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ŞİMAL-QƏRBİ AZƏRBAYCANIN TARİXİ
YENİDƏN YAZILIR
Azərbaycan MEA Tarix İnstitutunun
“Qafqaz tarixi” şöbəsi əməkdaşlarının hazırladığı
“Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi” monoqrafiyasına

ÖN SÖZ
Şimal-Qərbi Azərbaycan ərazisi yurdumuzun nadir tarix
xəzinəsidir. Ulu babalardan yadigar qalıb bu xəzinə bizə. Lakin
bu müqəddəs əmanətin əsl sahibləri olan biz, min-min təəssüflər
olsun ki, həmin qiymətli xəzinədən lazımınca xəbərdar deyilik.
Dərindən araşdırmamışıq bu diyarın tarixini. Yad əllər isə hey
oynamışdır bu zəngin tarix xəzinəmizdə. Dəridən-qabıqdan çıxmışlar saxtalaşdırmaq və “özününküləşdirmək” üçün qədimdən
də qədim olan bu Azərbaycan ellərinin tarixini. Cürbəcür adlar
qoyulmuşdur bu torpaqlara, bu obalara, ən qədim zamanlardan
bəri burada yaşayan yerli Azərbaycan əhalisinə, o cümlədən də
Alban etnoslarına. Hamısı da xüsusi məqsədlə, bəd niyyətlə…
Lakin ilk mənbələrdəki zəngin və təkzibolunmaz faktlar,
uzaq qərinələrdən bu günlərə yadigar qalmış maddi və mənəvi
mədəniyyət nümunələri, heç kəsin istəyindən asılı olmayaraq
yaşanmış real tarix, bir də bütün bunlara söykənən vicdanlı
qələm sahibləri həmişə sadiq qalmışlar bu həqiqətə: Azərbay
canın ən qədim və qüdrətli dövlətlərindən olan Albaniyanın ən
mühüm və mərkəzi vilayətlərindən biri idi Şimal-Qərbi Azərbay
can, həmçinin bu əraziyə bitişik olan Dağıstanın böyük bir
hissəsi də! Albaniyanın paytaxtı qədim Qəbələ də elə bu diyarda
idi. Məhz buradan başlanırdı Azərbaycan Albaniya dövlətinin
hərbi-siyasi həyatı. Bir zamanlar Qanıx (Alazan) və Qabırrı
(İori) çaylarının yuxarılarına doğru uzanıb gedirdi Albaniya torpaqları, qədim Alban mədəniyyətinin yayıldığı ərazi!
Bu baxımdan oxuculara təqdim olunan “Şimal-Qərbi
Azərbaycan tarixi” kollektiv monoqrafiyası tarixşünaslığımızda
yaranmış bir çox boşluqları doldurur, müəlliflərin illər boyu top3

ladığı sənədlər əsasında elmi dəyərlərə söykənərək bu torpaqların qədim dövrlərdən bugünümüzədək Azərbaycana məxsus
olduqlarını sübuta yetirir.
Monoqrafiyada, hər şeydən əvvəl, Azərbaycan torpaqlarının
tarixi keçmişinə nəzər salınır. Car-Balakən camaatlığının, İlisu
sultanlığının əzəli Azərbaycan torpaqları olduğunu sübut edən
ilk mənbələrə, birinci növbədə antik müəlliflərə – Strabon,
Ptolomey, Böyük Plini, Yevstafi və başqalarının əsərlərinə
müraciət edilir. Bütün bu mənbələr isə birmənalı olaraq CarBalakən camaatlığı və İlisu sultanlığı ərazilərinin, habelə onlara
qonşu olan çox geniş ərazilərin məhz Azərbaycan Albaniya
dövlətinə məxsus olduğunu təsdiqləyir. Antik müəlliflərin əsər
lərində dönə-dönə təkrarlanan və bir-birini təsdiqləyən həqiqət
ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Albaniya dövləti qərbdə İberiya,
şərqdə isə Xəzər dənizi ilə həmsərhəd idi; Və ya albanlar Xəzər
(Kaspi, Hirkan) dənizi ilə iberiyalıların arasındakı torpaqlarda
yaşayırdılar; Albaniyanın qərb sərhədləri Sarmat və ya Qafqaz
qapılarından (indiki Dəryal keçidindən – Y.M.) başlanırdı.
Beləliklə, Şimali Azərbaycan torpaqlarını əhatə edən
Albaniya dövləti qərbdə Tiflis və Telavi də daxil olmaqla çox
geniş əraziləri əhatə edirdi. Tamamilə haqlı olaraq qeyd edilir ki,
Azərbaycanın şimal-qərb sərhədləri ərəb işğalları dövründə də
dəyişmədi. Başqa sözlə, keçmiş Azərbaycan Albaniya dövlətinin
bütün torpaqları Ərəb Xilafəti dövründə Arranın tərkibinə daxil
idi. Ərəb tarixçiləri, səyyahları Tiflisi Arranın üçüncü böyük
şəhəri və ya İslamın sərhəd şəhəri kimi təsvir edir, bu şəhərin
əhalisinin sünni məzhəbindən olan müsəlmanlardan ibarət olduğunu yazırlar. Təkzibolunmaz tarixi faktdır ki, Ərəb Xilafətinin
süqutu zamanı burada mərkəzi Tiflis şəhəri olmaqla Tiflis əmirliyi
adlanan bir müsəlman dövləti yaranmışdı. Bu müsəlman
əmirliyi yalnız 1122-ci ildə IV David (və ya Qurucu David)
tərəfindən aradan qaldırıldı və həmin vaxtdan Tiflis gürcülərin
əlinə keçdi. Bu işğalla bağlı olaraq sonralar Azərbaycanın həmin
ərazilərinin tarixi gürcü tarixşünaslığında saxtalaşdırıldı və tarixi
həqiqət təhrif olunaraq bu Azərbaycan torpaqları, “Şərqi Gürcüs
tan” və ya “Kaxeti” kimi qələmə verilməyə başladı. IV David,
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eyni zamanda, Şimal-Qərbi Azərbaycanın digər torpaqlarını, o
cümlədən Car-Balakən camaatlığının keçmiş ərazisini də işğal
edə bildi. Lakin işğalçılar bu Azərbaycan torpaqlarında möh
kəmlənə bilmədilər və çox keçmədən ölkədən qovuldular. Və
sonralar bu torpaqlar bütün tarix boyu Azərbaycan dövlətlərinin,
o cümlədən Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin
ayrılmaz tərkib hissələri olaraq qaldı. Zaman-zaman Qaraqo
yunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi və Osmanlı imperiyalarının tərkibinə
daxil olan Gürcüstan isə dövlət müstəqilliyini itirdi. İslamı qəbul
edən gürcü hakimləri Ağqoyunlu, Səfəvi və Osmanlı hökmdarlarının vassallarına çevrildilər. Rusiya işğalları ərəfəsində də CarBalakən camaatlığının ərazisi Qanıx (Alazan) və Qabırrı (İori)
çaylarının hər iki sahillərindəki torpaqlarla birlikdə Azərbayca
nın tərkib hissəsi olaraq qalırdı.
Ərəb Xilafətinin süqutundan sonra Cənubi Qafqazda məhz
işğala qədərki, yəni Albaniya dövründəki dövlətçilik ənənələri
dirçəldi. Özü də əvvəlki sərhədlər çərçivəsində! Bu zaman,
Telavi də daxil olmaqla, Tiflisə qədərki Şimal-Qərbi Azərbaycan
torpaqlarında (keçmiş Azərbaycan Albaniya dövlətinin ərazisində)
müstəqil Şəki dövləti meydana gəlmişdi. Azərbaycan Albaniya
dövlətinin varisi olan, qədim alban sülaləsinin idarə etdiyi və
“albanların hökmdarı” titulunu daşıyan Şəki hökmdarları çox
çətin şəraitdə öz müstəqilliklərini uğurla qoruyub saxlayırdılar.
Yeri gəlmişkən, bədxah qonşuların Şimal-Qərbi Azərbaycanın
üzərinə qara örtük çəkmək istədikləri tarix də elə bu vaxtdan,
daha doğrusu, Xilafət dövründən başlanıb.
Məsələ burasındadır ki, təkallahlı dinlərə sitayiş edənləri
müsəlmanlaşdırmaq islamın və Peyğəmbər(ə)imizin prinsiplərinə
zidd olduğu üçün ərəb işğalları dövründə Albaniyanın xristian
əhalisi islam dininin təsir dairəsindən kənarda qaldı. Beləliklə,
ölkədə (Şimali Azərbaycanda–Albaniyada) dini ayrılıq baş verdi:
çoxluq təşkil edən və ölkənin bütün ərazisinə yayılmış olan türkmüsəlman əhali; bir də azlıq təşkil edən və əsasən, Şimali
Azərbaycanın dağlıq qərb bölgələrində yaşayan xristian albanlar. Elə bu vaxtdan da erməni və gürcü kilsələrinin alban
kilsəsini və Albaniyanın qərbində yaşayan xristian əhalini öz
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dini-siyasi və etnik təsir dairələrinə salmaq uğrunda mübarizəsi
daha da gücləndi. Şimali Azərbaycanın dağlıq qərb bölgələri
islamla xristianlıq arasında ən kəskin qarşıdurma məntəqəsinə
çevrildi. Zaman keçdikcə Şimali Azərbaycanın dağlıq qərb
bölgələrinin, о cümlədən Qarabağın dağlıq bölgələrinin xristian
əhalisi qriqoryanlaşdırılmağa və erməniləşdirilməyə başlandı.
Şimali Azərbaycanın şimal-qərb torpaqlarında yaşayan xristian
əhalini isə gürcü kilsəsi öz təsir dairəsinə salmağa çalışırdı.
Beləcə, Albaniyada baş vermiş dini ayrılıq nəticəsində erməni və
gürcü feodallarının qonşu Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları
dövrü başlanırdı. Qonşuların yeritdiyi siyasətin mahiyyəti belə
idi: xristian albanları əvvəlcə erməni və gürcü kilsələrinin təsiri
altına salmaq, sonra erməniləşdirmək və gürcüləşdirmək, daha
sonra isə onların yaşadıqları Azərbaycan torpaqlarına yiyələnmək.
Xilafətin süqutundan sonra yaranmış yerli Azərbaycan döv
lətlərinin bir-biri ilə didişməsi şəraitində düşmənlər üstümüzə
ayaqlandılar. Bütün Vətən torpaqları kimi, yurdun bu diyarı da
yadelli qəsbkarlara qarşı qanlı mübarizə dövrünə qədəm qoydu.
Dədə Qorqud boylarındakı Oğuz igidlərinin “qara donlu
kafirlər”ə sinə gərdiyi, yurdun sərhədlərinin toxunulmazlığı
uğrunda ölüm-dirim savaşlarının getdiyi yerlərdir bu yerlər! Daş
Üz və ya Daş Oğuz da, Şəki də, Qıpçaq da, Oğuz sərkərdəsi
Beləkanın (Bələkanın) adı ilə bağlı Balakən də buradadır.
Minillərlə bundan əvvəl bu torpaqlarda yaşamış ulu babalarının
ruhunu ruhunda, qanını qanında, canını canında yaşadan azərbaycan
türkləri isə, sadəcə olaraq, bu yerlərin ən qədim sakinləri deyil,
eyni zamanda ata-baba irsinin, qədim Oğuz dünyasının davamçıları, kökü minilliklərin dərinliklərinə dayanan maddi və
mənəvi mədəniyyətimizin qanuni varisləridir.
“Hər aşiqin bir dövranı var” – demişlər! Vaxt gəldi Albaniya
dövlətinin də sonu çatdı. Albaniyanın süqutundan sonra paytaxt
bu yerlərdən uzaqlaşdı – Şamaxıya, Bakıya, Təbrizə, Qəzvinə,
nəhayət, İsfahana! Gözdən uzaq, könüldən iraq düşdü Oğuz yurdunun bu bölgəsi. Xalq özü qalxdı öz ata-baba yurdunun –
doğma Vətən torpaqlarının müdafiəsinə. Minlərlə şəhid verildi,
lakin bircə qarış da olsun torpaq verilmədi Ata yurdundan yağı
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düşmənlərə! Yerli hakimlər, el igidləri qılınc çaldılar, nizələrini
sancdılar torpağımıza göz dikən, üstümüzə hücum çəkən yağıların gözlərinə. Bəzən düşmənlər güc də gələ bildilər Vətən savaşına qalxmış, lakin mərkəzdən kömək ala bilməyən Şimal-Qərbi
Azərbaycan bahadırlarına. Yağılar zorla öz dinlərini, adət-ənə
nələrini yaymağa çalışdılar bu Vətən ellərində…
Tarixi zərurət ucundan, qanlı çarpışmalarda qəsbkarlara qarşı
duruş gətirə bilmək, lazım gəldikdə dərhal səfərbər oluna bilmək
üçün bir-birinin ardınca üç dövlətimiz yarandı yurdun bu
guşəsində: Şəki hakimliyi (sonralar Şəki xanlığı), İlisu sultanlığı
və Car-Balakən camaatları. Əslində, yarımasılı feodal hakimlik
ləri olsalar da, bu dövlətlərimizin hər birinin tarixi Azərbayca
nımızın şanlı tarix salnaməsinin şəhid qanı ilə, ölüm-dirim çarpışmaları ilə yazılmış qızıl səhifələridir. Lakin nə qədər acı olsa
da, indiyədək açılmamış səhifələridir.
Hər şeydən əvvəl, Şimal-Qərbi Azərbaycan, sanki, miqyas
etibarı ilə kiçildilmiş Azərbaycandır. Əlbəttə, özünün bütün şanlı
tarixi keçmişi və bugünkü problemləri ilə birlikdə! Bura yurdumuzun tarix boyu ən ağır sınaqlardan şərəflə çıxmış olan alınmaz dostluq qalasıdır.
Şimal-Qərbi Azərbaycan bölgəsi, ümumiyyətlə, Azərbaycan
tarixşünaslığının ən zəif yeridir. Daha doğrusu, nə qədər təəccüb
və təəssüf doğursa da, Azərbaycanın bu regionu yalnız bizim öz
tarixşünaslığımızda – Azərbaycanşünaslıqda diqqətdən kənarda
qalmışdır. Vətənin bu dilbər guşəsini, son dərəcə nadir incilərlə
zəngin olan bu tarix xəzinəmizi yalnız bizim özümüz qədərincə
öyrənməmişik! Bunun əksinə olaraq, qonşu Gürcüstan və
Rusiyanın (xüsusilə Dağıstanın) bəzi tarixçiləri, Ermənistan qaf
qazşünasları Azərbaycanın bu bölgəsinin tarixini öz mənafelərinə
uyğun olaraq tədqiq etməkdə, daha doğrusu, saxtalaşdırmaqda
“böyük təcrübə” qazanmış, doğma yurdumuzun bu bölgəsi üzrə
hətta “ixtisaslaşmış” tarixçilər nəsli də yetişdirmişlər.
Bu baxımdan təqdim olunmuş monoqrafiya illər boyu araşdırılmamış problemləri qaldırır, onları geniş şəkildə işıqlandırır və
tarixi keçmişə obyektiv qiymət verir.
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XVIII yüzilliyin sonlarından başlayaraq çar Rusiyasının işğal
çılıq siyasəti nəticəsində bütün Qafqaz, о cümlədən də Azərbay
can tarixin ən qanlı burulğanına salındı. İşğalçılar ölkənin qərb
dağlıq bölgələrində yaşayan xristian-alban əhalisini “din qardaşlığı” pərdəsi altında şirnikləndirərək müstəmləkəçilik alətinə
çevirdilər. Rusiya eyni siyasətlə, həm də ərazi vədləri ilə şirniklən
dirərək gürcü və erməni feodallarını da silahlandırıb Azərbaycan
türklərinin və bütün Cənubi Qafqazın türk-müsəlman əhalisinin
üzərinə qaldırdı. Beləliklə, Cənubi Qafqazın türk-müsəlman
xalqlarına qarşı bundan sonra 200 ilə qədər davam edən soyqırımları dövrü başlandı...
XIX yüzilliyin əvvəlində Azərbaycan Rusiya ilə Qacarlar
İranı və Osmanlı imperiya arasında qanlı müharibələr meydanına çevrildi. Rusiya ordusunun hərbi əməliyyatlarına başçılıq
edən erməni və gürcü generalları (Madatovlar, Sisianovlar və b.)
işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından daha çox “pay” qoparmaq ümidi ilə ölkəmizin dinc əhalisini qəddarcasına məhv
etməyə başladılar.
Beləliklə, Şimal-Qərbi Azərbaycan XVIII yüzillikdən başlayaraq yağılara qarşı hər qarış Vətən torpağı uğrunda ölüm-dirim
müharibələri meydanına çevrildi. Şəki xanlığı, İlisu sultanlığı,
Car-Balakən camaatları qərb tərəfdən Vətənimizə soxulmağa
çalışan təcavüzkarların qarşısına keçilməz sədd çəkdilər. Hacı
Çələbi xan, Ömər xan (Ümmə xan), Səlim xan, Daniyal sultan
Yurdun bu bölgəsində türk-islam birliyinin gücünü düşmənə
layiqincə göstərdilər. Qanlı general Sisianovun bu yerlərdən
Azərbaycan torpaqlarına soxulmaq planları puça çıxdı.
Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrindən
sonra tarixi Azərbaycanın – Böyük Azərbaycanın şimal torpaqlarına yiyələnən Rusiya imperiyası Azərbaycan xalqının dövlətçilik
şüurunu yox etmək, ata-baba yurdlarını əlindən alıb bölüşdür
mək, soyqırımları, sürgünlər və deportasiyalar yolu ilə Şimali
Azərbaycanı türk-müsəlman əhalidən “təmizləmək” üçün dünya
müstəmləkəçilik tarixinin o vaxtadək heç yerdə görünməmiş
metodlarına əl atdı. Zorla xristianlaşdırma (pravoslavlaşdırma),
erməniləşdirmə, gürcüləşdirmə və ruslaşdırma siyasətinin ən
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kobud və ən “incə” metodları işə salındı; müsəlman kimi doğulan, ömür sürən və dəfn olunan ingiloyun qəbirdən çıxarılıb
“xristian adətləri ilə yenidən dəfn olunmasından” tutmuş, geniş
torpaq sahələri, imtiyazlar paylamaq yolu ilə xristianlığı yaymağa qədər bütün iyrənc vasitələrdən istifadə olundu; əsrlərlə
müsəlman olan və Rusiya müstəmləkəçilərinin özlərinin də
dəfələrlə “müsəlman-ingiloylar” kimi siyahıya aldıqları ingiloylar, işğaldan о qədər də keçməmiş birdən-birə “pravoslav gürcü
lər” kimi qeydiyyata salındılar; qədim alban məbədləri “təmir
edildi” və dönüb oldu “gürcü pravoslav kilsələri”; Şimal-Qərbi
Azərbaycanın, az qala, bütün kəndlərində kilsələr tikilməyə başlandı. Bir sözlə, Şimal-Qərbi Azərbaycanda qədim alban etnosu
olan müsəlman ingiloyları xristianlaşdırmaq (pravoslavlaşdırmaq)
yolu ilə burada yeni bir etnos – gürcü etnosu yaratmaq siyasətinə
başlandı. Lakin ingiloyların böyük əksəriyyətinin inadlı müqavi
mətinə, xalq üsyanlarına səbəb olan bu siyasət iflasa uğradı. Qax
rayonu ərazisindəki bəzi kəndlər istisna edilməklə bölgənin
alban-ingiloy əhalisi öz mənşəyini, dinini və adət-ənənələrini
qoruyub saxladı.
Dini-etnik ədavət toxumu səpməklə qardaş xalqları bir-birinin üzərinə qaldırıb qırğınlar törətmək, türk-müsəlman xalqlarına qarşı tətbiq olunan zorakı köçürmələr, ermənilərin Qacarlar
İranından və Osmanlı imperiyası ərazisindən Şimali Azərbaycan
torpaqlarına köçürülməsi, türk-müsəlman xalqlarına məxsus tarixi
abidələrin məhv edilməsi – bütün bunlar Azərbaycan xalqına
qarşı yeridilən dəhşətli müstəmləkəçilik siyasətinin mahiyyətini
təşkil edirdi.
Yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, bu amansız siyasətin çox
“uzaqgörənliklə” və “incəliklə” düşünülmüş tərəfləri də vardı.
Çar hakimiyyət orqanları işğalçı generalların layihələri əsasında
inzibati-ərazi islahatları həyata keçirməklə, bir tərəfdən
Azərbaycan torpaqları hesabına Cənubi Qafqazda gələcəkdə
erməni dövləti yaradılmasına yol açır, digər tərəfdən gürcülərə
məxsus əraziləri genişləndirir, üçüncü bir tərəfdən isə gələcəkdə
Rusiya ərazisini Azərbaycanın içərisinə doğru genişləndirmək
üçün zəmin hazırlayırdı. Bu siyasətin ən təhlükəli cəhəti isə
9

ondan ibarət idi ki, Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən
bütün yuxarıdakı haqsızlıqları və vəhşilikləri ört-basdır etmək
üçün saxta tarixşünaslıq yaradılırdı. Məqsəd aydın idi: Cənubi
Qafqazın ən böyük etnosu olan Azərbaycan xalqına, habelə
digər türk-müsəlman xalqlarına tarixi keçmişlərini unutdurmaq,
onlara kölə psixologiyası aşılamaq!
Bir sözlə, Cənubi Qafqaz Rusiyaya qatıldıqdan sonra bu
regionda ancaq Azərbaycan xalqının torpaqları əlindən alınıb
bölüşdürüldü, ancaq Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımları və
sürgünlər həyata keçirildi. Məhz bizim torpağımızda erməni
dövləti yaradıldı. Məhz bizim əlifbalarımız əlimizdən alındı.
Məhz bizə qarşı ən amansız repressiyalar həyata keçirildi. Məhz
bizim tariximiz amansızcasına saxtalaşdırıldı…
XIX əsrdə Şimal-Qərbi Azərbaycanın tərkib hissəsi olan
Zaqatala dairəsinin əhalisi daha ağır tarixi ədalətsizliklə üzləşdi:
həmin dövrdə Car-Balakən camaatlıqlarına və İlisu sultanlığına
məxsus Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi Tiflis quberniyasına
daxil edildi. Yalnız 1918-ci ildə tarixi ədalət nisbətən bərpa
olundu. Zaqatala mahalı Milli Şurasının qərarı ilə bu ərazi
Azərbaycana qaytarıldı və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
tərkibinə daxil edildi.
Azərbaycanın tarixi vilayətləri olan Car-Balakən camaatlıqları və İlisu sultanlığının bir hissəsini əhatə edən Zaqatala
dairəsinin siyasi mənsubluğu məsələsi iki gənc respublika arasında kifayət qədər gərginliklərə səbəb olmuşdu. Bu mahal
1917–1921-ci illərdə gürcü siyasi dairələrinin iddia predmetinə
çevrilmişdi, hərçənd ki, 1918-ci il iyunun 26-da bölgə əhalisi
siyasi, tarixi, mədəni və etnokonfessional mülahizələrdən çıxış
edərək, Azərbaycana birləşmək haqqında özünün taleyüklü
qərarını vermişdi.
Nə qədər acı olsa da, bəzi gürcü tədqiqatçıları tarixi dostluq
ənənələrimizi tapdalayaraq Şimal-Qərbi Azərbaycan torpaqlarını
ta qədimdən, bəzən də erkən orta əsrlərdən Gürcüstanın tərki
binə qatıldığını, bu ərazidə yaşayan qədim yerli əhalinin gürcü
lərlə bağlı olduqlarını uydurma faktlarla “sübut edən” qondarma
bir “tarix” yaratmağa çalışırlar.
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Yeri gəlmişkən, bu məsələdə erməni saxtakarları da öz
“həmkarları” olan bəzi gürcü cızmaqaraçılarından geri qalmırlar.
Məsələn, erməni tarixçisi Q.Q.Mkrtumyan gürcü “həmkarları”nın
əleyhinə gedərək IX–XI əsrlərdə Şimal-Qərbi Azərbaycanda
mövcud olmuş Şəki dövlətini idarə edən hakim sülalənin erməni
mənşəli olduğunu iddia edir.
Şimal-Qərbi Azərbaycan torpaqları uğrunda qeyri-elmi “çarpışmalarda” irəli atılan T.M.Aytberov isə bu bölgənin tarixini
başdan-başa avarlarla əlaqələndirir, ümumiyyətlə, Azərbaycanın
bu bölgəsinin ən qədim sakinləri olan türkdilli əhalinin və alban
mənşəli ingiloyların (gellərin) “sonradan köçürülmüş əhali
qrupu” olduğunu iddia edir.
Cənubi Qafqazda sülhün və əmin-amanlığın qorunub saxlanmasında Azərbaycan-Gürcüstan dostluğunun həlledici rol oynaması göz qabağındadır. Buna görə də tək-tək bədxahların çirkin
niyyətləri bizi əsla narahat etmir! Onlar, həmişə olduğu kimi,
уеnə də öz qara niyyətləri ilə birlikdə tarixin tullantısına
çevriləcəklər! Azərbaycan-Gürcüstan dostluğu möhkəmləndikcə,
ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı qardaşlıq əlaqələri daha da
dərinləşdikcə Şimal-Qərbi Azərbaycana bəd niyyətlə gələn
emissarlar da, müvəqqəti olaraq onların toruna düşən dönüklər
də yox olub gedəcəklər. Bütün əvvəlki tarix boyu belə olub,
indidən sonra da belə olacaq!
Unutmayaq ki, tarixi ədalətsizlik və ayrı-seçkilik siyasəti bu
gün də davam edir, özü də qlobal miqyasda! Özlərinin tarixi
havadarlarından üz görən, hər cür dəstək alan və “damağında
keçmiş tarixin dadı qalan” erməni təcavüzkarları (təkcə erməni
təcavüzkarlarımı?!) yenə də Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları
irəli sürməkdə davam edirlər. Torpaqlarımıza göz dikən başqa
qüvvələr də var! Elə buna görə də itirilmiş torpaqlarımızın
tarixini araşdırmaq, tarixi həqiqəti ilk mənbələr əsasında üzə
çıxarmaq, saxtakarları ifşa etmək bu gün tarix elmimizin başlıca
vəzifəsidir. Tariximizə sahib çıxmalıyıq! Belə olarsa, vaxtı ilə
torpaqlarımızı ələ keçirmiş qüvvələr narahat olar, biz yox!
Bütün bunlar Şimal-Qərbi Azərbaycanın əsl tarixinin, ilk
mənbələrə və tarixi həqiqətə əsaslanan keçmişinin ortalığa
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qoyulmasını tələb edir. Bu istiqamətdə AMEA Tarix İnstitutunun
Qafqaz tarixi şöbəsinin əməkdaşları, istedadlı alimlər Arzu
Məmmədova, Sevda Süleymanova, Elvira Lətifova, Şamil
Rəhmanzadə, Sevinc Əliyeva, Şirinbəy Əliyev (Hacıəli), İkram
Ağasıyev, Ənvər Məmmədov tarix elmləri doktoru İradə
Bağırovanın rəhbərliyi və redaktəsi ilə çox maraqlı və qiymətli
tədqiqatlar aparmışlar. Оxucu mühakiməsinə təqdim olunan bu
kitab isə, sanki, həmin araşdırmaları tamamlayır, onları yeni faktlarla zənginləşdirir. Və eyni zamanda, Azərbaycanın Şimal-Qərb
bölgəsi tarixinin yeni səhifələrini açır, qəsdən, bəd niyyətlə saxtalaşdırılmış tarixi həqiqətlərin üzərinə işıq salır, həqiqi tarixin
real mənzərəsini oxucuların gözləri önündə canlandırır.
Müəlliflərin aşkar etdiyi zəngin faktlar, apardıqları ümumi
ləşdirmələr, çıxardıqları əsas nəticələr, başlıca elmi uğurları tarix
elmimiz üçün çox gərəklidir. Onların uzun illər ərzində apardıqları gərgin və məqsədyönlü araşdırmaların nəticələri olan bu
qiymətli əsərin həm tədqiqatçı alimlər, həm də geniş oxucu
kütləsi tərəfindən maraqla və minnətdarlıqla qarşılanacağına
şübhə etmirəm!
Yaqub Mahmudov
əməkdar elm xadimi,
AMEA-nın müxbir üzvü,
tarix elmləri doktoru, professor
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REDAKTORDAN
Oxucuların diqqətinə təqdim olunan “Şimal-Qərbi Azər
baycan tarixi” monoqrafiyası böyük kollektiv əməyin bəhrə
sidir. AMEA Tarix İnstitutunun “Qafqaz tarixi” şöbəsinin, Bakı
Dövlət Universitetinin, Slavyan Universitetinin əməkdaşlarının
hazırladığı bu elm əsəri illər boyu toplanmış sənədlərin və araşdırılmış mövzuların ümumiləşdirilmiş nəticəsidir.
Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin qədim dövrdən baş
layaraq XX əsrə qədərki tarixi bu vaxta qədər xüsusi tədqiqat
mövzusu olmamışdır. Halbuki bu regionun bütün Azərbaycan
üçün kəsb etdiyi əhəmiyyəti hər bir ölkə vətəndaşı üçün danılmazdır. Qədim Alban dövlətinin mərkəzlərindən biri olan bu
ərazi əsrlər boyu Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olmaqla yanaşı,
onun şanlı qəhrəmanlıq səhifələrinin və mədəniyyətinin yaradıcısı olmuşdur. Müəlliflər öz tədqiqatlarında regionun bütün
bölgələrini, burada yaşayan etnosların tarixini yüksək peşəkar
lıqla təhlil etmiş, ortalığa tamamlanmış bir əsər qoymuşlar.
Təqdim olunmuş əsərin xronologiyası, qeyd etdiyimiz kimi,
antik dövrün Albaniyasından tutmuş sovet Azərbaycanının 30-cu
illərinə qədər uzanır. Belə seçim məhz bu illərdə Zaqatala
ərazisinin mənsubiyyəti yenidən gündəmə çıxması, Azərbaycan
və Gürcüstan SSR-i arasında ərazi mübahisələrinin yenidən canlanması ilə şərtlənmişdir.
Təqdirəlayiq haldır ki, monoqrafiyanın müəllifləri, gənc təd
qiqatçılar – tarix üzrə fəlsəfə doktorları Sevda Süleymanova,
Arzu Məmmədova, Şirinbəy Hacıəli, Elvira Lətifova, Ənvər
Məmmədov, Sevinc Əliyeva, Şamil Rəhmanzadə öz araşdırmalarında Azərbaycanın Şimal-Qərb regionunun tarixini hərtərəfli
təhlil etməklə bu bölgənin əsrlər boyu böyük və kiçik qonşu
dövlətlərin diqqət mərkəzində olduğunu və öz strateji əhə
miyyəti və təbii sərvətləri ilə onları cəlb etdiyini göstərə bilmiş
dilər.
Yuxarıda sadalanan müəlliflərin son illər ərzində müxtəlif
mövzulara: Car Balakən camaatlığının, İlisu sultanlığının, ingiloyların, Zaqatala dairəsinin tarixinə həsr olunmuş kitabları çap13

