.  

   Rus qoşunlarının yeni hücumları İran ın hakim dairələrini daha çox 

təşvişə saldı. A.V.Fadayevin yazdığına görə, həmin dövrdə “Qacarlar hərbi və 

diplomatik müqaimət göstərməkdən tamamilə məhrum olmuşdular”
2
. İranın 

məğlubiyyətini görən İngiltərə döyüşən tərəflər arasında vasitəçil ik etməyə məcbur 

oldu.  

    Beləliklə, 1828-ci il fevralın 10-da Türkmənçay kəndində (Cənubi 

Azərbaycanda) bağlanmış müqavilə ikinci Rusiya – İran müharibəsinə son qoydu.  

   Türkmənçay müqaviləsinə görə, İran gümüş pulla 20 milyon manat 

həcmində təzminat verməli id i. Həmçin in Gülüstan müqaviləsinin şərtlərinə görə, 

Naxçıvan və İrəvan xanlıqları Rusiyaya birləşdirild i. Maraqlıdır ki, bu məsələ 

1829-cu il sentyabrın 2-də Rusiya ilə Os manlı Türkiyəsi arasında bağlanmış 

Ədirnə müqaviləsində də bir daha təsdiq edildi. 1828-1829-cu illərdə Rusiya ilə  

savaşda məğlub edilmiş Türkiyə belə b ir təsdiqlə razılaşmağa məcbur o ldu. 

Naxçıvan xanlığın ın işğalı ilə Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı başa 

çatdı. 

   İlk dövrlərdə çar hökuməti Azərbaycanın digər xan lıq larında olduğu 

kimi, Naxçıvanda da eyni siyasət yeridir və xanlıqdaxili muxtariyyət hüququ 

verird i. A zərbaycan xanlıqlarını öz torpaqlarına qatdıqdan sonra, yerlərdə xan 

üsuli-idarəsirus ordusunun polkovniki rütbəsini almış Ehsan xana tapşırıld ı.  

    Naxçıvan xan lığ ını əvvəlki qanunlarla idarə etməklə yanaşı, Ehsan xan  

rus dövlətinin qanunlarına tabe olmağa məcbur id i. Ehsan xanın “xidmətini” 

səmimiyyət kimi qəbul edən Rusiyanın hakim dairələri ona etibar edirdilər.  
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        Rusiya hökuməti özünü “səxavətli” göstərsə də Cənubi Qafqazda işğal etdiyi 

torpaqlarla müstəmləkəçilik siyasətini tədriclə həyata keçirirdi.  

   Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı nəticəsində burada rus 

çarizminin müstəmləkəçilik siyasəti bərqərar olsa da, ölkədə uzun müddət davam 

edən feodal pərakəndəliy inə son qoyuldu.  

    Çar Rusiyası özünün cənub sərhədlərini möhkəmlətmək məqsədilə 

Naxçıvan və İrəvan xanlıq larını ləğv etdi. I Nikolay ın 21 mart 1828-ci il fərmanına 

əsasən ləğv olunmuş bu iki A zərbaycan xanlığının ərazisində süni şəkildə “erməni 

vilayəti” yarad ıld ı. Həmin inzibati bölgü 1840-cı ilə kimi davam etdi.  

   Rusiya ilə İran dövlətləri arasında gedən müharibələrdə İran məğlub 

olsa da torpaq itirmədi. Əksinə, Cənubi Azərbaycanı əldə etdi. Azərbaycanın şimal  

torpaqlarını isə çar Rusiyası sahib oldu. Bu müharibələr nəticəsində yalnız 

Azərbaycan xalq ı itirdi – müstəqilliyini, özü də uzun müddətə.  
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