dan çıxmışdır. Təqdim olunmuş monoqrafiyanın xüsusiyyəti isə
ondan ibarətdir ki, bütün bu mövzular “Qafqaz tarixi” şöbəsində
bir yerə toplanmış, redaktə edilmiş və ümumiləşdirilmiş bir əsər
şəkilində oxucu auditoriyasının mühakiməsinə çıxarılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu tədqiqatlar AMEA-nın müxbir üzvü,
professor Yaqub Mahmudovun rəhbərliyi altında görülmüşdür,
müəlliflərin çoxu isə onun yetişdirmələridir.
Zənnimcə, əsərin aktuallığını şərtləndirən bir cəhəti də onun
müasir tarix elmində gedən mübahisələrin bir çoxuna aydınlıq
gətirməsi, Azərbaycan tarixinin bir sıra konseptual məsələlərini
işıqlandırmasıdır. İlk növbədə bu, ölkəmizin şimal-qərb regionuna yiyə çıxmaq istəyən qonşu ölkələrə və onların tarixçilərinə
tutarlı cavabdır. İndiki Zaqatala, Balakən, Qax rayonlarının, guya,
Azərbaycana məxsus olmadığını inadla təsdiqləmək istəyən bəzi
Gürcüstan, Rusiya, Ermənistan tarixçilərinə qədim və orta əsr
mənbələri əsasında bu torpaqların Azərbaycan dövlətinin sələfi
olan qədim Albaniyanın tərkib hissəsi, bütün tarix boyu və müasir dövrədək ölkəmizin ayrılmaz bölgəsi olduğu danılmaz
dəlillərlə sübuta yetirilir. Bunu həm bölgədə yaşayan xalqların
etnik mənsubiyyəti, həm də onların baş verən hərbi-siyasi pro
seslərdə Azərbaycan xalqı ilə çiyin-çiyinə vuruşması və daimi
müttəfiqlik vəziyyətində olması sübut edir.
Məlum olduğu kimi, çarizm Qafqazın inzibati-ərazi bölgüsünü həyata keçirərkən, bir çox hallarda bu diyarın tarixi, etnik,
konfessional və təsərrüfat xüsusiyyətlərini nəzərə almırdı. Məhz
bu səbəbdən Azərbaycanın tarixi torpaqları Rusiya imperiyası
tərəfindən inzibati vahidlər olan quberniyalar arasında bölünmüşdü. Əsas məqsəd isə müsəlman əhalisinin pay çəkisini və
siyasi nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq və regionda xristian elementinin sayını artırmaqla öz siyasi-sosial dayaqlarını
möhkəmləndirmək idi.
Belə ədalətsizliklə XIX əsrdə Zaqatala dairəsinin əhalisi də
üzləşmişdi: həmin dövrdə Car-Balakən camaatlıqlarına və İlisu
sultanlığına məxsus torpaqların bir hissəsi Tiflis quberniyasına
daxil edilmiş, digər hissəsi isə həmin quberniyanın müvafiq
təsisatlarının sərəncamına verilmişdi. Yalnız 1918-ci ildə tarixi
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ədalət nisbətən bərpa edilərək, Zaqatala mahalının milli şurasının qərarı ilə bu ərazi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tərki
binə daxil edilmişdir. Lakin bununla da mübahisələr səngiməmiş
və Sovet Zakfederasiyası dövründə (1922–1936) Çiaur meşəliyi
adlanan bölgə və Şirək çölündəki torpaqlar inzibati qərarlarla
Gürcüstana verilmişdir. Şimal-qərb sərhədlərimizdə yerləşən
torpaqların taleyi bizim günlərədək qonşu dövlətlərlə mübahisə
predmeti olaraq qalır və bu baxımdan təqdim olunan monoqrafiyanın əhəmiyyəti hədsiz dərəcədə artır.
Tarixçilərimizin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri
də sanballı elmi-metodoloji bazaya əsaslanan əsərlərin işıq üzü
görməsidir ki, müxtəlif səbəblər nəticəsində son yüzilliklər
ərzində itirdiyimiz torpaqların tarixini olduğu kimi Azərbaycan
oxucularına çatdırmağa nail ola bilək.
Bu baxımdan zəngin faktlara və mənbələrə əsaslanan, mühüm
elmi və nəzəri ümumiləşdirmələrə malik olan, kollektiv dərrakə
nin nəticəsi kimi nəzərinizə təqdim olunan monoqrafiya tarix
elmimizin böyük uğuru kimi qiymətləndirilə bilər.
İradə Bağırova
AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri,
tarix elmləri doktoru
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I FƏSİL
ŞİMAL-QƏRBİ AZƏRBAYCAN TORPAQLARI
III–XVI ƏSRLƏRDƏ
§1. Şimal-Qərbi Albaniyanın etnosiyasi tarixi
Yunan-latın, alban, erməni və ərəb mənbələrinin məlumatla
rına əsasən, qədim Azərbaycan torpağı olan Albaniyanın şimalqərb ucqarında yerləşən Lpiniya ölkəsinin Albaniyanın siyasihərbi tarixində və dini-ideoloji həyatında mühüm rol oynaması
qənaətinə gəlmək olar. Bu xoronim alban tayfası lpinlərin (lat.
Lupenii) adından alınmışdır. Pliniy göstərir ki, “Albaniyanın
sərhədlərindən başlayaraq dağ ətəyi boyu silvlər, daha aşağıda
lupenilər, sonra isə didurlar və sodlar (savdeylər) yaşayır.1
Lpiniya etnotoponimi ərəb mənbələrində də – İbn Xordadbehdə
“Bəb Liban-şah” keçidi və əl-Bəlazuridə “Libin səddi” (“sədd
əl-libin”) kimi qeyd olunur.2 əl-Bəlazurinin məlumatına görə,
Qubad şahın Şirvan və Alan qapıları arasında tikdirdiyi “Libin
səddi” Zaqatala, Qax ərazisində qalıqları izlənilən “Zaqatala uzun
səddi” ilə eyniləşdirilir.3 “Bəb Liban-şah” və “sədd əl-Libin”
antik mənbələrdə həm porta (“darvaza”), həm də claustra
(“sədd”, “sərhəd istehkamı”) adlandırılan “Kaspi qapılarına”4
uyğun gəlir. Xəzər dənizi və Kür çayı vasitəsi ilə Mərkəzi Asiya
və Qara dənizin şərq sahillərini birləşdirən “Kaspi yolunun”
Alazan vadisindən keçməsi bu keçidin müstəsna əhəmiyyətini
Plinius. Naturalis Historia, VI,29
Ибн Хордадбех, Книга путей и стран (пер. с араб., ком., исслед.,
указ., карты Наили Велихановой), Б., 1986, с.109; əl-Bəlazuri. Kitəb
futuhi-l-buldən (ərəb dilindən tərcümə, qeydlər və şərhlər Hikmət Əkbə
rovundur). – Qaynaqlar. Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə
dair materiallar. Bakı, 2005, s.153
3 Е.А.Пахомов. Закатальская “Длинная стена”. //Труды Аз.ГУ, серия
истории, вып.1. 1950, с.68-90; В.Ф. Минорский. История Ширвана и
Дербенда. М., 1963, c.123
4 Pliniy bu adı səhv hesab edərək silvlər, lupenilər, didurlar və sodilərin
arxasında yerləşən bu keçidi “Qafqaz qapıları” adlandırır (Plin. Nat. Hist.
VI,30).
1
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müəyyənləşdirir; Sasani şahlarının “dağ yollarında” (“turuq fi-lcəbəl”) inşa etdirdikləri “bab”lardan ibarət müdafiə qurğu
sistemlərinin və Roma sərkərdələrinin Albaniyaya yürüşlərinin
əsas məqsədi mühüm strateji və ticari əhəmiyyətə malik olan bu
yolu nəzarətdə saxlamaq olmuşdur.1 V.F.Minorski ərəb mənbə
lərindəki “Bəb Liban-şah” keçidini və “Libin səddi”ni (“sədd
əl-libin”) yunan müəlliflərinin qeyd etdiyi silv və lupini tayfaları
ilə bağlayır və Carda (Zaqatala) yerləşən Silban adlı yerin
(Balakəndə də Salban adlı yer vardır – S.S.) bu tayfaların izini
saxlamasını təxmin edir.2 Mənbələrdə və xüsusilə də Moisey
Kalankatuklunun “Alban tarixi”ndə Lpiniya və Çoranın Alba
niyadan sonra ayrıca sadalanması və yaxud Albaniya katolikosunun “Albaniya, Çora və Lpin katolikosu” titulunu daşıması bu
ərazilərin müəyyən mənada müstəqilliyə malik olmasını ehtimal
etməyə imkan verir.3 Bu, görünür, Lpiniya və Coranın qədim
alban kilsəsi ənənəsində xüsusi əhəmiyyət daşıması ilə yanaşı,
tarixən formalaşmış şimal sərhəd xətti bölgələrinin hərbi-strateji
mövqeyi və mühüm dağ keçidləri boyu yerləşdirilmiş sərhəd
qarnizonlarına verilən imtiyazlarla əlaqədar olmuşdur.
1. Tarixi coğrafiya
Gürcü və XIX əsr Rusiya tarixşünaslığında Şimal-Qərbi
Azərbaycan torpaqlarının tarixini gürcü tarixinin bir parçası
kimi təqdim edilməsi ənənəsi mövcuddur. Lakin yazılı mənbələr
bunu təsdiq etmir. Məşhur gürcü tarixçiləri M.Canaşvili, N.Ber
dzenişvili, M.Dumbadze müasir tədqiqatçılar tərəfindən səhv
tezis kimi qəbul edilən gürcü etnosunun tarixi Qafqaz Alba
niyasının şimal-qərb bölgələrinin əhalisi ilə etnik yaxınlığından
1 С.А.Сулейманова. “Каспийские ворота” в албанской области Лпиния.
//Материалы Международной конференции “Дорога Страбона как часть
Великого Шелкового пути”. МИЦАИ под эгидой ЮНЕСКО. Баку, 2008,
с.125,127-132.
2 Минорский, с.28
3 К.В.Тревер. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании (IVVII в. н.э.). М.-Л., 1959, c.123, 242-243.
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çıxış edərək, bütün Kaxetiya ərazisini Şəkiyə qədər, Qanıx və
Qabırrı çayları da daxil olmaqla Gürcüstanın tərkibinə daxil
edirdilər. Halbuki həmin dövrlərdə hələ Gürcüstan dövlətinin
siyasi müstəqilliyi barədə söhbət gedə bilməzdi.1
Gürcü mənbələrində Kaxetiyanın şərq vilayəti hesab olunan
bu bölgə Ereti adlanır ki, bu da bəzən Rani (Aran), “Şaki”,
“Alvani” ilə eyniləşdirilir. Gürcü müəllifləri yalnız Eretinin
deyil, bütün Kaxetiyanın gürcü tayfaları kartlar tərəfindən assimilyasiya olunması faktını qəbul edirlər. D.L.Musxelişvili
S.N.Canaşia, N.Y.Marr, S.T.Yeremyan və Q.A.Melikişvilinin
ardınca Ereti vilayətinin İberiyaya deyil, Albaniyaya daxil olmasını və gürcü mənbələrinin etnik mənşəyinə görə alban xalqına
aid etdikləri “erləri” və “ranları” fərqləndirməməyini göstərir.2
Gürcü salnaməsi XI əsrdə “Şakixi, Xunzaxi” və “Didoeti” daxil
olmaqla Ştori və Maçis-Tsxali (Mazım çay) çayarasını və
Alazandan şərqə və şimal-şərqə tərəf olan ərazini Eretinin kantonları olan Ştori və Maçiyə aid edir.3 Musxelişvili özü qeyd edir
ki, gürcü çarları və gürcü kilsəsi siyasi vəziyyətdən istifadə
edərək öz nüfuzlarını Albaniyaya yaymağa çalışsalar da, gürcü
və erməni mənbələrində Şaki, Bex, Xeni, Kambeçani VIII əsrin
II yarısında da Alban vilayətləri adlanmaqda davam edirdi.4
D.L.Musxelişvili albanların – erlərin iberlər tərəfindən assimilyasiyaya uğramasını təsdiqləyir, ancaq bunu daha erkən dövrə
aid edir. Lakin onun “şərqi gürcü tayfalarının tədricən Qərbi
Albaniyaya yayılması prosesinin qədimliyini” sübut etmək üçün
misal gətirdiyi toponimlərin gürcü mənşəli olması etimad doğurmur və daha səbatlı ərəb, fars və Şərqi Qafqaz etimologiyaları ilə
Berdzenişvili N.A. Gürcüstan tarixinin məsələləri. 3-cü kitab, Tbilisi,
1966, s.253-276 (gürcü dilində); K.Q.Dumbadze. Şərqi Kaxetiya (Saingilo)
tarixindən. XIX əsrin islahatlarına qədər” Tb., 1953 (gürcü dilində), s.282;
Ş. Hacıəli. Şimal-Qərbi Azərbaycan. İngiloylar. B., 2007
2 Мусхелишвили, Из исторической географии Восточной Грузии,
Тб.1982, с.17, 21, 23
3 Вахушти Багратиони, История царства грузинского, Тб. 1976, с.128;
Мусхелишвили, с.45
4 Musxelişvili. Göstərilən əsəri, s.32-33, 35
1
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qarşılaşdırılır.1 Memarlıq üslubuna və gürcü epiqrafikasına istinadlar da erlərin VIII əsrdə artıq gürcüləşməsi haqda fikir
yürütməyə əsas vermir. M.Hacıyevin qeyd etdiyi kimi, gürcü
kilsəsi təsirinin, gürcü dilinin, gürcü memarlıq nümunələrinin
Dido və Sərirdə (Avar) yayılması heç də didoyların və xunzların
gürcüləşməsi ehtimalını doğurmamışdır.2 Gürcü çarlarının
Albaniyanın şimal-qərbindəki torpaqlara olan təmənnasını əks
etdirən mənbədə VIII əsrdə çar Arçilin Zuketidə (Zaxur),
Kasridə, Lakvastidə (Laqodexi), Nuxpatidə dini təbliğat aparması təsvir olunur.3 XIV əsr mənbəsində də biz Gürcü dövləti və
kilsəsinin eyni siyasəti apararaq alban torpaqlarına olan iddialarında davam etməsini görürük. Burada gürcü katolikosunun
Zaxur, Qax-Eliseni, Qum, Lekarti, Qanuxi, Kiş Nuxi, Xundza,
Naxçe, Tuşeti ... Belakan, Pipinetidəki məbədlərə “həqiqi dini,
Gürcüstan və Albaniya tarixini öyrətmək üçün” şagirdlərini
göndərməsi göstərilir.4 Katolikosun bu tədbiri “həqiqi dini,
Gürcüstan və Albaniya tarixini öyrətmək” məqsədi bu ərazinin
hər zaman Alban torpaqları hesab edilməsini sübut etməklə
yanaşı, gürcü mənbələrində və kilsə kitablarında Albaniya tarixinin təhrif olunması və Alban kilsəsi sənədlərinin Gürcü kilsəsi
tərəfindən saxtalaşdırılması cəhdlərinə dəlalət edir.5
Antik dövr müəllifləri Strabon, Klavdi Ptolomey, Böyük
Pliniy, Yefstafi albanların iberlərlə Kaspi (Xəzər) dənizi arasında
yaşadıqlarını, yəni Albaniyanın qərbdə İberiya ilə həmsərhəd
olduğunu birmənalı şəkildə təsdiq edirlər.6 İlk dəfə antik dövr
Сулейманова С.А. Этнополитическая история северо-западной Албании в свете архетипов в местных источниках //Известия НАНА (история, философия и право), Баку -2004, № 4, с.52-82. с.64-65
2 М.С.Гаджиев. Лпиния (исторические факты, локализация, этническая
принадлежность). //Сб. Дагестан в эпоху Великого переселения народов,
Мх., 1998, с.27
3
Дж.Джуаншериани, Жизнь Вахтанга Горгасара, Тб., 1986, с.107; Лето
пись Картли (перевод, введение и прим. Г.В.Цулая), Тб, 1982, с.40-41.
4 М.Джанашвили, Описание событий, СМОМПК, вып. 22, с.50
5 S.Ə.Süleymanova. Albaniyanın şimal-qərb sərhəd bölgəsi Lpiniya-Ereti.
//Elmi əsərlər. AMEA Tarix İnstitutu. XX c., B., 2007. s.58
6 Страбон. География. Перевод Стратановского Г.А., М., 1964, с. 475;
Алиев К. Писатели античности об Азербайджане. Спб-Баку, 2001, с.68, 105
1
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Albaniyasının dolğun şəkildə təsvirini vermiş yunan coğrafiyaçısı və tarixçisi Strabon yazır ki, “albanlar iberiyalılarla Kaspi
dənizi arasında yaşayırlar; şərqdə onların ölkəsi dənizə bitişir,
qərbdə isə iberlərlə həmsərhəddir…”.1 “Goğrafiya dərsliyi”
əsərinin müəllifi K.Ptolomey də Albaniyanın qərbdə İberiya,
şərqdə Hirkan (Xəzər) dənizi ilə sərhəd olduğunu qeyd edir.2
Alban müəllifi olan Moisey Kalankatuklunun “Alban tarixi”ndə
isə Girdiman sahibi və Albaniya knyazı Cavanşirin (637–680)
hakimiyyəti illərində Albaniyanın ərazisinin İberiya sərhədlərin
dən Dərbəndə və Araz çayına qədər uzandığı göstərilir.3 Cavan
şirin ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmiş Varaz-Tiridat da
(Varaz-Tiridat – Cavanşirin qardaşı Varaz-Pejorun oğlu idi. – A.M)
“ölkəni sərhədləri daxilində, yəni İberiyadan Xəzər dənizinə qədər,
Dərbənddən Araz çayına qədər özünə tabe edir”.4 Beləliklə,
yazılı mənbələrin məlumatından göründüyü kimi, antik dövrlərdə
və ilkin orta əsrlərdə Albaniya qərbdə İberiya ilə şərqdə Xəzər
dənizi arasında yerləşmişdir.
İndi də mənbələrdəki daha konkret məlumatları nəzərdən
keçirək. Antik coğrafiyaçı Strabonun yazdığına görə, İberiyaya
şimal köçərilərinin vilayətlərindən üçgünlük çətin yoxuş gedir,
sonra isə bir adam üçün dördgünlük keçişə bərabər yolun keçdiyi Araq (çayı) boyunca dar çay vadisi gəlir. Yolun sonu alınmaz istehkamla qorunur... Albaniyadan keçid əvvəlcə qayalarda
çapılmış cığırdan, sonra isə Qafqazdan axan Alazan (Qanıx –
red.) çayının əmələ gətirdiyi çaylaqdan keçir. Başqa bir yerdə isə
antik coğrafiyaçı yazır: “İberiyadan Albaniyaya yol susuz və daşlıq Kambisena vilayətinin içindən Alazan çayına doğru gedir”.5
Qeyd etmək lazımdır ki, Strabonun adını çəkdiyi Kambisena
vilayəti Albaniyanın vilayətlərindən biri olub, ölkənin şimalqərbində, İberiya ilə sərhədində yerləşirdi. Kambisena şimalqərbdə Alazan və İori (Qabırrı) çaylarının orta axarlarından,
Strabon, Göstərilən əsəri, s. 475
Алиев К. Кавказская Албания. Баку, 1974, с.68
3 Kalankatuklu M. Albaniya tarixi. Müqəttimə, tərcümə, qeyd və şərhlər
akademik Z.Bünyadovundur, Bakı, 1993, s.127
4 Yenə orada, s. 151
5 Strabon. Coğrafoya, s. 474, 476
1
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cənubda Kür çayınadək, şərqdə isə Alazan, İori, Kür çaylarının
qovşağınadək ərazini əhatə edirdi. Daş-kəsəkli Şirək yaylasının
yarısı da bu əraziyə daxil idi. Siyasi və ideoloji baxımdan Kam
bisena siyasi-inzibati və kilsə-inzibati vahid (yepiskopluq) idi.1
M.Kalankatuklunun məlumatına görə, Şərqin (Albaniya –
red.) hökmdarı Cavanşirin Kambisena vilayətində və Kürün o
biri sahilində ata-baba mülkü yerləşirdi.2 Erməni müəllifi
Gevondun “Tarix” əsərində VIII əsrdə xəzərlərin hücum edərək
tutduqları Albaniya vilayətləri arasında Kambisenanın da adı
çəkilir.3 Beləliklə, Strabonun Albaniyadan İberiyaya gedən yol
haqqında təsvirləri iki yolun mövcud olduğunu deməyə əsas
verir. Yollardan birinin Kambisena vilayətindən keçdiyini və bu
vilayətin şimal-qərbdə Qanıx və Qabırrı çaylarının orta axarlarından, cənubda Kür çayınadək, şərqdə isə Qanıx, Qabırrı, Kür
çaylarının qovşağınadək ərazidə yerləşdiyini nəzərə alsaq,
deməli, ikinci yol Qanıx-Qabırrı çaylarının yuxarı axarlarından
keçirdi. Eyni zamanda Strabonun qeyd etdiyi istehkamın Klavdi
Ptolomeyin Sarmat qapıları və Plininin Qafqaz qapıları adlandırdığı Dəryal keçidi olduğunu və Albaniyadan İberiyaya keçidin
qayalarda açılmış cığırdan başladığını nəzərə alsaq, çox güman
ki, bu yol Dəryal keçidindən başlayırdı. 4
Lakin mənbələr “Dəryal yolunu” və eləcə də “Dərbənd
yolunu” el arasında “Ləkit yolu” (“Leket yolu”) adlanan “dağ
yolundan” fərqləndirir. Orta əsr gürcü mənbələri Gürcüstanla
bağlı mühüm hadisələrin təsvirində məhz Ləkit yolundan bəhs
edirlər. Xəzər xaqanının sipəhsalarının (Bluçan) Kaxetə, oradan
Kartliyə hücumunu təsvir edən “Kartli salnaməsi” “Leket yolu”
ilə gələn xəzərlərin “Dəryal yolu” ilə qayıtmasını göstərir.5
1 Məmmədova F.M. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. Bakı,
1993, s.84
2
Kalankatuklu M. Göstərilən əsəri, s. 120
3 Bünyadov Z. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı, 1989, s.111
4 A.Ə.Məmmədova Car-Balakən camaatlığının hərb tarixinə dair. Dünya
azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (Elmi-nəzəri toplu). 1 buraxılış, Bakı,
BDU nəşriyyatı, s.20-27.
5 Летопись Картли. Перевод, введение, примечания Г.В.Цулая, Тби
лиси, 1982, c.47
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Q.V.Tsulaya bunun səbəbinin siyasi vəziyyətlə bağlı olduğunu
təxmin edir. Lakin Xaqanın əmri ilə Cavanşirin bacısı Şuşanı
əsir aparan Bluçanın daha rahat yola üstünlük verməsini də
istisna etmək olmaz. Belə ki, çətin dağ keçidlərindən aşan bu yol
hərbi dəstələr üçün nəzərdə tutulurdu, əsirin təhlükəsizliyi üçün
isə Bluçan başı ilə cavab verirdi.1 Qeyd etdiyimiz Bab Liban-şah
keçidi ilə bağlı olan bu yol antik mənbələrdə də qeyd olunur.
Tasit Parfiya şahzadəsi Vononun b.e.-dan əvvəl 19-cu ildə bu
yolla albanların və xenioxların ərazisindən keçərək skif çarının
yanına qaçmaq cəhdindən xəbər verir.2
Məlum olduğu kimi, Böyük Qafqaz sıra dağlarında Şimali
Qafqazla Cənubi Qafqaz arasında əlaqə yaradan çoxlu aşırımlar
var. Vaxtilə Cənubi Qafqaza axın edən kimmerilər, iskitlər
(skiflər), saklar, hunlar, bulqarlar və bir çox başqa xalqlar və tayfalar bu aşırımlardan istifadə etmişlər. Sasani şahları I Qubad
(446–531) və onun oğlu Xosrov Ənuşirvan (531–578) şimaldan
gələn axının qarşısını ala bilmək üçün həmin keçidləri köçərilərin
üzərinə bağlayacaq istehkamlar tikdirmişlər. Əl-Bəlazurinin məlu
matına görə, I Qubad Arranda Beyləqanı, Bərdəni, adına Xəzər
də deyilən Qəbələni tikdi. Sonra o, Şirvanla Bab əl-Lan (Alan
darvazası, Dəryal keçidi) arasında çiy kərpicdən sədd çəkdi,
sədd boyunca 360 şəhər saldırdı ki, Bab əl-Əbvab tikildikdən
sonra bu şəhərlər dağıdıldı. Qubaddan sonra taxta onun oğlu
Xosrov Ənuşirvan çıxdıqda o, Şabran, Maskat, dağ yolu üstündə
tikildiyi üçün “qapı” adlandırılan Bab əl-Əbvab şəhərlərini saldırdı.3
Dərbənddən Dəryal keçidinə qədər uzanan səddin ümumi
uzunluğu 40 fərsəx (təqribən 240 km) idi və üç mildən (yəni
Летопись Картли, c.79-80, пр.3; С.А.Сулейманова. Этнополитичес
кая история северо-западной Албании, с.59-60.
2 К.В.Тревер, Очерки по истории и культуре Кавказской Албании,
М.-Л., 1959, с.116; Тацит, Анналы, кн. II гл. 68
3 N.Vəlixanlının göstərdiyi kimi, Bəlazurinin (s. 194-195) verdiyi bu
məlumat İbn Xordadbehdə (s. 122), Yakutda (I, 221), Məsudidə (Muruc,
II,74), İbn əl-Fakihdə (V, 286) də vardır (Ибн Хордадбех. Книга путей и стран
(перевод, комментарии, исследование, указатели и карты Н.Велихано
вой), Б., 1986, с.109, 301-302, пр.32).
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6 km-dən) bir darvaza qoyulmuş, azı 40 keçid – istehkam tikilmişdi.1* Belə dağ keçidləri keçmiş Car-Balakən camaatlığının və
İlisu sultanlığının ərazisində də var idi.2** Bu aşırımlardan biri
bu günə qədər “Hun beli” adlandırılır.3 Bu fakt hunların
Dərbənd keçidi ilə yanaşı, bu keçiddən də istifadə etdiklərini
sübut edir. Çox güman ki, VIII əsrdə xəzərlər də bu aşırımdan
istifadə edərək, keçmiş İlisu sultanlığı və Car-Balakən camaatlarının ərazisinə daxil olmuşlar və Ləkit yolu vasitəsilə Kartliyə
doğru hərəkət etmişlər. Erkən və orta əsr Azərbaycanının arxitekturasını öyrənən D.A.Axundov indiki Qax rayonunun Ləkit
kəndi yaxınlığındakı məbədi, Qum kəndindəki bazilikanı Kiş
kəndi və Yeddi kilsə ilə əlaqələndirərək Albaniya kilsəsinin
Ləkit yepiskopluğu ətrafında birləşdirən qədim yolun olduğunu
ehtimal edir.4 Bu yol qədim Qafqaz Albaniyasının dağlıq zonasının əhalisi ilə kartlililərin siyasi əlaqələrində və yalnız müharibə
şəraitində deyil, həm də bu xalqlar arasında mədəni əlaqələrdə
də mühüm strateji rol oynamışdır. Mənbələrdəki məlumatlar
Albaniyadan İberiyaya qayada oyulmuş cığırdan və Qafqazdan
axan Alazan çayının əmələ gətirdiyi çaylaqdan keçən yolun
Ləkit yolu olduğu ehtimalını doğurur. 5
Qeyd etmək lazımdır ki, eramızın birinci yüzilliyində yaşamış Roma yazıçısı Böyük Plininin (Qay Plini Sekundi) müəllifi
olduğu “Təbiət tarixi” əsərində də Albaniyanın qərb sərhədlərini
öyrənməyə imkan verən maraqlı məlumatlar var. Plini yazır:
1* Səddin qalıqlarını bu gün də Zaqatala rayonunun ərazisində, xüsusilə
Katex kəndində müşahidə etmək mümkündür.
2**
Müasir Azərbaycan Respublikasının xəritəsində keçmiş Car-Balakən
camaatlığının və İlisu sultanlığının ərazisini əhatə edən Balakən, Zaqatala,
Qax rayonlarını Dağıstanla birləşdirən beş aşırım göstərilir: Maçxalroso,
Malarasa, Qudurdağ, Dindidağ, Tsimirtsi.
3 Летифова Э.М. Северо-Западный Азербайджан: Илисуйское султанство. Баку, Алтай, 1999, с.30
4 Ахундов Д.А. Архитектура древнего и раннесредневекового Азер
байджана.Баку, 1986, с.222
5 Məmmədova A.Ə. Car-Balakən camaatlığının hərb tarixinə dair. Dünya
azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (Elmi-nəzəri toplu). 1 buraxılış, Bakı,
BDU nəşriyyatı, s.20-27
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“Kürdən başlayaraq bütün düzənlikdə alban tayfaları, sonra
iberlər yerləşir; onlar birincilərdən Qafqaz dağlarından axıb Kür
çayına [tökülən] Okazan (Qanıx) çayı ilə ayrılırlar”.1 Qanıx
çayının Albaniya ilə İberiya arasında sərhəd olduğunu qeyd edən
müəllif daha sonra yazır: “Kas və Alban, sonra başlanğıcını
Qafqaz dağlarından götürən Kambis, sonra yuxarıda deyildiyi
kimi, Koraksi dağlarından axan Kür Albaniyadan keçərək dənizə
tökülür”.2 Qeyd etmək lazımdır ki, müəllifin Kambis adlandırdığı çay müasir tarixçilər tərəfindən Qabırrı çayı ilə eyniləşdiri
lir.3 Bu fakt isə Plininin Qanıx çayının iki dövlət arasında sərhəd
olması fikrini şübhə altına alır. Əslində, müəllifin alban tayfalarının yaşadığı ərazilər haqqında məlumatı da Qanıx çayının
Albaniya ilə İberiya arasında sərhəd olması barədə fikrini təsdiq
etmir. Müəllif yazır: “Albaniya sərhədlərindən başlayaraq, dağların bütün sinəsiboyu silvlər [adlı] vəhşi tayfa, aşağıda isə lupe
nilər, sonra didurlar və sodlar yaşayır. Onların arxasında çoxlarının
səhvən Kaspi (qapıları) adlandırdığı Qafqaz qapıları yerləşir”.4
Antik coğrafiyaçı Klavdi Ptolomeyin “Coğrafiya dərsliyi”
əsərindəki Albaniya-İberiya sərhədləri haqqındakı məlumatlar
da Dəryal keçidinədək ərazilərin Albaniyaya məxsus olduğunu
təsdiq edir. Müəllif yazır: “Asiya Sarmatiyası cənubda Evksin
Pontiyasının burada Korak çayına qədər uzanan hissəsi ilə
həmsərhəddir və sərhəd xətti Kolxida, İberiya və buradan
Hirkan və ya Kaspi dənizinə qədər uzanan Albaniyaya qədər
çatırdı. Qalan ərazilər, İberiya ilə həmsərhəd idi; Sarmat qapıları
(77°-47°) buradadır”. Müəllif İberiyanın şərq sərhədlərinin, yəni
Albaniya ilə sərhədlərinin 77°-47° koordinatlarına qədər uzandıAzərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, Azərbaycan dövlət nəşriyyatı,
1989, s.25; Латышев ВВ. Известия древних греческих и латинских писателей о Скифии и Кавказе.,т.II, вып. I, СПб, 1904, с.181
2 Yenə orada, s.26, 184
3 Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев, т. II, Баку, Елм, 1991,
с.436-440; Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской
Албании.М.-Л., 1959, с.97-98
4 Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar..., с.25-26; Латышев В.В. Указ.соч.,
с.182
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ğını göstərir. Onun bu koordinatlarda Sarmat qapılarını yerləşdir
diyini nəzərə alsaq, deməli, Sarmat qapıları iki ölkə arasında
sərhəd idi. Onun İberiya ilə Qafqazdan axıb gələn və Kürə
tökülən çay arasında yerləşən yaşayış məntəqələrini – şəhər və
kəndləri Sarmat qapılarından şərqdə yerləşdirməsi fikrimizi bir
daha təsdiq edir.1
Albaniyanın qərb sərhədlərinin Qanıx və Qabırrı çaylarının
yuxarı axarlarına qədər uzandığını tarixi faktlar da təsdiq edir.
Məsələn, e. ə. 65-ci ildə Roma sərkərdəsi Pompeyin Albaniya
üzərinə ikinci yürüşü zamanı romalılarla albanlar arasında həl
ledici döyüş məhz Qanıxın sol sahilində baş verir. Üsyan etmiş
albanları cəzalandırmaq və alban çarı Oroyzu öz hakimiyyətinə
tabe etmək məqsədilə ikinci dəfə Albaniya ərazisinə yürüş təşkil
edən Roma sərkərdəsi Pompey marşrut seçərkən İberiyadan
keçən qısa yola deyil, Ermənistandan keçən uzun yola üstünlük
verir. Y.A.Manandyana görə, Pompeyin yolu Rion çayının
mənsəbindən başlayır və Xospi, Kirovakan, Dilican və Ağstafa
rayonundan keçir.2
Albaniya ərazisinə qərbdən daxil olan romalılar müasir
Ağstafa rayonun ərazisindən Kür çayını keçirək Kambisena
vilayətinə daxil olurlar. Plutarxın yazdığına görə, romalılar Kür
çayını keçərək susuz səhraya çıxırlar. “Buradan susuz səhrada
uzun, çətin yol gedirdi”.3 Uzun yoldan sonra Qabırrı (Kambis)
çayını keçən romalılar Qanıx çayına doğru yollarını davam
etdirirlər. Qoşun Qabırrı çayına çatana qədər susuzluqdan bərk
əziyyət çəkir. Hətta bərk isti və susuzluq romalıları yolun böyük
hissəsini gecə getmək məcburiyyətində qoyur. Buna görə də
Pompey qarşıda onları nə gözlədiyini bilmədiyindən, Qabırrı
çayından çoxlu su ehtiyatı götürməyi əmr edir. Ərzağı isə
Kambisena vilayətinin əhalisindən alırlar.
Romalıların Albaniya ərazisində keçdikləri üçüncü çay
Qanıx çayı olur. Romalılarla albanlar arasında həlledici döyüş də
Алиев К. Писатели античности об Азербайджане, с.68-69
Manandyan E.A. Göstərilən əsəri, s.203
3 Плутарх. Избранные жизнеописания. Том второй, М., 1987, с.311312; Trever K.V. Göstərilən əsəri, s.97-98
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məhz Qanığın o tayında, meşəlik ərazidə, hansısa dərə və təpə
nin yanında baş verir.1 “Albaniyanın qərb sərhədlərinin müəy
yənləşdirilməsinə kömək edən digər tarixi fakt isə VIII əsrə aiddir. 763–764-cü illərdə xəzərlər Cənubi Qafqaza yeni hücumları
zamanı Kür çayının şimal tərəfinə səpələnir və hamısı Albaniya
vilayətləri olan Xecar, Qala, Ostan-i Marzpanyan, Xaband,
Qelave, Şake, Biyes, Xeni, Kambexçan, Xozmas vilayətlərini
tuturlar.2
Qeyd etmək lazımdır ki, adları çəkilən vilayətlər içərisində
Xecar (Hecar, Eceri), Qelave və Kambexçan (Kambisena) Alba
niyanın şimal-qərbində, indi gürcü tarixçilərinin “Kaxetiya və ya
Şərqi Gürcüstan” adlandırdıqları ərazidə yerləşirdi.
2. Qədim alban tayfaları (etnosiyasi tarix)
Antik müəlliflərin, erməni və alban mənbələrinin qeyd etdiyi
alban tayfaları silvlər (çilblər) və lbinlər İori və Alazan çayları
vadisində lokalizə olunur və ərəb mənbələrindəki (Balazuri. İbn
Xordadbeh) “Libin səddi” və “Bab Liban şah” keçidi, Leontii
Mrovelinin Çartalda qeyd etdiyi Darbal qapıları və yaxud
əl-Kufinin (VIII, 750) Mərvan ibn Məhəmmədin yürüşündə
xatırlatdığı əl-Balal qalası ilə əlaqələndirilir ki, bu da Sasani
dövrünə aid “Zaqatala uzun səddi” ilə eyniləşə bilər.
Erləri (herni) həmçinin xaputlar (herud), krızlar (hered,
gerez) ilə bağlayır və bu etnik qrupların aid olduğu Şərqi Qafqaz
dillərinin əvvəllər daha geniş ərazidə yayılmasını ehtimal
edirlər.3 Erlərin və digər alban tayfalarının etnomədəni yaxınlığı
arxeoloji materiallarda, Yaloylutəpə mədəniyyəti abidələrində öz
əksini tapır. Albanların Şərqi Qafqaz mənşəyi haqqında fikir
əksər tədqiqatçılar tərəfindən qəbul olunur, sübut üçün alban və
Latışev V.V. Göstərilən əsəri, s.229; Plutarx. Göstərilən əsəri, s.311-312
Bünyadov Z. Azərbaycan VII–IX əsrlərdə, с.111
3 Гейбуллаев Г.А., К этногенезу азнрбайджанцев, Б.,1991, с.161-161;
К происхождению крызов, ДАН Азерб.ССР, 1985, №3, с.222-259
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udin dillərinin qrammatik formalarının fonetika və leksikasının
yaxınlığını göstərmək kifayətdir.1
“Erməni coğrafiyasında” bu ərazidə lokalizə edilən “xenutlar” və “zekenlər” (“tsekanlar”) də qeyd olunur. Bu etnonimlər
Şakidə məskunlaşmış sarmat, sak tayfaları ilə əlaqələndirilir.2
R.Fray Atropatenada Parfiya mənşəli Zek sülaləsinin (Sakastan)
olmasını qeyd edir.3 Zekenləri Carın yuxarı hissəsi – Zakan tala
(Zakatala), Tsaxur, Tsuketi etnotoponimləri ilə əlaqələndirmək
olar. Xenutları həmçinin Cardan şimalda qərbi Dağıstanda yaşayan didoy qrupuna aid qenuxlarla və antik mənbələrdəki qenioxlarla (maxelonlar və qenioxlar çarlığı) və yaxud ənənəvi sərhəd
qoruyucuları sayılan sarmat tayfaları hionitlərlə (Şərq avarları) –
əfsanəvi turanlarla qarşılaşdırmaq olar. Qeyd etdiyimiz kimi,
Tasit xenioxları Ermənistandakı əsirlikdən albanların və xenioxların və oradan da qohumu skif çarının yanına qaçan Parfiya çarı
Vononun marşrutunda qeyd edir.4 Maxeloniya Eretinin kantonu
– Şaki və Xunzaxın daxil edildiyi Maçi ilə əlaqələndirilir.5 Şapu
run yazısında Maxeloniyanın Parfiya variantı Sukn oxunur. Soqd
sənədlərində Sukn “hərbi düşərgə” mənasını verir.6 “Erməni
coğrafiyası”ndakı tsekanları (“zekenler”) da Sukn etnonimi ilə
bağlamaq olar. Maxeloniya – Suknun “hərbi düşərgə” etimologiyası bu sərhəd bölgəsinin mənbələrdə təsvir olunmuş tarixi
hadisələrdə oynadığı rol ilə də təsdiq olunur.
V əsrdə Qafqaz Albaniyasında baş verən hadisələri təsvir
edərkən Musa Kalankatuklu, Elişe, Lazar Parbski sərhəd bölgəsi
olan Çor nahiyəsində “hun paxakı” – “hun səddi”ni qeyd edirlər.
Алексидзе. Что может рассказать об исторической церкви Кавказской
Албании обнаруженный на Синайской горе грузино-албанский палимсет, Альманах “История Кавказа” №2, с.21-26
2 Ашурбейли С. Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.). Б., 1983, с.19
3
Фрай Р. Наследие Ирана. М., 1972, с. 262
4 Тацит, Анналы, кн. II гл. 68; К.В. Тревер. Эюстярилян ясяри, с.116
5 С.Т.Еремян, Страна Махелония надписи Кааба-и-Зандушт, ВДИ,
1967, №4, с.53-54
6 Согдийские документы с горы Муг, вып.II, (чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица), М.,1962, с.101
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Fars mərzbanının düşərgəsinin yerləşdiyi bu yerdə erməni və
fars orduları arasında vuruş baş verir. Burada “Lubnas çayının
sahilində” farslara balasakanlar və lbinlər kömək edirlər.
Lubnas, yəni İori çayının sahilində həmçinin Peroz və alban çarı
II Vaçe arasında döyüş də təsvir olunur.1 Alban çarı Çor keçidini
açaraq maskut və hon ordularını buraxır. Nə Dərbənd, nə də
Dəryal keçidinə uyğun gələn bu səddin lokalizasiyası haqqında
alimlər müxtəlif fikirlər söyləyirlər.2 Lakin bu təsvirlərdən
məlum olur ki, hadisələr Albaniyanın şimal-qərb vilayəti olan
Lpiniyada baş verir və “hon paxakı” Sasani dövrünə aid
“Zaqatala uzun səddi” ilə eyniləşə bilər. Gürcü mənbələrində bu
ərazi həmçinin Xeni və Ereti adlanır. Bu əraziyə uyğun gələn
tarixi Car və ya Tsor vilayətində mühüm dağ keçidlərindən biri
indi də Hunsveri (“Hun aşırımı”) adlanır. Görünür, Tsor adı
əvvəllər daha böyük əraziyə aid edilmişdir. Avar dilində Tsor
“dağətəyi”, “düzən” mənasını verir ki, bu da Azərbaycan dilində
Aran adına uyğun gəlir. Çeçen dilində “ari” (“arian”), “ars”, lak
dilində “ar” (“arnil”) da həmçinin düzən mənasını verir. Bu etimologiya ərəb mənbələrinin “Bərdədə Rani dilində danışılması”
haqqında məlumatında təsdiq olunur. İstahrinin əlyazmalarından
birində “Rani” sözünün açıqlanması üçün “sahla” sözü verilir.
Bu sözü, adətən, ərəbcədən “asan”, yəni “asan dil” kimi tərcümə
edirlər.3 Lakin burada ərəbcə “sahla” sözünün düzən mənası
götürülməlidir, ki, bu da Aran adının ərəbcəyə tərcüməsidir.
Görünür, “vadi”, “çay hövzəsi” mənasını verən Ariana adı ilə
eyni kökdən olan Aran və ya Rani xoronimi erməni və bizans
mənbələrindəki Alvani, ərəb mənbələrindəki Şakki, gürcü
mənbələrindəki Ereti ilə eyniləşir.4 Aran və ya Ereti xoronimini
assur yazılarındakı “Urartu və Qamir arasındakı” Quriania ilə də
qarşılaşdırmaq olar. 5
Trever K.V. Göstərilən əsəri, s. 206-210; История агван Моисея
Каланкатуйского (пер. К.Патканова), С.-Пб. 1864, кн.II, гл.2
2
Trever K.V. Göstərilən əsəri, s.208, 210
3 Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда. М., 1963, с.29
4 Süleymanova, Lpiniya-Ereti, s.59-61
5 Quriania, Eriahe haqda bax: Geographical Names According to Urartian
Texts by Igor M.Diakonoff and S.M.Kashkai. Wiesbaden. 1981
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Musa Kalankatuklu alban tayfaları haqqında aşağıdakı məlu
matı da verir: “Albaniya knyazı Varaz-Tridatın Hunlar ölkəsinə
sülh bağlamaq üçün göndərdiyi elçilər Kür çayını keçib Albani
yanın sərhədini aşdılar və səfərin on ikinci günündə Lpink
şəhərinə çatdılar. Sonra yola düşüb möhtəşəm dağların ətəklərində
olan Çilblər ölkəsinə gəldilər”.1 Yuxarıda qeyd edildiyi kimi,
silv və ya çilb adlandırılan tayfanın yaşadığı ərazi, yəni Çilblər
ölkəsi Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində yerləşirdi. Tədqiqat
çılardan S.T.Yeremyanın fikrincə, çilblər Tuşetiya Alazanı vadisində
yaşamışlar. Kotoviç isə onların Samur çayının orta axarlarında
yaşadıqlarını yazır. Çilbləri Cənubi Dağıstan avarlarının əcdad
ları hesab edən Q.Qeybullayev isə onların Cənubi Dağıstanda,
Andi Koysusunun yuxarılarında, indi də avarların yaşadıqları
ərazidə məskunlaşdıqlarını qeyd edir.2
Çilblərdən aşağıda isə lupenilər, lpin və ya lbinlər yaşayırdılar. Lupenilərin və ya lpinlərin yaşadğı vilayət Lpinia adlandırılırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bu vilayətin adı “Albaniya, Lpina,
Çola” triadasında öz əksini tapmışdır. Alban katolikosları “Alba
niyanın, Lpinkin və Çolanın katolikosu” titulunu daşıyırdılar.3
Lpinia vilayəti Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində,
Alazan çayı vadisində yerləşirdi. Bu, tədqiqatçılardan M. İ.Arta
manovun, S.T.Yeremyanın, K.V.Treverin, Q.Qeybullayevin gəl
diyi nəticədir. Deməli, erkən orta əsrlərdə lpinlər Albaniyanın
şimal-qərbində, İberiya ilə sərhəd zonada yaşayırdılar. Bunu
müasir Gürcüstan Respublikasının Laqodexi, Telavi, Duşeti
rayonlarının ərazisində lpin etnonimi ilə bağlı Lapniani, LabanKuri, Lapani-Atkari kimi yer adları da təsdiq edir.
Q.Qeybullayev və F.Məmmədovanın fikrincə, lpinlər Qanıx
və Qabırrı çaylarının aşağı axarlarında, yəni Kambisena vilayə
tinin ərazisində də yaşamışlar.4 Böyük Qafqaz səddinin keçidlə
Kalankatuklu M. Albaniya tarixi, s.154-155
Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев., т.II, Баку, Елм, 1991,
с. 155
3 Kalankatuklu M. Göstərilən əsəri, s.204
4 Qeybullayev Q.A. Göstərilən əsəri, s.152; Məmmədova F. Göstərilən
əsəri, s.84
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rindən biri lpin tayfalarının adı ilə Bab Liban şah adlandırılırdı.
On üçüncü əsr coğrafiyaşünası və səyyahı Yaqut əl-Həməvinin
adını çəkdiyi bu darvazanı və ya keçidi lpin və ya lupen adlandırılan alban tayfası qoruyurdu. Darvaza da bu tayfanın adı ilə
adlandırılırdı.1 Pliniy bu alban tayfalarının arxasında Qafqaz
qapılarının yerləşdiyini qeyd edir. Deməli, Qafqaz qapılarınadək
(Dəryal keçidinədək – A.M.) ərazilərdə alban tayfaları yaşamışlar. Bununla müəllif Dəryal keçidinədək ərazilərin Albaniyaya
məxsus olduğunu təsdiq etmiş olur.
Lpiniya və ya Ereti vilayəti gürcü mənbələrində həmçinin
Leketi adlanır. Gürcü mənbələri Eretidə oturan və mənşəcə
xuzanx və ovsunbaz olan leklərin çarı İpacac haqda rəvayətlər
söyləyirlər.2 İpacac ərəbcə “sibasica” şəklini almış fars termini
“spasiq”in təhrif olunmuş formasıdır (Markvart). Görünür, “lek
çarı” “hon səddinin” mərzbanı olmuşdur. Onu gürcü mənbəsində
“dağ hakimlərinin varisi”, “tuşları, xunzları və bütün macusları
idarə edən Abuxosro” ilə müqayisə etmək olar. Qafqaz xalqlarının
genealoji tarixində Lekanın nəslindən olan Xozonik dağ sıldırımında Xozoniketi şəhərini salır.3 Xozonixeti – dağlıq Dağıs
tanda mövcud olmuş Sərir çarlığının (Suryani mənbələrində Bet
Dadu – “dağlıq ölkə”) mərkəzi Xunzaxı bildirir. Beləliklə,
Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə”də mədh etdiyi “Kayxosrov
evinə xidmət edən” Sərir hakiminin qəsri, görünür, “hon paxakı”
mərzbanının iqamətgahı olmuşdur. Qədim Xarəzm abidələrində
Parfiya adları formasında qeyd olunmuş Xezenak adı “yaxşı
silaha malik” və ya “yuxarıda (yerləşən)” kimi tərcümə olunur.
Bəzi tədqiqatçılar honların qafqaz mənşəli olmasını təxmin
edir.4 Qafqaz honlarını bizans mənbələrindəki maskutlar, mas
Vəlixanlı N. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. Bakı, Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatı, 1993, s.40
2 Джуаншериани Дж., Жизнь Вахтанга Горгасара, Тб.,1986, с. 75;
Летопись Картли, с. 40-41
3 Мровели Леонти, Жизнь Картлийских царей (перевод, предисловие
и комментарии Г.В.Цулая), М.1979, с.25, 55-56
4 Trever K.V. Göstərilən əsəri, s.192
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saqetlər, masaha-hunlar ilə də eyniləşdirirlər. Alban və erməni
mənbələri honlar ölkəsinin çarı Sanesanı maskutların çarı
Arşakid adlandırır.1 Bu, Tasitin Parfiya çarı Vononun qohumu
kimi qeyd etdiyi skif çarının maskut çarı ilə eyniləşdirilməsi
ehtimalını doğurur.
N.V.Piqulevskaya V əsrə aid xristian mənbələrindəki “ağ
hunlara” hionitləri, kidaritləri və eftalitləri aid edir.2 Maraqlıdır
ki, kidaritlərə, eftalitlərə və hionitlərə aid olan və şərti olaraq
“hionit tamqası” adlanan Sasani nişanı – Ay arabası alban çarı
Asvaqenin qemmasında həkk olunmuşdur. Bu tamqa, görünür,
xüsusi statusu bildirmişdir. Bununla əlaqədar Şapurun Amidaya
yürüşünün (359-cu il) təsviri müəyyən maraq doğurur. Ammian
Marsellin Şapurun bir tərəfində Hionit çarı Qrumbatın, digər
tərəfində mövqeyinə, nüfuzuna və səlahiyyətinə görə onunla
bərabər olan Alban çarının, arxada isə müxtəlif dərəcəli komandanların getdiyini göstərir.3 Hionitlər (şərq avarları) İranın həm
şimal, həm də şərq vilayətlərində mərzban, sərdar rolunu icra
etmişlər.4 Mənbələr Xosrov Ənuşirvanın Qafqazda “taxtın
sahibi” (“sahib as-sarir”) titullu mərzban təyin etməsi və ona
12 minlik atlı verməsi haqda məlumat verir. Sərir hökmdarı
müxtəlif mənbələrdə “Avar”, “Dağların xaqanı”, “Vaxrarzanşax” (Veretraqna, Baxram), “Filan-şah” titulları ilə adlanır. Ərəb
mənbələrində və tarixi ədəbi əsərlərdə (“Nihaya al-İrab”, “Acaib
ad-dunya”, “İskəndər-namə”) Sərir hakiminin Bəhram Qurun və
ya Bəhram Çubinin nəslindən olması, Sərirdə Keyyanilərin
əfsanəvi taxtının və Key Xosrovun qəbrinin yerləşməsi haqqında
fantastik hekayələr nəql olunur. XV əsrə aid yerli mənbə
История агван Моисея Каланкатуйского (пер. К.Патканова), С.-Пб.
1864, кн.II, гл.2, с.28-30
2 Сирийские источники по истории СССР, М.Л., 1941, с.47-51;
Л.Н.Гумилев, Ритмы Евразии, М.,1993, с. 360
3 Гаджиев М.С. Гемма-печать царя Албании Асвагена. ВДИ. 2003,
№1, с.102-119
4 Süleymanova S.A. Kafkasya ve Avarlar. //Türkler. Ankara, 2002, s.674686
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(“Andunik nusalın vəsiyyəti”) Avarın (Sərir, Xunzax) yeddi
qapısını qeyd edir.1 Xunzax xanlarının titulu “nusal” və onunla
eynimənşəli olan gürcü titulu “nasval” (“vali”) avarca “nus`a” –
“qapı” sözü ilə əlaqələndirilərək “qapıların sahibi”, yəni mərzban
mənası ilə izah oluna bilər. Başqa gürcü titulu “mourav” (“sər
dar”) avarların adını bildirən “maarulav” (“meer” – “dağ”), yəni
“dağlı” sözləri ilə izah olunur. Bu, gürcü mənbələrinin avarların
Kartli eristavları (“ordu başçısı” – knyaz titulu) seçilməsi məlu
matlarını təsdiq edir. Gürcü mənbəsi (“Kartlis Tsxovreba”)
Bizans imperatoru I Yustinianın (527–565) dövründə şərqdən
türkmən tayfası avarların gəlməsini və onların Xəzər dənizin
dən Qara dənizədək bütün ərazini zəbt etməsini qeyd edir.
Mənbədə göstərilir ki, Yustinian avarları Qafqaz keçidlərində və
Xunzaxda (Sərir) yerləşdirir, ən nüfuzlularını isə Kartaliniyada
knyaz dərəcəsinə yüksəldir. Bu vaxtdan etibarən Kartaliniyanın
hakimləri bu avar knyazları nəslindən seçilir. Onlardan biri –
Konstantin 844-cü ildə ərəblər tərəfindən şəhid edilmişdir.
Həmin Konstantinin varisləri Ksan eristavları rütbəsini almışlar.
Onların içərisində Tarnike Yunanıstanda Romanozun hakimiyyəti
dövründə Konstantinopolu Varda Sklerdən xilas etmişdir.2
Ksan eristavlarının xronikasında ilk gürcü çarı İstvinian Calut
Rüstəmi Tsxrazmanın eristavı (eristavların eristavı) rütbəsinə
yüksəldir. F.D.Jordania İstvinianın Bizans imperatoru Yustinian
olduğunu qeyd edir (necə ki, gürcü çarı Mirvan, əslində, ərəb
valisi Mərvan ibn Məhəmməd idi). Mənbə Nakapuanidəki İsroli
keçidində yerləşdirilən bu “şimal cəngavərlərini” Bibilu adlandırır və onların İsrolidə məskunlaşarkən böyük ev-qalalar tikməyə
başlamasını göstərir. S.S.Kakabadze bu məlumatı Kartliyə köçürülmüş avarlarla əlaqələndirir.3 Qərb mənbələri də avarların
1 Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. История Дагестана
Мх.,1996, с.322
2 Родословие Ксанских эриставов, составленное царем Ираклием II и
представленное Императрице Екатерине при заключении грузино-русского трактатов в 1783 г.; История Гиббона, ч.IV. СМОМПК В.22. 1897, с.21
3 Какабадзе С.С. Хроника Ксанских эриставов начала XV в., Пись
менные памятники Востока, 1968, М., 1970, с.107-111, 121-122
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Avropada (Dunayda) tələsik yeni evlər tikməsini qeyd edir.1
Mənbədəki Nakapuanini gürcü mənbəsindəki Nuxpat və Şəkinin
köhnə adı – Nuxa ilə, İsrolini Car-Balakənin avar adı – Tsor ilə,
Bibilunu isə Vaxuştinin qeyd etdiyi Carın qədim adı – Pipineti
ilə müqayisə etmək olar. Bibilu və ya Pipineti etnonimləri hionit-avarların adı – “apar apurim” və ya “parpurim”lə səsləşir.
Radlov bu etnik qrupu tele tayfası Fufulo ilə əlaqələndirmişdir.2
Türkütlərə qarşı bir sıra çıxışlardan sonra avarların (abar) tele,
toba, türkeş tayfalarının komponentlərinə çevrilməsi, qırğız, qıpçaq, uyğur etnoslarının formalaşmasında iştirak etməsi hesab
olunur.3 Bibilu etnotoponimi də, Çartal kimi, görünür, əvvəllər
bütün Kaxetiyaya aid edilmişdir. A.İ.Şavxelişvili Araqvi və İori
arasında – Alonidə (Alvani) yaşayan sova-tuşinlərin (Sobeni)
ölkəsinin Babua (Baba) adlanmasını qeyd edir.4 Burada Albani
yanın parçalanmasından sonra yerlərdə formalaşmış xırda
qurumların Albaniya adını saxlamasının şahidi oluruq. IX–X
əsrlərdə Şəki-Ereti hakimləri də (Hamam, Adernerse, İşxanik)
“Albaniya çarları” adlanmışlar. Tsaro – Tsxuorda (müq.et: Tsor,
Tsaxur) məskunlaşmış Babua da Ksandakı Bibilu kimi, ev-qalalar (“tsa”, “siv”) ilə bağlanılır.5 Qeyd edilməlidir ki, ZaqatalaBalakən zonasında da əsasən Şimali Qafqaz üçün xarakterik
olan bu qədim ev-qalalar (“sivu-rux”,“hin”) indiyədək qalmaqdadır. Hətta XVIII əsr mənbəsində Nadir şahın qoşunlarının
Car-Talaya hücumu zamanı bu ev-qalaların vuruş zamanı istehkam rolu oynadığı göstərilir.6
Peter B.Golden. Khazar studies. B., 1980, с.37
Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1993, с.34
3
Гумилев Л.Н. Хунны. М., 1960, с. 466; Гумилев Л.Н. Три исчезнувших народа. Страны и народы Востока, Вып.2, М.,1961, с. 351-352;
Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962, с. 107
4 Шавхелишвили А.И. Из истории горцев Восточной Грузии, Тб.,
1982, с. 50-53, 69-74
5 Şavxelişvili A.İ, Göstərilən əsəri, s.68. Molla Məhəmməd əl-Cari, Car
salnaməsi (ərəb dilindən tərcümə, qeydlər və şərhlər S.Süleymanovanındır,
elmi redaktor akad. Z.M.Bünyadov). B., 1997, s.31
6 Molla Məhəmməd əl-Cari, Car salnaməsi (ərəbcədən tərcümə, qeydlər və
şərhlər S.Süleymanovanındır, elmi redaktor; akad Z.M.Bünyadov). B., 1997, s.31
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Ksan eristavlığında Kaxetiyanın sərhəddini müəyyənləşdirən
Araqvi Qara qalxan və ya İskəndər səddi adlanır. “Car salna
məsi” Araqvini “Ceer ör” (“Qara çay”) adlandırır ki, bu da İori
adı ilə də səsləşir. Bexistun yazılarında “kara” sözü silahlı azad
əhaliyə aid edilən xalq – ordu mənası ilə izah olunur.1 Feofilakt
Simokatta hionitlərin əvvəlcə türklərin “kara” adlandırdıqları Til
çayının sahilində yaşadıqlarını qeyd edir.2 Til çayının Qırğız
silsiləsi ilə Karakıstaq çayından ayrılan və yuxarı axarları
Karagöl adlanan Talas olduğunu ehtimal etsək, hionit avarların
(yu-ven) ərazisi bəzi tədqiqatçılar tərəfindən onlarla eyniləşdi
rilən yuebanların torpaqlarına uyğun gəlir. L.Qumilev Türkeş
xaqanlığının tərkibindəki “kara” adlanan Soqde nəsillərini avarlara aid edir və X–XI əsrlərdə Rusiyaya gələn qaraqalpaqların
onların nəslindən olmasını göstərir.3 Lakin hionitlər hələ bundan
əvvəlki dövrlərdə də, görünür, Şərqi Avropada, Qafqazda olmuş,
Şərqlə Qərbi birləşdirən İpək yolunu nəzarətdə saxlamışlar.4
Sərir hakiminin elmi dairələrdə mübahisəyə səbəb olan və açıqlanmayan “Filan şah” titulunu da Bizans koloniyalarına gedən
yolun sonundakı məmləkətə aid edilən Fulin ilə bağlamaq olar
ki, bu da Orxon yazılarında hionit avarlara aid olan Apurimlə
eyniləşdirilir.
Fulinin Soqd dilinə From, türk dilinə Apurum şəklində keçmiş Rum olması təxmin olunur.5 Kültekin yazılarında Bumın
xaqanın ölümü (552-ci il) münasibəti ilə gəlmiş tayfalar
içərisində Apar Apurim qeyd olunur. Buna əsasən avarları aparapurimlər adlandırırdılar. Lakin Bahaeddin Ogel Apurimin –
Fulin, yəni Rum olmasını nəzərə alaraq, belə nəticəyə gəlir ki,
Дьяконов И.М. История Мидии. М.-Л., 1956, с.323, 332-335
Феофилакт Симокатта. История (пер.С.П.Кондратьева), М.,1957,
с.160
3 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Б., 1991, с.166
4 Сулейманова С.А. Торговые колонии на Caspia via между Цен
тральной Азией и Кавказом. //Вестник МИЦАИ. Самарканд. Выпуск. 8,
2008, с.44-45
5 Bahaeddin Ogel. Göktürk yazıtlarının “apurim”ları ve “fu-lin” problemi.
Belleten. IX, №33, с.82-85
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Apar Apurim üç dövlət – Bizans, Avarlar, Göytürklər arasındakı
münasibətlərdə qərb xalqlarını – avarları və Bizansı, yaxud onun
hər hansı bir səfirliyini bildirir. Lakin müəllif özü qeyd edir ki,
“Kültekin ikinci dəfə həmən-həmən eyni tayfaları təkrar saydığı
halda nə Apurum, nə də Avarları qeyd etmişdir”.1 Bu təbiidir,
çünki “apar-apurimlər” (avarlar) artıq Avropaya getmişdilər,
qalanlar isə müxalif qüvvələrlə çıxış edirdilər. S.Q.Klyaştornının
Apurimi Bizans səfiri Valentinin İstəmi xaqanın dəfnində (576-cı
il) iştirakı ilə əlaqələndirməsi2 də qənaətbəxş sayıla bilməz.
İstəminin oğlu Turksanf, əksinə, Bizans səfirini onların qatı
düşməni – hələ 558-ci ildə Avropaya getmiş avarları qəbul
etməkdə günahlandırırdı.3 Fulin adı, görünür, Bizansla Çin arasındakı ticarət əlaqələrində vasitəçi olan Parfiyaya, sonra isə bu
zəmində yaranmış siyasi qurumlara aid edilmişdir. Çin mənbəsi
göstərir ki, Göy türklər Fulini yavaş-yavaş əzərək irəliləmişlərsə
də, tamamən zəbt edə bilməmişdilər. B.Ogel bunu göytürklərin
Krımı dəfələrlə yağma etmələri ilə bağlayır.4 Lakin burada
söhbət göytürklərin tədricən irəliləməsindən gedir və görünür,
avarları və eftalitləri məğlub etməklə İpək yolunu ələ keçirən
göytürklərin avarları təqib edərək Şərqi Avropaya gəlmələri
nəzərdə tutulur.
Buddi rahibi Fulinin cənub-qərbində “Batı qadınlar krallığının” olması haqqında əfsanəvi məlumat verir.5 Bizans müəllifləri
həmin hekayəni danışır və mifik amazonkaların Alazan çayı
yanında leqlərlə və qellərlə qonşuluqda yaşadığını deyirlər.6
Gilan-Şamaxı-Həştərxan ticarət yolunun bu ərazidən keçməsi və
burada qədimdən ipəkçilik ənənəsinin mövcud olması da Fulinin
lokalizasiyası üçün müəyyən rol oynaya bilər. B.Ogel çin
1
2

с.73

Bahaeddin Ogel. Göstərilən əsəri, s. 64-67;75,84
С.Г.Кляшторный. Древнетюркские рунические памятники. М.,1964,

Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962, с.109, 137
Bahaeddin Ogel. Göstərilən əsəri, s. 87
5 Yenə orada
6 Мусхелишвили, Из исторической географии Восточной Грузии, Тб.,
1982, с. 102-103
3
4
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mənbələrində Fulinin Likanla eyni olmasını göstərir. Xirt Likanı
Qərbə gedən ticarət yolunda arayır. Çanq Çuenin səyahətna
məsində Likan hoqqabazlarından bəhs edilir.1 Bununla əlaqədar
Orta Asiyada mövcud olmuş qədim kəndirbazlıq (pəhləvanlıq)
ənənəsini (Darvoz) qeyd etmək olar. Sufi ordenləri ilə bağlı olan
darvozların qədimdə öz korporasiyaları olmuşdur. Burada “sımdor”da gəzən ləzgi pəhləvanları məşhur idilər.2 Dağıstandan
olan bu kəndirbazlar Çin Türkistanına qastrollar edirdilər. Ola
bilsin, “Likan hoqqabazları” təyini onlara aid olmuşdur. Belə
liklə, İpək yolu ilə bağlı olan Fulin və Likan terminlərinin
Qafqazla əlaqəsi müəyyən olunur.3
Gürcü mənbəsinin anaxronizm xarakterli bir məlumatında
İskəndərin Kürün yanında vəhşi buntürklərə rast gəlməsi qeyd
olunur və Key Xosrov tərəfindən qovulan buntürklərin Xəzər
dənizinin cənubundan Kür boyunca qalxaraq Sarkinetidə (“dəmir
çıxarılan yer”) sıldırım qayalıqda yerləşmələri göstərilir.4 Bu
məlumatla əlaqədar, bir ehtimal olaraq Maxeloniya xoronimini
avarca “maxx” – “dəmir” sözü və “maxxul xunz” – “dəmir xunzaxlılar” ifadəsi ilə qarşılaşdırmaq olar. Çin mənbəsi türklərin
adını “türk” – “dəbilqə” sözü ilə əlaqələndirir, bunu dəmir emalı
ilə bağlanan Altayın dəbilqə şəklində olması ilə izah edir.5
Bununla əlaqədar “saka tıgraxauda” – “şiş dəbilqəli sakları”,
avar folklorundan “batsitaqur” (“döyülmüş, yəni dəmir papaq”)
ifadəsini və Rus salnaməsinin (XII əsr) Tur Vsevolodun “avar
dəbilqələrini” parçalayaraq “qıpçaq başlarını” vurması6 haqda məlu
1 А.Боровков. Дарвоз. Бродячий цирк в Средней Азии. Ташкент,
1928, с. 54-65
2 Xüsusilə Tsovkra (lak) pəhləvanları ad çıxarmışdılar.
3
Сулейманова С.А. Влияние Международной Евразийской торговли
на этнокультурные прoцессы на Кавказе. // Материалы Международной
научной конференции: “Новейшие археологические и этнографические
исследования на Кавказе”. Археология, этнология, фольклористика Кав
каза, Махачкала, 2007. с.128-132
4 Такайшвили. Источники грузинских летописей. Три хроники.
СМОМПК. 1900. в.27, с.1-7
5 Кононов А.Н. Опыт анализа термина “турк”. СГ. 1949, №1
6 Слово о полку Игореве. М., 1970, с. 53
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matını qeyd etmək münasibdir. Sarkineti etnonimini Səririn varyaq adı – Serkland,1 Şimali Qafqazda mövcud olmuş və Çinə
gedən ticarət yolunu nəzarətdə saxlayan Sarmat tayfalarının Sirak
ittifaqını və həmçinin Çinin şimal sərhədlərində şimala gedən tica
rət yolunun başlanğıcı sayılan serlər ölkəsi – Serikini müqayisə
etmək olar.2 Gürcü mənbəsi Sarkinetidə məskunlaşmış buntürkləri
“yaruseylər” adlandırır. Qeyd etmək lazımdır ki, qonşu xalqlar
(laklar) avarları (“qafqaz avarlarını”) “yarusa” adlandırırlar. Yerli
mənbələrdə (“Dərbənd-namə”, “İrxan-namə”, “Tarixi-Dağıstan”,
“Şamil haqqında gördüklərim” və s.) də avarlar “rus” adlandırılır.3 “Şirvan və Dərbəndin tarixi” xronikasında “rusların və alanların” Arana yürüşü “Səririn və alanların” yürüşü ilə eyniləşir4
ki, bu da Nizami Gəncəvinin “İskəndər-namə”sində Arana
hücum edən “rusların” “alan və qerklər” ölkəsindən (Serkland?)
olması ilə uyğunlaşır. Gürcü mənbələrində xüsusi səlahiyyətə
malik sərhəd bölgəsi sanapiro Arişiani göstərilir. Eretinin eristavı Arsiani adlanır. Başqa bir mənbədə Davidin hakimiyyəti
altında olan “Abxaz, Şaki, Alan və Rus” bölgələri sadalanır.5
Burada Rus digər mənbələrdəki Eretiyə uyğun gəlir. Bununla
əlaqədar qeyd etmək olar ki, Kaxetiyada Ereti ilə eyniləşən
Abriya ölkəsi göstərilir.6 Elmi dairələrdə mübahisələr doğuran
1 Мельникова Е.А. Экспедиция Ингвара путешественника на восток
и поход русских на Византию. Скандинавский сборник. т.21,1976, с.74-88
2 Süleymanova S.A. Kavkasiya və avarlar. – Türkler. C.2. Ankara, 2002,
s.677-679
3
Шихсаидов А.Р.. Дагестанская историческая хроника “Тарих Дагес
тан” Мухаммеда Рафии, Письменные памятники Востока, 972, М.,1977,
с.112; Дагестанские исторические сочинения. М.,1993, с. 166; А.Баки
ханов, Гюлистан-и-Ирам, Б., 1991, с.22, 213
4 Əl-Yaqubi. Tarix (ərəb dilindən tərcümə, qeydlər və şərhlər S.Süley
manovanındır). - Qaynaqlar. B., 2005, s.70
5 Мусхелишвили, Из исторической географии Восточной Грузии,
Тб.1982; Кононов А.Н. Опыт анализа термина “турк”. СГ.1949.№1;
Слово о полку Игореве. М.,1970; А.Р.Шихсаидов. Дагестанская историческая хроника “Тарих Дагестан” Мухаммеда Рафии, Письменные памятники Востока, 972, М., 1977.
6 Musxelişvili, Göstərilən əsəri, s.80-85
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“rus” etnonimi Şərqi Avropanın və Orta Asiyanın qədim etnik
plastı – arsilərlə izah edilə bilər. Strabon Qara dənizdən Orta
Asiya və Çinə gedən qədim yolun onların əlində olduğunu deyir.1
Arsilərə Şərqi Avropanın aors, as-yas etnik qrupu aid edilir.
Avropanın mifik “nəhəng ros”ları və yaxud rus salnamələrinin
“nəhəng obrları” da, görünür, bu mühitdən çıxmışlar. Lakin arsi
lərin əsas hissəsi Xəzər dənizindən şərqdə yaşamışdır. Parfiya
Arşakilərini, kuşanları, sarmat tayfalarını, o cümlədən hionitləri
də arsilərə aid edirlər. Çin mənbələrində onlar “yansay” adlanır
ki, bu da Parfiyanın adı – Ansiyə uyğun gəlir. Çin mənbəsi (VIII əsr)
V əsrdə Çinlə ticarət əlaqələrində olan Sude (Soqd) ölkəsinin
həm də Tökümönq (Türkmən) adlanmasını qeyd edir.2 Strabon
Arşakilərin mənsub olduğu parna-dai (daha) tayfalarının Meoti
danın arxasındakı dailərin ölkəsindən çıxdığını göstərir.3 Aparna
(parna) tayfalarının adını apar – “yuxarı” və bununla əlaqədar
“dağlı” mənası ilə izah edirlər. R.Fray Nişapur yaxınlığındakı
Aparşahrı (Abarşahr) parnalarla və Parfiya ilə bağlayır.4 Kuşan
ların, hionitlərin, eftalitlərin hücumları zamanı Aparşahrın və ya
Apar ölkəsinin İranın ucqar şərq sərhəddində hərbi düşərgə yeri
olduğunu görürük.5 İ.M.Dyakonov Midiya mənşəli hesab etdiyi
Parfiyanın adını da “kənar”, “uc” mənası ilə bağlayır.6 Bu
toponimə Albaniyada da rast gəlirik. Həmdullah Qəzvini Kürün
mənsəbinə yaxın Aparşahr şəhərini qeyd edir. S.T.Eremyan bu
Aparşahrı Parfiya Arşakiləri sülaləsinin mənsub olduğu parna
(aparna) skif tayfası ilə bağlayır və Aparhunik (Manavazakert)
toponiminin də, əsasən, Balasakan-Kaspiana ərazisində qellərlə
yanaşı yaşayan bu tayfa ilə əlaqədar olmasını təxmin edir.7
Strabon. Coğrafiya, II, s.5, 7, 8
Гумилев Л.Н. Хунны. М., 1960, с.20-22; Артамонов М.И. История
хазар. Л., 1962, с.407; Bartold V.V. Göstərilən əsəri, s.176, 178, 550-551, 813-814
3 Страбон, XI, c. 8, 2
4
Fray R. Göstərilən əsəri, s.80, 245
5 K.V.Trever, Göstərilən əsəri, s. 202; Л.Н.Гумилев. Древние тюрки. М.,
1993, с.133
6 Дьяконов И.М. История Мидии. М.-Л., 1956, с.69
7 S.T.Yeremyan, Göstərilən əsəri, s. 56
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Erməni coğrafiyasında (VII əsr) Kürün yaxınlığında Varazmana
var toponiminin verilməsi də bunu təsdiq edir. S.Aşurbəyli
Varazmanavar etnotoponimini Albaniyada yerləşdirilmiş avarlarla əlaqələndirir.1
İranın şərqində hionitlərlə bağlanan Aparşahr (Abarşahr)
kimi, Albaniyadakı Aparşahrın da hərbi düşərgə yeri olduğunu
təxmin etmək və Aparşahrı “hərbi düşərgə” etimologiyası ilə
izah etdiyimiz Sukn – Maxeloniya ilə əlaqələndirmək olar. Ərəb
mənbələrində “Mukaniya”ya, gürcü mənbələrində Şaki və Ereti
ilə eyniləşdirilən Movakana uyğun gələn Maxeloniya Şapurun
“Kaaba-i-Zərdüşt”dəki kitabəsində aşağıdakı ardıcıllıqla qeyd
olunur: “Atropatena, Ərminiyə, İberiya, Maxeloniya, Albaniya”.
Son üç xoronimi Elişedəki “Albaniya, İberiya, Xaltilər ölkəsi”
ilə müqayisə etmək olar. Perozun Albaniyaya yürüşü ilə əlaqədar
olan başqa bir məlumatda Xaltilər ölkəsi yerinə Peroz tərəfindən
Alban qapılarının gücləndirilməsi üçün səfərbər olunan xaylındurlar göstərilir. Trever qeyd edir ki, Markvart Qafqaz honlarından olan haylındurları honların çar ordusu adlandırır.2 Halti və
Haylındur etnonimlərini haytal – eftalitlərlə bağlamaq olar.
Həmin hadisələri təsvir edən Moisey Kalankatuklu göstərir ki,
Peroz Alan qapılarını açır və honlardan ibarət güclü ordu toplayaraq Aluandriyaya göndərir. Elişedə Alban qapılarındakı xaylındurlarla eyniləşən Aluandriyanın Alan (Dəryal) qapıları olması
çaşqınlıq doğurur və Alan qapıları yerinə Alban, yəni Dərbənd
qapılarının nəzərdə tutulması ehtimal edilir.3 Lakin burada Araqvi
və İori arasında qeyd etdiyimiz sova-tuşinlərin (Sobeni) ölkəsinin
də Aloni (Alvani) adlanması nəzərə alınarsa,4 məsələ aydınlaşır
və hadisələrin Albaniyada, Kaxetiyadakı “hon paxakı” yanında
cərəyan etməsi məlum olur. Başqa bir məlumatda Elişe Xaylın
durlardan olan hun cavanının Yezdigerdin yanında xidmətdə
olarkən kuşanların (kidaritlərin) yanına qaçaraq onları farsların
Aşurbəyli S., Göstərilən əsəri, s.63
K.V. Trever, Göstərilən əsəri, s. 210, 214
3 Yenə orada, s.215-216
4 Шавхелишвили А.И. Из истории горцев Восточной Грузии, Тб.,
1982, с.50-53, 69-74
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hücumu barədə xəbərdar etməsini göstərir.1 Ümumiyyətlə, mənbə
lərdə və tarixi ədəbiyyatda bir çox hallarda “ağ hunlar” adlandırılan kidaritlər (kuşanlar), eftalitlər və hionitlər eyniləşdirilir.2
Qeyd etdiyimiz kimi, Şapurun yazısının Parfiya variantında
“Xaltilər ölkəsi” ilə eyniləşən Maxeloniyanın yerinə Sukn gedir.
“Hərbi düşərgə” qəsr, qala mənasını verən Soqd mənşəli S’ykn
(budd. Ś’ykn, xrist. Ś’ygn) “hon paxakı” keşikçilərinin hionit
mənşəli olmasını təsdiq edir. Bu ərazinin digər adları da həmin
məna ilə eyniləşir. “Ereti” gürcücə “eri” – ordu, drujina məna
sını verir ki, bunun da mənşəyi farsca “air” – “ər”, şumercə
“eri” – “əsgər” sözlərinə gedib çıxır, “Qundzeti” (Xunzax) –
pəhləvicə “qund” – “ordu” sözü ilə, “Leketi” Qafqaz dillərində
“laq” – “ər”, “keşikçi” (“drujinaçı”) termini ilə bağlanır.
Görünür, gürcü mənbələrində didoy və durdzuk ordusu ilə çıxış
edən “lek çarı İpacac” (spasiq), hionit mənşəli fars mərzbanı
olmuşdur. Çin mənbələri “xuni” – hionitlərin Soqda hakim olma
larını göstərirlər.3 Sykn toponiminin şimal-qərbi Albaniyada
lokalizə olunması və onun Soqdla əlaqəsi yerli və ərəb mən
bələrinin məlumatları ilə də təsdiq olunur.
Münəccimbaşı sonuncu Tiflis əmiri İshakın “Soqd qapılarında” edam olunmasını qeyd edir. Təbəri də İshakın zövcəsi –
Sərir hakiminin qızının Suqdabildə yerləşməsi və Buğanın
Suqdabilin əhalisinə aman verməsi haqda məlumat verir. Lakin
Minorski göstərir ki, Münəccimbaşının qeyd etdiyi Suqd gür
cücə “qəm yeri” mənasını verir və onun Soqdla heç bir əlaqəsi
yoxdur.4 Halbuki İbn Xordadbehe görə, Suqdabil Bab əl-Əbvabla
bərabər Ənuşirvan tərəfindən tikilmiş və bura Soqddan hərbi
qarnizonlar köçürülmüşdür.5 Təbəri Sasani şahı Firuzun hələ
Bab əl-Əbvabdan əvvəl Curcanla yanaşı çətin keçilə bilən Sul
Yeqişe, s.236; Artamonov M.İ. Göstərilən əsəri, s.61
Sevda Süleymanova. Kafkasya honlari. //XV Türk Tarih Kongresi.
Kongreye sunulan bildiriler. Ankara. 2006, с.9-25
3 Artamonov M.İ. Göstərilən əsəri, s.101; Bartold V.V. Göstərilən əsəri,
s. 814-815
4 Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда. М., 1963, с.46
5 Ибн Хордадбех, Книга путей и стран, с.108, 109, 300
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aşırımında qayalardan daş istehkamlar tikməsi haqda məlumat
verir1. Burada Təbəri Xəzərin cənub-şərq sahilindəki Sul vilayə
tini yox, Curcanla, yəni Gürcüstanla yanaşı Lpiniya ərazisindəki
Tsor keçidini nəzərdə tutur. Bu, yenə də V əsr hadisələri ilə
əlaqədar qeyd olunan Çor (Sul) sərhəd bölgəsinin Albaniyanın
şimal-qərbində yerləşməsini və buraya Orta Asiyadan və Şimali
Qafqazdan hərbi qarnizonlar köçürülməsini təsdiq edir.
Beləliklə, Qafqaz xonlarının kidarit, eftalit və hionitlərə
aid olunan “ağ hunlar” (xiona – “ağ”), Qumilyovun əfsanəvi
turanlar adlandırdığı hionit – avarlar olması təsdiq olunur.
Macar alimi K.Tseqledi Çin mənbəsində (“Suy sülaləsinin tarixi”)
qeyd olunan varxun tayfasını Şimali Qafqazda lokalizə edir və
onu alanlarla birlikdə Türk imperiyasına daxil olan uyğur etnosiyasi birliyinin tərkibində göstərir. O.O.Pritsak avarların (yu-ven)
“şərq varvarları” (dun-xu) protomonqol siyasi strukturuna daxil
olduğunu və Çinin şimalında “sərhəd qoruyucuları” və “çölün
sahibləri” kimi tanınan dun-xu qruplarından axvarların (yu-ven),
sibirlərin (syanbi) və kayların (si) Qafqazda (Sərir) aparıcı rol
oynadığını bildirir.2 Bu kolonistlər vaxt keçdikcə yerli alban tayfaları tərəfindən assimilyasiya olunmuş, qismən isə sonradan
iberizasiyaya – gürcüləşməyə uğramışlar.3
Daha sonrakı dövrə aid olan “Anonim Alban xronikası”
Səfəvilərə qarşı Gürcüstan və Şirvanı bürümüş üsyanın carlıların
yürüşləri ilə başlamasını qeyd edərkən onları “qədim kitablarda
honlar adlanan lek tayfası” kimi göstərir və “Atropatakanın,
erməni xalqının və xristian dininin təbii düşmənləri” adlandırır.
Burada “təbii düşmənlər” ifadəsi altında yerli əhalinin erməni və
gürcü kilsələrinin ekspansiyasına qarşı çoxəsrlik mübarizəsi
nəzərdə tutulur.
1 А.Р.Шихсаидов, Книга ат-Табари “История посланников и царей”
о народах Северного Кавказа, с. 81
2 О.О.Прицак. Протомонголы в Хазарском Закавказье. Всесоюзная
конференция востоковедов. М.,1991, с. 43
3 S.Ə.Süleymanova. Albaniyanın şimal-qərb sərhəd bölgəsi Lpiniya-Ereti.
//Elmi əsərlər. T.XX. AMEA Tarix İnstitutu. B., 2007. s.56-75; Sevda Süley
manova. Kafkasya honlari. //XV Türk Tarih Kongresi. Kongreye sunulan bildiriler. Ankara. 2006, с.9-25
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3. Şimal-Qərbi Azərbaycan torpaqları VIII–XI əsrlərdə
(ərəb və gürcü mənbələrində)
Ərəb mənbələri (əl-Bəlazuri, əl-İstəxri, əl-Məsudi) Gəncə və
Tiflis arasında yaşayan, qayda-qanun bilməyən, qaçaq-quldurluqla məşğul olan cəsur və qüvvətli “siyavurdiya” tayfalarını
qeyd edirlər. Masudi onları “sibasica” (spasiq) ilə bağlayır.
V.F.Minorski bu etnonimlə əlaqədar Konstantin Boqryanarodnı
nın “sabarta asfalu” – “ağ sabartalar” (müq.et: sbire – keşikçi;
asabara – sərhəd qarnizonu, muzdlu atlı qoşun) adlanan macarların bir hissəsinin Fars tərəfdə məskunlaşması və ermənicə sevordik
(“qara oğullar”) adlanması məlumatını qeyd edir.1 Deyilənləri
inkar etməyərək qeyd edə bilərik ki, “sibasica” – spasiq, sipəhsər
(“atlı qoşun başçısı”) termini kimi, “siyavurdi” də, ola bilsin,
sipəhbud (“atlı qoşun başçısı”) termininin təhrif olunmuş formasıdır. 704-cü ildə Ərəb Xilafəti Bizansla eyni etiqadda (diofizit)
olan alban kilsəsinin Bizansla sazişi və öz ibadətlərində hamını
onun himayəsinə çağırması barədə xəlifəyə məlumat verən
erməni katolikosunun təhriki ilə alban kilsəsini erməni kilsəsinə
tabe etmişdi. Erməni və alban, alban və gürcü kilsələri arasındakı rəqabət Albaniyada, o cümlədən Ereti-Lpiniyada baş verən
ictimai-siyasi və etnik proseslərə təsir göstərmişdir.2
Car-Balakən camaatlığının yarandığı ərazilər VII əsrdə başlayan ərəb işğalları dövründə də Albaniya dövlətinin tərkibində
olmuşdur. Lakin indi Albaniya Arran adlandırılırdı (IX–X əsr
ərəb mənbələrində Albaniya Arran adlandırılırdı – red.).
X əsr ərəb mənbələrinə görə, ərəb Arran vilayəti ərəb
dövrünə qədərki Albaniya çarlığının ərazisini və 644-cü ildən
1122-ci ilədək müsəlmanların tabeliyində olan Tiflis və onun
ətrafını da əhatə edirdi. Azərbaycanı gəzmiş ərəb səyyahları
Tiflisin adını Arranın üçüncü böyük şəhəri kimi çəkirlər.3
Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда. М., 1963, с.214
Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII-X əsrlərdə. B.,1965. s.89-91
3 Vəlixanlı N. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. Bakı, Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatı, 1993, s. 94
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Tiflis və onun ətrafının Arranın hüdudlarına daxil olduğu
digər ərəb müəllifləri tərəfindən də təsdiq edilir. İbn Hövqəl bildirir ki, Arran ərazisi “Bab ül-Əbvab hüdudlarından Tiflis
hüdudlarınadək uzanır”. İstəxri yazır: “Arranın sərhədləri Bab
ül-Əbvabdan Tiflisədək və Araz çayı yaxınlığında Həciran
(Naxçıvan) adı ilə məşhur olan yerədək uzanır”.1
Sonralar Car-Balakən camaatlığının mövcud olduğu ərazilərin
də daxil olduğu Arran IX əsrin axırı – X əsrin əvvəllərinədək bu
hüdudlar daxilində qalır. Bu dövrdən başlayaraq Xilafətin ucqarlarında separatizm güclənir. Xilafətin bütün ucqarlarında olduğu
kimi, Arranda da yarımmüstəqil və müstəqil hakimliklər yaranır.
Muğan, Aran, Şirvan, Beyləqan, Şəki, Sənariyə, Qəbələ, Dərbənd
ayrı-ayrı feodal nəsilləri tərəfindən idarə olunurdu.2 O dövrkü
Albaniyanın tarixində Tiflis əmirliyinin rolu da qeyd olunmalıdır. Bu qurumun müsəlman əmirləri dağ hakimləri (Sərir) ilə
qohumlaşaraq dağlıların köməyinə arxalanırdılar.
Tiflis əmirliyinin yaranması Ərəb valisi Mərvan ibn Məhəm
mədin fəaliyyəti ilə bağlanır. Maraqlıdır ki, M.Nemətin tədqiq
etdiyi İlisu epiqrafik abidələrində Əli Sultanın şəcərəsi Şamdan
olan “Əbu Mərvana” gedib çıxır.3 Gürcü mənbələri Şəki bəylər
bəyləri seçilən İlisu sultanlarını Kaxetiya mouravlarının nəslindən
hesab edirlər.4 Leonti Mroveliyə (XI əsr) məxsus gürcü mən
bəsində “gürcü çarı” Mirvanın ona tərəf keçmiş kavkasionlarla
digər kavkasionlara – Çartal kavqasionları ilə birləşərək Kaxeti
tutmuş Durdzuk kavkasionlarına hücum etməsi təsvir olunur.5
Q.V.Tsulaya Q.A.Melikişvilinin fikrini təsdiq edərək Çartal
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı. Azərbaycan Universiteti Nəşriy
yatı, 1989, s.114; Bünyadov Z. Azərbaycan VII–IX əsrlərdə. Bakı. Azərbaycan
Dövlət nəşriyyatı, 1989, s.138
2
Mahmudlu Y.M. Azərbaycan tarixi. İntibah dövrü (IX əsrin II yarısı – XI
əsrin əvvəlləri). B., 1996, s.5
3 Мешадиханум Неймат, Корпус эпиграфических памятников Азер
байджана, т.2, №504, 732(а)
4 В.А.Потто, Кавказская война, т.5, Ст., 1994, с.56
5 Мровели Леонти, Жизнь Картлийских царей (перевод, предисловие
и комментарии Г.В.Цулая), М., 1979, с.30-31
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etnoniminin əvvəlcə bütün Kaxetiyaya aid olmasını, lakin
Mrovelinin vaxtında yerli əhalinin kartlar (gürcülər) tərəfindən
assimilyasiya olunması nəticəsində bu xoronimin xeyli dar
ərazini əhatə etməsini qeyd edir.1 Çartal etnoniminin bu ərazidə
mövcud olmuş Car-Tala hərbi-siyasi qurumunun adı ilə də bağlamaq olar ki, Q.Tsulayanın fikri də bu ehtimalı təsdiq edir.2*
Ərəb, gürcü, Dağıstan mənbələri 738-ci ildə Mərvan ibn
Məhəmmədin Şəkidən və ya Cur şəhərindən (tarixi Car – S.S.)
Sərirə yollanarkən möhkəm bir qalanı mühasirədə saxlaması və
onu çətinliklə alması haqda məlumat verirlər.3 Ərəb valisi “Mərvan
Krunun” yürüşünü təsvir edən gürcü mənbəsində Mərvanın
“vəhşi (macus) nuxpatları” qırması qeyd edilir. Gürcü çarlarının
Albaniyanın şimal-qərbindəki torpaqlara təmənnasını əks etdirən
bu məlumatda VIII əsrdə çar Arçilin Tsuketiyə (Tsaxur) gəlməsi,
burada qəsr (Kasri), Lakuastidə (Laqodexi – “lek dağı”) və
Nuxpatidə4* qala tikməsi, nuxpatları xristianlaşdırması təsvir olunur.5 Bununla belə, tuşların, xunzların və buradakı bütün macusların irsi dağ hakimi Abuxosronun hakimiyyəti altında olduğu
Mroveli Leonti, Göstərilən əsəri, s.65; Г.А. Меликишвили, К истории
древней Грузии, Тб., 1959, с.295
2* “Bu etnonimin birinci hissəsinin dağıstan qrupuna aid olan bir tayfaya
məxsus olduğu ehtimal olunur, ikinci hissə – “tal”, avar dilində dərə
deməkdir. Lakin hələ L.Mrovelinin dövründə yerli əhalinin şərqi gürcü, kartli
tayfaları tərəfindən assimilyasiyaya uğraması nəticəsində şimali Qafqaz
elementinin xüsusi çəkisi xeyli azalmışdır, Vaxuşti Baqrationi isə yalnız
Araqvi çayının sağ sahilində yerləşən “Çartal dərəsi” haqqında məlumat
verir” (Mroveli Leonti, Göstərilən əsəri, s.65)
3 Kufi, Kitəb al-futuh, Beyrut, c. VIII, s.750; Шихсаидов А.Р. Дагестанская
историческая хроника “Тарих Дагестан” Мухамеда Рафи, Письменные
памятники Востока, 1972, М., 1977, с. 112 ; Хайдарбек Геничутлинский,
Историко-библиографические и исторические очерки, Мх,1992, с.33-36
4* D.L.Musxelişvili “iki çay arasındakı” Nuxpatı Nuxa, (Şəki), Q.Qey
bullayev isə Balakənçay və Katexçay arasında yerləşən və hal-hazırda Yolayrıc
adlanan Nuxbik kəndi ilə eyniləşdirir və Nuxbikin avarca da “yol ayrıcı”
mənasını verməsini göstərir. Nuxa etnonimini də avarca “nuh” – “yol” mənası
ilə bağlamaq olar.
5 Дж.Джуаншериани, Жизнь Вахтанга Горгасара, Тб., 1986, с.107; Лето
пись Картли (перевод, введение и прим. Г.В.Цулая), Тб., 1982, с.40-41
1

44

göstərilir. XIV əsr mənbəsində eyni toponimlərə rast gəlirik:
“O (katolikos), Tsaxur, Qax-Eliseni, Qum, Lekarti, Zari, Qanuxi,
Kiş Nuxi, Xundza, Naxçe, Toşeti, Nekresi, Laqoeti, Belakan,
Made Pipinetidəki məbədləri görür, bütün kilsələrə həqiqi dini,
Gürcüstan və Albaniya tarixini öyrətmək üçün (şagirdlərini)
göndərir”.1 Göründüyü kimi, Gürcü kilsəsi XIV əsrdə də alban
torpaqlarına iddiasında davam edir. Sonuncu – “Gürcüstan və
Albaniya tarixini öyrətmək” ifadəsi bu ərazinin hələ də Alban
torpaqları hesab edilməsini və əhalinin assimilyasiya olunmadığını sübut etməklə yanaşı, gürcü mənbələrində, kilsə kitablarında Albaniya və İberiya tarixlərinin gürcü kilsəsi tərəfindən
saxtalaşdırılması ehtimalını doğurur.
Beləliklə, bu ərazidə islamlaşmanın birinci mərhələsi Mərvan
ibn Məhəmmədin yürüşü və Tiflis əmirliyinin yaranması ilə bağlanır. Sonrakı dövrdə gürcü kilsəsinin öz nüfuz dairəsini geniş
ləndirmək cəhdləri müşayiət olunur. Gürcü mənbəsi “Teymurun
didoylara və leklərə gürcü dilində yazıb-oxumağı qadağan etməsi”
haqqında məlumat verir.2
Xilafət müstəqillik meyillərinin qarşısını almaq üçün həbs və
cəza tədbirlərinə əl atmasına baxmayaraq, Arran üzərində öz
hakimiyyətini uzun müddət saxlaya bilmədi. 866-cı ildə
“Mömin knyaz Hamam Arran padşahı oldu və dağıdılmış Alban
padşahlığını bərpa etdi”.3
Qriqor Hamam qərbdə, Kürün sağ sahilində yerləşən və vaxtilə
Mehranilərin irsi mülkü olan torpaqları (Girdiman vilayəti),
Kürün sol sahilində isə Şəki və Sənariyyəni öz hakimiyyəti
altında birləşdirdi.4
Джанашвили, Описание событий, СМОМПК, вып. 22, с. 50
Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане (VII–XV вв),
Мх., 1969, с. 207-208; М.Джанашвили, Известия грузинских летописей и
историков о Херсонесе, Готфии, Осетии, Хазарии, Дидоэти и России,
СМОМПК, вып. 26, отд.1, с. 551-552
3 Kalankatuklu M. Albaniya tarixi, s.200; Bünyadov Z. Azərbaycan VII–IX
əsrlərdə, s.181
4 Kpымский А.Е. Cтpaницы из истории Ceвepного или Kaвказского
Азербайджана (Классической Албании). Шеки. Сборник памяти
Н.Я.Марра. М.-Л., 1938, с.375
1
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Qeyd etmək lazımdır ki, gürcü mənbələrində Hereti, ərəb
mənbələrində Şəki adlandırılan bərpa olunmuş Albaniya çarlığına gələcəkdə yaranacaq Car-Balakən camaatlığının ərazisi də
daxil idi.
Mənbələr “Mömin knyaz Hamamın” çarlığının nə vaxtadək
davam etdiyi barədə məlumat vermirlər. Amma onun 893-cü ildə
Azərbaycanın, Ermənistanın və digər dağlıq ölkələrin canişini
Məhəmməd Afşin ibn Əbussacdan erməni katolikosu Georqu
satın aldığı və ermənilərə qaytardığı məlumdur.1 Bu fakt alban
çarı Hamamın 893-cü ildə hakimiyyətdə olduğunu təsdiq edir.
Çox keçmədən Arran sacilərdən, sonra isə salarilərdən asılı
vəziyyətə düşdü. Car-Balakən camaatlığının ərazisinin də daxil
olduğu Albaniya (Şəki, Hereti – A.M.) çarlığı da onların ali
hakimiyyətini qəbul edərək vergi ödəyirdilər.
“Alban tarixi” apostol Eliseyin, Eliazarın, Qriqorisin mübəl
liğlik fəaliyyətini Lpiniya ilə bağlayır. Alban dövlətinin dağılmasından sonra burada yaranmış mürəkkəb konfessional şərait
bir tərəfdən vilayətin müxtəlif siyasi qurumlara parçalanmasına
gətirib çıxarır. Digər tərəfdən isə bu ərazidə bu və ya başqa dinin
hakim mövqeyə malik olmaması yerli əhalinin öz etnik mənsu
biyyətini saxlaması üçün zəmin yaratmış olur. Alban dövlətinin
dağılmasından sonra da, görünür, bu ərazi öz nisbi müstəqilliyini
və hərbi potensialını saxlamaqda davam edir. XI əsrdə gürcü
mənbələrində “Ereti didebulları”nın və ya Münəccimbaşının
“Şirvan və Dərbənd tarixi”ndə “şakiriyyə” (“muzdlu döyüşçü”)
adlanan “Kuni dəstələri”nin abxaz, gürcü çarları və ya şirvanşahlar tərəfindən hərbi xidmətə cəlb olunmaları qeyd olunur.2
XVI–XVIII əsrlərdə burada mütəşəkkil hərbi qüvvə təmsil edən
və xanlıqlar arasındakı çəkişmələrdə bir növ arbitraj rolunu
oynayan Car-Balakən (Car-Tala) icmaları ittifaqını görürük.
Avar icmalarının mərkəzi Qoloda haqqında XIV əsr mənbəsi
(Məhəmməd Rəfi) məlumat verir. Qafqazda xüsusi nüfuza malik
Kalankatuklu M. Albaniya tarixi, с.200
Сулейманова С.А. Этнополитическая история северо-западной
Албании в свете архетипов в местных источниках, Известия НАНА
(история, философия и прав), 2004, № 4, с.69-70
1
2
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olan bu hərbi-siyasi qurum regionda ənənəvi olaraq muzdlu ordu
və sərhəd qoruyucuları funksiyalarını icra etmişdir. Bu ərazidə
tarixən formalaşmış “sərhəd qoruyucuları” statusu Car-Balakən
icmalarına öz müstəqilliyini saxlamağa və hərbi xidmətə görə
nominal olaraq tabeliyini qəbul etdiyi mərkəzləşmiş dövlətdən
mülk hüquqları və pul vəsaiti almağa imkan vermişdir. Mənbələr
göstərir ki, “carlılar şah xəzinəsinə vergi vermir, əksinə, hələ
qədimdən şahdan, guya, dövlətin ucqar sərhədlərini qoruduqları,
əslində isə İranın tabeliyində olan yerlərə hücum çəkməmələri
və şahın təbəəliyini qəbul etmələri üçün keşik haqqı alırdılar”.1
Öz dövrü üçün anaxronizm olan bu status faktiki olaraq
Osmanlı, Səfəvi dövlətləri, Çar Rusiyası tərəfindən tanınır və bu
ərazi xüsusi inzibati vahid təşkil edirdi. Osmanlı fərmanlarında
“dağlardan bulqadar quldurlarının yollarını kəsib ziyankarlığının
qarşısını almağı, Gürcüstana və Şirvana hərbi səfərlərdə iştirak
etməyi boyunlarına götürdüklərinə görə” Car-Talanın ixtiyarında
olan mülk torpaqları təsdiq olunurdu. Çar Rusiyası da car-talalıların mülklərini Osmanlı və Səfəvi fərmanları əsasında tanıyır
və icmaların daxili idarə sisteminə qarışmamaq, onların keçmiş
hüquqlarını və imtiyazlarını saxlamaq şərtilə Car-Taladan eynilə
bu xidməti tələb edirdi.
İcmaların feodal və icma münasibətlərinin sintezindən ibarət
olan daxili quruluşu, azad və asılı kəndlər arasındakı münasi
bətlər “sərhəd qoruyucuları” institutunun nəticəsi kimi təzahür
edirdi. Car-Tala icmaları sosial-iqtisadi səviyyələrinə görə qonşu
dövlətlərdən fərqlənmirdilər. Əksinə, mənbələr onların Kaxetiya
kəndlilərindən daha yüksək səviyyəyə malik olmalarını qeyd
edir.2 Qafqazda eyni zamanda müxtəliftipli ictimai-siyasi quruluşların – feodal hakimliklərinin və azad icmaların paralel olaraq
mövcud olması mühitində onların iqtisadiyyatı və məişəti
çoxəsrlik əlaqələr şəraitində formalaşmışdı. L.İ.Lavrov Qafqaz
1 Дж.Ханвей, Исторический очерк британской торговли на Каспийс
ком море с прибавлением описания волнений в Персии, т.I, Лондон,
1762, НАИИ АН Азерб., с. 166
2 А.И.Фон Плотто. Природа и люди Закатальского округа. ССКГ,
вып. 4, 1870
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şəraitində kəndli icmalarının defeodallaşması və yaxud azad
icmaların feodal hakimiyyəti altına keçməsi hallarını qeyd edir.1
İttifaqa daxil olan hər bir icma kollektiv şəkildə mülk
(keşkəl) hüquqlarına malik olan azad avar icmalarından və
müəyyən mükəlləfiyyətlər daşıyan yengiloy və muğal kəndlərin
dən ibarət idi. Mənbələr asılı kəndlərdə “keşik haqqı” və ya “dağ
qarovulu” mükəlləfiyyətini də qeyd edir ki, bu da, ola bilsin,
keşkəl institutunun ilkin mahiyyəti ilə əlaqədar olmuşdur. Car
icmalarındakı sosial-iqtisadi münasibətləri Qədim Ön Asiyada
qohum olmayan qruplar arasında hamiliyi təmin edən “car” və
ya “vala civar” – “təhlükəsizlik, sığınacaq” sosial institutu ilə
müqayisə etmək olar. Arxiv materialları Kaxetiya kəndlilərinin
könüllü şəkildə carlıların hamiliyinə, icarədarlığa (“kazax”)
keçməsini, həmçinin digər yerlərdən – Azərbaycan və Dağıstan
xanlıqlarından kəndlilərin kütləvi olaraq Cara qaçmasını qeyd
edirlər ki, bu da Car-Balakən icmalarında mövcud olan sosialiqtisadi münasibətlərdəki demokratik prinsiplərlə izah olunur.
Burada digər yerlərdəki təhkimli kəndliləri, rəncbərləri kimi,
asılı kəndliləri torpaqsız, qul kimi satmağa icazə verilmirdi.
Cüzi keşkəl vergisi verən icarəçi kəndli öz torpaq sahəsinin
sahibi idi; onu sata, bağışlaya bilərdi. O, müəyyən ödənişlə azad
olmaq, əlavə keşkəllər almaq və keşkəl sahibinə çevrilmək
hüququna malik idi. Asılı kəndlilər hərbi yürüşlərdə iştirak edə,
xidmət haqqı ala, hərbi qənimət toplaya bilərdilər.
Mənbələr (“Kartlis Tsxovreba”, “Qarabağnamə”lər),
Bədrəddin-zadə Əli bəy, Gamba, O.İ.Konstantinov regionda
“sərhəd qoruyucuları” statusuna malik olan və mütəşəkkil hərbi
qüvvə funksiyası daşıyan Car-Balakən ordusunun müxtəlif
hakimlər tərəfindən muzdlu xidmətə götürülmələrini qeyd
edirlər. Zaqatala arxeoqrafik materialı, rus tarixi-etnoqrafik
ədəbiyyatı, arxiv sənədləri Şirvanda, Qarabağda, Gürcüstanda
muzdlu Car ordusunun saxlanması haqda məlumat verir.2
1 Л.И. Лавров. Историко-этнографические очерки Кавказа. М., 1978,
с.13-15
2 S.Ə.Süleymanova. Zaqatala arxeoqrafik materialları əsasında Car-Tala
icmalarının sosial-iqtisadi vəziyyəti. //Azərbaycan EA-nın Xəbərləri (tarix,
fəlsəfə, hüquq seriyası), 1997, N 1-4, s. 74-82
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Rus və Qərb ədəbiyyatında Car-Balakən icmalarını kollektiv
senyoriyalar və bir sıra arxaik Qərbi Avropa strukturları – fillər,
polislər və ya barbar dövlətləri ilə müqayisə etmişlər.1 Bu strukturların kökü Qədim Ön Asiyada hərbi xidmətə görə rəiyyətlə
təmin olunan azad icmaların (“eburu”, “xapiru”) hərbi və icma
quruluşu2 ilə də qarşılaşdırılır. Təsadüfi deyildir ki, Babil və
Misir kitabələrində şimal keçidləri və əsas sərhəd qalaları Caru
(Çalu, Zalu) adlanmışdır ki, bu da Dərbəndin qədim adları –
Cora (Çor, Çola, Sul) ilə uyğunlaşır. Kiçik Asiya və Qafqaz
Tavrı qədimdən bəri rəqib dövlətlər arasında sərhəd (“taur”)
funksiyasını icra etmişdir. “Sərhəd qoruyucuları” institutunun
arxaik forma və strukturlarını saxlamış Car-Tala icmalarını Şərq
avarlarının Uxuan (Dunxu) birliyinin strukturu ilə də müqayisə
etmək olar. “Çinin şimal sərhədlərinin müdafiəçiləri” və “çölün
hegemonları” statusuna malik olan “Şərq varvarları” – Dunxu
müxtəlif etnik elementlərdən təşkil olunmuş demokratik formalı
ordulardan ibarət idi. Avropaya gəlmiş avarlar da bu təşkilat sistemini saxlayırlar. Avar xaqanlığının tərkibinə bolqarlar, slavyanlar və digər tabe xalqlar daxil idi. P.Pelye göytürklərin
(türkütlərin) avarların dövlət quruluşu prinsiplərini və bir sıra
titullarını götürdüyünü qeyd edir. L.Qumilyov göstərir ki, avarlar
yalnız hərb sənətində mahir deyildilər. Onların diplomatiya və
idarəçilik bacarığı o dövrün tələblərinə görə yüksək səviyyədə
idi123. Qafqazda mərzban funksiyasını daşıyan Sərir (Avar)
hakimi də Qumuk, Kaytak və s. çarlıqları əhatə edirdi. Car-Tala
hərbi-siyasi birliyinin tərkibinə də avar, zaxur, muğal, yengiloy
etnosları və bu etnosların avarlaşmış toxumları daxil idi.3

История, география и этнография Дагестана в XVIII–XIX вв. под
ред. М.О. Косвена и Х.М. Хашаева, М., 1958, с.215-216
2 История Древнего Востока. ч.I, М.,1983; ч.II, М.,1988, с.432, 229,
244-248
3 С.A.Сулейманова. Хранители границ в северо-западных пределах
Азербайджан //Elmi araşdırmalar. VI Buraxılış, B., 2004, с.199-210
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4. IV Davidin işğalçı siyasəti və Azərbaycanın Şimal-Qərb
bölgəsi
Xilafətin zəifləməsi dövründə şimal-qərb Albaniya vilayət
lərində burada yaşayan və etnik özünüdərk hissinə malik olan
xristian əhalisi arasında ilk dəfə IX əsrdə yerli feodal knyazlığı
(məliklik) yaradılır və X əsrin sonunda o, Alban çarlığı adlanmağa başlayır.1 Bərpa edilmiş Albaniya çarının hakimiyyəti
Sanariya (Ereti, Suceti və Tsuketi vilayətlərinə) və həmçinin
Kürün sağ sahilində yerləşən ərazilərə yayılır. Bu feodal dövlət
qurumunun qonşu dövlətlərlə – Gəncənin Şəddadilər əmirliyi,
Şirvanşahlar dövləti, Gürcü-Abxaz çarlığı və Kaxetiya knyazlığı
ilə hərbi-siyasi mübarizəsi Albaniyanın zəifləməsi və onun
XI əsrin əvvəlində Kaxetiya knyazlığı ilə konfederativ birləş
məsi ilə nəticələnir. Artıq XI əsrin ilk rübündə Şimal-Qərb
Azərbaycan ərazisində gürcü diofizit (pravoslav) kilsəsi möh
kəmlənməyə başlayır.2 Gürcü kilsəsinin möhkəmlənməsi siyasi
mərkəzlərin Gürcü çarlığına birləşməsi prosesi ilə üst üstə düşür.
XI əsrin əvvəllərində birləşmiş Kaxeti-Hereti çarlığı gürcü
çarı Qurucu David və ya IV Davidin (1089–1125) birləşdirdiyi
gürcü çarlığı tərəfindən işğal edildi. Burada hakimiyyəti tama
milə ələ keçirdikdən sonra Şirvana qarətçi yürüşlər başlandı.
1117-ci ildə IV Davidin oğlu Demetre Şirvana hücum etdi və
Şirvanşahların qoşunlarını məğlubiyyətə uğratdı. 1120-ci ildə isə
IV Davidin özü iki dəfə Şirvana hücum etdi və Şəki, Qəbələni
işğal etdi.
IV David 1121-ci ildə Didqori vuruşmasında səlcuq sultanının qoşunlarına qalib gəldi. Bu hadisə Gürcüstan üçün dönüş
nöqtəsi oldu. 1122-ci ildə Tiflis müsəlman əmirliyi aradan qaldırıldı. Tiflis gürcülərin əlinə keçdi.3
“История албан”, с.273; Azərbaycan tarixi, 2-ci cild (III–XIII əsrin 1-ci
rübü), Bakı, 1998, s.325-326
2 Грузинские документы IX–XV вв. Пер. и комм. С.С.Какабадзе. М.,
1982, с.19
3 Mahmudlu Y.M. Azərbaycan tarixi. İntibah dövrü (IX əsrin II yarısı –
XI əsrin əvvəlləri). Bakı, 1996, s.21
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Qeyd etmək lazımdır ki, Didqori vuruşmasından sonra,
Şirvanşah-Gürcüstan münasibətlərində də dönüş yarandı. Böyük
Səlcuq imperatorluğunun zəiflədiyini görən Şirvanşah III Mənu
çöhr səlcuq hökmdarlarına itaət göstərməkdən və illik bacı
verməkdən imtina etdi. Buna cavab olaraq 1123-cü ildə səlcuq
hökmdarı sultan Mahmud Şirvana hücum etdi. Lakin Şirvanşahın,
IV Davidin və onunla əlbir hərəkət edən qıpçaq türklərinin
birləşmiş qüvvələrinə qalib gələ bilməyən sultan Mahmud çox
keçmədən ölkəni tərk etdi.
Səlcuq sultanı ilə Şirvanşahlar arasında münasibətlərin
pozulmasından və səlcuq qoşunlarının Şirvanı tərk etməsindən
istifadə edən IV David Şirvan torpaqlarını tamamilə gürcü çarlığına qatmaq qərarına gəldi. Bu məqsədlə o, 1123–1124-cü illərdə
dəfələrlə Azərbaycana yürüş etdi və şirvanşahların iqamətgahı
olan Gülüstan qalasını, Buğurdu və Şamaxı şəhərini işğal etdi.
Mühüm şəhər və qalalarda güclü qarnizonlar qoyub geri çəkildi.
Lakin gürcü qarnizonları Şirvanda beş aydan artıq qala bilmədi.
1125-ci ildə IV David öləndən sonra gürcü qarnizonları Şirvanı
tərk etməyə məcbur oldular.1.
Məlumdur ki, Qurucu Davidin dövründən etibarən Alazan
vadisinin şimal hissəsinin əhalisi güclənmiş Gürcüstan dövləti
nin təzyiqi nəticəsində intensiv şəkildə assimilyasiyaya uğramağa başlayır. Lakin bu dövrdə Alazan vadisinə qıpçaqların,
oğuzların, daha sonra türkmən tayfalarının köçürülməsi sayə
sində türkləşmə prosesi də güclənir. Bu dövr həm də Qafqazda
İslamın yayılması ilə müşayiət olunur. Əksər əhalisi macus olan
bu ucqar ərazi gürcü kilsəsi və missionerlər tərəfindən xristianlaşmaya və qazilər – müsəlman əmirləri, şirvanşahlar, daha sonra
müsəlmanlaşmış Avarıstan və Qumux tərəfindən islamlaşmaya
məruz qalırdı. Abdu-r-Rəşid Bakuvi, Evliya Çələbi Nizam
əl-Mülk tərəfindən Tsaxurda tikilmiş mədrəsədə Kitab aş-Şafiinin lakz dilinə tərcümə edilməsi haqqında məlumat verirlər.
Bununla belə, Tsuketi Kiş yepiskopatının tərkibində sayılır ki,
bu da əyalətdəki mürəkkəb konfessional vəziyyəti göstərir. Bu
ərazinin missionerlərin fəaliyyəti dairəsində olması isə, Musxe
1

Mahmudlu Y.M. Göstərilən əsəri, s. 22
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lişvilinin dediyi kimi, əhalinin gürcüləşməsini sübut etmir, xarici
mənşəli missionerlərin “çilblər ölkəsi Lpin” ilə bağlanan apostol
ənənəsinə sadiqliyini göstərir. D.L.Musxelişvili Çar Davidin
(1089–1129) “apxazların və kartvellərin, er və qaxların çarı” və
həmçinin çariçə Tamaranın “apxazların, kartvellərin, erlərin və
kaxların hökmdarı” titullarına əsaslanaraq, “XI əsrdə Ereti abori
genlərinin artıq assimilyasiya olunması” kimi nəticə çıxarır.1
Lakin belə olan halda abxazların da assimilyasiya olunması
gərək idi. Erlərin kartlardan və hətta qaxlardan fərqli şəkildə
qeyd olunması onların öz etnik fərdiliyini saxladığını sübut edir.
Bu fərq artıq müstəqil Ereti olmadıqda belə – XVII–XVIII əsr
gürcü mənbələrində də görünür. Vaxuşti qeyd edir ki, Kaxeti və
Ereti hakimi Qeorqi 1471-ci ildə Ereti adını ləğv edərək Kisik,
Eliseni, Tsukeki, Didoeti, Tioneti, Çiauri və s. yerlərdə mouravları oturdur.2 Lakin Vaxuşti XVIII əsrdə də erləri və kaxları
fərqləndirir və kartların XVII–XVIII əsrlərdə intensiv şəkildə
Kaxetiyaya köçmələrini vurğulayır.3 X əsrin əvvəllərində gürcü
mənbələri “erlərin çarının” Kaxetiya Xoryepiskopuna qarşı
vuruşmasını göstərir.4 XI əsrdə “Eretinin didebulları” Kaxeti
çarına qarşı vuruşan IV Baqrat tərəfdə çıxış edirlər.5 XII–XIII
əsrlərdə çariça Tamaranın katibi erlərin leklərlə birgə gürcü
çarına qarşı üsyan qaldırmasını təsvir edir.6 Başqa bir mənbədə
(Amiran Dareciani) gürcü çarının “üsyan etmiş dağlılara – ixoel
lərə (ixoem) və didoylara” qarşı getməsi göstərilir.7 Bu məlumat
Мусхелишвили, Из исторической географии Восточной Грузии, Тб.,
1982, с.42
2 Вахушти Багратиони, История царства грузинского, Тб., 1976, с.132
3 Yenə orada, s. 56, 89, 123, 161, 163
4
Строительная надпись церкви св. Георгия в Эредви. Вестник АН
СССР, 1944, т.5, №10, 1045-1046
5 Musxelişvili. Göstərilən əsəri, s.47; Минорский В.Ф. История Шир
вана и Дербенда. М., 1963, с.308
6 История халифов Вардапета Гевонда, писателя VIII в. (пер. К. Пат
канова), СПб., 1982, с.19
7 Джанашвили М., Известия грузинских летописей и историков о
Херсонесе, Готфии, Осетии, Хазарии, Дидоэти и России, СМОМПК,
вып. 26, отд.1, с. 93-96
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dakı “İxoel” etnonimini alban tayfaları qellərlə və həmin ərazidə
yaşayan ingiloylarla bağlamaq olar. Gürcü mənbəsi alban tayfaları – didoyların, leklərin, erlərin və ya gellərin – “ixoellərin”
gürcü təcavüzünə qarşı mübarizəsini əks etdirir.1
Gürcü çarı IV Davidin ölümündən dərhal sonra, III Mənu
çöhr Şirvanda hakimiyyəti öz əlinə aldı. Tezliklə Şirvanşahlar
güclü dövlətə çevrildi. Lakin buna baxmayaraq, Qəbələ, Şəki və
ondan qərbdəki torpaqlar monqol yürüşlərinə qədər gürcü çarlığının tərkibində qaldı.2
XIII əsrin 20-ci illərində monqolların və Xarəzmşah Cəlaləd
dinin yürüşləri Cənubi Qafqazda, o cümlədən Gürcüstanda
vəziyyəti tamamilə dəyişdi. İşğallar nəticəsində gürcü feodal
dövləti tamamilə zəiflədi. Əvvəlki qüdrətini itirən gürcü çarlığı
indi nəinki qonşu vilayətləri idarə edə bilmir, hətta öz şəhərlərini
belə müdafiə etmək gücündə deyildi.3
1227-ci ildə Cəlaləddinin Tiflisə ikinci yürüşü zamanı Şəki
və Qəbələ yenidən Şirvana qaytarıldı.4 Lakin Şəkidən qərbdəki
ərazilər, o cümlədən Car-Balakən camaatlarının ərazisi hələ də
gürcü feodallarının nəzarətində qalırdı. Bu ərazilər XIII əsrdə
Gürcüstan vilayətinin tərkibində əvvəlcə Monqolustan imperiyasına, daha sonra isə Hülakilərin (1258–1357) tərkibinə qatıldı.
Qeyd etmək lazımdır ki, 1392-ci ilə aid sənəddə Msxetada
oturan gürcü katolikoslarının mülkləri arasında 80 evdən ibarət
Qanıx və Bazar yaşayış yerlərinin adı çəkilir.5 Məlum olduğu
kimi, bu yaşayış yerləri keçmiş Car-Balakən camaatlığının ərazi
sində yerləşirdi. Gürcü tarixşünaslığında Bazar şəhərini Kaxetiya
çarlarının iqamətgahlarından biri olan Zəyəmlə eyniləşdirirlər.
1 С.А.Сулейманова. Пограничная область в северо-западных пределах Албании. // Международная научная конференция, посвященная
80-летию ИИАЭ Даг.Научного центра РАН: “Историко-культурные и
экономические связи народов Кавказа: прошлое, настоящее, будущее”,
Тезисы докладов. М., 2004, с. 35-40.
2 Aшyp6eйли С. Гocyдapство Ширваншахов. Баку, Елм, 1983, c. 132
3 Историческая география Азербайджана. Баку, Елм, 1987, с. 107
4 Yenə orada, s.66.
5 AKAK, t.I, ч.3, 1866.
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Bunu faktlar da təsdiq edir. Kaxetiya çarı Teymurazın sarayında
olmuş rus səfiri Mışeski öz hesabatında onların bozar Zəyəmdən
10 verst aralı Meşabaş kəndində gecələdiklərini yazır.1 Rus
səfirinin rəsmi hesabatda hər iki addan istifadəsi, Zəyəmlə Bazar
şəhərlərinin eyni olması ehtimalını təsdiq edir. Bu isə Car-Balakən
camaatlarının ərazisinin hələ də gürcü çarlığının tərkibində olduğunu göstərir.
Monqolların təcavüzü dövründə Gürcüstanın etno-konfessional ekspansiyasına son qoyuldu, Qızıl Orda xanlarının dağıdıcı
basqınları nəticəsində bütün Qafqaz regionu XIII əsr ərzində
sosial-iqtisadi və demoqrafik tənəzzülə uğradı. Lakin XIII əsrin
sonundan və ələlxüsus XIV əsrdə Azərbaycanın bütün bölgələ
rində, o cümlədən şimal-qərb regionunun mədəni və iqtisadi
həyatında intibah dövrü başlayır. Dəyişikliklər həmçinin regionun etnik tərkibində də müşahidə olunur. Yazılı mənbələrdə
göstərildiyi kimi, XIII–XIV əsrlərdə Cənubi Qafqaz ərazisinə
20-dən çox türk-monqol tayfaları gəlmişdir ki, onların tərkibində
türklər çoxluq təşkil edirdilər.2 Bu tayfalar Tiflisdən tutmuş
Şəkiyə qədər Yori, Mazımçay çayları boyunca bütün ərazilərdə
məskunlaşırdılar. Yerli əhali arasında həmçinin Qazan xan dövrün
dən (1295–1304) başlayaraq islam dini qəbul olunub yayılmağa
başladı. XIV əsrin ortalarından qərbi Albaniya torpaqları Qanıx
və Qabarrı çaylarının aşağı hissələri ilə Kaxetiya knyazlığı və
Şəki hökmdarları olan Orlat nəslinin arasında etnosiyasi
cəhətdən bölünmüş vəziyyətdə qaldı. XVI əsrin ortalarından isə
Şirvan (1538-ci ildə) və Şəki (1551-ci ildə) birləşmiş Azərbay
can Səfəvilər dövlətinə daxil oldular.

Kyтелия Т.С. Грузия и Сефевидский Иран (по данным нумизматики), Тбилиси, 1979, с.21
2 А.А.Ализаде. Социально-политическая и экономическая история
Азербайджана в XIII–XIV вв.Баку, 1956; И.П.Петрушевский. Иран и
Азербайджан под властью Хулагуидов (1256–1353 гг.) – В кн.: Татарымонголы в Азии и Европе. М., 1977, с.228-259; Piriyev Vaqif. Azərbaycan
XIII–XIV əsrlərdə. Bakı, 2003.
1

54

5. Car-Balakən camaatlığının yaranması
XVI əsrin əvvəllərində mərkəzi Təbriz şəhəri olan Azərbay
can Səfəvilər dövlətinin yaranması Qafqazın tarixi müqəddəratını
tamamilə dəyişdirdi. Cənubi Qafqaz burada maraqları toqquşan
iki nəhəng imperiyanın – Osmanlı və Səfəvi dövlətlərinin müba
rizə meydanına çevrildi. Bu mübarizədə Car-Balakən camaatlığı
nın ərazilərinin də daxil olduğu və artıq siyasi cəhətdən parçalanmış Gürcüstan müəyyən hərbi-strateji mövqe tuturdu.
Tərəflərin bu mübarizədə qələbəsi Gürcüstana kimin nəzarət
etməsindən çox asılı idi.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın zəngin ipəkçilik bölgələri
olan Şəki və Şirvan, o cümlədən Xəzərsahili vilayətlər üzərində
nəzarəti ələ keçirməyə çalışan Osmanlı imperiyası Gürcüstana
Səfəvilərdən əvvəl girərək, onun qərbində möhkəmlənmişdi.
Səfəvi şahları isə Osmanlı imperiyasının Azərbaycan vilayətlə
rini ələ keçirməsinə mane olmaq üçün hər vasitə ilə Gürcüstanın
şərq vilayətlərində möhkəmlənməyə çalışırdılar. Elə buna görə
də Səfəvi yürüşlərinin əsas obyektləri Kartli, Kaxeti və SamtsxeSaatabaqo çarlıqları idi.
XVI əsrin əvvəllərində feodal pərakəndəliyinin hökm sürdüyü
Gürcüstan Yaxın Şərqin Osmanlı və Səfəvilər kimi iki qüdrətli
dövlətinin qarşısında duruş gətirə bilməzdi. Bunu başa düşən
gürcü çarları sultanla şah arasında manevr etməklə, nəzarətləri
altında olan torpaqların bütövlüyünü saxlamağa çalışırdılar.1
Qeyd edək ki, Səfəvilərdən vassal asılılığını ilk dəfə Kaxeti
çarlığı qəbul etmişdi. 1500-cü ildə Səfəvilərin Şirvanşah Fərrux
Yasar üzərində qələbəsindən qorxuya düşən Kaxeti çarı
Aleksandr oğlu Dimitrini hədiyyələrlə, qul və kənizlərlə birlikdə
I Şah İsmayılın yanına, Şirvana göndərərək ondan asılılığı qəbul
etmişdi. Vaxuştinin məlumatına görə, Şah İsmayıl Dimitrini
şərəflə qəbul etmiş, sülh sazişi və hədiyyələrlə yola salmışdı.2
1 Məmmədova A.Ə. Car-Balakən camaatlığı: yaranması, ərazisi, sərhəd
ləri // AMEA Tarix İnstitutu Elmi əsərləri, 2007, XX c., s.161-178
2 АКАК (Акты Кавказской Археографической Комиссии), т.2, д. 1395,
Тифлис, Типогр. Главного Управления Наместника Кавказа, 1868, с.133
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Gürcü çarları öz aralarındakı daxili mübarizədə də Səfəvi və
Osmanlı dövlətlərinin buradakı maraqlarından istifadə etməyə
çalışırdılar.
Şah İsmayıl Gürcüstana üç dəfə yürüş edir. Əvvəlki iki yürüş
nəticəsində Samtsxi çarlığı Səfəvi dövlətindən asılı vəziyyətə
düşür. 1518-ci ildə isə Səfəvi qoşunlarının hücumundan ehtiyat
edən Kartli çarı David Səfəvilərdən vassal asılılığını qəbul edir
və vergi verməyi öz öhdəsinə götürür.1 Beləliklə, Şərqi
Gürcüstan Səfəvi dövlətindən asılı vəziyyətə düşür. Lakin bu
asılılıq nominal xarakter daşıyırdı. Şah qoşunları Gürcüstanı
itaətə gətirib geri dönən kimi gürcü çarlarının Səfəvi dövlətinə
qarşı yeni çıxışları başlayırdı. Şah hər dəfə öz gücünü gürcü çarlarına nümayiş etdirmək məcburiyyətində qalırdı. Məsələn,
1521-ci ildə Səfəvilərin Gürcüstana növbəti – üçüncü yürüşü
Kaxeti çarı Levanın (Ləvənd xan) Səfəvi dövlətinə qarşı çıxışının qarşısını almaq məqsədilə təşkil edilir. Səfəvilərin bölgədəki
ən etibarlı müttəfiqi olan Şəki hakimliyinə hücum edən gürcü
çarını cəzalandırmaq üçün Div Sultan Rumlunun komandanlığı
altında qoşun göndərilir. Lakin Qanıx və Qabırrı çaylarını keçən
Səfəvi qoşunu Kaxeti çarının iqamətgahı Zəyəm və Qərəm qalalarına hücum edən kimi, çar Levan Div Sultanın hüzuruna
gələrək əfv diləyir. Digər gürcü çarları – Kvarkvare, Davud və
Mənuçöhr də Div Sultanla birlikdə Naxçıvanda qışlayan Şah
İsmayılın yanına gələrək əfv diləyirlər. Burada gürcü çarları
Səfəvilərə itaət etməyi və hər il vergi (bac və xərac) ödəməyi
öhdələrinə götürürlər.2 Lakin buna baxmayaraq, 1524-cü ildə
Kaxeti çarı Levan yenidən Şəki hakimliyinin ərazisinə hücum
edir. Bu hadisədən sonra da gürcü çarlarının birləşmiş qüvvələri
dəfələrlə Azərbaycana qarətçi yürüşlər edirlər.3
Bu faktlar göstərir ki, Səfəvilərin yürüşləri Gürcüstanı itaətə
gətirmək üçün mühüm olsa da, həlledici deyildi. Bunu Səfəvi
sarayında da başa düşürdülər. Buna görə də Gürcüstanda mövqe
ləri möhkəmləndirmək üçün yeni yollar axtarırdılar.
АКАК (Акты Кавказской Археографической Комиссии), т.2, д.1395, s.30
Kalankatuklu M. Göstərilən əsəri, s.54
3 АКАК, т.2, с.136
1
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XVI əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətinin Gürcüstan
siyasətində yeni xətt ortaya çıxdı. Şah İsmayıl gürcü çarlarına
qarşı mübarizədə Gürcüstanla qonşu müsəlman hakimlərinin
köməyindən istifadə etməyə başladı.
Səfəvi dövlətinin qonşu müsəlman hakimlərinin mövqelərini
gücləndirməklə gürcü çarlarını zəiflətmək siyasəti nəticəsində
Şəki hakimliyinin bölgədə rolu artmağa başladı. 1524-cü ildə şah
İsmayıl güclənməkdə olan Şəki hakimini dəstəklədiyini nümayiş
etdirmək məqsədilə Şəkiyə gəlir və Kaxeti ilə sərhəddə qazilərin
və Şəki hakimlərinin iştirakı ilə çox böyük ov təşkil edir.1
Vaxuşti də Səfəvi şahının Şəki hakimi Həsən bəyin köməyilə
Kaxetini tabe etməyə çalışdığını qeyd edir. Əvəzində isə Kaxeti
çarı Levanın bütün var-dövləti ona vəd olunmuşdu.2 Qeyd etmək
lazımdır ki, I Şah Təhmasibin hakimiyyəti illərində (1524-1576)
Gürcüstanın fəth olunması uğrunda daha ardıcıl mübarizə başladı. 1540-1554-cü illərdə I Şah Təhmasib Gürcüstana dörd dəfə
yürüş etdi. Bu yürüşlərin nəticəsində Şərqi Gürcüstan Səfəvi
dövlətinin təsir dairəsinə keçdi. Tezliklə bu faktı Səfəvilərin
Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə aparan rəqibi Osmanlı dövləti
də tanıdı. 1555-ci ildə iki dövlət arasında bağlanan “Amasya
sülhü”nün şərtlərinə görə, Qərbi Gürcüstan vilayətləri (İmereti,
Menqreli və Quriya) Osmanlı dövlətinin, Şərqi Gürcüstan
vilayətləri (Mesxiya, Kartli və Kaxeti) isə Səfəvilər dövlətinin
hakimiyyəti altına düşdü.3
Amasya sülhü bağlandıqdan sonra Şah Təhmasib tez-tez
Səfəvilərə xəyanət edən gürcü çarlarının çıxışlarının qarşısını
almaq üçün atası kimi, Gürcüstanla qonşu müsəlman vilayət
lərinin mövqeyinin gücləndirilməsinə və onların köməyilə gürcü
çarlarının idarəçiliyi altında olan ərazilərdə nəzarəti tədricən ələ
keçirməyə xüsusi diqqət yetirirdi. Lakin şah Təhmasib gürcü
çarlarının nəzarəti altında olan ərazilərdə Səfəvi dövlətindən
asılı olan yeni hərbi-siyasi birləşmələrin yaradılmasına daha
böyük əhəmiyyət verirdi.
Kalankatuklu M. Göstərilən əsəri., s.55
АКАК, т.2, с.136
3 Kalankatuklu M. Göstərilən əsəri., s.83
1
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Qeyd etmək lazımdır ki, bu hərbi-siyasi birləşmələr Şəki
hakimliyinin sərhədində, vaxtilə gürcü çarları tərəfindən işğal
edilmiş tarixi Azərbaycan torpaqlarında yarandı.
1562-ci ildə şah Təhmasib Səfəvi dövlətinin sədaqətli
təbəələri sırasında olan Saxur hakimi Adıqurqulu bəyə Babalı,
Qorağan və Şotavar kəndlərini (hal-hazırda Qax rayonunun əra
zisində yerləşir) bağışladı1*. Gürcü çarlığının vəzifəli şəxslərinə
isə Adıqurqulu bəyin ixtiyarına verilmiş torpaqların hüdudlarına
daxil olmaq qadağan edildi.2
Maraqlıdır ki, bu bölgənin tez-tez Səfəvi və Osmanlı dövlət
lərinin nəzarətinə keçməsi burada müsəlmanların nəzarət etdiyi
yeni hərbi-siyasi birləşmələrin yaradılmasına və gücləndirilmə
sinə mane olmurdu. Əksinə, Osmanlı dövləti də bu siyasəti
davam etdirirdi.
1590-cı ildə Osmanlı dövləti ilə Səfəvilər arasında İstanbul
sülhü bağlandıqdan sonra, Osmanlı sultanı Adıqurqulu bəyin
oğlu Əli bəyə Şəki vilayətinin tabeliyində olan Qax və Meşəbaş
kəndlərini bağışladı. Əli bəyə bu kəndlər onun başqa vilayətlərə
qaçmış sakinlərini yığmaq və yenidən məskunlaşdırmaq, Şəki
vilayətini ayrı-ayrı ləzgi tayfalarının və Osmanlı dövlətinə “düş
mən xalqların” hücumlarından qorumaq şərti ilə verildi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Sultan Osman (1618–1622) bu
fərmanı Şəki vilayətinin hakimi əmir Osmanın təqdimatı ilə vermişdi.3 Bu isə göstərir ki, Osmanlı dövləti də işğal olunmuş
ərazilərdə dövlətin mövqelərinin möhkəmləndirilməsində yerli
müsəlman hakimliklərinin roluna xüsusi əhəmiyyət verirdi.
Səfəvi və Osmanlı saraylarından gələn fərmanlar nəticəsində
Saxur hakimləri müasir Qax rayonunun dağətəyi və düzən
ərazilərindəki kəndlərə yiyələndilər. Bununla da gürcü çarlarının
1* Səfəvi şahlarının və Osmanlı sultanlarının Saxur hakimləri və İlisu
sultanlarına verdikləri fərmanlar GR MDTA-nın 2 və 236-cı fondlarında
saxlanılır. Qeyd edək ki, həmin fərmanlar Azərbaycanın mütəfəkkiri
M.F.Axundov tərəfindən tərcümə edilmişdir.
2 3aкатальская Сословно-Поземельная Комиссия: ЦГИАГ, ф.236, оп.2,
д.6, 79л.; Летифова Э.М. Илисуйское султанство (историко-этнографическое исследование), Автореф. канд дисс., Баку, 2001
3 Lətifova E.M. Göstərilən əsəri., s.8-9
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nəzarət etməyə çalışdıqları tarixi alban torpaqlarında müsəlman
hakimlərinin mövqeyi gücləndi. 1612-ci ildə növbəti SəfəviOsmanlı müharibəsi başa çatdıqdan sonra, yenidən Gürcüstanı
öz təsir dairəsinə qaytaran Səfəvi dövləti gürcü mənbələrində
Suketiya adlandırılan strateji əhəmiyyətli ərazidə Saxur hakimliyini, gələcəkdə İlisu sultanlığını yaratdı.
XVII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövləti hərbi-siyasi cəhət
dən yenidən dirçəldi. 1587-ci ildə hakimiyyətə gəlmiş I Şah
Abbas (1587–1629) 1590-cı il İstanbul sülhünün şərtlərinə əsasən
osmanlıların nəzarətinə keçmiş əraziləri qaytardı. 1612-ci ilin
17 oktyabrında Osmanlı sultanı I Əhməd Osmanlı ordusunun
Azərbaycana uğursuz yürüşünü nəzərə alaraq, Şah Abbasın
1555-ci il Amasya sülhünün şərtlərini bərpa etmək təklifi ilə
razılaşdı. Beləliklə, 1555-ci il sülhü bəzi əlavələrlə bərpa edildi.1
Səfəvilər dövləti Səfəvi-Osmanlı cəbhəsində yaranmış sakit
likdən istifadə edərək, Cənubi Qafqazdakı işlərini “nizama salmağa” başladı.2
Qeyd etmək lazımdır ki, Car-Balakən camaatlığının ərazisini
də tərkibinə qatan Kaxeti və Kartli gürcü çarlıqları 1603-cü ildə
növbəti dəfə Səfəvi dövlətindən vassal asılılığını qəbul edirlər.
İskəndər Münşinin məlumatına görə, İrəvanın mühasirəsi zamanı
(16 noyabr 1603-cü il – 8 iyun 1604-cü il) Kaxeti çarı Aleksandr
və Kartli çarı X Georgi öz qoşunları ilə birlikdə I Şah Abbasın
qərargahına gələrək itaətlərini bildirirlər. Beləliklə, Şərqi Gürcüs
tan məsələsi diplomatik yolla həll edilir.3 Lakin Şah Abbas
gürcü çarlarına etibar etmədiyindən, onları Səfəvi sarayına daha
sədaqətli namizədlərlə əvəz etməyə çalışırdı. Bu məqsədlə 1605ci ildə Kaxeti çarı Aleksandrın oğlu Konstantini4* hakimiyyəti
ələ keçirmək üçün qoşunla Kaxetiyə göndərdi.
Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII–IX əsrlərdə, s.259-260; Гаммер М.
Шамиль, М.,1998, с.118
2 Qammer M. Göstərilən əsəri., s. 119
3 Qammer M. Göstərilən əsəri., s. 99; АКАК, c.2, с.141
4* Konstantin Kaxeti çarı Aleksandrın Səfəvi dövlətinə sədaqətinin təmi
natı olaraq girov verilmiş oğlu idi. Bir müddət Səfəvi sarayında qalan
Konstantin İslamı qəbul etmişdi (60, s.143)
1
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Gürcü çar nəslindən olan və İslam dinini qəbul etmiş
Konstantin Səfəvi dövlətinin Kaxetidə maraqlarını təmin edəcək
namizəd idi. Amma hakimiyyəti ələ keçirmək üçün atasını və
qardaşını qətlə yetirən Konstantin uzun müddət hakimiyyətdə
qala bilmədi və gürcü zadəganları tərəfindən öldürüldü. Kons
tantinin ölümündən sonra Şah Abbas Səfəvi sarayında girov saxlanılan Teymurazı1* Kaxeti çarı təsdiq etdi.2 Məhz Teymurazın
hakimiyyəti illərində avarların sonralar Kaxetinin tamamilə
dağılmasına gətirib çıxaracaq hücumları başladı. Lakin hələ
Kaxeti çarlığı güclü idi və çar Teymuraz bu hücumların qarşısını
almaq imkanında idi.3 1613–1614-cü illərdə şah Abbas Səfəvi
sarayına itaət etməkdən boyun qaçıran üsyançı gürcü çarlarını –
Kaxeti çarı Teymuraz və Kartli çarı Luarsabı cəzalandırmaq
üçün Kaxetiyə yürüş etdi. Müqavimət göstərə bilməyən gürcü
çarları İmeretiyə qaçdılar. Şah Abbas isə Kaxetiyə yeni hakim
təyin edərək geri döndü.4
1615-ci ildə, yeni Səfəvi–Osmanlı müharibəsi ərəfəsində
sərhəd vilayətlərdə, əsasən də Gürcüstanda və Şirvanda Səfəvi
dövlətinə qarşı çıxışlar başladı. İmeretidə gizlənən Kaxeti çarı
Teymuraz yaranmış şəraitdən istifadə edərək geri döndü və
yenidən hakimiyyəti ələ aldı. Bu səbəbdən 1616-cı ildə Şah
Abbas növbəti dəfə Gürcüstana yürüş etdi.5
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Şirvan bəylərbəyi Yusif xan
və Saxur hakimi Əli sultan da yürüşdə iştirak etmək əmri aldılar.
Şah Abbasın Saxur hakiminə yürüşdə iştirak etmək üçün fərman
göndərməsi Saxur hakimliyinin bölgədə nüfuzlu hərbi-siyasi
qurum olduğunu təsdiq edir.
1616-cı ildə Zəyəm çayı sahilində Səfəvi qoşunları ilə gürcülər
arasında mühüm döyüş baş verdi. Şahın ordusu ilə birləşməyə
16 yaşında hakimiyyətə gələn Teymuraz Kaxeti çarı Aleksandrın nəvəsi
(Davidin oğlu) idi. Uşaq yaşlarında Səfəvi sarayına göndərilmiş Teymuraz
orada tərbiyə və təhsil almışdı (60, s.142-144).
2 Vahuşdi Baqrationi. Göstərilən əsəri, s. 142-144
3 Yenə orada, s.145
4 Yenə orada, s. 147
5 Bakıxanov A., Göstərilən əsəri, s.119
1*
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tələsən Şirvan bəylərbəyi burada gürcülərin çoxsaylı dəstəsini
darmadağın etdi.1
Dağıstan hakimlərindən də kömək alan Şah Abbas isə
tezliklə Kaxetini tutdu və əhalini əsir apardı. İskəndər Münşinin
məlumatına görə, bütün Kaxeti vilayəti tamamilə dağıdıldı, xeyli
ölən və yaralanan, həmçinin əsir düşən oldu.2
1616-cı il yürüşü başa çatdıqdan sonra Car-Balakən camaatlığının yarandığı əraziyə, yəni Qanıx çayının sol sahilinə Böyük
Qafqaz dağlarının şimal ətəklərində yaşayan müsəlman əhalinin
(avarların) köçü başladı.
XIX əsr rus və gürcü tarixşünaslığında avarların Böyük
Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində, yəni müasir Azərbaycan
Respublikasının Zaqatala və Balakən rayonlarının ərazisində
məskunlaşmaları birbaşa Şah Abbasın yürüşləri ilə bağlanılır.
Əslində isə bu yürüşlər artıq başlamış miqrasiya prosesini, sadəcə,
sürətləndirdi. Artıq Şah Abbasın yürüşlərinə qədər də avarların
Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində məskənləri var idi.
Belə ki, 1549-cu ildə Kaxeti çarı Levan təxminən otuz leq ailəsini
gürcü mənbələrində Pipineti3* adlandırılan yerə köçürmüşdü.4
Şah Abbasın yürüşündən sonra Böyük Qafqaz dağlarının
şimal ətəklərindən köçənlər Pipinetidə yaşayan ailələrin ətrafında
Bakıxanov A., Göstərilən əsəri, s.120
Рахмани А. Тарих-и Арам Арай-и Аббаси как источник по истории
Азербайджана, Баку, 1960, s. 119-120
3* Gürcü mənbələrində Pipineti kimi göstərilən yer adı yerli camaat arasında
Pipan (Pipan, əslində, Biban deməkdir və “bab” – ərəb sözündən götürülmüş
dür (bab – qapı, an – çox güman ki, yerli dillərdə lar, lər- cəm şəkilçisi) kimi
tanınır. Zaqatala şəhərindən bir neçə kilometr qərbdə indi də Pipan adlı kiçik
bir kənd yerləşir. Bu kəndin yaxınlığında yarımuçmuş vəziyyətdə olan iki
qədim bazilika qalmışdır. Onlar ilk dəfə keçən əsrin 80-ci illərində
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ekspedisiyası tərəfindən tədqiq olunmuş
və elmə gətirilmişdir. Birinci bazilika kəndin yaxınlığındakı meşədə, ikinci
məbəd isə Pipan kəndinin üç kilometrliyindəki yüksək dağlarda qalın meşə
içərisində yerləşir. Tikintisi erkən xristianlıq dövrünə aid edilən bu üçkilsəli
bazilikaların kompozisiya təhlili onların V–VI əsrlər alban memarlığının
abidəsi olan Qum bazilikası (Qax rayonu) ilə ideya əlaqəsini üz çıxarır. Bu
abidələr Pipanın qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğunu göstərir.
4 Vahuşdi Baqrationi. Göstərilən əsəri., s. 137
1
2
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birləşdi; bu, gələcəkdə yeni bir müsəlman hərbi-siyasi qurumunun özəyini qoydu.
Car-Balakən camaatlığının tarixinə dair rus hərbçiləri və
tarixçiləri tərəfindən toplanılmış materialların içərisində bizə
gəlib çatmış rəvayətlərə görə, Böyük Qafqaz dağlarının şimal
ətəklərindən camaatlığın ərazisinə ilk köçüb gələn Nuhlu və
Çömçəli toxumları Car dərəsini dövrələyən Qunduz dağda, Qoloda
adlandırılan yaşayış məskəninin ərazisində məskunlaşdılar.
Tezliklə buraya, yəni Qoloda yaşayış məskəninə Təbəli adlandırılan və Tlebel icmasından çıxan üçüncü toxum gəldi. Burada ən
gec məskunlaşan toxumlar isə Dağ mahalından, yəni Samur çayı
hövzəsindən çıxmış Ərəbli, Curmut, Boyaklı və Osoberal toxum
ları oldu. Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin şimal ətəklərindən
cənub ətəklərinə köçən toxumlar gücləndikdən sonra dağətəyi
ərazilərdə məskunlaşmağa başladılar. Nuhlu, Çömçəli və Təbəli
toxumları Car dərəsində, Ərəbli, Curmut, Boyaklı və Osoberal
toxumları isə Tala dərəsində məskunlaşdılar.1 Təsadüfi deyil ki,
Car salnaməsində Car-Balakən camaatlığı Car-Tala adlandırılır.
Toxumlar özünəməxsus daxili quruluşa malik idilər. Tədqi
qatçılar onların daxili quruluşunu öyrənərkən tarixdən müxtəlif
nümunələr gətirir, müqayisələr aparırlar (məs., yunan filləri,
kolonatlar və ya polislər). Toxumların ilk meydana gəldiyi vaxtlarda toxum başçı ilə birlikdə ailədən, nökər və qullardan ibarət
idi. Lakin sonra toxumlar böyüdükcə onların daxili quruluşu da
mürəkkəbləşdi. Toxumlar çoxaldıqca onların bir neçəsi birinin
ətrafında birləşdi. Bu birləşmələrin nəticəsində toxum daxi
lindəki patriarxal quruluş aradan qalxdı. Toxumdakı bir söz sahibinin yerinə bir neçəsi ortaya çıxdı.2
Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəllər toxum üzvlərinin heç də
hamısı avar və saxur deyildi. Muğal (bölgədə yaşayan türk
etnoslarından biri muğal adlandırılırdı – A.M.) və ingiloylar da
toxum üzvləri ola bilərdilər. Bunu Balakən və Tala icmalarının
vəkillərinin Silki-Torpaq komissiyasına verdikləri məlumatlar da
Ведомость о численности народонаселения в провинциях Завкав
казского края: ЦГИАГ, ф.16, оп.1, д.3379, лл. 19-20
2 Yenə orada.
1
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təsdiq edir: 4 talalı toxumdan yalnız biri öz əcdadlarını təmiz
avar hesab edirdi.1
Beləliklə, burada yaşayan avarlar, muğallar, saxurlar və ingiloylar arasında gedən təşkilatlanma nəticəsində Car, Balakən,
Katex, Tala, Cınıx və Muxax icmalarına ayrılmış Car-Balakən
camaatlığı formalaşdı. Hər icma da ayrıca avar, muğal, saxur və
ingiloy kəndlərindən ibarət idi. Maraqlıdır ki, inzibati-təssərrüfat
işləri də bu kənd icmaları arasında bölünmüşdü. Avarlar, saxurlar nəzarətləri altında olan əraziləri qoruyur, ingiloylar və
muğallar isə camaatı çörəklə təmin edirdilər. Lakin muzdlu
xidmət edən car-balakənli döyüşçülər sırasında muğallar da var
idi. Car salnaməsindəki məlumata görə, Qarabağ xanı Pənahəli
xana qarşı yürüşə hazırlaşan Şəki xanı Hacı Çələbi Car-Taladan
və Vilayətin başqa yerlərindən hər avara üç tümən, hər muğala
bir tümən məvacib vermək şərtilə ordu çağırmışdı.2
1694-cü ildə şah Hüseyn (1694–1722) növbəti Səfəvi şahı
elan edildi. O, hakimiyyətə gəldikdən sonra Kaxetinin idarəsi
Kəlbəli xana tapşırıldı. Kəlbəli xan 1695-ci ildə Kaxetiyə gəldi
və gürcü hərbi dəstələrinə nəzarəti öz əlinə aldı. Bundan istifadə
edən gürcü əyanları ona müraciət edərək “carlıların üzərinə
getməyə və onları qırmağa” icazə verməsini xahiş etdilər. Onlar
carlıları Qanıx çayının o tayında (sol sahilində) və Yeniseldə
zorakılıqlar etməkdə, Kaxetiyə yürüş edən dağıstanlılara bələd
çilikdə və onlara sığınacaq verməkdə, qarətlərdə, oğurluqda
günahlandırırdılar. Lakin Səfəvi şahlarının tez-tez itaətsizlik
göstərən gürcü çarlıqlarını yerli müsəlman hakimlərinin hesabına zəiflətmək siyasətinə sadiq qalan Kəlbəli xan gürcülərin
müsəlman əhalinin sakin olduğu Cara yürüşünə icazə vermədi.
Danışıqlarda iştirak edən Kartli çarı İrakli Baqration (Nəzərəli
xan) belə vəziyyətdə onun ölkəsində – Kartlidə sabitlik yaranana
qədər gözləməyi, sonra isə Cara birlikdə hücum etməyi məsləhət
1 Вахушти Багратиони. История царства Грузинского, Тбилиси, 1976,
с. 38-39
2 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi / Ərəbcədən tərcümə, giriş,
şərhlər və qeydlər S.Ə.Süleymanovanındır, elmi redaktor; akad Z.M.Bünyadov.
Bakı, 1997, s.54-55, 133, q.336
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bildi. Lakin gürcü əyanlar “Kaxetini viran qoyan carlıların
hərəkətlərinə dözməyin mümkün olmadığını” bildirərək kömək
dən imtina etdilər və Kəlbəli xandan yalnız Cara yürüş üçün
icazə istədilər. Səfəvi dövlətinin burada rəsmi nümayəndəsi olan
Kəlbəli xan gürcü xristian əhalini özünün və dövlətin əleyhinə
qaldırmamaq üçün bu yürüşə razılıq verməyə məcbur oldu.1
(60, s. 162). 1695-ci ildə “bütün kaxetinlər yığışdılar” və Qanıx
çayını keçərək “Yeniselə gəldilər”.
Qeyd edək ki, zadəgan və kəndlilərdən təşkil olunmuş gürcü
qoşununa əyanlar başçılıq edirdilər. Kisik mouravı Duşia da
onların arasında idi.2
Qanıx çayını keçən gürcü hərbi dəstələri Yenisel adlandırılan
ərazidə düşərgə qurdular. Vaxuştinin məlumatına görə, carlılar
“kaxetinlərin düşərgəsinə gələrək əfv dilədilər və onları öldür
mədikləri halda itaət etməyə və vergi ödəməyə boyun oldular”.3
Lakin hadisələrin sonrakı inkişafı göstərdi ki, kaxetinlərin
düşərgəsinə gələn Car-Balakən ittifaqının nümayəndə heyətinin
əsas məqsədi düşmənin real imkanlarını öyrənmək idi. Məhz
nümayəndə heyətinin apardığı müşahidələr car-balakənlilərin
yeni hərbi-siyasi ittifaqın, yəni camaatlığının yaranmasında həlle
dici olan bu döyüşdə qələbə çalmalarına imkan yaratdı. Belə ki,
car-balakənlilər gürcü qoşunları ilə açıq döyüşə girmədilər.
Onlar döyüş taktikalarını qurarkən nəzarətlərində olan ərazinin
təbii-coğrafi şəraitini – Car dərəsinin çətin gedilə bilən ərazi
olduğunu və burada yüksələn Qoloda kəndinə gedən yolların daş
divarlarla qorunduğunu nəzərə aldılar. Digər tərəfdən, dağlıq
ərazidə döyüşmək bacarığına yiyələnən car-balakənli döyüşçülər
düzən ərazilərdə keçirilən açıq cəbhə döyüşlərində iştirak etmək
üçün xüsusi təlimlər keçməmişdilər.4
Hərbi əməliyyatlar başlayan kimi gürcü müdaxiləçilərinə
müqavimət göstərən carlılar öz qüvvələrini tədricən Car dərə
sinin içərilərinə doğru çəkdilər. Gürcü hərbi qüvvələri müdafiə
1 AKAK,

т. 2, d.1395, s. 162
Yenə orada, s. 163
3 Yenə orada, s..162
4 AKAK, c.1, s. 123
2
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istehkamlarını dağıdaraq Car kəndinə daxil oldular. Üç gün Carı
talan edən gürcülər böyük qənimət ələ keçirdilər. Bu hadisə
gürcü qoşununda pərakəndəliyin yaranmasına səbəb oldu. Gürcü
hərbi qüvvələrinin böyük hissəsini təşkil edən kəndlilər əldə
etdikləri qənimətlə geriyə, evlərinə döndülər. Vaxuştinin yazdığına görə, bundan narahat olan gürcü hərbi qüvvələrinin başçıları onları dilə tutmağa çalışsalar da, nəticə vermədi. Buna görə
də Qoloda yaşayış məskəninə hücumda iştirak edən gürcü
dəstələrinin tərkibi yalnız zadəganlardan ibarət idi.1
Gürcü qoşununda qarmaqarışıqlığın yarandığı bir vaxtda carbalakənlilər Qoloda kəndində həlledici döyüşə hazırlaşırdılar.
Saxur hakimi və dağıstanlılar – tlenseruxlar, mukratllar, tlebellər
də car-balakənlilərə köməyə gəlmişdilər.2
1695-ci ilin yazında gürcü hərbi dəstələri təbii və süni mane
ələri yararaq Qoloda kəndinə daxil oldular. Burada müsəlman
birlikləri ilə xristian gürcülər arasında həlledici döyüş baş verdi.
Carlılar kəndə girən gürcü döyüşçülərini güllə atəşinə tutdular.
Gürcü qoşununun başçıları, o cümlədən də Duşia öldürüldü.
Gözlənilməz hücumdan qorxuya düşən və başçısız qalmış gürcü
qoşunu döyüş meydanından qaçdı. Birləşmiş müsəlman qüvvə
ləri isə qaçanları təqib etdilər və böyük qənimət ələ keçirdilər.3
Mənbələrə görə, 500 nəfər gürcü döyüşçüsü Qoloda uğrunda
döyüşlərdə öldürüldü. Başqa bir məlumatda isə, döyüş meydanında öldürülən gürcülərin sayının 900 nəfər olduğu göstərilir.4
Qeyd etmək lazımdır ki, Qoloda döyüşü öldürülənlərin
sayından asılı olmayaraq böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Çünki regionda uzun müddət gərginliyə səbəb olan dini-siyasi qarşıdurma
müsəlmanların parlaq qələbəsi ilə başa çatdı və Azərbaycanın
şimal-qərb sərhədlərini xarici müdaxiləçilərdən qoruyan mühüm
hərbi-siyasi qurum – Car-Balakən camaatlığı yarandı. Tezliklə
güclü hərbi-siyasi quruma çevrilən Car-Balakən camaatlığının
işğalçı gürcü yürüşlərinə qarşı mübarizədə üstünlük əldə etməsi
1 AKAK,

c.2, iş 1395, s. 163
c.1, s. 124, 150
3 AKAK, c.2, iş 1395, s. 163
4 AKAK, c.1, s. 125-126
2 AKAK,
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əks tərəfin müdafiə mövqeyinə keçməsi ilə nəticələndi ki, bu da
Səfəvi dövlətinin bölgədə apardığı siyasətin daha bir uğuru idi.
Fikrimizi Vaxuştinin Səfəvi dövlətinin rəsmi nümayəndəsi
Kəlbəli xanın Qoloda döyüşündən sonra atdığı addımlarla bağlı
qeydləri də sübut edir. Onun yazdığına görə, kaxetinlərin
məğlubiyyəti Kəlbəli xanı sevindirdi. Kaxetinlərin əzilməsini
arzulayan Kəlbəli xan onların “ləzgilərə qarşı mübarizədə
kömək” yalvarışlarını cavabsız qoydu və heç bir addım atmadı.1
Qeyd etmək lazımdır ki, yeni yaranmış hərbi-siyasi birləşmə
Səfəvi dövlətindən vassal asılılığını qəbul etdi.
Beləliklə, Azərbaycan, o cümlədən Qafqaz tarixində mühüm
iz qoymuş Car-Balakən camaatlığının yaranması ilə bağlı
şərhimiz bir daha sübut edir ki, camaatlığın meydana gəlməsi
kor-koranə bir proses olmayıb, Səfəvi dövlətinin bölgədə uzun
müddət apardığı siyasətin nəticəsi idi.

§2. İngiloylar antik və ilk orta əsrlər dövründə
1. İngiloyların etnik mənşəyi
Qafqaz Albaniyası etnoslarından birinin nəsilləri olan ingiloylar hazırda Azərbaycanın şimal-qərb zonasında – Qax, Zaqatala,
Balakən rayonlarının ərazisində yaşayırlar. İngiloyların cüzi bir
hissəsi də Türkiyədə və Gürcüstanda məskunlaşmışdır.
İngiloy dili dilçilikdə, bir qayda olaraq, gürcü dilinin şərq
dialektinə daxil edilir.2
Tarixşünaslıqda ingiloyların mənşəyi problemi, “ingiloy”
etnoniminin yaranması və etimologiyası ilə bağlı məsələlər birbiri ilə sıx surətdə bağlı öyrənilib, biri digərinin cavabında başlıca dəlil-sübut kimi götürülüb. Son dövrlərədək tarixşünaslıqda
(XIX–XX əsrlər) nisbətən geniş yayılmış konsepsiyaya görə
ingiloylar “müsəlmanlaşmış gürcülər” hesab olunurdular. XIX
əsrin ortalarında Rusiya tarixşünaslığında konkret məqsədlə for1 AKAK,

c.2, iş 1395, s. 163
Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа. -Петроград, 1920,
с.43; Джангидзе В. Ингилойский диалект в Азербайджане. -Тбилиси, 1978
2
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malaşdırılmış olan bu konsepsiya gürcü tədqiqatçıları tərəfindən
böyük dəstək alaraq daha da inkişaf etdirilmişdir.
1835-ci ildə Platon Zubov “ingalo”ları islamı qəbul etmiş
gürcülər kimi təqdim etdi.1 1841-ci ildə D.Y.Zubaryev “yengi
lo”ları “yeni yerə köçürülmüşlər” mənasında müsəlmanlaşmış
gürcülər kimi qələmə aldı.2 1846-cı ildə isə O.İ.Konstantinov
“yerli əhali olan gürcüləri (yəni ingiloyları – Ş.H.) “yeni ləzgilər”
mənasında “engiloy” adlandırdıqlarını” yazırdı.3
XIX əsrin 60-cı illərində Zaqatala dairəsinə həsr olunmuş bir
sıra məqalələrin müəllifi A.F. Poserbski “ingiloy”ları müsəlman
laşmış gürcü, “ingiloy” etnonimini isə “yenidən döndərilmişlər”
(“novoobpahennıy’’) kimi izah edirdi.4 Eyni fikir sonralar
N. Dubrovin,5 A.fon-Plotto,6 İ.Lineviç,7 M.Q.Canaşvili,8 Y.Vey
denbaum,9 K.F.Qan,10 P.P.Nadejdin,11 Məhəmmədhəsən Baharlı12
1 Зубов П. Картина Кавказского края, ч. III. - Санкт-Петербург, 1835,
с.200-202
2 Зубарев Д.Е. Поездка в Кахетию, Тушетию, Пшавию, Хевсурию и
Джаро-Белоканскую область. - Русский Вестник, 1841, № 6, с.552
3 Константинов О.И. Джаро-Белоканцы до XIX столетия. - Сборник
газеты “Кавказ”, первое полугодие (1846 г.). - Тифлис, 1847, с.376-377
4 Пахомов Е.А. Закатальская стена. - Труды Азербайджанского университета, серия историческая, вып. I, 1950, с.17
5 Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе, т. I,
кн. I. - Санкт-Петербург, 1871, с.590-591
6 Фон-Плотто А. Природа и люди Закатальского округа. - ССКГ, вып.
IV. - Тифлис, 1870, с.7
7 Линевич И. Бывшее Елисуйское султанство. - ССКГ, вып. VII. - Тиф
лис, 1873, с.2
8 Джанашвили М.Г. Краткий очерк Кахского участка. - Труды КОСХ,
1887, № 3, с.249-250
9
Джанашвили М.Г. Краткий очерк Кахского участка. - Труды КОСХ,
1887, № 3, с.249-250
10 Ган К.Ф. Путешествие в Кахетию и Дагестан (летом 1898 года).
- СМОМПК, вып. 31. - Тифлис, 1902, с.57
11 Надеждин П.П. Кавказский край: природа и люди. - Тула, 1901,
с.381-382
12 Vəliyev (Baharlı) M. Azərbaycan: fiziki, coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi
oçerk. - Bakı, 1993, s.24, 53
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və b. müəlliflərin əsərlərində də öz əksini tapdı. Göstərilən fikir,
habelə XX əsrdə həmin problemlə məşğul olmuş başqa təd
qiqatçıların əsərlərində də təsbit olunmaqla yanaşı, çoxsaylı
ensiklopediyalara, müxtəlif soraq-məlumat kitabçalarına da daxil
edilmişdir.
Hakim konsepsiyaya görə “ingiloy” (“yengeloy”) etnonimi
türk mənşəli olub “yenidən döndərilmişlər” və ya “yeni yol”
deməkdir. “İngiloy” etnonimi ilk dəfə yazılı mənbələrdə XVIII
əsrin sonlarında qeyd olunduğundan, həmin etnonimin yaranma
tarixi də bu yüzilliyə – XVIII əsrə aid edilir.1 İngiloyların danışıq
dili gürcü dilinin şərq dialekti hesab olunduğundan və islamdan
əvvəl onların xristian olmaları əsas götürülərək bu etnosu, bir
qayda olaraq, gürcü hesab edirdilər. Bütün bunlardan belə bir
yanlış nəticə çıxarılırdı ki, XVIII əsrdə “yenidən döndərilmiş”,
yəni müsəlmanlaşmış gürcülər, guya, “yengeloy” (ingiloy) adlandırılmışlar. Zaqatala zonasının qədim etnoslarından biri olan
ingiloyları əsas götürərək bir sıra tədqiqatçılar isə hətta Alazan
vadisindəki ərazilərin də, guya, əzəli Gürcüstan torpaqları olduğunu iddia etməyə başlamışdılar. Qısa şərhini verdiyimiz bu
konsepsiya sonralar bu və ya digər “faktlarla zənginləşdirilərək”
daha da “inkişaf etdirilmiş” və son 150 illik tarixşünaslıqda geniş
yayılmışdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, son dövrlərdə aparılmış tədqiqatlar
nəticəsində yuxarıda qeyd olunan ənənəvi konsepsiyada ciddi
qüsurlara yol verildiyi, bir çox tarixi faktların təhrif olunduğu,
qəsdən saxtalaşdırıldığı, elmi əsası olmadığı aşkar edilmişdir. Bu
isə problemə yeni baxışların formalaşmasına təkan vermişdir.
Məlum konsepsiyada yol verilmiş təhriflərin bəzilərinə
diqqət yetirək. Yuxarıda qeyd etdik ki, göstərilən konsepsiyanın
tərəfdarları “yenidən döndərilmiş” və ya “yeni yol” tərkibinin,
guya, “yengeloy” etnonimini əmələ gətirdiyini iddia edirlər. Lakin
yuxarıda göstərilən tərkiblərin müqayisəsi nəticəsində bunlar
arasında hər hansı bir rabitənin, qanunauyğunluğun, məntiqin
olmadığı, sadəcə olaraq, hətta üst-üstə düşmədiyi aydın olur.
1 Бакрадзе Д.З. Заметки о Закатальском округе. -Записки КОИРГО,
вып. I, кн. XIV. - Тифлис, 1890, с.252
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Etnonimin əvvəlindəki “yenge” (və ya “yen”) hissəciyinin “yeni”
mənasında olduğunu qəbul etsək belə, etnonimin sonundakı
“loy” (və ya “geloy”) hissəsinin “döndərilmiş”, “yol” və ya “yola
gəlmiş” mənası ifadə etməsi mümkün deyil. Çünki “loy”-un
əksinə oxunuşu istisna olmaqla, “yol”a çevrilməsi heç bir qanunauyğunluqla izah oluna bilməz. Həmin konsepsiyadan göründüyü kimi, etnonimin yaranması ingiloyların islamı qəbul etməsi
ilə əlaqələndirilir. Tarixdən isə məlumdur ki, ingiloyların islam
dinini qəbul etməsi prosesi XVII əsrin əvvəllərində başa çatmışdır. Deməli, etnonimin yaranması da müvafiq dövrə təsadüf
etməlidir.
İngiloyların, guya, mənşəcə gürcü, onların məskunlaşdığı
Alazan boyu ərazilərin isə əzəli Gürcüstan torpaqları olması fikri
tarixin kobudcasına təhrif olunmasından başqa bir şey deyildir.
Hətta ənənəvi konsepsiyanın qatı tərəfdarları belə Alazan boyu
ərazilərin Qafqaz Albaniyasının tərkib hissəsi olduğunu və yerli
əhalinin (herlərin) heç də gürcü olmadığını, çox sonralar assimilyasiyaya uğradılaraq zorla gürcüləşdirildiyi fikrini qəbul
edirlər. Orta əsr gürcü mənbələrinin də təsdiq etdiyi bu fikir
nəinki elmdə qəbul olunmuşdur, hətta desək ki, tarixşünaslığa da
ilk dəfə məhz gürcü tədqiqatçıları tərəfindən gətirilmişdir, yanılmarıq. Əsl həqiqətdə tarixi faktlar ingiloylar arasında assimilyasiya prosesinin başa çatmadığını və bu prosesin yalnız nisbətən
dil amilində özünü büruzə verdiyini sübut edir.
Məlum həqiqətdir ki, assimilyasiya prosesi etnik özünüdər
kin, mədəniyyətin və dilin dəyişilməsi nəticəsində başa çatmış
hesab olunur. İngiloylar isə etnik mənsubiyyətlərini, habelə gürcü
mədəniyyətindən köklü surətdə fərqlənən, həm də ümumazərbay
can mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan maddi və mənəvi
mədəniyyətlərini qoruyub saxlamışlar. Nisbətən ciddi dəyişikliyə
məruz qalmış ingiloy dilində isə arxaik dilin izlərinə kifayət
qədər çox rast gəlinir. Yuxarıda qeyd etdiklərimiz məlum konsepsiyanın başlıca müddəalarının qeyri-elmiliyini kifayət qədər
aşkara çıxardığından əlavə dəlillərə heç bir lüzum görmürük.
Qeyd etmək lazımdır ki, mövcud konsepsiyanın ən çox
dəstək aldığı gürcü tarixçilərindən T.Q.Papuaşvilinin problemə
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başqa səpgidə yanaşması, özlüyündə bu konsepsiyanın əsaslarının
heç də möhkəm olmadığını sübut etdi. Mahiyyətcə mövcud konsepsiyadan kənara çıxmayan T.Q.Papuaşvilinin gətirdiyi yenilik
“yengeloy” etnoniminin, guya, XVIII əsrdə yaranmış Yengian
kəndinin adından əmələ gəldiyini söyləməsi idi. Tanınmış gürcü
tarixçiləri sırasında özünəməxsus mövqeyi ilə seçilən T. Q.Papu
aşvilinin bu “yeniliyi”, əslində, məsələni bir qədər də qəlizləş
dirmiş oldu. Çünki etnonimin “Yengian” oykonimindən yarandığını qeyd edən müəllif, bu oykonimin etimologiyasını verməkdə
çətinlik çəkir. Digər tərəfdən, müəllif heç bir mənbəyə istinad
etmədən Yengian kəndinin XVIII əsrdə yarandığını qeyd
etməklə ciddi səhvə yol verir.1 Hər halda, Yengian kəndi XVIII
əsrin I yarısına aid gürcü mənbəsində xatırlanır və sənəddən
(Gürcü çarı Konstantinin müvafiq fərmanı) bu kəndin, ən azı,
XVI əsrdə mövcud olduğu aydın olur.2 Hətta qədim tarixə malik
olmasına baxmayaraq, heç vaxt ingiloyların siyasi, iqtisadi, dini,
inzibati mərkəzi olmamış Yengian kəndinin adından yayılma
arealı böyük bir ərazini əhatə edən, kifayət qədər böyük bir etnosun adının formalaşması mümkün deyildir.
İngiloy problemi ilə bu və ya digər dərəcədə məşğul olmuş
tədqiqatçılar arasında Azərbaycan alimi Q.Ə.Qeybullayev ilk
dəfə ənənəvi konsepsiyadan tamamilə imtina edərək onun elmi
tənqidini vermiş və yeni fikir irəli sürmüşdür. Toponimika materialları əsasında tarixin bir çox qaranlıq səhifələrinə aydınlıq
gətirməyə çalışan Q.Ə.Qeybullayev ingiloyları Qafqaz Albaniya
sının etnoslarından olan qədim gel tayfaları ilə əlaqələndir
mişdir. Toponimika materialları ilə yanaşı, bir sıra tarixi faktlara
da müraciət edən Q.Ə.Qeybullayev “yengeloy” etnoniminin etimologiyasını “yeni gellər” kimi izah edir.3
“İngiloy” etnoniminin etimologiyasını açmaq üçün ilk növ
bədə etnosla bağlı yaranmış etnonimin hər üç variantına, daha
doğrusu, “yengeloy”, “ingiloy”, “ingilo” variantlarına diqqət yeti
1 Papuaşvili T.Q. Ereti tarixinin məsələləri. - Tbilisi, 1970 (gürcü dilində),
s.189
2 AKAK, t. II. -Tiflis, 1868, с. 1132
3 Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев, т. I. - Баку, 1991, с.169
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rək. Ənənəvi konsepsiya etnonimin məhz bir variantı – “yengeloy” variantı üzərində qurulduğundan onun birinci yarandığı
ehtimal olunurdu. Əslində isə etnonimin Azərbaycan, gürcü və
rus dillərində səslənməsindəki cüzi müxtəliflik hər üç dilin
qrammatik qanunauyğunluqlarından irəli gəlir. Etnoqrafiyadan
məlumdur ki, hər hansı etnosun özünü bir cür, qonşu etnosların
isə onu başqa cür adlandırması geniş yayılmış haldır. Bu da
məlumdur ki, müəyyən bir etnosu göstərən etnonim həmin etnosun dilinin qrammatik normalarına uyğun yaranır. Habelə
müəyyən bir etnonim müxtəlif etnoslar tərəfindən onların öz
dillərinə uyğun olaraq da dəyişikliyə uğraya bilər. Məsələn,
gürcü etnosunun nümayəndələri özlərini “kartvel”, ruslar “qruzin”, azərbaycanlılar “gürcü” adlandırır. Bu baxımdan Azərbay
can dilində “yengeloy” kimi səslənən etnonimin gürcü dilində
“ingilo” formasında ifadə olunması mümkündür. Nəzərə alsaq
ki, gürcü əlifbasında “y” hərfı yoxdur və onun yerinə çox vaxt
“i” hərfı işlənir, məsələyə bir qədər də aydınlıq gətirmiş olarıq.
Qeyd etmək lazımdır ki, ingiloyların müasir danışıq dilində “y”
səsinin olmamasına baxmayaraq, etnosun özünü “ingiloy”
adlandırması da müəyyən maraq doğurur. Məsələyə bu kon
tekstdən yanaşdıqda etnonimin hər üç variantının təxminən eyni
vaxtda yarandığı aydın olur. Digər tərəfdən, etnonimin meydana
gəlməsinin konkret tarixi hadisə ilə (ingiloyların islamı qəbul
etməsi ilə) əlaqədar olması hər üç variantın eyni vaxtda yaranmasını şərtləndirən başlıca amildir. Deməli, etnonimin etimologiyasını verərkən onunla bağlı yaranmış üç variantdan hansısa
birinə üstünlük verilməsi düzgün deyil və hər üçünə eyni
mövqedən yanaşılmalıdır. Məsələyə bu aspektdən yanaşmaqla,
biz, eyni zamanda ənənəvi konsepsiya əsasında etnonimin (“yen
geloy”) türk dilində izah olunmasına etiraz edən tədqiqatçıların
da1 (60, s. 102) mövqeyini nəzərə almış olarıq.
“İngiloy” etnoniminin etimologiyasını açmağa çalışmış tədqi
qatçıların hamısı bu etnonimin iki tərkibdən ibarət olduğunu
təsdiqləyir: “yenidən döndərilmişlər”, “yeni yol”, “yeni gellər”
1

Надеждин П.П. Кавказский край: природа и люди. - Тула, 1901, s.102
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və s. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün, hər şeydən əvvəl, etnonimi aşağıdakı formalarda tərkiblərə bölək:
Birinci variant: Yenge–loy, ingi–loy, ingi–lo
İkinci variant: Yen–geloy, in–giloy, in–gilo
Yuxarıda birinci variantla bağlı fikirlərimizi açıqladıq və bu
tərkibdə etnonimin heç bir məna kəsb etmədiyini qeyd etdik.
İkinci varianta gəldikdə isə, tərkiblərdən göründüyü kimi, bu
halda etnonim müəyyən məna ifadə edir. İlk növbədə etnonimin
hər üç formasının kökündə duran “giloy” (“geloy”) tərkibinə diqqət
yetirək. Bilavasitə ingiloylara istinad edərək Q.Ə.Qeybullayev
haqlı olaraq yazır: “Çox güman ki, ilk öncə nəsli qəbilə
dövründə hər bir qəbilənin tarixən təsdiqlənmiş və hazırda mövcud etnonimlərin kök və ya ilk komponentində saxlanmış tək
hecalı – qısa adı vardır”.1 Problemə bu kontekstdən yanaşdıqda
etnonimin kökündə duran “giloy” tərkibinin etnosun ilk adını
özündə əks etdirdiyini, “in” (“yen”) hissəciyinin isə kökə əlavə
olunmuş sözönü və ya söz olduğu aydınlaşır. Q.Ə.Qeybullayev
toponimlər və bir sıra tarixi mənbələrin müqayisəsi əsasında
“geloy”u gellərlə əlaqələndirir.2 “Giloy”–“geloy” tərkibinin
məlum “gel” etnonimi ilə bağlılığı göz önündədir.
Bilavasitə ingiloylar haqqında ilk yazılı məlumatlara XVIII
əsrin sonu və XIX əsrin əvvəllərindən etibarən rusdilli mən
bələrdə, daha doğrusu, Qafqaza göndərilmiş Rusiya generallarının hərbi raportlarında (bax: AKAK) rast gəlinir. XVII–XVIII
əsr mənbələrində isə ingiloylar Yenisel və ya İnisel əhalisi,
yaxud tayfası kimi təqdim olunur.3 Orta əsr gürcü mənbələri
əsasında Gürcüstanın tarixi-coğrafiyasını qələmə almış XVIII
əsr müəllifi Vaxuşti Baqrationinin məlumatlarından isə aydın
olur ki, qədim her tayfalarının məskunlaşdığı Hereti ölkəsinin
Qeybullayev Q.Ə. Göstərilən əsəri, s. 53
Qeybullayev Q.Ə. Göstərilən əsəri, s. 167-173
3 Кутелия Т.С. Грузия и Сефевидский Иран. - Тбилиси, 1979, с.24;
Есаи Хасан-Джалалян. Краткая история страны Албанской (1702–1722).
Баку, 1989, с.23; Süleymanova S. Zaqatala tarix-diyarşünaslıq muzeyinin
XVIII–XIX əsrlərə dair arxeoqrafik sənədləri. - Azərb. EA xəbərləri: Tarix,
Fəlsəfə, Hüquq, 1990, № 4, s.54
1
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bir hissəsi, başqa sözlə, solsahil Alazan vadisi Yenisel (Eliseni –
V.B.) nahiyəsi adlanırdı.1 Yazılı mənbələrdə her tayfaları
haqqında son məlumatlar XV əsrin II yarısına aiddir.2 1616-cı il
hadisələrindən bəhs edən İsgəndər Münşi Alazan vadisində
(daha doğrusu, müasir Əliabad qəsəbəsi ərazisində xarabalıqları
qalmış Zəyəm şəhərində) yaşayan Yenisel (Enisel) tayfasını
gürcülərdən ayıraraq müstəqil etnos kimi təqdim edir3. XVIII əsr
müəllifi Yesai Həsən Cəlalyanda, habelə Osmanlı sultanlarının
XVIII əsrdə verdiyi fərmanlarda ingiloylar “İnisel əhalisi” kimi
qeyd olunmuşlar.4 Faktlardan göründüyü kimi, XV əsrdən sonra
herlərin (digər mənbələrdə gellər) bir qismi əvvəlcə, daha dəqiq
desək, XVI–XVII əsrlərdə “İnisel-Yenisel tayfası”, XVIII əsrin
sonlarından etibarən isə ingiloy (yengeloy) adlandırılmışdır.
Qədim və orta əsr yazılı mənbələrinə müraciət etməzdən əvvəl,
qeyd etmək istərdik ki, müasir tədqiqatçılardan M.Q.Canaşvili,
Q.A.Melikişvili, V.Dondua və Q.Ə.Qeybullayevin ayrı-ayrılıqda
gəldikləri nəticələr əsasında da ingiloyların qədim gel tayfaları
ilə bağlılığını göstərmək mümkündür. Belə ki, Q.Ə.Qeybullayev
ingiloylarla gellərin, V.Dondua ingiloylarla gürcü mənbələrində
qeyd olunan erlərin (herlərin), M.Q.Canaşvili və Q.A.Melikişvili
isə herlərlə gerrlərin eyni tayfa olduğunu qeyd edirlər.5 Hətta
ənənəvi konsepsiya əsasında ingiloyları “gürcülərdən dönmə”
hesab edən tədqiqatçıların özləri də ingiloyların herlərlə (gel
lərlə) bağlılığını qəbul edirlər. Belə ki, tarixi inkişafın heç bir
mərhələsində gürcülərin ingiloyların elliklə sakin olduğu solsahil Alazan torpaqlarına axını, burada kütləvi surətdə məskunlaş
Вахушти Багратиони (Царевич Вахушти). География Грузии. Записки КОИРГО, кн. XXIV, вып. 5. - Тифлис, 1904, с.101
2
Вахушти Багратиони. История царства Грузинского. - Тбилиси, 1976,
с.130-131
3 Кутелия Т.С. Грузия и Сефевидский Иран. - Тбилиси, 1979, с.24
4 Есаи Хасан-Джалалян. Краткая история страны Албанской, с.23;
Süleymanova S. Göstərilən məqaləsi, s.54
5 Qeybullayev Q.Ə. Göstərilən əsəri, s. 168-170; Дондуа В. Некоторые
замечания по коллективной работе “История армянского народа”, т. III.
- Тбилиси, 1983; Меликишвили Г.А. К истории древней Грузии.
- Тбилиси, 1959, с.125
1
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maları ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Ənənəvi konsepsiyanın
tərəfdarları da “gürcüdən dönmə” dedikdə assimilyasiyaya məruz
qalaraq gürcüləşmiş yerli əhalini – herləri (gelləri) nəzərdə tuturlar.1
Qeyd etmək lazımdır ki, ingiloyların soy-kökündə dayanan
və qədim yunan mənbələrində “gel” (Strabon, Plutarx) və ya
“gerr” (Ptolomey) adlanan bu etnos orta əsr erməni mənbə
lərində “xel” (VII əsr erməni coğrafiyası) və ya “xer” (“Kartlis
tsxovreba”nın erməni dilinə tərcümə edilmiş nüsxəsi), ərəb
mənbələrindən “filan” və ya “cilan” (Bəlazuri, İbn-Xordadbeh,
Yəqubi, İbn əl-Fəqih), gürcü mənbələrində isə “her” (“Kartlis
tsxovreba” külliyyatı) adı ilə təqdim olunmuşdur. Düzdür, bəzi
tədqiqatçılar qeyd olunan etnonimlərin eyni bir etnosa aid
olduğu fikrini qəbul etmirlər. Məsələn, Q.Ə.Qeybullayev gürcü
mənbəsində qeyd olunan herləri gellərlə deyil, Azərbaycanın
şimal-şərqində məskunlaşmış qrız və haputlarla əlaqələndirir.
V.F.Minorski isə ərəb mənbələrində qeyd olunan Filan/Cilan
ölkəsini latın (Lupeniya), erməni (Lipin) və alban mənbələrində
Lpiniya kimi göstərilən ölkə ilə müqayisə edir.2 Bununla belə,
onlar öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün əsaslı bir konkret tarixi
fakta istinad edə bilmirlər. Bundan əlavə, ayrı-ayrı tədqiqatçılar
Ptolomeyin qeyd etdiyi gerrləri, Strabon və Plutarxın yazdığı
gellərlə eyniləşdirirlər,3 İ.H.Əliyev “Gelda” toponimini gellərlə
əlaqələndirir,4 Q.Ə.Qeybullayev erməni mənbəsində adıçəkilən
xelləri gellərlə eyniləşdirir;5 S.A.Kovalevskaya Herodotun Skif
ölkəsindən (Skifiyadan) şərqdə yerləşdirdiyi gelon tayfalarını,
ərəb mənbələrində qeyd olunan filan/cilan tayfalarını gellərlə
Omaraşvili A.R. Sainqilo haqqında mətub. - Tbilisi, 1993 (gürcü dilində),
s.118; Məmmədova F.C. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və tarixi
coğrafiyası. - Bakı, 1993, s. 23; Мровели Леонти. Жизнь Картлийских царей. Перевод с древнегрузинского, предисловие и комментарии Г.В.Цулая.
- Москва, 1979, с.42
2
Минорски В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. - Москва,
1963, с.138
3 Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. - Bakı, 1989, s.24
4 Алиев И.Г. История Мидии. - Баку, 1960, с.104
5 Qeybullayev Q.Ə. Göstərilən əsəri, s.168
1
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(Gelda) eyniləşdirir;1 Alman tədqiqatçısı Markvart ərəb mənbə
lərindəki filan/cilan tayfalarını yunan mənbələrinin məlumat
verdiyi gellərlə eyniləşdirir;2 M.Q.Canaşvili və Q.A.Melikişvili
gürcü mənbələrində geniş məlumat verilən herlərlə Ptolomeyin
qeyd etdiyi gerrləri eyniləşdirir.3
Göründüyü kimi, “ingiloy” etnonimini izah etmək üçün, eyni
zamanda ingiloyların etnogenezinin – tarixi mənşəyinin, habelə
etnogenezlə sıx bağlı olan tarixi coğrafiya məsələlərinin araşdırılması tələb olunur. Tarixi coğrafiya məsələləri dedikdə etnosun
məskunlaşdığı yerlərin – coğrafi ərazinin öyrənilməsi, onun siyasi
sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi və s. nəzərdə tutulur.
Yazılı mənbələrdə gellərin Qafqaz Albaniyasında yaşayan
26 tayfadan biri olduğu qeyd olunur.4 İngiloyların məskunlaşdığı
Alazan vadisi ərazilərinin isə Qafqaz Albaniyasının tərkib his
səsi olduğu elmə məlumdur. Hətta sözügedən ərazilərin, guya,
Gürcüstan torpaqları olduğunu iddia edən tədqiqatçıların özləri
belə qədim yunan, orta əsr erməni, gürcü, alban və ərəb mənbə
lərinin verdiyi məlumatlarla hesablaşmağa məcbur olaraq, Alazan
vadisi ərazilərinin “qədimdə” Qafqaz Albaniyasının tərkib his
səsi olduğunu bir tarixi fakt kimi qəbul edirlər.
Qədim yunan müəlliflərinin gellərlə (bəzi ədəbiyyatda “hel”)
bağlı məlumatları əsasən aşağıdakılardan ibarətdir. Strabon
(e.ə. 64, b.e. 24-cü illəri) yazırdı: “Pompeyi yürüşdə müşayiət
edən və albanlar ölkəsinə gələn Feofan söyləyir ki, skif tayfaları
olan gellər və leqlər amazonkalar və albanlar arasında yaşayırlar;
bu ölkədə həmin tayfalarla amazonkaların arasında Mermoda
lida çayı axır (Strabon, XI, 7, 1). Gellər haqqında Plutarxın qeyd
ləri məzmunca Strabonun məlumatına yaxın olub, hər iki müəllifin
Ковалевская С.А. “Книга Птолемея” в свете исторической географии прикаспия. - Известия Всесоюзного географического общества,
1953, № 1, с.33
2 Минорски В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. - Москва,
1963, с.138
3 Джанашвили М.Г. Краткий очерк Кахского участка. - Труды КОСХ,
1887, № 3, с.131; Melikişvili Q.A. Göstərilən əsəri, s. 125
4 Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar, s.18
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eyni mənbədən istifadə etdiyini sübut edir: “Amazonkalar Qaf
qazın Hirkan dənizinədək uzanan hissəsində yaşayırlar. Lakin
onlar bilavasitə albanlarla qonşu olmayıb, onların arasında gellər
və leqlər yaşayır. Onlar hər il bu tayfalarla Fermodont çayında
görüşür və onlarla birlikdə iki ayı keçirirlər, sonra isə öz ölkəsinə
çəkilib kişilərsiz müstəqil yaşayırlar”1 (Plutarx, Pompey, XXXV).
K.Ptolomey “Coğrafiya dərsliyi” əsərində yazırdı: “...Xəzər dənizi
boyunca – Udlar, Olondlar, İsondlar və Gerrlər yaşayır...”² K.Pto
lomey habelə xüsusi coğrafi koordinatlar əsasında tərtib etdiyi
dünya xəritəsində Qafqaz Albaniyasında Gerr çayı və Gelda
şəhərini qeyd edir2 (Ptolomey, k. V, ql. 8, 11). Strabon Midiya
dan bəhs edərkən burada yaşayan tayfalar arasında gel tayfalarını
qeyd edir: “...Bu dağların yamacında dənizdən ta son zirvəsinə
dək kiçik sahədə, albanların və ermənilərin bir hissəsi yaşayır,
lakin yamacın böyük hissəsini gellər, kadusilər, amardlar, vitilər
və anariaklar tutur” (Strabon, XI, 7, 1). IV əsr müəllifi Rufi Fest
Avien də Midiya çarlığında yaşayan ger tayfasını qeyd edir:
“... orada Atropatinlər, Gerlər və Mardlar yaşayır”.3
Bütün bu məlumatlardan göründüyü kimi, qədim yunan
müəllifləri gellərin iki regionda – Qafqaz Albaniyasında və Midi
yada (Atropatenada) məskunlaşdıqlarını qeyd edirlər. Gellərin
bir hissəsinin Midiyada Xəzər dənizinin cənub-qərbində, kadu
silərin qonşuluğunda müasir Gilan rayonunda məskunlaşdıqları
şübhə doğurmur. Lakin qeyd olunan mənbələr əsasında Qafqaz
Albaniyasında yaşayan gellərin konkret hansı ərazilərə sahib
olduqlarını müəyyənləşdirmək xeyli çətindir.
Strabon və Plutarxın məlumatlarında gellərlə yanaşı, qeyd
olunan leqlər və amazonkalar əsasında gellərin məskunlaşdığı
1 Алиев К. Античные источники по истории Азербайджана. - Баку,
1986, с.62
2 Латышев В.В. Известия древних писателей греческих и латинских о
Скифии и Кавказе, т. I, Греческие писатели, вып. I. - Санкт-Петербург,
1893, с.242-243
3 Латышев В.В. Известия древних писателей греческих и латинских о
Скифии и Кавказе, т. II, Латинские писатели, вып. 2. - Санкт-Петербург,
1906, с.360
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ərazilərlə bağlı bəzi ümumi nəticələr çıxarmaq mümkündür. İlk
öncə qeyd etmək lazımdır ki, Plutarxın amazonkaların hər il
gellər və leqlərlə Fermodont çayı sahilində iki ayı keçirmələri
barədə məlumatı həqiqətə uyğun deyil. Burada, fikrimizcə, Plutarx
gelləri və leqləri qarqarlarla qarışıq salmışdır. Tarixdən məlum
dur ki, skif tayfaları olan amazonkalar e.ə. I əsrdə Şimali Qaf
qazda məskunlaşmışdılar. Bundan əvvəl isə onlar qarqarların
qonşuluğunda – Kiçik Asiyada (Türkiyə ərazisi) yerləşən Femis
kira ölkəsində Fermodont çayı sahilində yaşamışlar. Amazonka
larla qarqarlar arasında bağlanmış müqaviləyə görə “bir-birilə
yalnız ondan ötrü ünsiyyətdə olacaqlar ki, uşaqları olsun...”.1
Deməli, Strabonun və Plutarxın gellərin qonşuluğunda yaşayan amazonkalarla bağlı məlumatlarında söhbət Şimali Qaf
qazda yaşayan və gellərdən şimalda yerləşən amazonkalardan
gedir. Gellər və leqlərlə amazonkalar arasında Strabonun qeyd
etdiyi Mermodalida çayının Sulak çayı və ya onun qollarından
biri (Andi Koysu, Avar Koysu, Qara Koysu, Qazikumux Koysu)
olduğunu ehtimal etmək olar. Bu isə bizə gellərin şimal sərhəd
lərini qismən də olsa müəyyənləşdirməyə imkan verir. Leqlərə
gəldikdə isə onlar tarixşünaslıqda müasir ləzgi, lak xalqlarının
əcdadları kimi qəbul olunur. Nəzərə alsaq ki, Dərbənd şəhəri və
onun ətraf rayonları istisna olmaqla, Cənubi və Cənub-Şərqi
Dağıstan ləzgilərin qədimdən məskunlaşdığı etnik ərazilərə daxil
dir, onda gellərin ləzgilərdən qərbdə yerləşdiklərini söyləmək olar.
Strabon gellər haqqında məlumat verərkən e.ə. 66–65-ci
illərdə Albaniyaya yürüş etmiş Roma sərkərdəsi Qney Pompeyi
müşayiət etmiş Miletli Feofana istinad edir. Tarixdən məlumdur
ki, Pompey yalnız Qərbi Albaniya torpaqlarında hərbi əməliy
yatlar aparmışdı. Z.M.Bünyadov Pompeyin Ağstafa istiqamətin
dən Kürü keçərək Alazan çayına doğru hərəkət etdiyini qeyd
edirdi.2 Deməli, Pompeyi müşayiət etmiş Feofan da romalıların
qət etdiyi Albaniyanın Kür-Alazan hövzəsi ərazilərini müşahidə
1 Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar, s. 19 ; Латышев В.В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. II,
Латинские писатели, вып. I. - Санкт-Петербург, 1904, с.19-20
2 Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII–IX əsrlərdə. - Bakı, 1989, s.156
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etmək imkanına malik olmuşdur. Bu baxımdan Feofan Albani
yanın məhz şimal-qərbində yaşayan gel və leq tayfaları barədə
məlumat verə bilərdi.
Belə bir faktı da qeyd etmək yerinə düşər ki, K.Ptolomey
Xəzər dənizi boyunca yaşayan tayfalar arasında gerr tayfalarını
və xüsusi koordinatlar əsasında tərtib etdiyi dünya xəritəsində
Qafqaz Albaniyası ərazisində Gelda şəhərini (83°-46o30`) və
Gerr çayının mənsəbini (84°30`-46°30`) qeyd edir.1 Bir çox
tədqiqatçılar bu məlumatlara, xüsusilə də Gelda toponiminə
əsasən gelləri Dərbənd rayonunda lokalizə etməyə çalışmışlar.
Məlum olduğu kimi, Ptolomeyin xəritəsi hələ də Azərbaycan
tarixşünaslığında öyrənilməmiş problem olaraq qalmaqdadır.
Lakin Ptolomeyin xəritəsini bərpa etmədən də koordinatlar
əsasında müəyyən nəticələr əldə etmək mümkündür. Belə ki,
Ptolomey Gelda şəhərinin və Gerr çayının Soana çayının
mənsəbindən qərbdə olduğunu qeyd edir. Soana çayı mənsəbi
(86°-47°) Albaniyanın şimal-şərq sərhədi olmaqla, Xəzər dənizinə
tökülürdü.2 Koordinatların müqayisəsi (hidronimlər əsasında)
nəticəsində Soana çayının müasir Samur çayı, Gerr çayının isə
müasir Gülger çayın (hidronim özündə ger etnonimini saxlamışdır) qolu Kurax olduğu məlum olur. Deməli, Gerr çayının
mənsəbi müasir Qasımkənd (Dağıstan) ərazisində olmuşdur.
Koordinatlara görə, gellərin baş şəhəri Gelda eyni enlikdə, lakin
bir qədər qərbdə (Samur dağlarından qərbdə) yerləşmişdir.
Ptolomeyin gelləri Xəzər dənizi boyunca yaşayan tayfalardan
biri kimi qeyd etməsi təsadüfi deyildir. Ptolomeyin xəritəsindən
aydın olur ki, o zaman müasir Kür-Araz ovalığı tamamilə Xəzər
dənizinin suları altında qalmışdı. Buna görə də Araz çayı Kürlə
birləşmədən birbaş Xəzərə tökülür, Kür çayının mənsəbi
(79°40`-44°30`) isə Baruka/Bərdə (79°20`-44°40`) yaxınlığında
yerləşirdi. Bu baxımdan Gelda toponimi əsasında gellərin
1 Латышев В.В. Известия древних писателей греческих и латинских о
Скифии и Кавказе, т. I, Греческие писатели, вып. I. - Санкт-Петербург,
1893, с.242
2 Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar, s.23
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Dərbənd rayonunda məskunlaşdıqlarını qeyd edən tədqiqatçı
ların mövqeyi ilə heç cür razılaşmaq olmaz.
Gellərlə bağlı qədim yunan müəlliflərinin məlumatları mühüm
əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, son dərəcə cüzi olduğundan
tədqiqata digər mənbələr əsasında yeni materialların cəlb edil
məsini tələb edir. Bu baxımdan orta əsr erməni, gürcü, ərəbdilli
mənbələr mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
“VII əsr erməni coğrafiyası”nda gellər haqqında nisbətən
ətraflı məlumatlar verilir. Asiya Sarmatiyasında yaşayan 53 tayfanın adını qeyd edən mənbə 41-ci tayfa kimi “xel” (gel) adını
çəkir. Məlumatda Dəryal keçidindən (26-cı tayfa sanarlar)
Dərbəndədək (53-cü tayfa maskutlar) ərazidə məskunlaşmış tayfaların ardıcıl qeyd olunması mənbənin əhəmiyyətini xeyli artırır. Belə ki, mənbədə 41-ci tayfa xellərdən (gel) əvvəl 40-cı tayfa
tçiqblər (müasir saxurlar), 39-cu tayfa şillər (müasir avarlar) və
digər tayfalar, gellərdən sonra isə (şərqdə) kasplar, puxlar, şirvanlar, xsranlar, tavasparlar, xeçmataklar, ijamaxlar, pasxlar,
pusxlar, pikonaklar, bakanlar və nəhayət, Xəzər dənizi sahilində
Dərbənd səddi yaxınlığında 53-cü tayfa maskutların məskun
laşdığı qeyd olunur.1 İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, Alban tayfaları olan gellərin (xel) “VII əsr erməni coğrafiyası”nda Asiya
Sarmatiyasında yaşayan tayfalardan biri kimi göstərilməsi
təsadüfi deyildir. Elə sözü gedən mənbədə həmçinin qeyd olunur
ki, “İveridən (İberiya – Ş.H.) şərqdə, Qafqazda Sarmatiya ilə
bitişik olan Albaniya, yəni Aquank Xəzər dənizinədək və Kürdə
Ermənistan hüdudlarınadək uzanır”.2 Buradan məlum olur ki,
mənbəni qələmə almış müəllifin Sarmatiya ilə Albaniya arasındakı sərhədlər barədə dəqiq məlumatı olmamışdır. Qafqaz dağlarının bir hissəsinin Albaniyaya daxil olduğunu təsdiq etməsinə
baxmayaraq, erməni mənbəsi bu ərazidə yaşayan bütün tayfaları
Sarmatiyaya aid etmişdir. Digər tərəfdən, gelləri Xəzər dənizi
sahilində Dərbənd rayonunda lokalizə edən müasir tədqiqatçı
1 Армянская география VII века по Р.Х. (Приписывающаяся Моисею
Хоренскому). Перевод и примечания К.П.Патканова. - Санкт-Петербург,
1877, с.36-38
2 Yenə də orada, s.40
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ların düzgün mövqe tutmadıqları sözügedən mənbə əsasında bir
daha sübut olunur.
“VII əsr erməni coğrafiyası”nın məlumatları əsasında Qafqaz
Albaniyasında yaşayan gellərin dəqiq ərazilərini müəyyənləş
dirmək mümkün olmasa da, burada maraq doğuracaq məlumat
gellərin müasir avar (şillər) və saxurlarla (tçiqb) qonşuluqda
məskunlaşdıqlarının qeyd olunmasıdır. Məlumdur ki, tədqiqatı
mızın obyekti olan və gellərlə bağlılığını araşdırdığımız ingiloylar da avar və saxurların qonşuluğunda məskunlaşmış etnosdur.
Sözügedən mənbəyə xüsusi əhəmiyyət verən Q.Ə.Qeybullayev
isə yazır: “VII əsr erməni coğrafiyası”nda gellərin məskunlaş
dığı ərazi kifayət qədər dəqiq göstərilmişdir. Burada gel etnonimi xel formasında yazılmış və onlar şilb (antik mənbələrdə –
silv, müasir avarların əcdadları – tçiqb (müasir saxurların əcdadları)
tayfaları ilə yanaşı, daha doğrusu, hazırda ingiloyların avar və
saxurlarla yanaşı və qarışıq yaşadıqları yerdə yerləşdirilmişlər”.1
VIII əsr erməni tarixçisi Gevond Kürdən şimalda aşağıdakı
Albaniya vilayətlərinin olduğunu qeyd edir: “Xecar, Qaqa, Ostani,
Marzpanyan, Qaband, Gelavu, Şake, Bies, Xeni, Kambexçan,
Xozmas – hamısı Albaniya vilayətləridir”2. S.T.Yeremyan gellərlə
əlaqələndirdiyi Gelavu vilayəti əsasında (“Gelavu”nu Ağsu
rayonundakı müasir Kalva kəndi ilə eyniləşdirir) gelləri Qafqaz
Albaniyasının şimal-şərq sərhədlərində yerləşdirir3 ki, bu da
elmi həqiqətə ziddir. Onun bu fıkrinə etiraz edən Q. Ə.Qey
bullayev Gelavu ilə bağlı yazır: “Azərbaycanın şimal-qərbində
yaşayan avar, saxur və azərbaycanlıların ingiloyları adlandırdıqları geloy, gelou, gelavu etnonimləri ilə Gelavu toponiminin
səsləşməsi diqqəti cəlb edir”.4 Gelavu toponiminin müasir dövrə
“Qoloda” şəklində gəlib çıxması və Gelda-Gelavu-Qoloda arasında bağlılığın olması şübhə doğurmur.
Гейбуллаев. Göstərilən əsəri, с.168
История халифов Вардапета Гевонда, писателя VIII века. Перевод
К.Патканова. - Санкт-Петербург, 1862, с.92
3 Еремян С.Т. Раннефеодальные государства Закавказья в III-VII вв.
- Очерки истории СССР (ПI-IX вв). - Москва, 1958, с.304
4 Qeybullayev. Göstərilən əsəri, s.168
1
2
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Yuxarıda müraciət etdiyimiz qədim yunan və erkən orta əsr
erməni mənbələri əsasında gellərin Qafqaz Albaniyasında məs
kunlaşdığı etnik ərazilərini, habelə gellərin müasir dövrdə ingiloyların sakin olduğu Alazan vadisi ilə bağlılığını tam müəyyən
ləşdirmək mümkün olmur. Lakın bu heç də qeyd olunan
mənbələrdəki məlumatların elmi əhəmiyyətini azaltmır. Belə ki,
bu materiallar əsasında biz gellərlə bağlı ümumi məlumatlar
əldə etməklə yanaşı, onları digər mənbələrlə müqayisə etmək
imkanı əldə edirik.
2. İngiloyların yaşadığı ərazilər və Şəki çarlığı ərəb mən
bələrində
Ərəb mənbələrində gellərin ölkəsi Filan (Cilan) haqqında mə
lumatlar son dərəcə cüzidir. Bu məlumatlar arasında müəyyən
rabitə tapmaq da olduqca çətindir. Təsadüfi deyil ki, görkəmli
tarixçi V.F.Minorski özünün “Şirvan və Dərbənd tarixi” kitabında ilkin mənbələr əsasında X–XI əsrlərdə Cənubi Qafqazın
şərqində yerləşən çarlıqlar (şahlıqlar) haqqında olduqca mükəm
məl və aydın elmi nəticələrə gəldiyi halda, Filan (Cilan) şahlığını “müəmmalı Filan” adlandırır.1
IX əsr ərəb müəllifi Bəlazuri Sasani şahı Xosrov Ənuşirə
vanın (531–579) Cənubi Qafqazda təyin etdiyi “şahlar” sırasında
Filanşah titulu daşıyan hökmdarı ayrıca qeyd edir.2 İbn
Xordadbehdə də Filan şahlığı haqqında məlumatlara rast gəlinir.
“Əbvab (qapı) dağ dərələrində 360 qəsr və ya istehkamdır”3
deyən İbn Xordadbeh, eyni zamanda Qafqaz keçidlərində (dərə
lərində) tikilmiş istehkamlardan biri kimi “Bab-Filanşah” istehkamını qeyd edir.4 Bu isə Filan (Cilan) ölkəsinin bəzi müasir
Minorski V.F. Göstərilən əsəri, s.138
Баладзори. Книга завоевания стран. Перевод с арабского П.К.Жузе.
- Материалы по истории Азербайджана, вып. III. - Баку, 1927, с.7; Minorski.
Göstərilən əsəri, s.34, 137
3 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане:
III, Ибн Хордадбех; IV, Кудама; V, Ибн Рустэ; VI, ал-Якуби. - СМОМПК,
вып. 32. - Тифлис, 1903, с. 15
4 Ибн Хардадбех. Книга путей и стран. Перевод с арабского, комментарии, исследования, указатели и карты Н.М.Велихановой. - Баку, 1986, с.109
1
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tədqiqatçıların güman etdiyi kimi Şimali Qafqazda deyil, Qafqaz
dağlarının cənub ətəklərində yerləşdiyinə dəlalət edir.
İbn Xordadbeh Bab (Dərbənd) arxasında aşağıdakı şahlıqları
qeyd edir: Suvar, al-Lakz, Allan, Filan və Məsqət şahlığı, Sahib
əs-Sərir şahlığı və Səməndər şəhəri.1 İbn Xordadbehdən fərqli
olaraq, Bəlazuri Qafqaz şahlıqlarını qeyd edərkən nisbətən ardıcıllığı gözləməyə çalışmışdır: Sahib əs-Sərir, Filan, Tabarsaran,
sonra Laks, Məsqət, nəhayət, Liran, Şirvan.2
X əsr ərəb müəllifi İbn əl-Fəqih IX əsr müəlliflərinə (İbn
Xordadbeh, Bəlazuri) istinad edərək Filan torpaqlarını Tabasara
nın qərbində Tabasaranla Dəryal keçidi arasında yerləşdirirdi:
“O, (Sasani şahı Qubad – 488–531) Bab ül-Əbvabın (Dərbənd)
əsasını qoydu və onun hər tərəfində qəsrlər tikdi. Dağ dərəsinin
çıxışında yerləşdiyindən əl-Əbvab adlanır. O, Bab-Allanadək
(Dəryal keçidi) uzanan 360 qəsrdən ibarətdir; onlardan 110 qəsr
Tabasəran (Tabasaran) torpaqlarınadək müsəlman ölkələrində,
qalanları isə Bab-Allanadək Filan (Cilan) və Sahib əs-Sərir torpaqlarında yerləşir.3 İbn əl-Fəqih növbəti dəfə bu məlumatına
qayıdaraq onu bir qədər də dəqiqləşdirir: “... o, (Qubad) kərpic
sədd tikdi, sədd boyunca isə 360 şəhərin əsasını qoydu. Onlar
Bab ül-Əbvabın tikintisindən sonra dağıdılmışdır”. İbn əl-Fəqih
daha sonra yazırdı: “Bab (Dərbənd) şəhəri arxasında Sur və
Lakz şahlığı, Allan şahlığı, Filan (Cilan) şahlığı, Məsqət şahlığı,
Sahib əs-Sərir və Səməndər şəhəridir”.4
İbn əl-Fəqihin məlumatlarında gellərlə bağlı son dərəcə
mühüm məqamlar üzə çıxır. Belə ki, müəllif xəzərlərin hücumlarından müdafiə olunmaq məqsədilə İran şahı Qubad tərəfindən
Dərbənddən (Bab ül-Əbvab) Dəryal keçidinədək (Bab-Allan)
360 qəsrdən ibarət sədd tikildiyini qeyd edir. Məlumatdan aydın
olur ki, 360 qəsrdən 110-u Tabasaran daxil olmaqla müsəlman
ölkələrində, 250-si isə gellərin ölkəsi Filanda (Cilan) və Sahib
1
İbn Xordadbeh, Göstərilən əsəri, s.109; Сведения арабских писателей
о Кавказе, Армении и Адербейджане, с.17
2 Баладзори. Книга завоевания стран, с.7
3 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане, c.1
4 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане
.., s.41
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əs-Sərirdə tikilmişdir və yaxud onların nəzarəti altında olmuşdur. Sözügedən səddin qalıqlarına hazırda Balakən rayonunda
Katex kəndi ərazisində rast gəlmək olar. XIX əsrin 60-cı illərində
A.F.Poserbski bu sədlə bağlı yazırdı: “... dairədə daş səddin
qalıqları var. Bu, Makedoniyalı İsgəndərin Xəzər dənizindən
Dəryal dərəsinədək uzanan səddinin qalıqlarıdır. Sədd 70 verst
məsafədən görünür, bəzi yerlərdə isə hətta, sanki, necə tikilmiş
disə və ya bir sıra rəvayətlərə görə, necə təmir olunmuşdusa,
eləcə də kifayət qədər möhkəm qalmışdır. Onun hündürlüyü
8 futadək, eni isə 3 futadəkdir. Sədd boyunca çoxlu müdafiə
bürcləri tikilmişdir; onların bir çoxuna giriş səddə açılmış
deşikdən... idi. Hazırda bu bürclərin yalnız xarabalıqları qalmışdır. Sədd Katex kəndində nisbətən daha yaxşı qalmışdır”.1
A.F.Poserbski sədlə bağlı yerli əhalidən eşitdiyi rəvayəti
qələmə almışdır. Rəvayətə görə, “Makedoniyalı İsgəndərin tikdiyi bu səddi Qızıl Orda xanı Hülaki xan təmir etmişdir”. Belə
ki, İran şahı Qubad səddən cənuba olan torpaqları yenidən ələ
keçirmək məqsədilə Qızıl Orda xanı ilə belə bir müqavilə bağlayır: Qubad şah oğlu Ənuşirəvana xanın qızını alır, sonuncu isə
səddən cənuba olan torpaqları qızına cehiz olaraq verir. Xan,
habelə səddi təmir etməyi öhdəsinə götürür və s. və i.a.2
Rəvayətdə Makedoniyalı İsgəndərlə bağlı, habelə VI əsrdə yaşamış Sasani sülaləsindən olan İran şahı Qubadla XIII əsrdə Hüla
kilər dövlətinin əsasını qoymuş Hülaki xanın “münasibətləri”
kimi tarixi təhriflərə yol verilmişdir. Lakin səddi tikmiş həqiqi
tarixi şəxsiyyət İran şahı Qubadın və oğlu I Xosrov Ənuşirə
vanın rəvayətdə qeyd olunması maraq doğurur. Yeri gəlmişkən
qeyd edək ki, Bəlazuri və X əsr ərəb müəllifı Kudamə də İran
şahı Ənuşirəvanın Xəzər xaqanı ilə görüşüb, onu aldadaraq (öz
qızını ona verəcəyini vəd etmiş, lakin kənizini göndərmişdi)
ölkələri arasında divar-sədd çəkməyə razı salması haqqında bir
rəvayətdən bəhs edirlər.3
Пахомов Е.А. Закатальская стена. - Труды Азербайджанского университета, серия историческая, вып. I, 1950, с.50
2 Пахомов Е.А Göstərilən əsəri, s.51
3 Baladzori. Göstərilən əsəri, s.6,7; Сведения арабских писателей о
Кавказе, Армении и Адербейджане, с.27
1
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1898-ci ildə Kaxeti və Dağıstana səyahət etmiş K.F.Qan
bütün Kaxeti boyunca uzanan sədlə bağlı yazırdı: “Bütün Kaxeti
boyunca Çar Quyularınadək (Tsarskoye kolodsı) qərbdən şərqə,
müəyyən məsafədən bürclərin qalxdığı, qədim sədd uzanır. Hər
yerdə onun qalıqları görünür. Xalq bu səddi Böyük İsgəndərə və
yaxud çariça Tamara aid edir”.1 Zaqatala dairəsinə varid olmuş
K.F.Qan yazırdı: “Yuxarıda qeyd etdiyimiz səddin (İsgəndərin
və ya Tamarın) qalıqları uzun müddət yol boyunca uzanır; bəzi
yerlərdə təmir olunmuş sədd bağların və sahələrin hasarını əvəz
edir”.2
Bilavasitə Zaqatala səddini tədqiq etmiş Y.A.Paxomov bu
səddin Balakəndən Şəkiyədək 50 km uzandığını qeyd edirdi.
Y.A.Paxomov Zaqatala səddinə həsr etdiyi məqaləsində həmin
sədlə bağlı yazılı mənbələrdən maraqlı iqtibaslar gətirir. Bununla
belə, Y.A.Paxomov sədd haqqında məlumat verən ərəb mənbə
lərinə ötəri nəzər salmış və onlardan lazımi səviyyədə istifadə
etməmişdir.3
Məlumatlardan göründüyü kimi, İran şahı Qubadın tikdiyi
səddin böyük hissəsi Zaqatala zonası (Balakən, Zaqatala, Qax)
və Şimali Kaxeti ərazilərindən keçirdi. Şübhəsiz, bu ərazilər
ərəb mənbəsində qeyd olunan Tabasaranla Dəryal keçidi arasında
yerləşən Filan (gürcü mənbələrində Hereti) və Sahib əs-Sərir
(onun müasir Şimali Kaxeti hissəsi) ərazilərinə daxil olmuşdu.
Deməli, səddin tikildiyi VI əsrdə, habelə məlumatına istinad
etdiyimiz İbn əl-Fəqihin yaşadığı X əsr daxil olmaqla VI–IX
əsrlərdə Alazan çayının solsahil əraziləri (həmçinin Telavi daxil
olmaqla Şiqnit Kaxeti adlanan sağsahil əraziləri), o cümlədən
ingiloyların məskunlaşdığı Zaqatala zonası ərəb mənbələrində
Filan (Cilan) kimi qeyd olunmuş gellərin ölkəsinə daxil idi.
XIII əsr ərəb coğrafiyaşünası Yaqut Həməvi də (1179–1224-cü
illərdə yaşayıb, 1213-cü ildən səyahətlər etmiş və əsərlərini yarat
Ган К.Ф. Путешествие в Кахетию и Дагестан (летом 1898 года).
- СМОМПК, вып. 31. - Тифлис, 1902, с.53
2 Qan K.F. Göstərilən əsəri, s. 56
3 Пахомов Е.А. Закатальская стена. - Труды Азербайджанского университета, серия историческая, вып. I, 1950, с.68-90
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mışdır) Tabasaran tayfasının qonşuluğunda Filan və Lakz tayfalarını qeyd edirdi: “Sərhədin mühafizəsi üçün burada sakin olanlar sırasında Tabarseran tayfası, sonuncu tayfanın qonşuluğunda
isə Filan və Lakz adları ilə tanınan tayfalar yerləşirdi. Bununla
yanaşı, orada Liran, Şarvan və digər tayfalar var. Hər bir tayfa
üçün onların mühafizə etməli olduqları yaşayış yerləri müəyyən
edilmişdi. Onlar güclü və çoxsaylıdırlar, onların həm süvariləri
həm də piyadaları (piyada qoşunları – Ş.H.) var”.1 Yaqut Həməvi,
çox güman ki, X əsr digər ərəb müəllifi əl-İstəxriyə istinad edərək2
yazırdı: “İslam dövlətləri sərhədlərinə doğru Bab ül-Əbvabın
qonşuluğunda dəniz sahilində Məsqət adında vilayət, onun
yanında isə lakzların torpağı var... Onların və Bab ül-Əbvabın
arasında Tabarseran ölkəsidir... Lakzlar sayca Tabarseranları
üstələyir və onların ərazisi daha genişdir. Yuxarıda isə Filan
yerləşir; bu, kiçik vilayətdir”.3
X əsr ərəb müəllifı əl-İstəxrinin (S mətni) Samur çayı ilə
bağlı verdiyi məlumat əsasında lakzların məskunlaşdığı əraziləri
müəyyənləşdirmək mümkündür: “...lakzların ölkəsindən Samur
çayı axır. Onun mənbələri dağlardadır və o (yəni Samurun
mənbəyi – Ş.H.) Şakkiyədək çatır”.4 Məlumatdan aydın olur ki,
əl-İstəxri Samur çayının mənbəyi haqqında dəqiq məlumata
malik deyil. Məlumdur ki, Samur çayı başlanğıcını Quton (Ağ
Samur) və Dültidağ (Qara Samur) yüksəkliyindən götürür. Samur
çayının mənbəyinin Şəkiyə çatdığını qeyd edən müəllif, çox
güman ki, bu çayın mənbəyi kimi onun ən iri qolu olan və başlanğıcını Şəki yaxınlığındakı Deavqay yüksəkliyindən alan Axtı
çayı hesab etmişdir. Əl-İstəxri öz məlumatında müəyyən coğrafi
səhvə yol versə də, onun lakzlarla bağlı məlumatı diqqəti cəlb
edir. Buradan məlum olur ki, müəllif lakzlar dedikdə müasir
ləzgiləri, lakzların ölkəsi dedikdə isə Deavqay yüksəkliyindən şərqə
1
Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане:
I, с.15
2 Minorski V.F., Göstərilən əsəri, s.137, qeyd 79
3 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане:
I, ал-Истахрий, с.15-16
4 Yenə orada, s.23
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doğru olan ərazini, yəni Samur çayı vadisini nəzərdə tutur. Digər
ərəb müəllifı Bəlazuri də Samur ilə Şabiran arasındakı ərazilərin
Lakz vilayətinə daxil olduğunu qeyd edir.1 V.F.Minorskidə çox
düzgün olaraq lakzların ölkəsini Məsqətdən qərbdə, yəni Samur
çayı vadisində yerləşdirir.2 Beləliklə, bütün yuxarıda göstəri
lənlərdən aydın olur ki, lakzların qonşuluğunda yerləşən Filan
(Cilan) ölkəsi Deavqay yüksəkliyindən qərbdə yerləşirdi.
Gel tayfalarının adı ilə bağlanan Filan (Cilan) ölkəsi haqqında
ərəb mənbələrindən əldə edə bildiyimiz materialların, habelə bu
materiallarda konkret məlumatların azlığı sözügedən ölkənin
əhatə etdiyi əraziləri müəyyən etməkdə qismən çətinliklər yaradır. Görünür, bu səbəbdən müasir tədqiqatçılar Filan (Cilan)
ölkəsini tamamilə bir-birinə zidd müxtəlif ərazilərdə lokalizə
etməyə çalışmış və az-çox əhəmiyyəti olan heç bir elmi nəticəyə
gələ bilməmişlər.
Ərəb mənbələrində Arran ölkəsinin (yəni Albaniyanın – Ş.H.)
“islamın sərhəd şəhəri olan Tiflisdən” Bab ül-Əbvab (Dərbənd)
şəhərinədək olan ərazilərdən ibarət olduğu qeyd olunur.3 İlk
mənbələrdən Şirvan, Layzan, Mukaniya, Məsqət kimi şahlıqlarla
yanaşı, Filan (Cilan) ölkəsinin də Arran ölkəsinə (canişinliyinə)
daxil olduğu aydınlaşır. İbn əl-Fəqih Arran ölkəsinin Qafqaz
dağları istiqamətində Sahib əs-Sərir və Lakz şahlıqları ilə sərhəd
təşkil etdiyini göstərir.4 Nəticədə müəllif bu iki şahlıq arasında
Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində yerləşdirdiyi Filan (Cilan)
ölkəsini də Arran ərazisinə daxil etmiş olur.
Ərəb mənbələrində Filan (Cilan) ölkəsinin şimal-şərqdə Taba
saran, Zirehqıran (müasir Kubaçi) və Lakz (müasir ləzgilərin
etnik ərazisi), şimal-qərbdə isə Sahib əs-Sərir (müasir avar,
Baladzori, Göstərilən əsəri, s. 18; Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII–IX
əsrlərdə, s.109
2 Minorski V.F. Göstərilən əsəri, s.112
3 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане:
I, ал-Истахрий, с.11-19; Там же, II, Ибн ал-Факих, с.11; Там же, III, Ибн
Хордадбех; IV, Кудама; V, Ибн Рустэ; VI, ал-Якуби, с. 13
4 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане:
II, Ибн ал-Факих, с.11
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didur və s. xalqların etnik ərazisi) şahlıqları ilə sərhəddə yerləş
diyi məlum olur. Bu üç şahlıq (əslində, 4 şahlıq) arasındakı ərazi
(sonralar Qoloda və ya Dağlıq mahal adlanırdı – Ş.H.) təxminən
aşağıdakı təbii sərhədlərlə ayrılırdı: şərqə doğru Tabasaran şahlığı və Zirehqıran vilayəti istiqamətində Alaxundağ yüksəkliyi
(3801 m), sonra yenə şərqdə Lakz şahlığı istiqamətində müasir
Rutuladək Samur dağları və Deavqay yüksəkliyi (4016 m –
Qabaqtəpə dağlarında); qərbdə Sahib əs-Sərir şahlığı istiqamə
tində Dültidağ (4127 m) və Quton yüksəkliyi (3648 m); şimala
doğru Qumik şahlığı (Qazikumux – müasir lakların etnik ərazisi)
istiqamətində Dültidağ və Alaxundağ yüksəkliyi. Cənuba doğru
Alazan çayı hövzəsinə daxil olan ərazilərin də Filan (Cilan)
ölkəsinə daxil olduğunu yuxarıda müəyyənləşdirdik. Qeyd olunan əraziləri gürcü mənbələri her (ger) tayfalarının etnik ərazisi
olan Hereti ölkəsinə daxil edir. Bu barədə aşağıda geniş məlu
mat veriləcək.
X əsr ərəb müəllifi Məsudi isə bu əraziləri “şekinlər şahlığı”
(Şəki) tərkibində göstərir. Daha doğrusu, “Tiflis və Allan keçidi
(Dəryal) arasında yerləşən Sanariya şahlığı yaxınlığında şekinlər
şahlığını” və onun hökmdarının Adernerse ibn Hammam olduğunu qeyd edir.1 Həmçinin Məsudi ilk ərəb müəllifidir ki, Şəki
şahlığı haqqında qısa məlumat verir. Məsudidən sonra İbn
Havqəldə (X əsrin II yarısı) Şəki şahlığı haqqında qısa məlumata
rast gəlinir.2 Eyni zamanda nə Məsudi, nə də İbn Havqəl Filan
(Cilan) ölkəsi haqqında heç bir məlumat vermirlər. Həmin
mənbələrdən belə çıxır ki, ümumiyyətlə, göstərilən ərazidə Filan
(Cilan) adlanan bir məmləkət olmamışdır. Əksinə, Filan (Cilan)
haqqında məlumat verən və yuxarıda adlarını çəkdiyimiz digər
ərəb müəllifləri (IX–X əsrin əvvəlləri) isə Cənubi Qafqaz şahlıqları sırasında Şəki şahlığının adını qeyd etmirlər. Bu müəlliflər
Arran şəhərləri sırasında “çox da böyük olmayan” Şakki şəhə
1 Сведения арабских географов IX и X веков по Р.Х. о Кавказе,
Армении и Адербейджане: VII, ал-Мукаддасий; VIII, Мас'уди; IX, ИбнХаукал, с.57
2 Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII–IX əsrlərdə. - Bakı, 1989, s.134-135
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rini qeyd edirlər.1 Bəlazuri və İbn əl-Fəqih Sasani şahı I Xosrov
Ənuşirəvan tərəfindən Şakki şəhərinin və “Əbvab-Şakki” (Şəki
keçidi) istehkamının tikildiyini yazırdılar.2 Bəlazuri həmçinin
VII əsr hadisələri ilə əlaqədar Şakkan və Kamiberan hakimlərini
qeyd edir.3 Burada söhbət Şəki şahlığından deyil, Albaniyanın
bir vilayəti olan Şəkidən gedir. Əl-İstəxri isə lakzların qonşuluğunda Şakki torpaqları, sonra Abriya, Sariya və nəhayət, Tiflis
olduğunu yazırdı.4
Fikrimizcə, “müəmmalı Filan” ölkəsinin sirri Filan və Şəki
məsələsində ərəb müəllifləri arasında “fıkir ayrılıqlarının” olmasındadır. Ərəb mənbələrindən Şəki şahlığının cənubdan Kür,
şərqdən Qəbələ, qərbdən isə müasir Telavi (Tebla) şəhərinin
daxil olduğu əraziləri əhatə etdiyi məlum olur. Yuxarıda qeyd
etdik ki, Məsudi Şəki şahlığını Sanariya ölkəsinin qonşuluğunda
yerləşdirir. Ərəb mənbələrində Tebla (Telavi) şəhəri Sanariya
hüdudlarından kənarda Arran şəhərləri sırasında qeyd olunur.
Əl-Müqəddəsi Arran şəhərləri sırasında digər şəhərlərlə yanaşı,
Qəbələ, Şakki və Tebla şəhərlərini qeyd edir.5 Ərəb mənbəsini
tərcümə etmiş N.A.Karaulova çox düzgün olaraq Teblanın Telavi
olduğunu göstərir. Əl-Müqəddəsinin “Tiflis-Tebla-Şakki” yolu
barədə məlumatı6 bir daha N.A.Karaulovanın qeydinin həqi
qiliyinə dəlalət edir. Ərəb mənbəsində Arran şəhərlərinin adları
çəkilərkən müvafiq zonalar üzrə ardıcıllıq gözlənilmişdir. Yeri
Ибн Хардадбех. Книга путей и стран, с.109; Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане: Там же, I, ал-Истахрий,
с.17-19; Там же, II, Ибн Хордадбех; IV, Кудама; V, Ибн Рустэ; VI, ал-Якуби,
с.15; VII, ал-Мукаддасий; VIII, Мас'уди; IX, Ибн-Хаукал, с.3,6,17,18,92
2 Баладзори. Книга завоевания стран, с.5; Крымский А.Е. Страницы
из истории Северного или Кавказского Азербайджана (Классическая
Албания), II, Шеки. - Памяти Н.Я. Марра. - Москва - Ленинград, 1938,
с.371
3
Bəlazuri. Göstərilən əsəri, s. 14 ; Bünyadov Z. Göstərilən əsəri, s. 82-83
4 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане:
I, ал-Истахрий, с.31
5 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане:
VII, əl-Mükaddasi; VIII, Məs’udi; IX, İbn- Xaukal, s.3,6
6 Yenə orada, s.17-18
1
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gəlmişkən, gürcü mənbələrində də Hereti ölkəsinin qərb sərhə
dinin Telavi şəhərinin qərbindən keçdiyi göstərilir.1
Gürcü mənbələrindən bizə məlum olan Hereti ölkəsinin ərəb
mənbələrində Şəki adlanması məsələsi gürcü tədqiqatçısı
D.L.Musxelişvili tərəfindən kifayət qədər tarixi faktlarla sübuta
yetirilmişdir.2 Bir sözlə, hələ V.F.Minorski tərəfindən təməli
qoyulmuş bu işi D.L.Musxelişvili uğurla başa çatdırmışdır. Lakin
D.L.Musxelişvili, nədənsə, Filan (Cilan) faktoruna əhəmiyyət
verməmiş və onu tədqiqatına cəlb etməmişdir.
Ərəb mənbələrində Şəki toponiminin geniş mənada işləndiyi
şübhə doğurmur. Mənbələrdən göründüyü kimi, Şəki şahlığı
ərazilərinə Şəki, Kambisena və gellərin etnik ərazisi olan Filan
(Cilan) torpaqları (gürcü mənbələrində Şiqnit Kaxeti adlanan
Telavi də daxil olmaqla Sivi yüksəkliyindən şərqə doğru sağsahil Alazan və Qoloda ilə birlikdə solsahil Alazan) daxil idi.
İlk mənbələrdən Şəki şahlığının 886-cı ildə yarandığı məlum
dur.3 Bu halda IX əsr ərəb müəlliflərinin Şəki şahlığı haqqında
məlumat verməmələrinin səbəbi aydın olur. Şübhəsiz, hələ mövcud olmayan Şəki şahlığı ilə bağlı IX əsr mənbələrindən hər
hansı məlumat axtarmaq mənasız bir iş olardı. Əksinə, X əsr
ərəb mənbələrində Filan (Cilan) ölkəsinin qeyd olunmaması
(əl-İstəxri, İbn əl-Fəqih istisna olmaqla; şübhəsiz, bu müəlliflər
IX əsr mənbələrinə istinad edərək öz əsərlərini yaratmışlar) isə
artıq bu ölkənin Şəki şahlığının (çarlıq) tərkibinə daxil olmasına
dəlalət edir. Bütün bunlar isə Filan (Cilan) ölkəsini Şəki/Hereti
çarlığı ərazisində lokalizə etməkdə haqlı olduğumuzu bir daha
sübuta yetirmiş olur. Çox güman ki, Filan (Cilan) torpaqlarının
islam şərqində Şəki adlanan yeni şahlığın tərkibinə daxil olması
nəticəsində tədricən Filan (Cilan) adı unudularaq tarixin yaddaşından silinmişdir.
Мровели Леонти. Жизнь Картлийских царей. Перевод с древнегрузинского, предисловие и комментарии Г.В.Цулая. - Москва, 1979, с.22
2 Мусхелишвили Д.Л. Из исторической географии Восточной Грузии.
- Тбилиси, 1982, с.36-37
3 Musa Kalankatuklu. Albaniya tarixi. Müqəddimə, tərcümə, qeyd və şərhlər
akad. Z.M.Bünyadovundur. - Bakı, 1993, s. 200, III, 18; 51, s. 374, qeyd 6
1

89

XIII–XIV əsrlərin ilk mənbələrində Filan adına rast gəlinsə
də, bu, bir şahlıq olaraq deyil, kiçik vilayət kimi qeyd olunur.
XIII əsr ərəb müəllifi Yaqut Həməvi yazırdı ki, lakzlardan “yuxa
rıda Filan yerləşir; bu, kiçik vilayətdir”.1 XIV əsr fars müəllifı
Nizam əd-Din Şami 1396-cı ildə Şimali Qafqaza yürüş etmiş Əmir
Teymurun həmçinin Zireh (Zirehqıran – Ş.H.) və Kilan (Filan –
Ş.H.) vilayətlərini ələ keçirdiyini qeyd edirdi.2 Məlumatlardan
göründüyü kimi, artıq müvafiq dövrdə əvvəllər (IX əsrədək)
Filan adı altında tanınan ərazilərin əhatə dairəsi xeyli kiçilmiş və
yalnız çox sonralar Qoloda adlanacaq dağlıq vilayətə şamil
olunmuşdu.
Ərəb mənbələrində Xəzər dənizinin cənub-qərbində yerləşən
Gilan vilayəti ilə bağlı kifayət qədər məlumatlara rast gəlinir.
Qədim və ilk orta əsr mənbələrindən Gilan əhalisinin mənşə
etibarilə gel tayfaları ilə bağlılığı tarixşünaslıqda həll olunmuş
məsələlərdəndir.
3. Gürcü mənbələrində Hereti ərazisinin müəyyənləşdi
rilməsi və herlər-qellər (ingiloylar) haqqında məlumatlar
Gellərlə bağlı gürcü mənbələrinə müraciət etməzdən əvvəl,
qeyd etmək istərdik ki, bu günədək tədqiqatçılar, əsasən, yuxarıda göstərdiyimiz məlumatlar əsasında gelləri bu və ya digər
ərazidə lokallaşdırmağa çalışmışlar. Gürcü mənbələri isə diqqət
dən kənarda qalmış, tədqiqata cəlb olunmamışdır.
Əsl həqiqətdə isə gürcü mənbələri gellərin tarixən məskun
laşdıqları əraziləri, bu ərazilərin qonşu vilayətlərə münasibətdə
nisbətən daha dəqiq sərhədlərini müəyyənləşdirməyə, habelə
qədim dövrlərdən başlayaraq ardıcıl olaraq XV əsrədək gellərin
etnik tarixini izləməyə imkan verir. Orta əsr gürcü mənbələr toplusu “Kartlis tsxovreba” (Gürcü həyatı) bu sahədə müstəsna
əhəmiyyət kəsb edir.
1 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане:
I, ал-Истахрий, с.15-16
2 Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды (Соб
ранные В.Г.Тизенгаузеном), ч. II. - Москва -Ленинград, 1941, с.124
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“Hereti (rusca Gereti) – Ereti” toponimi (herlərin, gerlərin və
ya erlərin ölkəsi), “herlər (rusca ger) – erlər” etnonimi diqqəti
cəlb edir. Sözügedən toponimin və etnonimin üç formada (her,
ger, er) qeyd olunması təsadüfi deyildir. Məsələ burasındadır ki,
həm toponim, həm də etnonim gürcü mənbəsində, əsasən, “Hereti”
və “herlər”, bəzən isə “Ereti” və “erlər” şəklində yazılır. Gürcü
mənbəsindəki “Hereti” və “her” rusdilli ədəbiyyatda “Gereti” və
“ger” kimi qeyd olunur. Lakin müasir tədqiqatçılar nədənsə
toponim və etnonimin “Ereti-erlər” formasına üstünlük vermişlər.
Biz isə toponimin “Hereti (Gereti)” və etnonimin “her (ger)”
formasının daha düzgün olduğunu və “Ereti-erlər” şəklinin
birincidən yarandığını (“Hereti” toponimindən “h” hərfi götü
rüldükdə “Ereti” alınır) hesab etdiyimizdən birinciyə üstünlük
veririk. XI əsr gürcü mənbəsində (“Kartlis tsxovreba”) bu toponim “Hereti”, etnonim isə “her” formasında qeyd olunur. XVIII
əsr gürcü tarixçisi Vaxuşti Baqrationi də toponimi “Hereti”
(Gereti), etnonimi isə “her” (“ger”) formasında qeyd edir.
“Kartlis tsxovreba”nın erməni dilində aşkar edilmiş nüsxəsində
sözügedən toponim “Xereti”, etnonim isə “xer” şəklində yazılmışdır. Həm gürcü orijinalını, həm də erməni dilinə tərcümə
edilmiş nüsxələrin müqayisəsi əsasında “Kartlis tsxovreba”nı
tədqiq etmiş Q.Qriqoliya da toponimi “Xereti” formasında qeyd
edir.1 Deməli, həm gürcü mənbələri, həm də gürcü mənbəsinin
erməni nüsxəsi əsasında toponimin “Ereti” deyil, “Hereti” olduğunu tam müəyyənləşdirmək mümkündür. Digər tərəfdən, ehtimal etmək olar ki, məhz “Hereti-herlərin” “Ereti-erlər” şəklinə
düşməsi nəticəsində tədqiqatçılar bu etnosun mənşəyini müəy
yənləşdirməkdə çətinlik çəkmişlər.
Albaniya haqqında məlumat vermiş qədim yunan, orta əsr
erməni və ərəb mənbələri ilə gürcü qaynaqlarının müqayisəsi
əsasında, bizim tərəfimizdən gellərin gürcü mənbələrində “her”
formasında qeyd olunduğu qənaətinə gəlinmişdir. Hələ əsrin
əvvəllərində (1904-cü il) ilk dəfə M.Q.Canaşvili gürcü mənbə
Вахушти Багратиони (Царевич Вахушти). География Грузии. Вве
дение, перевод и примечания М.Г. Джанашвили. - Записки КОИРГО, кн.
XXIV, вып. 5. - Тифлис, 1904, с. 19-20
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lərində adıçəkilən “heretinlərin” (Hereti ölkəsi sakinləri herlər
nəzərdə tutulur – Ş.H.) Ptolomeyin qeyd etdiyi gerrlər olduğu
qənaətinə gəlmişdir. P.İosselianiyə istinad edən M.Q.Canaşvili
Gelda şəhərini tarixi Hereti ölkəsində müasir Şilda kəndində
yerləşdirirdi.1 Sonralar digər tanınmış gürcü tarixçisi Q. A.Meli
kişvili də herlərlə Ptolomeyin Albaniyada yerləşdirdiyi gerrlərin
(gel) eyni tayfa olması ilə bağlı ehtimal irəli sürmüşdü.2 Şüb
həsiz, Q.A.Melikişviliyə herlərin məhz gellər olduğu məlum idi,
lakin Ptolomeyin gerrlərlə bağlı məlumatı (gerrləri Xəzər dənizi
boyunca məskunlaşan tayfalar sırasında qeyd etməsi – Ş.H.) onu
bu məsələdə tərəddüd etməyə vadar etmişdir. Yuxarıda qeyd
etdik ki, Ptolomey gellərin Xəzər dənizi sahilində deyil, Xəzərə
yaxın ərazidə məskunlaşdıqları barədə məlumat verir.
Ümumiyyətlə, gürcü mənbələrində qeyd olunmuş herlərin
mənşəyi, etnik mənsubiyyəti ilə bağlı məsələ tarixşünaslıqda
problem olaraq qalmaqdadır. Buna görə də İ.Adamia yazırdı ki,
alimlər tərəfindən coğrafi Hereti (Ereti) adının etimologiyası
hələ də tam müəyyənləşdirilməmişdir.3 Tarixşünaslıqda herlərlə
bağlı yalnız onların Qafqaz Albaniyasında yaşadıqları, Azərbay
canın avtoxton əhalisi olduğu, sonradan isə gürcülər tərəfindən
assimilyasiyaya məruz qalmış tayfalar olduğu məlumdur. İlk
dəfə V.Dondua herlərin müasir ingiloyların əcdadları olması ilə
bağlı ehtimal irəli sürmüşdü.4 Ənənəvi konsepsiya tərəfdar
larının mövqelərindən isə belə çıxır ki, “erkən orta əsrlərdə”
gürcüləşmiş herlərin bir hissəsi (Yenisel nahiyəsi – Zaqatala
zonası) son orta əsrlərdə islamı qəbul edərək ingiloy adlandırılmışlar. N.A.Berdzenişvili isə etnonimin “er” formasını əsas
götürərək, bunun etnosun özünə verdiyi ad olmadığını və gürcü
dilindəki “eri” (ordu), habelə gürcü feodal titulu “eristavi”yə
В.Багратиони. География Грузии. Введение, перевод и примечания
М.Г. Джанашвили, с.131, прим.421
2 Melikişvili Q.A. Göstərilən əsəri, s.125
3 Adamia İ. Gürcü xalq memarlığı (Sainqilo). - Tbilisi, 1979 (gürcü dilində),
s.167
4 Дондуа В. Некоторые замечания по коллективной работе “История
армянского народа”, т. III. - Тбилиси, 1983
1
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(ordu, xalq başçısı) uyğun gəldiyini qeyd edirdi.1 Lakin bu
mülahizə inandırıcı görünmür. Bəzi tədqiqatçılar erlərin müasir
osetinlərin etnogenezində iştirak etdiyini də istisna etmirlər.
Belə ki, osetinlərin özlərinə verdikləri ad “ir-on” etnonimi ilə er
arasında uyğunluq olduğu ehtimal olunur.2 Q.V.Tsulaya erlərin
genetik mənsubiyyətini İber-Qafqaz dil ailəsinin Dağıstan – nax
qrupuna aid edirdi.3
Azərbaycan tədqiqatçılarından Q.Ə.Qeybullayev toponimika
materialları əsasında herlərin mənşəyini müəyyənləşdirməyə
çalışmışdır. Lakin Q.Ə.Qeybullayev herlərlə gellərin eyni tayfalar olduğunu, herlərin ingiloyların əcdadı olması fikirlərini qəbul
etmirdi. Onun fikrincə, herlər və gellər Qafqaz Albaniyasına
daxil olan tarixi Hereti ölkəsində yanaşı yaşamış başqa-başqa
tayfalardır.4 Q.Ə.Qeybullayev öz növbəsində herləri Azərbaycanın
şimal-şərqində yaşayan müasir qrız və haputların əcdadları
hesab edirdi.5 O, herlərin bir hissəsinin naməlum səbəblərdən
(haputlar arasında yayılmış rəvayətə görə, əcdadları ərəb işğalları ilə əlaqədar Herna şəhərindən hazırda yaşadıqları yerlərə
köçmüşlər) Alazan və İori çayları vadisindən Azərbaycanın
şimal-şərqinə, hazırda qrız və haputların sakin olduqları ərazi
lərə köçdüklərini ehtimal edir.6
Gürcü mənbələrində Hereti toponiminə ilk dəfə V əsr müəllifi
Yakov Tsurtavskinin (Tsurtaveli) “Müqəddəs Şuşanikin həyatı”
əsərində rast gəlirik. Əsərdə Kartli ölkəsinin qonşuluğunda
yerləşən “Hereti vilayəti” və “Hereti sərhədi” qeyd olunur.7 X əsr
anonim müəllifin qələmə aldığı “David Qareciylinin həyatı”
1 Berdzenişvili N.A. Kartli. – Gürcü tarixi məsələləri, c. VIII. - Tbilisi,
1975 (gürcü dilində), s. 623
2 Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка,
т. I. - Москва - Ленинград, 1958, с.545-546
3 Mroveli Leonti, Göstərilən əsəri, s. 42, şərh 4
4
Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев, с. 160, 170
5 Гейбуллаев Г.А Топонимия Азербайджана. - Баку, 1986, с.92-93
6 Гейбуллаев Г.А К этногенезу азербайджанцев, с. 162
7 Яков Цуртавели. Мученичество Шушаник. Перевод В.Д. Дондуа;
Введение и примечания З.Н. Алексидзе. - Тбилиси, 1978, с.30, 38-39
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əsərində öz şagirdləri ilə birlikdə Heretidə (əslində, Kambise
nada) mağara monastırlar kompleksinin yaradıcısı “suriyalı” atalardan biri Davidin tərcümeyi-halından bəhs olunur.1 Digər orta
əsr gürcü mənbəsi “Moktsevay Kartlisay”da e. ə. IV əsr hadisələri
ilə əlaqədar “Hereti” toponimi qeyd olunur. Burada Makedoni
yalı İsgəndərin sərhədləri Hereti, Eqristskali, Tsral dağları və
dərəsini müəyyən edərək, iqamətgahı Msxet olan torpaqları
Azoya verməsi haqqında məlumat verilir.2
Hereti ölkəsi, onun sərhədləri, sakinləri herlər barədə daha
ətraflı məlumata XI əsr gürcü salnaməçisi Leonti Mrovelinin
“Gürcü çarlarının həyatı” əsərində rast gəlinir. Leonti Mroveli
öz əsərinə şərq ənənələrinə uyğun olaraq mifik qəhrəmanlarla
başlayır. Qafqaz xalqlarının (erməni və gürcü, ran və movakan,
her və leq, meqrel və qafqazlılar) Nuh peyğəmbərin oğlu İafetin
nəvəsi Tarqomasın səkkiz övladından törəndiyini qeyd edən
salnaməçi yazırdı: “Onun oğulları arasında 8 qardaş, çox güclü
və şöhrətli qəhrəmanlar fərqlənirdi: birinci – Haos, ikinci –
Kartlos, üçüncü – Bardos, dördüncü – Movakan, beşinci – Leqos,
altıncı – Heros, yeddinci – Qafqaz, səkkizinci – Eqros”.3 Akade
mik İvane Cavaxişvili çox haqlı olaraq yazırdı ki, bütün bu soy
başçılarının (əcdadların) adları onların sahib olduqları torpaqların və ya xalqların adından götürülmüşdür.4
Şübhəsiz, XI əsrdə yaşayıb-yaratmış Leonti Mroveli başlıca
Qafqaz xalqlarının soykökünü araşdırarkən müasiri olduğu
dövrdə Qafqazda yaşayan və özünə məlum olan hər bir xalqın
ayrılıqda soykökünü müəyyənləşdirməyə çalışmışdır. Belə ki,
müəllif Haosdan ermənilərin, Kartlosdan gürcülərin, Bardos
dan Arran albanlarının, Movakandan Kürdən şimalda yaşayan
albanların, Leqosdan ləzgilərin, Herosdan herlərin, Qafqazdan
Melikişvili Q.A. Göstərilən əsəri, s. 5
Обращение Грузии. Перевод с древнегрузинского Е.С.Такайшвили.
Редакционная обработка, исследование и комментарии М.С.Чхартишвили.
- Тбилиси, 1989, с.23
3 Mroveli Leonti, Göstərilən əsəri, s. 21
4 Григолия К. О чем поведала “Картлис цховреба”. - Тбилиси, 1973,
с.20
1
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Şimal-Qərbi Qafqaz xalqlarının, Eqrosdan meqrellərin törən
diyini qeyd edir. Burada bizi maraqlandıran başlıca məsələ
Tarqomasın altıncı oğlu Herosdan (Gerosdan) törənmiş herlər
(gerlər) və onların ölkəsi Hereti (Gereti) ilə bağlı məlumatlardır.
Salnamədə Tarqomasın öz mülklərini oğulları arasında bölüşdürdüyünü qeyd edən müəllif aşağıdakı şəkildə Herosun ərazisini
müəyyənləşdirirdi: “Herosa Kürdən şimalda Kiçik Alazanın
mənsəbindən hazırda Qulqula adlanan Tketbayadək ölkəni
verdi. Bu Heros ilk öncə hər iki Alazanın qovuşduğu yerdə şəhər
tikdi və onu öz adı ilə Hereti adlandırdı. Ona görə də bu ölkə
Hereti adlanır. Hazırda bu yer Xoranta adlandırılır”.1 Salnamədə
həmçinin Hereti ölkəsinin sərhədlərində yerləşən qonşu torpaqlar barədə də məlumat verilir və nəticədə sözügedən ərazi bir
qədər də dəqiqləşdirilmiş olur: “...Kartlosun sərhədlərini müəy
yənləşdirdi: şərqdə Hereti və Berduci çayı...” (19, s.21); “Bar
dosa Kürdən cənuba, Berduci çayından Kür və Araz (Raxsi)
çaylarının qovuşduğu yerədək torpaqları verdi. Bu Bardos
Bardavi şəhərini tikdi və orada kök saldı. Movakana isə Kürdən
şimalda, Kiçik Alazanın mənsəbindən dənizədək torpaqları
verdi...”; “Leqosa Daruband (Dərbənd) dənizindən Lomeka
çayınadək, şimalda Xazaretinin (Xəzər xaqanlığı) Böyük çayı
nadək torpaqları verdi”.2
Kartlosun öz torpaqlarını beş oğlu arasında bölüşdürdüyünü
qeyd edən salnaməçi iki oğul – Kuxos və Kaxosun torpaqlarının
Hereti ölkəsi ilə qonşu olduğunu göstərir: “Kuxosa hazırda
Rustavi adlanan Bostan şəhəri, habelə Araqvidən... (burada mətn
oxunmur), Kaxeti dağı ilə Kür arası torpaqları verdi. Kaxosa isə
Araqvidən Hereti sərhədi olan Tketbayadək Qafqazla Kaxeti
dağı arası torpaqları ayırdı”.3
Mənbədən herlərin Qafqazda yaşayan 8 xalqdan biri olduğu
və Hereti ölkəsində yaşadıqları məlum olur. Bununla belə, sal
naməçi Gürcüstan (Kartli) ölkəsinin qədim tarixini təsvir edərkən
Mroveli Leonti. Göstərilən əsəri, s.22
Yenə orada, s.22
3 Yenə orada, s.24
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Hereti ölkəsinin Qafqaz Albaniyasına daxil olduğu aydınlaşır.1
D.L.Musxelişvili haqlı olaraq yazırdı: “Məsələ burasındadır ki,
gürcü mənbələri qədim erləri və onların ölkəsi Eretini (məhdud
mənada, Kambisena və digərləri daxil olmaqla) qədim
İveriyanın (Kartli) tərkib hissəsi hesab etmirlər. Belə ki, ölkənin
qədim tarixini təsvir etmiş XI əsr gürcü tarixçisi Leonti
Mrovelinin konsepsiyasına görə Ereti vilayəti Alban tayfa ittifaqına daxildir”.2 Yeri gəlmişkən, bütün qədim və erkən orta əsr
mənbələri sözügedən əraziləri, habelə müasir tədqiqatçıların
(XIX–XX əsr) hamısı Hereti ölkəsinin Qafqaz Albaniyasına
daxil olduğunu təsdiqləyir. Elə isə sual doğur: nə üçün Leonti
Mroveli Qafqaz Albaniyasını vahid siyasi qurum kimi deyil,
onun ərazisində üç siyasi qurumu – Ran (Arran), Movakan,
Heretini ayrı-ayrılıqda qeyd edir?
Bu sualı cavablandırmaq üçün ilk növbədə müəyyənləş
dimək lazımdır ki, salnaməçi bu və ya digər ölkənin qədim
sərhədlərini, yaxud müasiri olduğu XI əsrdə mövcud sərhədini
təsvir etmişdir. Sözügedən mənbənin qədim yunan və orta əsr
erməni, alban, ərəb mənbələri ilə müqayisəsi nəticəsində tam
aydın olur ki, Leonti Mroveli məhz yaşadığı dövrdə mövcud
olan dövlətləri və vilayətləri təsvir edir. Məsələ burasındadır ki,
gürcü mənbəsi qədim Cənubi Qafqaz ölkələri Kolxida, İberiya,
Albaniya və bu ölkələrə daxil olan ayrı-ayrı qədim vilayətləri
deyil, Ərəb Xilafəti zamanı və onun süqutundan sonra Cənubi
Qafqazda yaranmış siyasi qurumları təsvir edir. Gürcüstan
(Kartli) ölkəsinin qədim tarixini izləyərkən isə Cənubi Qafqazın
qədim dövlətləri və vilayətlərini qeyd etməmək mümkün deyildi.
Deməli, Leonti Mroveli müəyyən sərhədlər daxilində ölkələri və
xalqları qeyd edərkən müasiri olduğu XI əsr Cənubi Qafqazının
siyasi və etnik xəritəsini verməyə çalışmışdır. Tarixdən məlum
dur ki, Ərəb Xilafətinin süqutu nəticəsində (xüsusilə də X–XI
əsrlərdə) Qafqaz Albaniyası ərazisində üç iri siyasi qurum –
Şirvanşahlar (gürcü mənbəsində Movakan ərazisi), Şəddadilər
Картлис Тсховреба, т. I. - Тбилиси, 1955 (gürcü dilində), с.3-5
Məmmədova F.C. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və tarixi
coğrafiyası. Bakı, 1993, s.16-17
1

2

96

(Ran-Arran ərazisi) dövləti, o cümlədən gürcü və ərəb mən
bələrinə əsasən Şəki/Hereti çarlığı yaranmışdır.
Konkret Hereti ölkəsinə gəldikdə isə gürcü mənbəsi, digər
mənbələrdən bizə məlum olan tarixi Kambisena vilayəti ərazilə
rini Hereti ölkəsinə daxil edir. Qafqaz Albaniyası barədə məlumat
vermiş qədim və orta əsr mənbələrinin əksəriyyətində Kürdən
şimalda Kür-İori çayları hövzəsində Kambisena vilayəti (erməni,
alban mənbəsində Kambeçan, IX əsr ərəb mənbəsində Kambezon)
xüsusi olaraq vurğulanır. XI əsr gürcü mənbəsi də e. I əsrinin II
yarısında baş vermiş hadisələri təsvir edərkən Kür və İori çayları
arasında Kambeçani vilayətini qeyd edir.1 Deməli, artıq XI əsrdə
ayrıca vilayət kimi mövcudluğuna son qoyulmuş və getdikcə tarix
səhnəsindən çıxan Kambisena vilayəti ərazisinin Hereti ölkəsi
tərkibində qeyd olunması, bir daha Leonti Mrovelinin Hereti
ölkəsinin XI əsrdə əhatə etdiyi ərazini təsvir etdiyini sübut edir.
Müasir tədqiqatçılardan Q.A.Melikişvili, D.L.Musxelişvili,
T.Q.Papuaşvili, Q.Ə.Qeybullayev və başqaları Hereti ölkəsinin
sərhədlərinin sabit olmayıb, erkən orta əsrlərdə dəfələrlə
dəyişildiyini qeyd edirlər.2 Şübhəsiz, nəinki erkən orta əsrlərdə,
hətta Strabon dövründən – Ərəb Xilafəti dövrünədək Kambisena
vilayəti (Kür-İori hövzəsi, bəzi tədqiqatçılara görə Kür-Alazan
hövzəsi) Hereti torpaqlarına daxil olmamışdır. Qərbdə də Kaxeti
və Kuxetiyə münasibətdə Hereti ölkəsinin sərhədlərinin sabit
olmadığını (xüsusilə də sonralar Şiqnit Kaxeti və Qaret Kaxeti
(Suceti) adlanacaq ərazilərdə) ehtimal etmək olar. Lakin herlərlə
gellər arasında bağlılığı üzə çıxarmağa çalışdığımız bu məqamda
Hereti ölkəsinin XI əsrdə əhatə etdiyi əraziləri müəyyənləşdir
mək kifayət edər ki, onu digər mənbələrə görə, gellərin məs
kunlaşdığı ərazilər ilə müqayisə edək.
Leonti Mrovelinin məlumatlarından aydın olur ki, XI əsrdə
Hereti ölkəsi cənubda İori çayının Alazana qovuşduğu mənsə
Kartlis Tsxovreba, - I cild, s.45-46
Melikişvili Q.A. Göstərilən əsəri, s. 123; Мусхелишвили Д.Л. Из исторической географии Восточной Грузии, с. 16; Papuaşvili T.Q. Ereti tarixinin
məsələləri (gürcü dilində), s.68; Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев, с. 160, 163
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bindən (Xoranta) Debed çayının Xrami çayı ilə birlikdə Kürə
töküldüyü yerədək (Xunani) Kür boyunca Arran ölkəsi ilə, cənubşərqdə İori çayının mənsəbində Movakan ölkəsi ilə, şimal-qərbdə
Telavidən yuxarıda Tketba, yaxud Qulqula gölündə Kartli ölkəsi
ilə sərhəd təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, salnaməçi müxtəlif
istiqamətlərdə yerləşmiş üç sərhəd nöqtəsi əsasında Heretinin
ümumi ərazisini müəyyənləşdirir. Leonti Mroveli Kaxetini və
Kuxetini təsvir edərkən, eyni zamanda Hereti ökəsinin qərb
sərhədini dəqiqləşdirmiş olur. Salnamədən Rustavi rayonu daxil
olmaqla Araqvi çayından cənuba (çox güman ki, Berduci-Debed
çayınadək), şərqdə Kaxet dağı ilə qərbdə Kür çayı arasındakı
ərazilərdə Kuxeti, cənubda Kaxet dağı ilə şimalda Qafqaz dağları, qərbdə Araqvi çayı ilə şərqdə Qulqula gölü arasındakı
ərazilərdə isə Kaxetinin yerləşdiyi məlum olur. Nəticədə Hereti
ölkəsinin qərbdə Kaxet dağlarının şərq yamaclarınadək uzandığı
və ən azı Sivi zirvəsinədək (1991 metr) çatdığı aydın olur.
Rustavi yaxınlığında isə bu sərhədin Debed çayının Kürə qovuşduğu mənsəbindən Sivi zirvəsinə doğru şimal-şərq istiqamətində
uzandığı məlum olur.
Şübhəsiz, Leonti Mroveli Heretinin şimal sərhədi kimi
Qafqaz dağlarını ayrıca qeyd etməyə lüzum görməmiş, habelə
Hereti ilə Leqeti (leqlərin ölkəsi) arasında Qafqaz dağlarından
keçən şimal-şərq sərhədini dürüst müəyyənləşdirə bilmədiyindən
bundan yan keçmişdir. Bu isə salnaməçinin öz işinə məsuliy
yətlə yanaşmasına, eyni zamanda mənbənin ciddiliyinə dəlalət
edir. Q.V.Tsulaya yazırdı: “Yazılı mənbələrdə Eretinin (ümu
miyyətlə, Qafqaz Albaniyasının) şimal və şimal-şərq sərhədləri
tədqiq olunmamışdır. Görünür, sərhədlər Dağıstan tayfalarının
yerləşdiyi şimal zolağı boyunca keçirdi və Xəzər xaqanlığının
cənub sərhədləri ilə Dağıstanın yerli əhalisi arasında yayğınlığı
ilə seçilən sərhəd vilayətini təşkil edirdi.1
XI əsr gürcü salnaməçisi tarixi Hereti ərazisini kifayət qədər
dəqiqləşdirdiyi halda, müasir tədqiqatçılar arasında müxtəlif
fıkir ayrılıqları mövcuddur. F.C.Məmmədova yazırdı: “Ereti xoro
1 Г.В.Цулая. Предисловие и комментарии к книге Леонтии Мровели.
Жизнь Картлийских царей.- Москва, 1979, s. 42, qeyd 4
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nimi Erov adlı alban qəbiləsinin adından götürülmüşdür və bu
yalnız gürcü mənbələrində öz əksini tapmışdır. Buna görə də hər
dəfə gürcü mənbələrində Ereti məfhumuna rast gələndə siyasi
baxımdan bu toponimin arxasında nəyin durduğunu və hansı
əraziləri əhatə etdiyini aydınlaşdırmaq çətindir”.1 Q.V.Tsulaya
isə yazırdı ki, materialların azlığı Eretinin dəqiq sərhədlərini
müəyyənləşdirməyə imkan vermir.2 Görünür, müasir tədqiqat
çılar Leonti Mrovelini XI əsrdə Hereti ölkəsinin sərhədlərini
təsvir edərkən “demarkasiya” xəttini müəyyənləşdirməməkdə itti
ham etmək fikrindədirlər. Əslində isə gürcü salnaməçisi dövrünə
görə Hereti ölkəsinin əhatə etdiyi əraziləri mükəmməl təsvir
etmişdi.
Tarixi Hereti ərazisinin müəyyənləşdirilməsində XVIII əsr
gürcü tarixçisi, Gürcüstanın siyasi coğrafiyasını vermiş Vaxuşti
Baqrationinin (1696–1757) məlumatları mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Vaxuşti “Gürcüstan çarlığının tarixi” kitabında Leonti Mro
veliyə istinad edərək Hereti ölkəsini belə təsvir edir: “... cənubda
(cənub-şərq – Ş.H.) Movakan sərhədi Xorantadan Mtkvariyədək
(Kür çayı – Ş.H.) və Qafqaz dağları, şimalda (qərb, şimal-qərb –
Ş.H.) Xunanidən Qulqulayadək və Qafqaz dağları, şərqdə (şimal,
şimal-şərq – Ş.H.) Qafqaz dağları, qərbdə (cənub, cənub-qərb –
Ş.H.) Mtkvari çayı”.3
Vaxuşti Baqrationinin ayrıca çap olunmuş “Gürcüstan coğrafiyası” kitabında Hereti ölkəsi ilə bağlı daha ətraflı məlumata
rast gəlinir. Vaxuşti müasiri olduğu XVIII əsr Kaxetisinin əvvəl
lər üç hissədən – Hereti, Kaxeti və Kuxetidən ibarət olduğunu
qeyd edir.4 Kaxeti və Kuxetinin sərhədlərini təsvir edərkən yenə
Leonti Mroveliyə istinad edən Vaxuşti, eyni zamanda bəzi dəqiq
ləşdirmələr aparır: “... şərqdə Qafqaz dağları, cənubda Hereti
sərhədi, Turdo Ştoris-xevi (Turdo və Ştoris çayları – Ş.H.) Qafqa
zadək, qərbdə... Kaxeti dağları və sonra Araqvi çayı üzrə sərhəd,
Məmmədova F.C., Göstərilən əsəri, s. 124
Q.V.Tsulaya. Göstərilən əsəri, s. 42, qeyd 4
3 Вахушти Багратиони. История царства Грузинского, с. 125
4 Вахушти Багратиони. География Грузии. - Записки КОИРГО, кн.
XXIV, вып. 5. - Тифлис, 1904, с.100
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şimalda Qafqaz dağları. Bu (sərhədlər) daxilində yerləşən ölkə
Kaxetidir...; Şərqdə Kaxeti dağları, cənubda Xunaninin qarşı
tərəfındən Qulqulayadək uzanan Hereti sərhədi, qərbdə Kür və
Araqvi, şimalda həmin Kaxeti dağları. Bunların arasında yerlə
şən ölkə Kuxosun adından Kuxeti adlanmışdır...”.1
Vaxuşti daha sonra məlumat verərək yazırdı: “Xosroidlər
sülaləsinin kəsilməsindən sonra mtavar (hakim, knyaz – Ş.H.)
Qriqol (787–827-ci illər-7, qeyd 341) ayrıldı və (ölkənin) Kuxeti
adlandırılmasını qadağan etdi, özü isə kaxetinlərin korikozu və
ya mtavarı adlandırıldı... Lakin sonralar Kvirike (1010–1029-cu
illər-7, qeyd 342) Heretini də zəbt edib, özünü kaxetinlərin çarı
elan etdi, Hereti isə öz adını toxunulmaz saxladı. Lakin 1466-cı
ildə parçalanmadan sonra Hereti adına nəhayət verildi və (hökm
darlar) sözün həqiqi mənasında Kaxeti çarları adlanmağa başladılar. Və bundan sonra bizim günlərədək (XVIII əsr – Ş.H.)
Hereti hissələr üzrə belə adlanır: Qaqma-mxari, Eliseni (Yenisel
– Ş.H.), Şiqnit Kaxeti (Daxili Kaxeti – Ş.H.), Kisiki və Qaret
Kaxeti (Bayır Kaxeti – Ş.H.).2
Vaxuştinin Kaxeti, Kuxeti və Hereti arasında, habelə
Heretidaxili əraziləri arasında sərhədləri müəyyənləşdirən dağlar
haqqında verdiyi məlumat da maraq doğurur: “Bu ölkənin ortasında Pşav-Qliqv arası Qafqazdan başlayıb Pşavi və Maxvilis
xevi (“xevi”-çay – Ş.H.) arasından, sonra Erso-Tianeti və İrtoSakdrion arasından keçərək Jaletin sonunadək (Kaxeti ərazisi –
Ş.H.) şimaldan cənuba uzanan dağ var. Sonra (bu dağ) MaqaroXornabucadək cənub-şərqə istiqamətlənir və onun şərq tərəfində
Şiqnit Kaxeti, cənubunda Kisiki, qərbində Qaret Kaxeti və ErsoTianeti yerləşir. Qafqaz tərəfdən bu dağ Kaxetis-Mta (“mta” –
dağ – Ş.H.) dağı, sonra Qambori, Şua-mta (orta dağ – Ş.H.), Sivi
adlanır. Hazırda Zedazeni adlanan Kuxeti dağları əyani surətdə
bu dağla birləşir...”.3
Vaxuştinin məlumatlarından Kaxetinin məhdud (yuxarıda
qeyd olunmuş sərhədlər daxilində) və geniş (Kuxeti və Hereti
Вахушти Багратиони. География Грузии, с.100
Yenə orada, s.101
3 Yenə orada, s.100
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daxil olmaqla) mənada işləndiyi məlum olur. Habelə məlumat
dan məhdud mənada Kaxeti adının, əsasən, X əsrədək, qismən
də XV əsrədək, xüsusi geniş mənada isə Kuxetiye münasibətdə
X əsrdən, Heretiyə münasibətdə isə XV əsrdən işlədildiyi aydın
olur.
Artıq XV əsrdən sonra Hereti ərazisində yaranmış 5 nahiyəni
qeyd edən və hər birini ayrıca təsvir edən Vaxuşti, faktiki olaraq
tarixi Hereti ölkəsinin sərhədlərini bir qədər də dəqiqləşdirmiş
olur. Vaxuşti Qaret Kaxetini təsvir edərkən qeyd edir ki, İori
çayının sol qolu mənbəyini Şua-mta dağından alan və şimaldan
cənuba axan Samebis-xevi Hereti ilə Kaxeti arasında sərhəddir.
Məlumatdan aydın olur ki, Samebis-xevi Saqarecodan qərbdə,
həmçinin Şua-mtadan qaynaqlanan və eyni qayda da şimaldan
cənuba axan Giorgi-tsimindis xevi və Nino-tsimindis xevidən
sonra, Nino-tsiminda kilsəsindən yuxarıda yerləşirdi.1
Qaqma-mxari və Şiqnit Kaxetini təsvir edən Vaxuşti Here
tinin şimal-qərb sərhədlərini dəqiqləşdirir: “...Tuşeti ilə bu (ölkə)
arasında Qafqazdan axan Lopotis-xevi çayı şərqdən qərbə axaraq Alazana tökülür...”; “Lopotis-tskalinin (Lopoti suyu – Ş.H.)
mənsəbindən bir qədər yuxarıda Şua-mtadan axan Turdos-xevi
Alazana tökülür. Bu çayın üzərində ilk öncə Tketba adlanan
Qulqula yerləşir. Bu çay Hereti və Kaxeti sərhədidir...”; “Qul
quladan aşağı Turdos-xevidən cənuba Kaxeti və Heretinin ilk
hökmdarı Kvirike tərəfindən əsası qoyulmuş Telavi yerləşir...”;
Turdos-xevinin mənsəbindən bir qədər yuxarıda Ştoris-xevi
Alazana tökülür və şərqdən qərbə axır...”; “Ştoris-xevi və Turdoxevidən şimala tərəf Kaxeti, onlardan cənuba Hereti ölkəsidir.
Ştoris-xevidən yuxarı Alazandan qərbdə Kaxetis-mta dağlarına
yaxın talada Alaverdi (Alvan – Ş.H.) monastırı yerləşir...” ;2
“Ondan şərqdə Qaqma-mxari yerləşir və şərqdə Leqeti, Didoeti,
Tuşeti ilə bu ölkə arasında uzanan Qafqaz dağları... ilə sərhəd
təşkil edir”.3
Вахушти Багратиони. География Грузии, с.104-106
Yenə orada, s. 125-127
3 Yenə orada, s.129
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Yenisel nahiyəsini təsvir edən Vaxuşti, eyni zamanda Here
tinin şərq sərhədinə aydınlıq gətirir: “Xorantadan aşağıda (yuxarıda – Ş.H.) Kulmuxi (Kürmük – Ş.H.) və Hereti (burada qədim
Hereti şəhəri Xoranta nəzərdə tutulur – Ş.H.) arasında Qafqazdan
axıb gələn Gişis-tskali (Kiş suyu – Əyri çay – Ş.H.) Gişədək
şimaldan cənuba, sonra şərqdən qərbə axaraq Böyük Alazana
tökülür... Gişis-tskalinin mənsəbindən bir qədər yuxarıda şimalda
Kurmuxis-tskali (Kürmük suyu – Ş.H.) həmin Gişis-tskaliyə
tökülür...”; “Yenə Xorantadan yuxarıda Pipineti çayı Alazana
tökülür. Bu çayda Qafqazdan başlayaraq Pipinetiyədək (sonralar
Car adlandırıldı) şimaldan cənuba, sonra şərqdən qərbə və yenə
şimaldan cənuba axır”;1 “Bu çayın mənsəbindən yuxarıda isə
Alazan əyri-üyrü axaraq çayın döngəsi giriş üçün qapıya bənzər
hissə istisna olmaqla, su ilə əhatələnmiş böyük yer saxlayır. Bu
yer Mosabruni adlanır. Burdan yuxarıda Bostanidə Belaknistskali (Balakən suyu – Ş.H.) Alazana tökülür. Bu çayla Gişistskali arasındakı yerlər, hazırda (XVIII əsr – Ş.H.) isə yalnız
Kürmükdən bəri torpaqlar Alazan və Qafqazadək Elisenidir...
Eliseni şərqdə (şimal, şimal-şərq – Ş.H.) Qafqaz dağları..,
cənubda (şərq, cənub-şərq – Ş.H.) Əli-sultanlıq (İlisu sultanlığı –
Ş.H.) sərhədi, şimalda (qərb, şimal-qərb – Ş.H.) Belaknis-tskali,
qərbdə (cənub, cənub-qərb – Ş.H.) Alazan ilə sərhəddir. Belaknistskali Xunzaxla (Avar xanlığı paytaxtı) bu (ölkə) arasında Qaf
qazdan başlayıb şərqdən qərbə axır...”.2
Vaxuşti Heretinin cənub hissəsini əhatə edən Kisiki təsvir
edərkən, onun (habelə Heretinin) cənub sərhədini müəyyənləşdir
məkdə çətinlik çəkir. Kisikinin əvvəllər Kambeçovani (Kambi
sena – Ş.H.) adlandığını qeyd edən Vaxuşti, onun sərhədlərini
aşağıdakı şəkildə təsvir edir: “... şərqdə Alazan, qərbdə Lak
bisxevi (Sivi dağlarından başlayaraq şimaldan cənuba axır, lakin
çox kiçik olduğundan düzənliyə çata bilmir) və buradan
İoriyədək keçən sərhəd xətti, cənubda İoriyədək və ya Kürədək,
şimalda Kardanexi (Sivi dağlarının cənub-şərq yamacında çay)
1
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Вахушти Багратиони. География Грузии, с.115-116
Yenə orada, s.117
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və Kisiki arasında Sivis-mta dağları və Asanuri ilə Sakvabe arasından Alazanadək keçən xətt”.1
Nəhayət, gürcü mənbələri əsasında Hereti ölkəsinin sərhəd
lərinə yekun vuraq: şərqdə İori çayının mənsəbi, Alazan çayı,
Əyri çay (sonralar Kürmük çayı); qərbdə Debed çayının Xrami
ilə birlikdə Kürə qovuşduğu mənsəbi (Ağstafa rayonu ərazisi),
Xunaninin qarşı tərəfindən Samebis çayının İoriyə qovuşduğu
mənsəbinədək uzanan sərhəd xətti, Samebis çayı boyunca Şuamta dağlarınadək, dağın əks tərəfində Turdos xevi çayı boyunca
Qulqulayadək, Ştoris-xevi çayı; şimalda Dağıstan, Didoeti, Tuşeti
boyunca Qafqaz dağları; cənubda Kür (və ya İori) çayı.
Gürcü mənbələrində Hereti ölkəsinin şimal-şərq sərhədi ilə
bağlı heç bir ciddi məlumata rast gəlinmir. Bununla belə, bir sıra
müasir gürcü tədqiqatçıları Cənub-Qərbi Dağıstan torpaqlarının
tam, yaxud bir hissəsinin Hereti ölkəsinə daxil olduğunu qeyd
edirlər.2 Yuxarıda qədim yunan və orta əsr ərəb mənbələri əsa
sında Hereti ölkəsinin şimal-şərq sərhədini müəyyənləşdirdik.
Sonralar Qoloda və Dağlıq mahal adlandırılacaq bu ərazi təxmi
nən şimalda Dültidağ yüksəkliyi (4127 m), şərqdə Alaxundağ
yüksəkliyi (3801 m) və Samur dağları (Ptolomeyin qeyd etdiyi
Gerr çayı (Kurax çay) öz başlanğıcını bu dağdan götürür),
qərbdə Quton yüksəkliyi (3648 m; – Samur və Katex çayları öz
mənbəyini bu yüksəklikdən alır) və cənub-şərqdə Qabaqtəpə
dağları (Deavqay yüksəkliyi – 4016 m) ilə məhdudlaşırdı. Hidro
nimlərə görə bu ərazi şimalda Qazikumux Koysu çayın, şərqdə
Gülger çayın qolu Kurax (Gerr) çayın, qərbdə Qara Koysu
çayın, cənub-şərqdə Axtı çayın mənbələri arasındakı torpaqları
əhatə edirdi. Sözügedən ərazi X–XII əsrlərdə şimalda Qumik
şahlığı (müasir laklar), şərqdə Lakz (müasir ləzgilər) şahlığı,
qərbdə Sahib əs-Sərir (müasir avar, didur və s.) ölkəsi ilə sərhəd
təşkil edirdi. Ərazi dörd bir tərəfdən uca dağlarla əhatələnmişdi
Вахушти Багратиони. География Грузии, с.119, 120, 125
Omaraşvili A.R. Sainqilo haqqında məktub. - Tbilisi, 1993 (gürcü dilində),
s.287; Папуашвили Т.Г. Истина - прежде всего. - “Литературная Грузия”,
1987, № 11, с. 70; Мусхелишвили Д.Л. Из исторической географии
Восточной Грузии. - Тбилиси, 1982, с. 130
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və yalnız ortasında Samur vadisinin bir hissəsi (Rutuldan qərbdə
Samur çayının yuxarı axarı) yerləşirdi.
Gürcü mənbələri əsasında Hereti ölkəsinin ərazilərini müəy
yənləşdirərkən “Hereti” toponiminin məhdud və geniş mənada
işləndiyi aydınlaşır. Lakin D.L.Musxelişvilidən fərqli olaraq,1
belə nəticəyə gəlmək olar ki, Hereti məhdud mənada bilavasitə
gellərin etnik ərazilərini – Şiqnit Kaxeti, Qaqma-mxari, Yenisel
və Qolodanı əhatə etmişdi. Geniş mənada isə Hereti (müsəlman
və bəzi erməni mənbələrində Şəki) IX əsrdən etibarən qeyd etdiyimiz ərazilərlə yanaşı, etnik albanlardan ibarət Kambisena (Kisiki),
etnik suc/sodcların (Ptolomeyə görə sod) məskunlaşdığı Qaret
Kaxeti (Suceti) və Şəki torpaqlarını əhatə edirdi. Bununla yanaşı,
gürcü mənbələrində “Hereti” toponiminin, bir sıra tədqiqatçıların
hesab etdikləri kimi, Albaniya çarlığı anlamında işləndiyi fikrini
də məqbul hesab etmək olar.
Beləliklə, tarixi Hereti ərazilərini müəyyənləşdirdikdən sonra
gürcü mənbələrinə yekun vuraraq, bu mənbələrdə qeyd olunmuş
herlərin (gerlərin) elə gellərin özü olmasını sübut edən faktları
ardıcıl düzək:
Etnosun adını özündə əks etdirən etnonimdə: her-ger-xer;
hel-gel-xel. Qeyd etdik ki, bəzi qədim yunan müəllifləri gelləri
“ger-gerr” formasında təqdim etmişlər; bəzi qafqazdilli xalqlarda “her” etnonimi “ger” şəklində ifadə olunur; habelə bəzən
Azərbaycan tarixşünaslığında gellər “hellər” formasında qeyd
olunur. Deməli, sözügedən etnonim bu və ya digər xalqın dilinin
qrammatik normalarına uyğun olaraq cüzi dəyişikliyə məruz
qalmışdır. Bu baxımdan herlər-gerlər-gellərin eyni bir etnosun
daşıyıcıları olduğu aydınlaşır;
Herlərin-gellərin-xellərin eyni ərazidə məskunlaşması: herlərin
ölkəsi Hereti çarlığının, gellərin ölkəsi Filan şahlığın, xellərin
ərazisinin (Gelavu), gerrlərin baş şəhəri Geldanın eyni ərazidə
yerləşməsi və üst-üstə düşməsi;
Tarixi Hereti torpaqlarında gellərlə bağlı qeydə alınmış topo
nimlər: Qoloda, Gelmes, Geli, Suvagil, Sarvagel və s.
1 Мусхелишвили Д.Л. Из исторической географии Восточной Грузии,
с.16-17
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Herlər-gellərlə bağlı məlum tarixi hadisələrin eyniliyi: herləringellərin Qafqaz Albaniyasında yaşayan tayfalar olması; xristianlığı qəbul etmələri və monofizit (antixalkidonçu) olmaları; Alba
niyada islamın yayılmasına baxmayaraq, böyük əksəriyyətinin
xristian olaraq qalmaları; XI–XII əsrlərdə diofizitliyi (xalkidonçu)
qəbul edərək Gürcüstan katolikosluğuna daxil edilmələri; İran
şahı Qubadın (VI əsr) tikdiyi səddin herlərin-gellərin ərazisindən
keçməsi və s.
Herlərin-gellərin müasir ingiloyların əcdadı olması və s.
Vaxuşti Baqrationi Hereti adının 1466-cı ildə (digər kitabında 1469-cu il göstərilir1) Gürcüstanda mərkəzləşmiş dövlətin
parçalanması və ayrıca Kaxeti çarlığının yaranması ilə tarix
səhnəsindən çıxdığını qeyd edir.2 Şübhəsiz, konkret hadisə ilə
əlaqədar bir ilin içində Hereti adının unudulması fikri tarixi reallığı əks etdirə bilməz. Əslində isə monqol-tatar əsarətindən
(XIII–XIV əsrlər) sonra daha çox dağıntılara məruz qalmış və
əhalisinin böyük qismi məhv edilmiş Heretinin3 siyasi qurum
kimi mövcudluğuna son qoyulmuşdur. XIV əsrin I yarısında
müstəqil Şəki hakimliyinin yaranması ilə Heretidə mühüm siyasi,
iqtisadi və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Şəki şəhəri və
qərbdə Kürmük çayınadək torpaqlar Heretinin Gürcüstan tərki
bində qalan digər hissəsindən ayrıldı və tamamilə fərqli siyasiiqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoydu. Gürcüstanın tərkibində
qalmış Hereti torpaqlarında isə XV əsrdə yeni yaranmış Kaxeti
çarlığında aparılmış hərbi-inzibati islahatlar (mouravlıqların
yaradılması) nəticəsində Yenisel, Qaqma-mxari, Kisiki, Şiqnit
və Qaret Kaxeti kimi nahiyə adları önə çəkilməyə başlanmışdır.
Bütün bunların nəticəsində Hereti adı siyasi-coğrafi məhfum
kimi tədricən unudulmuşdur.
Hereti adının unudulması herlərin/gellərin müəyyən qisminin
(əsasən Qaqma-mxari, Şiqnit Kaxeti sakinləri) gürcüləşməsi
prosesi ilə eyni zamanda (F.C.Məmmədova istisna olmaqla,
Вахушти Багратиони. История царства Грузинского, с. 21
Вахушти Багратиони. География Грузии, s. 101
3 Бердзенишвили Н., Джавахишвили И., Джанашиа С. История
Грузии, ч. I. - Тбилиси, 1946, с.274
1
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digər tədqiqatçılar heç bir fakta əsaslanmadan bu prosesin erkən
orta əsrlərdə getdiyini qeyd edirlər) baş verirdi. Lakin XVI əsrin
sonları – XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi şahlarının Kaxeti çarlığına münasibətdə yeritdikləri sərt siyasət (bu siyasətə yerli
əhaliyə islamı qəbul etdirmək, habelə türk mənşəli müsəlman
əhalinin Kaxetiyə köçürülməsi kimi tədbirlər də daxil idi) və
dağlı tayfaların işğalları herlərin/gellərin digər qisminin (əsasən
Yenisel/İnisel əhalisi) assimilyasiya olunmasının qarşısını aldı.
Nəticədə Yenisel/İnisel gellərinə münasibətdə gürcüləşmə prosesi
natamam olub (yalnız dildə özünü büruzə verir) başa çatdırılmadı. Artıq XVII əsrin əvvəllərində avarlardan və Saxur sultanlarından asılı vəziyyətə düşən Yenisel/İnisel gelləri yengeloy/
ingiloy adlandırıldılar.
Bəzi tədqiqatçılar “ingiloy (yengeloy)” etnoniminin XVIII
əsr gürcü tarixçisi Vaxuştiyə məlum olmadığından, onun XVIII
əsrin sonlarında yarandığını ehtimal edirlər.1 Vaxuştidə ingiloyların və yaxud İnisel tayfasının xatırlanmaması, hələ bu etnonimin
onun dövründə mövcud olmadığı demək deyildir. Vaxuştinin
əsərlərində ingiloyların qeyd olunmaması bu və ya digər səbəb
lərlə bağlı ola bilərdi. Hər halda, etnonimin mövcudluğundan
Vaxuştinin məlumatı olmamışdır kimi fikirlər həqiqətə uyğun
olmazdı. Alazan vadisi ərazilərin coğrafiyasını vermiş müəllifın
ola bilməz ki, oranın sakinləri barədə məlumatı olmasın. Daha
real görünə biləcək fikir bundan ibarətdir ki, kifayət qədər
vətənpərvər olan Vaxuşti öz konsepsiyasına görə, Alazan vadisinin avtoxton əhalisi olan herlərin/gellərin XV əsrdən etibarən
tamamilə gürcüləşdiyini hesab edirdi. Yenisel/İnisel gellərini
ayrıca əhali qrupu (ingiloylar və yaxud İnisel tayfası) kimi
təqdim etməklə isə Vaxuşti faktiki olaraq öz konsepsiyasını
təkzib etmiş olardı. Şübhəsiz, burada gürcü çarlarının tabeçi
liyində olan və müəllifin tərəddüdsüz qeyd etdiyi tuşin, pşav,
xevsur və digər tayfalardan fərqli olaraq, ingiloyların XVII əsrdən
avarlardan və Saxur sultanlarından asılı vəziyyətə düşməsi faktı
da müəyyən rol oynamışdır. Görünür, Vaxuşti əvvəllər gürcülər
1 Бакрадзе Д.З. Заметки о Закатальском округе. -Записки КОИРГО,
вып. I, кн. XIV. - Тифлис, 1890, с.252
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tərəfindən natamam assimilyasiyaya məruz qalmış yerlilərin
yaranmış yeni şəraitdə öz ilkinliyini qoruyub saxlayacağından
və ya dağlılar tərəfindən assimilyasiya olunacağından ehtiyatlanmış və gellərin hələ də assimilyasiya olunmamış, etnosun öz
soykökünü göstərən adından imtina etmişdir. Beləliklə, Vaxuşti
Yenisel herlərinin/gellərinin gürcüləşdiyini “sübut etməyə çalışmış” və müəyyən mənada istəyinə nail olmuşdu. Son 150 illik
tarixşünaslıqda ingiloylar islamı qəbul etmiş gellər deyil,
“müsəlman gürcülər” olduğu fikri qəbul olunmuşdu.
Tarixi məxəzlər əsasında gellər və herlərin eyni bir etnos
olduğunu, bu etnosun etnik ərazilərinin başlıca olaraq hazırda
ingiloyların yaşadığı Alazan vadisi əraziləri əhatə etdiyini və
Yenisel/İnisel gellərinin XVII əsrdən İnisel tayfası və daha sonra
ingiloy adlandırıldıqlarını aydınlaşdırdıqdan sonra, yenidən
“ingiloy” etnoniminin etimologiyasına qayıdaq. Gellərlə bağlı
araşdırmalarımız əsasında “ingiloy” etnoniminin kökündə duran
“giloy” (“geloy”) tərkibinin gel etnonimi ilə bağlılığını tarixi
məxəzlər əsasında sübuta yetirdik. Etnonimin ilk komponentinə
gəldikdə isə qeyd etdik ki, bütün tədqiqatçılar “in” (yen) hissə
ciyinin “yeni” mənasında işləndiyini hesab edirlər: “yenidən
döndərilmişlər”, “yeni ləzgilər”, “yeni yola gələnlər”, “yeni yol”
və s. Etnoqraf Q.Ə.Qeybullayevin də “in” (yen) komponentinin
“yeni” mənasında işləndiyi və ingiloyların “yeni gellər” olması
ilə bağlı mülahizəsi məlumdur.1 “İngiloy” etnoniminin etimologiyasını gürcü dilində də axtarmaq olar. Belə ki, “in” komponenti gürcü dilindəki “im” (həmin) sözünün dəyişilmiş forması
olub, “ingiloy” etnonimi “həmin gellər” mənasında başa düşül
məlidir. Qeyd edək ki, etnonimi fars dilində izah etdikdə (“in”-“bu”
mənasında) “bu gellər” kimi izah olunur. Şübhəsiz, bu qayda ilə
digər dillər əsasında da etnonimin izahını vermək olar. Lakin
bizim fikrimizcə, bütün bunlar tarixi reallığı əks etdirə bilməz.
Yuxarıda qeyd etdik ki, gellərin yalnız bir hissəsi – Yenisel/
İnisel gelləri olan Yenisel/İnisel tayfası ingiloy (yengeloy)
adlandırılmışlar. Ehtimal etmək olar ki, XVII əsrin əvvəllərində
islamı qəbul etmiş Yenisel/İnisel gellərinin adı qarşısına coğrafi
1

Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев, т. I, с.169
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məkan göstəricisi kimi “yen” (Yenisel) və ya “in” (İnisel) artırılması nəticəsində yengeloy/ingiloy şəklində yeni etnonim yaranmışdır. Bu baxımdan “ingiloy” (yengeloy) etnoniminin etimologiyası İnisel (Yenisel) gelləri kimi izah olunması, fikrimizcə,
daha düzgün olardı. Bir şeyi də əlavə etmək istərdik ki, ingiloyların “yeni”, “həmin”, “bu”, “Yenisel-İnisel” gelləri olması,
sonuncu istisna olmaqla, prinsipcə elə bir əhəmiyyət kəsb etmir.
Ən əsası ingiloy adlanan əhali qrupunun heç də gürcüdən dönmə
və ya törəmə konfessional əhali qrupu deyil, qədim Alban soykökünə bağlı müstəqil etnos olmasıdır.

§3. Илисуйское султанство и его место в истории
Северо-Западного Азербайджана
1. Версии, существующие в исторической литературе
по поводу возникновения Илисуйского султанства (XVI век)
Илисуйское султанство сыграло значительную роль в
политической жизни северо-западной части Азербайджана.
Основы Илисуйского султанства закладывались со второй половины XVI в. на части бывших северо-западных территорий Кавказской Албании, а именно – между северными
и южными склонами Главного Кавказского хребта, то есть
от верхнего течения р.Самур и р.Алазань.1 Территория султанства, начиная со времен Сефевидского государства, входила в состав Азербайджана и находилась в сфере влияния
азербайджанских феодальных государств.
В вопросе о возникновении Илисуйского султанства
великодержавные историки вместо объективного исследования на основе первоисточников предпочитали опираться на
народные предания и легенды. Следует отметить, что предания, приводимые русскими историками XIX века, противоречат друг другу, что создает определенную путаницу. По
1 Краткое историческое сведение о султанах Илисуйских. АКАК,
т. VII, Тифлис, 1878, с.449
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этому вопросу можно выделить три основные версии, приводимые в исторических трудах того времени.
Согласно первой (Цахурской) версии, основоположники
династии султанов Илисуйских были выходцами из горного
селения Цахур. По второй (Кахской) версии, они были
потомками хицского бека Али, а по третьей версии, основанной на сообщении царевича Вахушти, они были выходцами из Каха, и только впоследствии столица была перенесена из Каха в Илису.1
Наиболее видным представителем первого направления
был русский историк XIX в. И.П.Линевич. В своей статье
“Бывшее Елисуйское султанство”, касаясь вопроса о возникновении султанства, он пытается обрисовать социальнополитические отношения в Цахуре намного более патриархальными, чем они были на самом деле2. Однако
существование в этот период здесь титулов “бек”, “султан”,
присущих феодальному классу Азербайджана, позволяет
нам не согласиться с мнением Линевича. Далее автор приводит предание о перенесении столицы султанства из Цахура
в Илису: “Получив доступ к управлению народом, пришельцы стали важничать и производить разные бесчинства,
так что выведенный из терпения народ решил перебить всех
беков с женщинами и детьми. Это было в начале XVII столетия. Замысел был исполнен, но спаслась одна беременная
бекская женщина, бывшая в то время в гостях, в с.Мыхых
(Микик – Э.Л.). Она бежала в Елису, где и родила сына.
Когда последний подрос, народ, в том числе и цахурцы,
избрал его в правители под именем Али-бека I. С этих пор
цахурские правители стали жить в Елису и назывались
султанами”.3
Чтобы выяснить, насколько соответствует исторической
действительности предание, обратимся к самым достоверПетрушевский И.П. Джаро-Белоканские вольные общества в первой половине XIX века. 2-е изд., Махачкала, 1993, с.75
2 Линевич И.П. Бывшее Елисуйское султанство. ССКГ, Тифлис, 1873,
вып. 7, с. 29
3 Yenə orada, с.5
1
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ным источникам по истории Илисуйского султанства – фирманам сефевидских шахов и турецких султанов на имя
цахурских владетелей (впоследствии илисуйских султанов –
Э.Л.). Перед непосредственным анализом содержания этих
фирманов считаем необходимым отметить, что Али-бек I,
о котором шла речь в предании И.П.Линевича, согласно
Генеалогической таблице, являлся сыном основоположника
династии илисуйских султанов Ади-Куркулу-бека.1
Для выяснения условий, способствовавших перенесению
столицы из Цахура в Илису, приведем сначала содержание
фирмана турецкого султана на имя Али-султана Цахурского
от 1607 года: “…По получении нашего высочайшего фирмана
знайте, что во внимание к важности вашего сана, ваших
личных достоинств и вашей старинной приверженности к
нашему порогу, мы ознаменовали нашу монаршую милость
в отношении к вам пожалованием вам деревень Мешебаш,
Лекит и Алагеза… Отныне вы, наследственно владея этими
деревнями, должны сберечь их от прикосновения других”.2
Таким образом, согласно этому фирману, Али-султану в
1607 г. была пожалована низменная территория на южном
склоне Главного Кавказского хребта с условием, чтобы он
обеспечил защиту этой территории от посягательств иноземных завоевателей. Однако после пожалования Али-султану
низменности, он продолжал править своими владениями из
Цахура. Лишь правнук Али-султана Эмир-хан перешëл
через горы, построил деревню Илису в довольно крепком
ущелье, и она с тех пор стала столицей Илисуйского султанства3. Точная дата этого важного исторического события в
источниках пока не обнаружена. Опираясь на данные генеа1 Генеалогическая таблица Елисуйских султанов. АКАК, т.III, Тифлис,
1869, с.1121
2 Фирман турецкого султана на имя Али-султана Захурского от пос
ледних чисел шабана 1016 (1607) года. АКАК, т.II, д.2, Тифлис, 1868,
с.322
3 Краткое историческое сведение о султанах Илисуйских, АКАК,
т.VII, с.449
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логической таблицы султанов Илисуйских,1 а также на датировки фирманов на имя илисуйских султанов, можно полагать,
что перенесение столицы состоялось в конце XVII–начале
XVIII веков.
Достоверным в предании, приведенном И.Линевичем,
можно считать лишь тот факт, что предки илисуйских султанов были действительно выходцами из Цахура, который,
судя по эпиграфическим данным, еще в XV в. находился в
сфере влияния азербайджанского государства Ширваншахов.2
И.Линевич приводит кроме вышеуказанного предания
другое, которое по своей сути противоречит первому: “ …на
селение Каха и Цахура в древности исповедывало христианскую религию и, в продолжении 300 лет, было независимым
от Грузии. Около 200 лет назад, в Цахуре и Кахе были владетелями два брата, в первом – Георгий-хан, в последнем –
Тарагай, в честь которого и селение называлось Тарагаем.
Как цахурцы, так и кахцы, постоянно терпели от нападений
живших по соседству дагестанских мусульман. Раз тарагайцы были наголову разбиты жителями дагестанского селения Хнов и потеряли так много людей убитыми и взятыми в
плен, что с этого времени селение Тарагай стало называться
Кахом (искрошенные, сушенные фрукты).
При посредстве Георгий-хана цахурского и союзника его
Али-бека, хицского правителя, хновцы возвратили пленных
тарагайцев и допустили Тарагая к управлению Кахом. Спустя
некоторое время хицские правители разгромили и Цахур и,
изгнав потомков Георгий-хана, подчинили его своей власти.
Затем один из хицских правителей, по имени Али-бек, перенес свою резиденцию в Цахур и сделался родоначальником
цахурских, впоследствии елисуйских султанов.3
Если учесть, что эта статья И.Линевича была издана в
1873 г., то описанные выше события должны были происхоГенеалогическая таблица Елисуйских султанов. АКАК, т.III,, с.1121
Линевич И.П. Указ.раб., с.87-88
3 Линевич И.П. Указ.раб., с.15-16
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дить во второй половине XVII века. Отсюда следует, что
вплоть до второй половины XVII века население Цахура и
Гаха якобы исповедывало христианство. Не отвергая факт
распространения христианства среди местного населения на
данной территории со времен древней Кавказской Албании,
следует отметить, что данное утверждение Линевича не
соответствует исторической действительности. Его можно
легко опровергнуть одной лишь надписью, обнаруженной
на стене мечети в с.Цахур: “Начинаю во имя бога. Мечеть
эту с минаретом основал, уповая на слова бога “Не пропадут добрые дела”, – Сафи Кадыр-бекоглы по приказанию
Хадиджат Магомет-кызы, в начале месяца раджаба, в четверг, в 677-м году магометанского летосчисления. Мастера:
Харус и Гасан. Надпись эту писал Гамид. Это есть время
основания Цахура по уничтожении селения Хиц Исмишамхалом”.1 Итак, эта надпись датируется 1278 годом, из
чего можно сделать вывод о том, что население Цахура
исповедывало ислам задолго до XIII века. К тому же, употребление здесь слов “оглы” и “кызы” для обозначения родственных отношений еще раз свидетельствует об упрочении
здесь тюркского языка с глубокой древности. Более того, по
сообщению арабского историка IX-X в.в. ат-Табари, уже в
первой половине VIII в. ислам стал господствующей религией на Южном Кавказе, включая и Тифлис.2
Согласно вышеприведенной надписи, с.Хиц было уничтожено в XIII в., а значит, оно не могло существовать в XVIXVII в.в. Это явное противоречие фактам, не подлежащим
сомнению, требует критического отношения к преданию,
приведенному И.Линевичем. В этом предании мы можем
считать достоверным лишь то обстоятельство, что с.Хиц
действительно существовало и, по-видимому, играло важную роль в истории Цахура.
Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа X-XVII
в.в., М., Наука, 1966, с.85
2 Лавров Л.И. Указ.раб., с.111
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Последнюю фразу надписи на стене указанной мечети
Л.Лавров считает позднейшей припиской, основанной на
народном предании. По его мнению, эта фраза является свидетельством народной памяти о набегах шамхалов Тарковских
на Цахурское владение. Так как резиденцией Шамхальства
Тарковского до XVII века были не Тарки, а Кумух, расположенный близко к Цахуру, нападение шамхалов могло быть
возможным до XVII века.1
В хронике Мухаммеда Рафи “История Дагестана” упоминается селение Сахур как подчиненное шамхалу, следовательно, нашествия последнего могли происходить не позже
начала XVI века.2 У А.Бакиханова также имеются сведения
об уплате цахурскими владетелями дани в размере 50 баранов шамхалам Тарковским в тот же период.3
Согласно второй версии по вопросу о возникновении
Илисуйского султанства, основоположники династии султанов были выходцами из Гаха, а затем столица была перенесена из Гаха в Илису.
Так, полковник М.Коцебу, служивший с 1818 года в
Грузии, а в 1826 г. в Джаре, писал пот этому поводу следующее: “Князь Эристов, управляющий в то время именем царя
(Кахетинского – Э.Л.) в городе Кахи, был изменник, который, если и не способствовал, то по крайней мере не противился завоеваниям глуходар (так грузинские источники
называли аварцев и цахурцев – Э.Л.). Они в вознаграждение
его усердия отдали ему всю землю, чтоб он принял магометанскую веру, собственным примером способствовал к
быстрейшему распространению ея в своих владениях и,
наконец, принял титул султана Элисуйского: вот происхождение владения Элисуй-султана. Итак, первый султан был
грузинский князь, изменивший царю своему и вере. Главное
пребывание султанов перенесено было из Кахи в Эллису, и
Лавров Л.И. Указ.раб., с.189
Извлечение из истории Дагестана, составленное Мухаммедом Рафи.
ССКГ, 1871, вып.5, с.24
3 Бакиханов А. Гюлистан-и Ирам, Баку, 1991, с.68
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посему-то они называются элисуйскими”.1 Аналогичные с
этими сведения об образовании Илисуйского султанства
имеются у другого русского историка XIX в. А.Фон-Плотто
в статье “Природа и люди Закатальского округа”.2
Третья версия о возникновении султанства принадлежала
грузинскому царевичу Вахушти Багратиони, считавшему,
что султаны Илисуйские были потомками грузинского моурава Элисенского Вахахишвили, покорившегося сефевидскому шаху Аббасу I и принявшему ислам. По этому поводу
Вахушти пишет: “Вахахишвили, представ пред шахом
Аббасом в 1587 г., принял магометанство, и, когда прибыл
шах в Эривань, отнял эту область у Александра (царя
Кахетии Александра II – Э.Л.) и посадил его (Вахахишвили)
здесь султанствовать”.3 Весьма примечательно, что Вахушти
начинает свое повествование со слова “говорят”, которое в
свою очередь служит свидетельством того, что автор скорее
всего не имел под рукой письменных источников, которые
проливали бы свет на этот вопрос. А сам царевич Вахушти,
будучи источником XVIII века, не мог быть очевидцем
событий, происходивших в XVI веке.
И.П.Петрушевский, исследуя внутренний строй Или
суйского султанства, также считал, что “…едва ли приходится сомневаться в том, что власть султанов была продолжением власти моуравов элисенских, иначе говоря, она
возникла на почве феодальных отношений Кахетии и не
вышла из горного Цахура. В последнем тохумный уклад был
достаточно крепок еще в XIX в.; трудно допустить, чтобы
явно феодальная власть султана могла укрепиться здесь уже
в XVII в., да еще без борьбы с джамаатом… Скорее можно
допустить, что султаны укрепились на плоскости, как преКоцебу М.А. Сведения о Джарских владениях. ИГЭД, М., 1958, с.253
Фон-Плотто А. Природа и люди Закатальского округа. ССКГ, 1870,
вып.4, с.9-10
3 Царевич Вахушти. География Грузии. ЗКОИРГО, кн.XXIV, вып.5,
Тифлис, 1904, с.116
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емники грузинских моуравов, и лишь позднее подчинили
себе нагорные цахурские вольные общества”.1
Однако содержание фирманов сефевидских шахов на
имя илисуйских султанов, являющихся достоверными документальными источниками, позволяют пересмотреть подобное мнение.
На основе первоисточников можно констатировать, что
основоположником династии султанов Илисуйских был
Ади-Куркулу-бек.
Считаем необходимым отметить, что в комментариях к
“Хронике Джара” по поводу имени Ади-Куркулу-бека отмечено следующее: “Имя Геваргалау-Куркулу часто встречается в эпиграфических памятниках, относящихся к этой
зоне. В результате ошибочного чтения арабской графики это
имя звучит как Куркулу или Курклу. Окончания “ал”, “ав”
(“алав”), добавляемые в аварском языке к именам собственным, доказывает христиано-аварское происхождение этого
имени”.2 Однако мы не можем согласиться с подобным толкованием, учитывая неопровержимый факт господства
ислама в Цахуре в XIII в., о котором мы уже говорили.
К тому же, объяснение имени правителя Цахура, не являвшегося по своему происхождению аварцем, окончанием
аварских имен собственных нельзя считать верным.
В связи с вопросом о происхождении илисуйских султанов большой интерес представляет предположение Меша
диханум Неймат. Указанный автор, основываясь на данные
эпиграфических памятников, обнаруженных на территории
современного Гахского района, пишет следующее: “В надписи илисуйской соборной мечети, где речь идет о восстановлении мечети по приказу Зайн-ад-Дина б. Али Султана,
род илисуйских султанов восходит к Абу-л-Мабрану. На
одном надгробии, находящемся на кладбище Огуз села
Онджалы Гахского района, их происхождение, ведущее от
Петрушевски И.П. Указ.раб., с.75
Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi. Ərəbcədən tərcümə, giriş,
şərhlər və qeydlər Sevda Süleymanovanındır, Bakı, 1997, s.96
1
2

115

Али-бека, указано как Шами. Со времен арабского полководца Абу Муслума Дагестан большей частью управлялся
потомками его под именем ханов и беков”.1
Из всех фирманов, выданных сефевидским двором на
имя Цахурских владетелей – впоследствии Илисуйских султанов, самый ранний датируется 1562 годом. Из этого фирмана мы узнаем следующее: “…Так как сей владетель (АдиКуркулу-бек – Э.Л.) состоит в числе преданнейших нам
слуг, то в ознаменование монаршей нашей к нему милости
повелеваем, чтобы никто из должностных лиц в царстве
Грузинском не имел прикосновения к землям, подведомственным тому владетелю, и остерегались бы его жалоб и
неудовольствия на них. Господин Грузинский Левенд-хан
должен иметь бдительное наблюдение за исполнением сего
нашего повеления”.2
Мы считаем необходимым прокомментировать содержание этого фирмана, чтобы выяснить, при каких условиях
закладывались основы Илисуйского султанства.
Как известно, начиная с X века, кахетинские цари, пользуясь феодальной раздробленностью в Азербайджане, стали
вторгаться на территорию северо-западной Албании, называвшейся Герет (Эрети).3 В начале XI века кахетинский царь
Квирике окончательно завоевал эту территорию и включил в
состав Кахетии.4 С этого времени северо-западные территории Кавказской Албании оказываются в составе Кахетии.
Положение изменилось, когда сефевидские шахи приступили к объединению всех земель в единое азербайджанское
государство Сефевидов.
Неймат М.С. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана.
т.II – Арабо-персо-тюркоязычные надписи Шеки-Закатальской зоны
(XIV век – начало XX века). Баку, 2001, с.16
2 Фирман Тахмасиб-шаха Захурскому владельцу Ади-Куркулу-беку
от реджеба 970 (1562) года. АКАК, т.II, д.1, Тифлис, 1868, с.321
3 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом, т.I
Тифлис, 1907, с.25, 474
4 Там же, с. 474
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К началу XVI века Грузия окончательно распалась на
Картлийское, Имеретинское царства и княжество СамцхеСаатабаго.1
При шахе Тахмасибе I сефевиды начали последовательную борьбу за покорение Грузии. С 1540 по 1554 г.г. шах
Тахмасиб четырежды совершал походы на Грузию. Левендхан, о котором идëт речь в вышеприведенном фирмане, - это
кахетинский царь Леван II (1520-1574 г.г.), ставший вассалом государства Сефевидов.2 Этим походам активно содействовало коренное население древней Кавказской Албании,
то есть, местные азербайджанские и в том числе дагестанские феодалы, земли предков которых в разные времена
были завоеваны кахетискими царями. Одним из таких феодалов, самоотверженно воевавших на стороне сефевидских
войск был основоположник династии илисуйских султанов
Ади-Куркулу-бек. Как видно из вышеприведенного фирмана,
шах Тахмасиб вознаградил Ади-Куркулу-бека за оказанные
услуги, пожаловав ему Цахур в качестве ленного владения.3
С этого времени Цахурские владетели (позже султаны
Илисуйские – Э.Л.) начинают принимать самое активное
участие в борьбе с внешними врагами Сефевидского государства и строго охранять его северо-западные границы.
Так, Али-султан Цахурский совместно с Юсуф-ханом
Ширванским в 1616 году принимал участие в походе сефевидских войск против грузинских феодалов, часто нарушавших северо-западные границы Ширвана.4
Сефевидские шахи в походах против Грузии, как правило, использовали союзные силы Джарских обществ и
Илисуйского султанства. Большое значение при этом имел
История Грузии, Тбилиси, 1962, т.I, с.268
Эфендиев О.А. Азербайджанское государство Сефевидов, Баку,
1981, с.105
3 Фирман Тахмасиб-шаха Захурскому владельцу Ади-Куркулу-беку
от реджеба 970 (1562) года. АКАК, т.II, д.1, Тифлис, 1868, с. 321
4 Фирман шах Аббаса Захурскому владетелю Али-султану от рябиуль-эввеля 1025 (1616) года. АКАК, т.II, д.3, Тифлис, 1868, с.120
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исламский фактор: джарцы и илисуйцы, будучи мусульманами, являлись надежной силой в борьбе против “христианской” Кахетии. Сефевиды видели в них мощную военную
силу, способную в случае необходимости привести в покорность кахетинских феодалов.1
В 1592 г. Ади-Куркулу-беку были пожалованы селения
Ках и Мешебаш, располагавшиеся по южную сторону Главного
Кавказского хребта.2 Однако после пожалования низменности, Ади-Куркулу-бек, а впоследствии его сын Али-бек, продолжали управлять своими подвластными из Цахура.
Перенесение столицы из Цахура в Илису состоялось в
конце XVII – начале XVIII века3 (22, с.11). Это объяснялось,
на наш взгляд, выгодным географическим, экономическим и
военно-стратегическим положением последнего.
Во-первых, с.Илису было расположено ближе к торговому пути, пролегавшему из Ширвана через Шеки в Грузию
и проходившего через с.Алмалы, входившего в состав
Илисуйского султанства (там же).
Во-вторых, Илису был окружен со всех сторон цепью
могущественных Больших Кавказских гор, служившей естественным защитным сооружением от внешних врагов.
В-третьих, с наступлением холодов сообщение между
горной и равнинной частями султанства прекращалось, так
как горные тропы, через которые осуществлялась связь между
обеими частями султанства, покрывались непроходимыми
снегами. А Илису, расположенный на стыке двух частей султанства, являлся соединительным пунктом между ними.
К вышеперечисленным причинам следует добавить еще
и хозяйственно-экономический фактор. Как известно,
основным занятием населения горных и предгорных селений султанства было овцеводство. Зимние стойбища (гышНикитин К. Очерк Елисуйского ущелья./ Кавказ, №67, 1866, с.36
Фирман султана Османа II на имя Ади-Куркулу-бека от сафара 1000
(1591) года, АКАК, т.VI, ч.II, д.3, Тифлис, 1875, с. 771
3 Летифова Э.М. Северо-западный Азербайджан: Илисуйское султанство, Баку, Изд-во “Алтай”, 1999, с.11
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лаги) находились на низменной части (в степях Сарыджа,
Аджиноур, Ширак и др.). С наступлением зимы горные тропы,
как уже было отмечено, становились непроходимыми. А из
Илису было удобнее следить за положением в гышлагах.
Значительный интерес представляет также этимология
топонима Илису. Существует несколько вариантов трактовки этого названия. Так, Е.Вейденбаум в “Путеводителе
по Кавказу” переводит название Илису как “пятьдесят вод”
(Элли-су – Э.Л.).1 В работе И.П.Петрушевского мы также
встречаемся с вариантом “Элли-су”.2 А.Фон-Плотто приводил два варианта этимологии Илису: “Элли-су”, то есть
“пятьдесят вод” и “Ийли-су” - “серная вода”.3 Второй вариант
А.Фон-Плотто можно считать наиболее приемлемым для
объяснения происхождения топонима Илису, так как действительно это селение изобилует серными источниками.
Но наиболее верным следует считать толкование этого
названия, данное Д.Е.Зубаревым: “Название Илисуй, Елисуй
или правильнее Улу-су, произошло от Улу-су, что значит:
много воды”.4 К этому можно лишь добавить, что слово “Улу”
значит также “великий”, “древний”. В Илису и поныне
сохранился ряд названий с составной частью “Улу”: Улукëрпю, Улу-баш (самая высокая горная вершина на территории
бывшего Илисуйского султанства), Улу-мечеть и другие.5
Таким образом, Илисуйское султанство возникло на
части бывшей территории Кавказской Албании во второй
половине XVI века и просуществовало около 300 лет –
вплоть до 1844 года, то есть, до окончательного завоевания
данной территории северо-западной части Азербайджана
Российской империей.
Вейденбаум Н.Г. Путеводитель по Кавказу, Тифлис, 1888, с. 391-393
Петрушевский И.П. Указ.раб, с. 73
3 Фон-Плотто А. Указ.раб., с.11 Зубарев Д.Е. Поездка в Кахетию,
Пшавию, Хевсурию и Джаро-Белоканскую область, Русский вестник,
1841, т.II, вып.VI, с.556
4 Зубарев Д.Е. Поездка в Кахетию, Пшавию, Хевсурию и Джаро-Белоканскую область, Русский вестник, 1841, т.II, вып.VI, с.556
5 Летифова Э.М. Указ.раб., с. 16
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2. Территория и население Илисуйского султанства
Территория султанства примыкала к территории ДжароБелоканских вольных обществ с запада, отделенная от нее
реками Мухах-чай и Капы-чай, с юга границей султанства
служила река Алазань и ее приток Айри-чай, с востока река
Кашка-чай, образовывавшая здесь границу с Шекинским
ханством; на севере владения султанства переходили на
северную сторону Главного Кавказского хребта, занимая
район верховьев реки Самур (ныне эта северная часть владений бывшего Илисуйского султанства входит в состав
Дагестанской республики – Э.Л.), и граничили с Кюринским
ханством.1
Для выяснения границ Илисуйского султанства весьма
важный интерес представляет карта, составленная в 1873 г.
и приложенная к статье И.Линевича “Бывшее Елисуйское
султанство”. Эта карта представляет огромную ценность для
определения границ Илисуйского султанства. Согласно карте,
северные пределы султанства, включавшие и верхний бассейн
реки Самур, граничили с Кюринским ханством. На западе
территория султанства отделялась от Джаро-Белоканских
обществ р.р.Мухах-чай и Капы-чай, а на востоке – от Шекинс
кого ханства хребтом гор Кара-кая. На юге пределы султанства ограничивались в месте впадения р Алазань в Куру.
В пределы Илисуйского султанства, согласно данным
карты, входили следующие селения: Цахур, Муслах, Сëгут,
Хиях, Микик, Курдул, Гельмец, Сарыбаш, Илису, Джинджи
мах, Азгилли, Калял, Баш Сувагиль, Кас, Каркай, Зарна,
Лекит, Лекит-Малах, Кум, Сускент, Агчай, Ках, Амирджан,
Фыстыглы, Кашкачай, Юхары-Малах, Ашагы-Малах, Амбар
чай, Мешебаш, Алибегли, Ибахлы, Кичик Кëтюклю, Бëюк
Кëтюклю, Шотавар, Бабалы. Гораган, Шихлар, Алмалы,
Дегмедагильды, Джалаир, Дамгалы, Узунтала, Гаратала.
Казмалар, Гыпчах, Кайсарлы, Аманлы, Тангыт, Онджалы,
1

Петрушевский И.П. Указ.раб., с.73
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Байдарлы и Дайкент. Всего на территории Илисуйского султанства насчитывалось 52 деревни.
Российские и грузинские историки склонны были в один
голос утверждать, что территория Илисуйского султанства,
равно как и территория Джаро-Белоканских вольных
обществ была якобы исконной территорией Грузинского
царства, которая была завоевана в результате “хищнического вторжения диких дагестанских племен” в XVII веке.1
Так, С.Эсадзе вслед за Дм.Бакрадзе, “забывая” албанский и арабский периоды истории Южного Кавказа, писал
следующее: “…Закатальский округ составлял часть Герета,
населëнного грузинами, исповедывавшими до X века армянскую веру и обращëнных к греко-грузинскому исповеданию
кахетинскою царицею Данарою. В начале XI века кахетинский царь Квирике присоединил Герет к Кахетии и разделил
все свое царство на несколько эриставств, из которых два
были за Алазанью, именно Гагма-Махри (тусторонний) и
Елисени… В XV веке царь Александр разделил всю Грузию
между своими тремя сыновьями, из которых младший,
Давид, получил Кахетию… Дагестанцы стали вторгаться в
Кахетию во времена Шаха-Аббаса. В 1616 году он обратился к ним со следующим воззванием: “Я намерен уничтожить Кахетию; бейте ее жителей или забирайте в плен”.
И сам шах с несметными полчищами проник в Кахетию,
разорил ее, забрал часть жителей в плен… и взамен их переселил из Азербайджана до 15-ти тысяч дворов тюркского
племени. С того времени заалазанская Кахетия сильно оскудела грузинским элементом, и стала особенно привлекать к
себе горцев Дагестана”.2
Однако данные источников позволяют нам полностью
опровергнуть подобные заявления и доказать, что территория Илисуйского султанства является частью бывшей территории Кавказской Албании.
Петрушевский И.П. Указ.раб., с. 27
Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом, т.I Тифлис, 1907, с.25, 474
1
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Известные историки К.В.Тревер, С.В.Юшков, Ф.Дж.Ма
медова, К.Г.Алиев, Т.М.Мамедов и др. подтверждают, что
территория Илисуйского султанства составляла часть бывшей территории Кавказской Албании.1 Об этом также свидетельствуют и некоторые памятники албанского зодчества,
сохранившиеся по сей день на территории бывшего Илисуйс
кого султанства. Ученые П.Д.Барановский, Д.А.Ахундов,
А.Карахмедова и др., изучавшие памятники албанского зодчества на исследуемой территории, датируют их IV-Vв.в.2
Датировка почти всех памятников албанского зодчества
на территории Илисуйского султанства V веком не случайна. V век был одним из важных периодов в истории
Кавказской Албании. Это был период значительного подъема во всех областях культурной жизни. К власти пришел
царь Вачаган III (487-510 г.г.), который стал укреплять царскую власть, чему способствовала Албанская церковь.3
В этот период начинается массовое строительство храмов
по всей Албании, в том числе и в северо-западных ее областях.
Завоевательные походы арабов, начавшиеся в VII в.,
коренным образом изменили исторические судьбы многих
стран и народов, в том числе и Кавказской Албании.
Арабские источники IX-X в.в. называли Албанию
Арраном. В состав Аррана помимо Албании входила и территория города Тифлиса с его окрестностями, завоеванного
арабами в 644 г. и находившегося под мусульманским управ1 Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании
(IV в. до н.э.- VII в. н.э.), М.-Л., 1959; Юшков С.В. К вопросу о границах
древней Албании. Исторические записки, М., 1937, т.I; Мамедова Ф.Дж.
Политическая история и историческая география Кавказской Албании
(III в. до н.э.- VIII в. н.э.), Баку, 1986; Алиев К.Г. Античная Кавказская
Албания, Баку, 1992
2 Барановский П.Д. Памятники в селениях Кум и Лекит, Архитектура
Азербайджана: Эпоха Низами, Москва-Баку, 1947; Ахундов Д.А. Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана, Баку, 1986; Карахмедова А.А. Христианские памятники Кавказской Албании (Алазанская долина), Баку, 1986
3 Kalankatuklu Musa. Albaniya tarixi, Bakı, 1993, s.48-50
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лением до 1122. Так, арабский историк X в. Ал-Истахри в
своем труде “Китаб масалик ал-мамалик” четко указывает
границы Аррана: “…на севере (границы – Э.Л.) тянутся от
Баб ал-Абваба к Тифлису, оттуда до местности Нахичеван,
около реки Аракс включительно”.1
С началом арабских завоеваний в Азербайджане начинается распространение ислама среди местного населения.
Как отмечал академик З.М.Буниятов, “К началу VIII века
исламская религия становится господствующей религией в
Азербайджане”.2 Ислам становится важнейшим фактором
дальнейшей консолидации азербайджанского народа.
Приблизительно в то же время ислам распространяется и
в северо-западной части Азербайджана. По сообщению
арабского историка Ал-Куфи, арабский полководец Марван
ибн Мухаммед после завоевания Шеки направился в 789 г. в
земли ас-Сарир, локализуемые З.М.Буниятовым в междуречье Андийского, Аварского и Кара Койсу.3 Далее Ал-Куфи
пишет, что на пути из Шеки по направлению к ас-Сариру
Марван ибн Мухаммед в течение месяца осаждал крепость
ал-Балал, которую после взятия сравнял с землей (там же).
Если учесть, что путь Марвана ибн Мухаммеда из Шеки в
Койсу проходил через земли казикумухов, то можно сделать
вполне логичный вывод, что арабские войска направились к
трем Койсу по Сарыбашскому ущелью, а крепость Ал-Балал
следует локализовать где-то на территории нынешнего
Кахского района. Отсюда можно предположить, что начало
распространению ислама было заложено на территории
будущего Илисуйского султанства уже в первой половине
VIII века.
Однако в условиях распада Халифата в IX-начале X в.в.
северо-западные территории Азербайджана постепенно становятся объектом вторжений соседних кахетинских царей.
1 Mahmudov Y.M. Azərbaycan tarixi. İntibah dövrü (IX əsrin ikinci yarısı
– XIII əsrin əvvəlləri), Bakı, “Altay dünyası” jurnalının nəşri, 1996, s.59
2 Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII–IX əsrlərdə, Bakı, 1989, s.89
3 Ахмад ибн А’сам Ал-Куфи. Книга завоеваний, Баку,1981, с.53
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Как уже было отмечено, в начале XI века западная часть
Кавказской Албании (Герет) была завоевана кахетинским
царем Квирике. Однако особенно укрепить свои позиции в
северо-западных пределах Азербайджана Грузии удалось в
период правления Давида Строителя (1089-1125), в особенности после взятия им Тифлиса в 1122 году и ликвидации
Тифлисского мусульманского эмирства.1 В 20-е г.г.XIII в. в
связи с походами Джалил-ад-Дина Манкбурны, а затем монгольских войск положение Грузии резко меняется, и она
оказывается перед необходимостью защиты собственных
границ.2 В этих условиях ширваншах Фарибурз III с помощью местных феодалов в 1224 г. сумел разгромить трехтысячный отряд грузин и вернул некоторые западные и северозападные земли, некогда отторгнутые кахетинскими царями
у Азербайджана.3 Окончательно эти территории были отвоеваны и возвращены в состав Азербайджана в конце XVIначале XVII веков. Это произошло благодаря возвышению и
усилению Азербайджанского государства Сефевидов.
Итак, утверждения историков XIX в., а также некоторых
грузинских исследователей о том, что территория Илисуй
ского султанства, равно как и территория Джаро-Белоканских
вольных обществ, якобы испокон веков принадлежала
Грузии и была населена исключительно грузинами, оказываются несостоятельными при ознакомлении с источниками.
Такие утверждения можно охарактеризовать лишь как грубое искажение исторических фактов, имевшее целью оправдать захватническую политику Российской империи в регионе и посеять религиозную и межэтническую рознь среди
населения северо-западной части Азербайджана, в том числе
и Илисуйского султанства, проживавшего бок о бок на протяжении веков в обстановке добрососедства и взаимопомощи.
Mahmudov Y.M. Göstərilən əsəri, s. 22
Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа X-XVII
в.в., М., Наука, 1966, с.108
3 Пириев В.З. Об исторической географии Азербайджана XIII – начала
XV в.в. Историческая география Азербайджана, Баку, 1987
1
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Селения, входившие в состав Илисуйского султанства,
подразделены в работе И.Линевича на четыре группы:
Цахурскую, Илисуйскую, Карадолакскую и Сувагильскую.1
Однако так как Карадолак являлся одним из кварталов с.
Илису, было бы вернее подразделение селений султанства
на три группы: Цахурскую, Илисуйскую или Карадолакскую
и Сувагильскую.
Согласно сведениям И.Линевича, Цахурскую группу
составляли следующие селения: Цахур – 107 дворов, Хиях –
25, Сëгут – 20, Муслах – 120, Микик – 50, Гельмец – 90,
Курдул – 46. Все вышеперечисленные селения были расположены в нагорной части султанства. К этой группе причислялись И.П.Линевичем также селения Зарна – 109 дворов,
Лекит – 125, Лекит-Малах – 15.2
Илисуйскую или Карадолакскую группу составляли селения:
Сарыбаш – 149 дворов, Илису – 321, Агчай – 35, Кашкачай –
100, Юхары-Малах – 17, Ашагы-Малах – 44, Амбарчай – 64.
Сувагильскую группу составляли селения: Баш Сувагиль
– 153 двора, Кас – 25, Каркай – 30, Калял – 40, Азгилли – 20,
Джимджимах – 15, Кетюклю – 20, Кум – 200, Сабунчи – 5.
Селения Амирджан, Тангыт и Дайкент не входили в эти
группы и находились в меньшей зависимости от султана и
беков. В вышеперечисленные группы не входили и селения,
находившиеся в личной зависимости от султанов: Ках,
Алибегли, Мешебаш, Онджалы, Бабалы, Гораган, Шотавар,
Алмалы и Сускент.3
Часть селений составляли бекские владения: Фыстыглы
– 40 дворов, Ибахлы – 27, Кичик Кетюклю – 15, Бëюк
Кëтюклю – 11,Узун-Тала – 5, Кара-Тала – 9, Газмалар – 40,
Байдарлы – 22, Аманлы – 13, Кайсарлы – 19, Гыпчах – 59,
Джалаир –47, Дегмедаглы – 35, Шихлар – 204*.
1
Линевич И.П. Бывшее Елисуйское султанство. ССКГ, Тифлис, 1873,
вып.7, с.10
2 Там же
3 Линевич И.П. Указ.раб., с.15
4* Сведения о количестве дворов в селениях султанства, заимствованные и И.Линевича, относятся к 1873 году.
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Определение динамики численности населения Илисуй
ского султанства является очень сложной проблемой, так
как перепись населения султанства начали проводить здесь
лишь после окончательной ликвидации власти Илисуйских
султанов.
Самая ранняя перепись населения Илисуйского султанства датируется 1831 годом и составлена Т.Н.Яишниковым.1
Ниже мы приводим составленный им список деревень с указанием числа дворов и семейств:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Название деревень
Сарыбаш
Элису
Ахчай
Ках
Сакан
Кичик Малах
Бëюк Малах
Сувагиль
Кум
Сабунчи
Сускент
Амирджан
Кас
Калял
Зарна
Лекит
Малах
Мешебаш
Агатай
Амбарчай
Алибегли
Ибахлы
Бегляр

Число дворов
20
300
20
400
10
7
8
100
50
4
20
50
15
20
40
15
8
15
5
30
50
20
12

Число семейств
35
450
27
650
16
9
14
180
39
7
34
64
18
24
56
18
12
21
45
61
24
18

1 Яишников Т.Н. Описание владения Илисуйского султана 1831 г.
ИГЭД, М., 1958, с.304-305
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Базар-Тала
Бëюк Кëтюклю
Кара-Тала
Кичик Кëтюклю
Дамгалы
Кипчах
Кайсарлы
Аманлы
Байдарлы
Казмалар
Тангыт
Дайкент
Джалаир
Деймедаглы
Баш Сувагиль
Итого:

3
20
4
5
10
50
13
12
15
20
10
6
5
15
25
1355

7
28
9
8
17
64
17
14
18
28
16
8
7
28
36
2128

Согласно списку Яишникова, в 1831 году в Илисуйском
султанстве проживало всего 2128 семейств. Однако эти данные нельзя считать точными, так как в этом списке из
52 деревень султанства перечислены всего 38.
По статистическим данным 1836 года владения
Илисуйского султанства составляли 2100 верст, а население
– 21000 душ мужского пола.1 Сведений о количестве населения женского пола в указанных данных не имеется.
Первое камеральное описание населения Илисуйского
султанства было произведено в 1859 г. после окончательного его покорения. К этому времени население султанства
составляло 2981 дыма в 43 деревнях, входивших в
Илисуйское и Карасуйское наибства.2 В 1871 г. в тех же 43
деревнях насчитывалось 3456 дыма, в которых проживало
16982 душ обоего пола, а в 1873 г. – 21338 душ обоего пола
Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом и финансовом отношениях, ч.I, СПб., 1836, с. 24
2 Население Закатальского округа. ССКГ, Тифлис, 1871, вып.5, с.6-8
1
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(42).1 Сокращению численности населения по сравнению с
1836 годом способствовало, на наш взгляд, два фактора.
Во-первых, это было связано с жесточайшей переселенческой политикой, проводившейся Российской империей на
территории султанства в 1852-1855 г.г. с целью подавления
национально-освободительной борьбы, развернувшейся здесь
против имперской экспансии.2 В результате этой политики
горные селения были частично уничтожены, а частично
переселены на плоскость с целью удержания их под контролем. Только в 1852 г. было переселено 1500 семейств.3
Вторая же причина заключалась в отторжении царским
правительством от Илисуйского султанства Горного магала
(сс.Цахур, Муслах, Сëгут, Хиях, Микик, Курдул и Гельмец)
и включении его в состав Самурского округа.4
Население Илисуйского султанства было представлено
тремя основными этническими группами, издревле проживавшими на северо-западной территории Кавказской Албании:
цахуры, мугалы и ингилои.
Цахуры заселяли в основном оба склона Главного
Кавказского хребта и северную и южную среднюю части
территории султанства. Некоторые российские историки
называли цахуров, как и всех горцев вообще, “лезгинами” и
считали их пришельцами-завоевателями, якобы захватившими восточную часть Кахетии в XVII в.5
Однако нет хотя бы одного источника, указывающего на
переселение или вторжение цахуров значительной массой
на северо-западные территории Кавказской Албании в
какой-либо один период. Следует заметить, что царевич
1 Сведения о количестве народонаселения в г.Закаталах и Закатальском
округе по камеральному описанию 1873 г. ССКГ, Тифлис, 1873, вып.7
2
Летифова Э.М. Северо-западный Азербайджан: Илисуйское султанство, Баку, Изд-во “Алтай”, 1999
3 Письмо А.П.Ермолова к М.С.Воронцову. Архив князя Воронцова,
вып.XXXVI, М., 1890, с.422
4 Проект положения об управлении Дагестанской областью. АКАК,
т.XII, Тифлис, 1904, с.434
5 Петрушевский И.П. Указ.раб., с. 74
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Вахушти в своем труде “География Грузии” писал о наличии
здесь цахурских поселений еще до XVI столетия.1
Наименование “цахур” не являлось самоназванием, а
восходило к топониму Цахур, являвшемуся их главным
населенным пунктом. Цахуры имеют самоназвание “йихъбы”.
Г.А.Гейбуллаев в работе “К этногенезу азербайджанцев”
пишет, что в северо-западной Албании обитало кавказоязычное племя “джигбы” – предки современных цахуров
(йихъбы). По его мнению проживание предков цахуров в
Албании косвенно подтверждается тем, что название реки
Хан в Албании, упоминаемое Страбоном, восходит к цахурскому “хьан” – вода, река и Хан – это современный Ганых –
часть р.Алазань, по которой проходит в настоящее время
граница между Азербайджаном и Грузией.2
Это мнение подтверждает и Г.Ворошил, который пишет,
что название р.Ганых восходит к цахурскому “хьан”.3
Данные топонимики позволяют утверждать, что предки
цахуров обитали в долине, прилегающей к той части р.
Алазань, которая получила название на их языке,4 и что они
являлись одними из коренных жителей Илисуйского султанства.
Этимология топонима Цахур до сих пор окончательно не
выяснена. По нашему мнению, топоним Цахур образован из
двух компонентов: Ца – огонь (на языке цахуров и некоторых соседних этносов) и хур – селение (на лезгинском языке
– Э.Л.)5. Если учесть, что в областях Кавказской Албании до
принятия христианства в IV в. имело место огнепоклонничество, то такое толкование этимологии топонима Цахур
1 Вахушти Багратиони. География Грузии. ЗКОИРГО, кн.XXIV,
вып.5, Тифлис, 1904, с.116-117
2
Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев, т.I, Баку, 1991, с.156
3 Voroşil Q. Qafqaz Albaniyasının bəzi toponimlərinin tarixi-filoloji analizi.
– Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsinə həsr olunmuş konfransın
materialları, Bakı, 1973, s.19
4 Qeybullayev Q.A. Göstərilən əsəri, s. 156
5 Фирман султана Османа II на имя Ади-Куркулу-бека от сафара 1000
(1591) года, АКАК, т.VI, ч.II, д.3, Тифлис, 1875, с.229
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оказывается вполне логичным. Тем более, что Цахур впервые упоминается в форме Сахур в персидской надписи 293 г.
из Пайкули.1 Таким образом, Цахур можно причислить к группе
топонимов, первый компонент которых является существительным, обозначающим связанный с прошлым народа
социальный или религиозный титул, должность, объект.2
По нашему предположению, топоним Цахур можно
также связать с тюркским племенем “сак”ов: Сак – хур, то
есть “сакское поселение”. Верность такого предположения,
на наш взгляд, подтверждается и тем фактом, что до конца
XIX в. на территории современного Гахского района, в трех
верстах от с.Гах имелся населенный пункт Сакан.3 На наш
взгляд, еще одним подтверждением связи топонима Цахур с
племенем саков может служить тот факт, что сами цахурцы
называют свое селение “Цах”, а жителей этого селения
“цахи”. В данном варианте налицо созвучность указанного
топонима с племенем саков. Как было отмечено выше, второй компонент топонима Цахур имеет лезгинское происхождение, то есть так это селение называли лезгины, жившие
по соседству с цахами. Если учесть, что в северо-западном
регионе встречается ряд топонимов, связанных с саками
(Шаки, Закатала, Сакан и т.д. – Э.Л.), то проведение подобной аналогии оказывается вполне реальным. Возможно, что
впоследствии часть саков была ассимилирована одним из
кавказоязычных албанских племен.
Сведения о Цахуре имеются у Абд ар-Рашида ал-Бакуви:
“Захир (Цахур – Э.Л.) – большой, населенный город в шести
переходах от Джанзы, столица страны Лакзан. Там очень
холодно. Вода у них из реки, которая называется Самур”.4
Qeybullayev Q.A. Göstərilən əsəri, s. 156
Моллазаде С.М. Топонимия северных районов Азербайджана (линг
вистическое исследование), Баку, 1979, с.37
3 ГИА Азербайджанской Республики. Ф.579, оп.1. Ингилойское (Зака
тальское) Благочиние, ед.хр.1, л. 10
4 Бакуви Абдуррашид. Сокращение (книга о) памятниках и чудесах
царя могучего, М., 1971, с.107-108
1
2
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Если учесть, что сочинение ал-Бакуви представляет собой
сокращенную редакцию географического труда Закарийа
ал-Казвини “Асар ал-билад ва ахбар ал-билад”, составленного в 1275-1276 г.г., то можно утверждать, что Цахур в действительности к XIII в. был большим населенным пунктом.
Как известно, топонимы очень тесно связаны с историей,
языком, мышлением и бытом народа. Как отмечал
З.И.Ямпольский, “Лингвисты и историки утверждают, что
географические термины представляют собой застывшие
названия племен народов и что этнополитическое имя отлагается в географических названиях”.1
Так, селения Илисуйского султанства Лекит, ЛекитКëтюклю, Лекит-Малах и Лек (Курдул) сохранили в своих
названиях этноним албанского племени легов.
В составе топонима Лекит сохранилось окончание множественного числа “т”, употреблявшееся в древних тюркских языках.2 Этот сам по себе примечательный факт может
говорить о наличии тюркского элемента на данной территории с древних времен.
Мугалы. Другой народностью, населявшей Илисуйское
султанство, были мугалы. Они в основном проживали на юге
территории султанства и частично в предгорных селениях.
Русские историки XIX в., пытавшиеся исследовать проблему происхождения мугалов, старались доказать, что
тюркский элемент, как и цахурский, в северо-западной части
Азербайджана появился совсем недавно и, что данные территории принадлежали Грузии.
Однако данные источников и топонимики позволяют
отнести наличие здесь тюркских напластований уже в древности, начиная со скифского периода, затем гуннского и
хазарского проникновения в начале н.э., и наконец, огузского и монгольского периодов.
1 Ямпольский З.И. Из истории древней Кавказской Албании, М.,
1949, с.23
2 Əliyev Ə.İ., Nuriyev E.B. Qax rayonunun toponimiyasında tayfa izləri,
Elm və Həyat, 1977, №9, s.20
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Ярким свидетельством наличия тюркского этноса на территории бывшего Илисуйского султанства еще в древности
является сохранившееся до наших дней название одного из
горных перевалов в Илису – “Хун бели”.1 Этот топоним,
сохранившийся в народной памяти на протяжении многих
веков, позволяет нам утверждать, что тюрки появились здесь
еще в начале н.э. и их появление в северо-западной части
Азербайджана связано с перевалом “Хун бели”. В Азербай
джане гунны появились под именем гуннов-кушанов.
Наименование гуннов “кушанами” происходит от названия
одного из пяти священных животных-тотемов древних тюрков, а именно от “куш”а, что значит “птица”.2
Свидетельством того, что гунны-кушаны осели в Илису,
является сохранившееся в этом селении название рода “Куш
ушагы” или “Кушлар”. Следы гуннов-кушанов сохранились
и в других районах Азербайджана: с.Кушлар в Агдашском,
Кабалинском и Кюрдамирском районах, с.Кушчу в Шема
хинском и Кубинском районах, с.Кушчу Айрум в Казахском
районе.3
Ценнейшим источником по истории Азербайджана и
других тюркских народов является выдающийся памятник
средневекового огузского героического эпоса “Китаб-и деде
Коркут”, создававшийся в VII-IX в.в.. В этом героическом
эпосе ярко отражена борьба огузов против армянских, визан
тийских, грузинских феодалов и их союзников кыпчаков,
посягавших время от времени на земли Азербайджана.
Как известно, в связи с возвышением Грузии в период
правления Давида Строителя (1089-1125), грузинские феодалы, войдя в союз с кыпчаками, пытались завоевать западные
территории Азербайджана.4
Летифова Э.М. Северо-западный Азербайджан: Илисуйское султанство, Баку, Изд-во
2 Велиев М.Г. (Бахарлы). Азербайджан, Баку, 1921, с. 31
3 Азербайджанская ССР. Административно-территориальное деление
на 1 января 1977 г., 4-е изд., Баку, 1979
4 Mahmudov Y.M. Azərbaycan tarixi. İntibah dövrü (IX əsrin ikinci yarısı
– XIII əsrin əvvəlləri), Bakı, “Altay dünyası” jurnalının nəşri, 1996, s. 59
1
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В “Китаб-и деде Коркут” прослеживается также политика
армянских, византийских и грузинских феодалов, направленная на натравливание друг на друга двух тюркских народов – кыпчаков и огузов.1 Результатом такой политики явилось
постепенное исчезновение с политической арены тюрковкыпчаков. Однако они оставили след в названиях местностей, где они проживали, в том числе и на территории бывшего Илисуйского султанства.
Одним из древних ойконимов на территории Илисуйс
кого султанства является Гыпчах. Селение Гыпчах сохранило название одного из крупнейших тюркских племен –
кыпчаков. Известно, что кыпчаки проживали на территории
Азербайджана уже с IV-V веков.2 При этом имеются в виду
называемые в грузинских источниках “первые кыпчаки”,
проникавшие на Кавказ в период с VIII в. до н.э.-VI в.н.э.3
Гыпчах можно считать ценным историческим памятником, оставленным нам от одноименных древних племен.
Другой ойконим, связанный с именем одного из кыпчакских племëн “Онджа” – с.Онджалы Илисуйского султанства.
Следует отметить и связь с кыпчаками древнего названия с.Гах Илисуйского султанства. Как уже было отмечено,
И.Линевич приводил предание, согласно которому Ках в
древности называли Торагаем. В кыпчакско-латинском словаре “торагай” переводится как “впадина”, “низменность”.4
В ценнейшем источнике по тюркскому языку и истории
“Дивану люгат-ит-тюрк”, составленном в XI в. Махмудом
Кашгарлы это слово приведено в форме “торуг” – “местность среди гор, где можно укрыться”.5
Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии, М., 1954, с. 825
2
Письмо Экзарха Грузии Ионы к ген.-л. Вельяминову от 12-го августа 1822 г. АКАК, т.VI, ч.I, д.712, Тифлис, 1874, с.427
3 Kirzioğlu Fahrettin M. Yukarı-Kür ve Çoruk boylarında kıpçaklar,
Ankara, 1992, s.19-21
4 Kuun G. Codex Cumanicus, Budapest, 1981, с.288
5 Kaşqarlı M. Divanü lüğat-it-türk: 1-3 bölüm, Ankara, 1985, 1-ci hissə, s.373
1
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Если учесть, что Гах действительно расположен на сравнительно ровной местности среди гор, то можно полагать,
что кыпчаки, проникавшие сюда через горные перевалы
Большого Кавказа, основали населенный пункт Торагай.
Следует отметить, что некоторые имена и названия местностей, приводимых в “Китаб-и деде Коркут”, локализуются
на территории северо-западного Азербайджана, что доказывает факт проживания здесь тюрков-огузов с древности.1
На северо-западной территории Азербайджана, в том
числе и Илисуйского султанства, имеется ряд топонимов,
связанных с тюркским племенем кыныков, которых М.
Кашгарлы относит к одной из двадцати двух ветвей огузов,
причем считает их самыми главными и первыми.2 Имя
кыныков в этом регионе сохранилось в следующих топонимах: р.Ганых (Алазань), селения Баш Гейнюк и Ашагы
Гейнюк Шекинского района, название горы Гонух и рода
Гануглар в с.Илису.
Исходя из всех вышеперечисленных названий, можно
сделать вывод, что все они восходят к имени огузского племени кыныков, проживавших здесь со времен Кавказской
Албании. Исследование этнической истории северо-западных областей Азербайджана показывает, что тюркские племена проживали здесь бок о бок с другими албанскими племенами.
Третий период массового появления различных тюркских племен в Азербайджане охватывает XIII-XIV в.в. и связан с монгольским завоеванием. Во время походов Хулагухана (1258-1265) в Азербайджане и других завоеванных
территориях были поселены некоторые тюркско-монгольские племена, большинство из которых навсегда осело на
занятых ими землях.3
Mahmudlu Y.M. “Kitabi-Dədə Qorqud” tarixi mənbədir. Dədə Qorqud –
1300, Bakı,1999, s.17
2 Kaşqarlı M., Göstərilən əsəri, 1-ci hissə, s.55
3 Пириев В.З. Об исторической географии Азербайджана XIII- начала
XV в.в. Историческая география Азербайджана, Баку,1987, с.69-70
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В труде Рашид ад-Дина отдельно перечислены тюркские
племена, которых в его время называли “монголами”: джалаир, сунит, татар, меркит, курлаут, тулас, тумат, булагачин,
кэрэмучин, урасут, тамгалык, таргут, ойрат, баргут, кори,
теленгут, кесутами, урянка, куркан и сукаит.1 В топонимике
Илисуйского султанства нашли четкое отражение название
трех из вышеназванных племен: джалаир, тамгалык и куркан. С племенем джалаиров в Илисуйском султанстве связано название древнего селения Джалаир и одноименной
горы около с.Илису. Следует отметить, что одноименные
селения имеются в Ахсуинском и Джалилабадском районах
Азербайджана.2
С племенем тамгалык связано название с.Дамгалы, указанное на карте Илисуйского султанства рядом с с.Джалаир.
В настоящее время это селение исчезло, скорее всего оно
слилось с с.Джалаир.
Что же касается племени куркан, то оно отражено в двух
ойконимах Горган в Дивичинском и Физулинском районах, а
также и в названии с.Гораган Гахского района.3
Другой топоним на территории Илисуйского султанства
– Тангыт. Он безусловно связан с тюркским племенем тангут,
о котором сообщает Рашид ад-Дин.4 Племя тангут упомянуто также у М.Кашгарлы как “тюрки, проживающие вблизи
Китая”.5
После разрушения Тангутского государства монголами,
часть его населения была вынуждена отправиться с ними на
запад.6
На территории Илисуйского султанства сохранились
также топонимы Буджаг и Гарадолаг. Так, в селениях Илису
Рашид ад-Дин. Сборник летописей, т.I, кн.I, II, М.-Л., 1952, ч.1, с.77
Азербайджанская ССР. Административно-территориальное деление
на 1 января 1977 г., 4-е изд., Баку, 1979, с.25,33
3 Там же, с. 77
4 Рашид ад-Дин..Указ.раб., с.143
5 Kaşqarlı M. Göstərilən əsəri, 3-ci hissə, s.362
6 Бартольд В.В. Сочинения, т.V, М., 1968, с.128
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и Байдарлы имеются кварталы – мехле Буджаг. Топонимы с
компонентом “буджаг” сохранились в различных уголках
Азербайджана: Гарабуджак в Кюрдамирском районе, с.Буджак
в Огузском районе и селения Ашагы Буджак и Юхары
Буджак в Евлахском районе.1 Буджак – название одной из
ветвей кыпчаков.2 Следовательно, топонимы Буджак также
можно считать оставленными одноименными тюркскими
племенами.
Что же касается топонима Гарадолаг, то это название
одного из древних тюркских племен Азербайджана. Они
жили в основном в Карабахе.3 Основным их занятием было
земледелие. Название их произошло от черных повязок,
которыми они завязывали головы (там же). Селение Ени
Гарадолаг в Агджебединском районе,4 а также квартал Гара
долаг в с.Илису сохранили этническое самоназвание аборигенных жителей.
Этимологию этнонима мугал можно найти у Рашид
ад-Дина: “Так как к ним (монголам – Э.Л.) была проявлена
божественная помощь, то за время около четырехсот лет от
них произошло множество ответвлений и по своей численности они превысили другие (народы); вследствие же их
могущества другие (племена) в этих областях также стали
известны под их именем, так что большую часть тюрков
(теперь) называют монголами”.5
По-видимому, вследствие искажения слово “монгол”
постепенно приняло форму “мугал” и стало собирательным
именем для всех тюркских племен, подчиненных монголами.
Этнические группы, живущие в северо-западном Азербай
Азербайджанская ССР. Административно-территориальное деление
на 1 января 1977 г, с.30,38,62
2
Əliyev Ə.İ., Nuriyev E.B. Qax rayonunun toponimiyası. Azərb. SSR EA
xəbərləri, 1978, №53-58, s.54
3 Yenə orada
4 Азербайджанская ССР. Административно-территориальное деление
на 1 января 1977 г., с.21
5 Рашид ад-Дин. Сборник летописей, т.I, с.77
1

136

джане, по настоящее время азербайджанцев называют мугалами, с которыми связан и ойконим Гах-мугал.1
Ингилои. Третья этническая группа, проживавшая на
территории Илисуйского султанства – ингилои, о происхождении которых шла речь в предыдущих главах.
Еще одним доказательством того, что предки ингилоев –
гелы являлись одним из албанских племен, обитавших в ее
северо-западной области Камбисене, могут служить и некоторые топонимы, сохранившиеся на территории бывшего
Илисуйского султанства и привлекшие наше внимание во
время сбора полевого материала. Таковыми являются названия селений Гельмец, Сарвагел (древнее название с.
Сарыбаш, сохранившееся в памяти местных жителей – Э.Л.)
и Сувагиль. Название последнего, как мы полагаем, произошло от цахурского слова “сува” - гора и этнонима “гел”.
Если учесть, что с.Сувагиль Илисуйского султанства является высокогорным селением, то можно предполагать, что
соседи живших там гелов называли “сувагиль”, то есть
“гелы, живущие в горах”. В пользу этого говорит также
сохранение среди прочих цахурских родов в этом селении
рода “Енгилавар”.2* Предки этого рода были некогда ингилоями, а впоследствии были ассимилированы цахурами,
хотя название их рода сохранило память об их происхождении.
Обстоятельство сохранения этнонима “гел” в названии
селения Гельмец, население которого в настоящее время
составляют исключительно цахуры, на первый взгляд также
может показаться парадоксальным. Аналогичное суждение
может вызвать также наличие указанного этнонима в названии Сарвагел (Сарыбаш), в котором не имеется иных следов
ингилоев. В целом, в ходе сбора материала у нас сложилось
1 Гейбуллаев Г.А. Монгольские топонимы в Азербайджане, Известия
АН Аз. ССР, 1981, №3, с.74
2 “Енгилавар” в переводе с цахурского означает “ингилои”. Информация получена у жителя с.Сувагиль Исмаилова Нусрата Адиль оглы,
1949 г. рождения.
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мнение об этническом родстве или близости между ингилоями и цахурами. Так, в некоторых цахурских и ингилойских
селениях полностью совпадают названия определенных
родов. Так например, совпадают названия двух родов в инги
лойском селении Загам и цахурском Микик – Таллайлар и
Баллайлар (цахурский вариант – Таллер и Баллер1**). Кроме
этого, в с.Микик сохранился род под названием Тартарер, а
в ряде ингилойских селений Кахского района имеется род
Тартарашвили. Как видно, в названиях указанных родов
ясно обнаруживаются параллели.
Некоторое сходство обнаруживается и в фонетике двух
языков, а также и в обычаях и обрядах.
Естественно, что происходившие в последующие века
исторические события, в особенности военные походы и
административно-политические изменения оказали определенное влияние на этническую историю обитавших в регионе этносов. Когда походы завоевателей приобретали угрожающий характер, народы, жившие на южных склонах
Кавказа, спасались, удаляясь по труднодоступным горным
тропам вглубь Больших Кавказских гор. По мере стабилизации обстановки, они возвращались в родные места.
В результате такого рода внутренних миграций происходило смешивание и сближение живших здесь этносов.
Такие миграции, усиливавшие процесс этнической интеграции, происходили и на территории Илисуйского султанства.
В целом, этническая интеграция, происходившая на территории северо-западного Азербайджана, основывалась на
древних албанских и тюркских пластах.
Большую роль в процессе интеграции этносов северозападной части Азербайджана сыграло распространение
здесь ислама, начавшееся, как мы уже отмечали, в VIII в..
Процесс исламизации населения северо-западного Азербай
джана охватил длительное время.
В результате завоевания указанных территорий кахетинскими царями албанские племена, обитавшие на сравни1

“лер” - окончание множественного числа на цахурском языке.
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тельно низменной части северо-западной Албании, будучи
более других подвластными кахетинским феодалам по географическому положению, были вынуждены принять христианство. Как пишет Д.Мусхелишвили, “…все это влекло
за собой интенсивную иверизацию негрузинского населения
Эрети”.1 Отсюда можно заключить, что грузины никогда не
жили в северо-западной части Азербайджана. Лишь с расширением Кахетинского царства с начала IX в. на восток за
счет части территории Кавказской Албании, часть албанских племен, в том числе эры и гелы были вынуждены
наряду с принятием православия постепенно забывать свои
племенные языки и принять грузинский язык.2 По этой причине язык современных ингилоев, считающийся восточным
диалектом грузинского языка, принял форму диалекта,
отличную от грузинского языка.
Таким образом, этноним ингилой возник в XVII в., а в
XVIII в. возникло наименование Саингило – “земля ингилоев” на грузинском языке.3
И.В.Адамия пишет, что “Древние географические названия Эрети, Саингило, Албания, Алвания – являются
синонимами”.4 Такое утверждение, мягко говоря, ошибочно.
Во-первых, название Саингило не может считаться древним,
так как оно неизвестно даже древнегрузинским источникам,
а также Вахушти. Во-вторых, Эрети, Саингило и Албания
никак не могут оказаться синонимами, так как выше было
уже отмечено, что Эрети являлась лишь северо-западной
частью Албании. Далее он ошибочно причисляет эров к грузинским племенам. По видимому, автор недостаточно знаком с источниками, проливающими свет на этот вопрос.
1
Мусхелишвили Д.Л. Из исторической географии Восточной Грузии
(Шаки и Гогарена), Тбилиси, 1982, с.35
2 Алиев К.Г. Античная Кавказская Албания, Баку, 1992, с. 168-169
3 Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев, с. 170
4 Адамия И.В. Грузинское народное зодчество (Саингило), Тбилиси,
1979, с.167
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Историческая правда заключается в том, что после занятия шахом Аббасом I Кахетии с помощью горцев в 16161617 гг. ингилои действительно были обращены в ислам.1
Следовательно, с начала XVII в. до середины XIX в. все
ингилои вновь исповедывали ислам. Однако после завоевания Джаро-Белоканских обществ и Илисуйского султанства
Российской империей, часть ингилоев была постепенно
обращена в христианство вследствие религиозной политики, проводившейся последней в регионе.
Первые попытки распространения христианства в
северо-западном Азербайджане были предприняты царским
правительством в 20-е гг. XIX в.. Цель этого мероприятия
обнаруживается из слов главнокомандующего российскими
войсками на Кавказе ген. Ермолова: “…сим способом (принятием христианства – Э.Л.) соделались бы они спокойнейшими соседями и со временем верными подданными…”.2
Особенно в этом деле усердствовал экзарх Грузии Иона.
В своем письме к ген.-л. Вельяминову он писал, что якобы
ингилои, населяющие Джарскую область и Илисуйское султанство, являются грузинами, насильно обращенными из
христианства в мусульманство.3 В таком усердии экзарха
нетрудно усмотреть истинную цель – последующее присоединение этих территорий к Грузии. Это стремление активно
поощрялось Российской империей.
Однако в тот период все попытки насаждения христианства не имели никакого успеха вследствие активного противодействия Ахмед-хан-султана и его сына Алхаз-бека, а
также нежелания самих ингилоев.4 Эта политика была возобновлена после упразднения Илисуйского султанства в
Генеалогическая таблица Елисуйских султанов. АКАК, т.III, Тифлис, 1869, с. 1085-86
2 Письмо ген.Ермолова к экзарху Грузии Ионе от 30-го сентября 1822
года, АКАК, т.VI, ч.I, Тифлис, 1874, с.428
3 Письмо Экзарха Грузии Ионы к ген.-л. Вельяминову от 12-го августа 1822 г. АКАК, т.VI, ч.I, д.712, Тифлис, 1874, с.427
4 Письмо Экзарха Грузии Ионы, с.427
1
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1844 г. и введения русского колониального правления, когда
для этого были созданы благоприятные условия.
С целью достижения успеха в этом деле, М.С.Воронцов
с 1849г. предоставлял всевозможные привилегии всем ингилоям, принявшим христианство.1 Эти привилегии заключались на первых порах в освобождении от всех прямых податей в казну. Предоставление привилегий постепенно, хотя и
не сразу, но все же стало давать свои плоды. Так, уже к
1851 г. в Джаро-Белоканском округе в целом, насчитывалось
1200 ингилоев, принявших христианство.2 Российское правительство, в целях ускорения распространения христианства, решило пойти на дальнейшие уступки.
На основании Указа Правительствующему Сенату от
6-го декабря 1859 года ингилоям, принявшим христианство,
предоставлялись в бесплатное пользование земли, конфискованные у Даниял-султана и других беков, поднявших
восстание 1844 года. Принявшие православие ингилои освобождались также пожизненно от государственных податей и
на 6 лет от денежных земских повинностей.3
Помимо вышеперечисленных уступок, с целью ускорения
принятия христианства ингилойским населением Закаталь
ского округа российским правительством было начато дело
по постройке каменных церквей в ингилойских селениях.
На территории Илисуйского султанства строительство
первых церквей началось с 1858 г. в селах Ках и Алибегли.4
Для поощрения местного ингилойского населения к принятию православия экзарх Грузии Исидор исходатайствовал у
командующего войсками в Джаро-Белоканском округе ген.-м.
Андроникова освобождение от военной службы всех лиц,
Отчёт князя М.С.Воронцова за 1849-1851 г.г. Вероисповедания,
АКАК, т.X, Тифлис, 1885, с.899
2 Там же
3 Отчёт ген.-фельдмаршала кн. А.И.Барятинского за 1857-1859 г.г.,
ч.I, Ингелойцы, АКАК, т.X, Тифлис, 1904, с.1349
4 ГИА Азербайджанской республики.(АР) Ф.579, оп.1. Ингилойское
(Закатальское) Благочиние, д.5, лл.1,3
1
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участвовавших в строительстве церквей.1 В сс. Ках и Али
бегли были созданы “Временные комитеты по постройке
церквей”.2
Вследствие таких уступок религиозная политика
царизма имела большой успех. Так, по камеральному описанию 1859 г. на территории бывшего Илисуйского султанства
числилось 1035 ингилоев, принявших христианство. На территории султанства первыми были обращены в христианство селения Ках, Алибегли, Гораган, Кëтюклю, Мешебаш и
несколько семейств из деревни Шотавар, были открыты
приходы с назначением в них церковных причтов в с.Ках,
Алибегли и Гораган.3
О том, какое особое значение придавала Российская
империя распространению христианства среди ингилойского населения свидетельствует личный приезд кавказского
наместника М.С.Воронцова с супругой в с.Ках. Он лично
обращал здесь ингилоев православие и обещал им льготы,
что возымело свое действие на местное население и начальство.4 К 1861 г. 2/3 ингилойского населения Закатальского
округа было обращено в христианство и образовано девять
православных приходов.5
Очень часто политика христианизации сопровождалась
превышением полномочий местного начальства, которое с
целью выслужиться перед правительством, прибегало к
насильственному насаждению христианства – чуждого для
местного населения вероисповедания.
В сложившейся нетерпимой ситуации ингилойское население, в основе своей остававшееся верным исламу, в 1863 г.
в с.Алиабад подняло антихристианское восстание. Восстав
шие стали убеждать ингилоев, принявших христианство,
ГИА Азербайджанской республики.(АР) Ф.579, оп.1. Ингилойское
(Закатальское) Благочиние, д.5,, л.1
2 Там же, л.4
3 ГИА АР, Ф.579, оп.1, д. 3, лл.10-11
4 Там же, л.15
5 Там же
1
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что все денежные расходы, издержанные казной по случаю их
крещения, со временем при накоплении будут взысканы с них.1
В ходе восстания 1863 г. под предводительством Гаджи
Муртуза, которое перекинулось в соседние селения, был
убит начальник Закатальского округа князь Шаликов.
Восстание сопровождалось массовым переходом ингилоев
обратно в ислам. В с.Гораган ингилои-мусульмане в знак
протеста против насильственного распространения христианства начали строить мечеть рядом с церковью, построенной царским правительством.2
Царское правительство, увидев такой размах восстания,
предприняло срочные меры к его подавлению. Начались
массовые аресты участников восстания. Мечеть в с.Гораган
приказали запереть и не впускать туда никого, а тех, кто
вопреки приказу ходили в мечеть и исполняли мусульманские обряды, заключали под стражу.3 Однако новый начальник Закатальского округа Столетов понимал, что чрезмерное насилие в усмирении восстания может привести к
очередной волне недовольства среди местного населения.
Исходя из этого, новая администрация дала официальное
разрешение желающим из христиан-ингилоев вновь перейти в ислам и, на это был дан срок в один год.4 В результате
массового отказа ингилоев от христианства закрылось семь
православных приходов. В христианстве остались лишь
ингилойские жители сел Гах и Алибегли и частично с.
Гораган.5
Положение изменилось после назначения начальником
Закатальского округа в 1879 г. Серафимовича, который принялся оказывать давление на ингилоев в принятии христианства. Однако его усилия не имели большого успеха, так
как к 1880 г. удалось окрестить лишь 20 дымов ингилоев из
ГИА АР, Ф.579, оп.1, д.1, лл.10-11,20
ГИА АР, Ф.579, оп.1, д. 3, лл.12,15
3 Там же, д.1, л.26
4 Там же, д.3, л.16
5 Там же, д.1, л.26
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с.Тасмалы, 11 из которых после убийства Серафимовича в
Белоканах, к 1882 г. вновь обратились в ислам.1 Ингилои
перестали ходить в церковь, носили мусульманские имена,
не принимая христианских, а на могилах писали эпитафии
по-азербайджански.2
В 1886 г. участковым начальником в Гахе был назначен
г.Меркулов, являвшийся ревностным проводником политики
христианизации.3 Он запрещал ингилоям называть друг
друга своими родными мусульманскими именами, заставлял
новообращенных ингилоев ходить в церкви. С этой целью
он даже приказал народу и сельским судьям для разбора дел
устраивать сход не в сельском управлении, а в ограде
церкви и притом обязательно после литургии.4
Наряду с насильственным приобщением ингилоев к христианству возобновилось строительство церквей за счет
Общества Восстановления Православного Архиепископства
на Кавказе. В 1891 г. началось строительство Тасмалинской
церкви, которой местной администрацией придавалось особое значение по месту своего расположения в центре ингилойских мусульманских селений: Загам, Ляля-Паша, Марсан,
Шотавар, Мосул, Верхиян и Алиабад, составлявших 5 православных приходов, закрытых после восстания 1863 г.
С 1892 г. началось строительство Курмухской и Мешебашской
церквей.5
Политика христианизации ингилойского населения
Закатальского округа, охватившая период более полувека,
сопровождалась расколом и враждой между ингилоями,
среди которых до начала XIX в. не было ни одного христианина, а теперь разделившихся на христиан и мусульман.
Подтверждением этому служит отрывок из рапорта Тасма
линского священника Бакрадзева экзарху Грузии: “Между
ГИА АР, Ф.579, оп.1, д.3, л.16
Там же, д.3, л.12
3 Там же.
4 ГИА АР. Ф.579, оп.1, д.3, л.12
5 Там же, д.3, лл.7-8
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православными и магометанами открылась ныне сильная
вражда и мщение; у них нет теперь уже ни родства, ни
соседства, ни дружбы, ни знакомства, ни общественных
по-прежнему отношений”.1
Таким образом, поощряя ингилойское население к принятию христианства путем огромных материальных уступок, российские власти вносили раскол среди населения
северо-западной части Азербайджана, в том числе и
Илисуйского султанства, и укрепляли свои позиции на завоеванных территориях.
3. Борьба за сохранение независимости Илисуйского
султанства в начале XIX века
Начало XIX века явилось переломным периодом в исторических судьбах народов Кавказа. В этот период начинается экспансия Российской империи как на Южном, так и на
Северном Кавказе. После 1801 года российские владения на
Кавказе начинают быстро расширяться к востоку и расти за
счёт азербайджанских ханств, захватывая Губу, Гяннджу,
Шеки, Ширван, Гарабах и Талыш. Однако царское правительство не могло считать себя хозяином положения, пока в
тылу российских войск, в области Большого Кавказа, оставались непокоренные северо-западные земли Азербайджана.
Экспансия Российской империи в Джарскую область
обосновывалась благородной миссией – “защитой обывателей грузинских от хищников”.2 В действительности же
Российскую империю не заботило благосостояние грузин, а
интересовал лишь захват новых земель и укрепление на них.
Истинные цели этой завоевательной политики раскрываются при ознакомлении с содержанием одного из рапортов
П.Д.Цицианова Александру I: “Занятие сих постов и вкупе
водворение оружия в Джарской области, для предлежащих
видов нужного сообщения Грузии с Бакою, доставить могут
1
2

ГИА АР. Ф.579, оп.1, д.1, л.13
Петрушевский И.П. Указ.раб., с.89
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способнейший путь через Нуху и Шемаху без затруднительных через реки переправ”.1
Таким образом, речь шла об экономических и стратегических выгодах для Российской империи.
Военная экспедиция в Джар была предпринята 2 марта
1803 года под командованием Гулякова.2
Несмотря на героическое сопротивление джарцев, в
котором принимали участие и илисуйские отряды, Гулякову
удалось взять Белокан и заставить их подписать клятвенное
обязательство. Мир был заключён на следующих условиях:
1. Принятия Джарскими обществами и Илисуйским султанством российского подданства;
2. Отказа представления убежища грузинскому царевичу
Александру и пр.;
3. Выплаты ежегодной дани по 1000 литров шёлка (220
пудов) в два срока.3
Однако, несмотря на заключённый мир, ни одно из его
условий не выполнялось как Джаро-Белоканскими обществами, так и Илисуйским султанством.
Обращает на себя внимание и тот факт, что Али султан
Илисуйский не принимал личного участия при заключении
мира с П.Д.Цициановым, а отправил туда лишь трёх юзбашей (там же).
В результате провала второй экспедиции генерала
Гулякова в Джар, состоявшейся в январе 1804 года и стоившей ему жизни, позиции Российской империи в в северозападных регионах Азербайджана значительно ослабли.
Илисуйскому султанству и Джаро-Белоканским вольным
обществам суждено было стать одним из форпостов активной освободительной борьбы против завоевательной политики Российской империи в Азербайджане.
Рапорт кн. Цицианова Александру I от 17-го апреля 1803 года.
АКАК, т.П, д.1387. Тифлис, 1868, с.918
2 Бакрадзе Дм. Заметки о Закатальском округе, ЗКОИРГО, 1890,
вып.I, кн.XVI, с.260
3 Всеподданнейший рапорт кн.Цицианова от 12-го марта 1803 г.
АКАК, т.IX, д.3,Тифлис,1883, с.686
1
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На раннем этапе протест населения Илисуйского султанства и Джаро-Белоканских обществ выражался совместными набегами на соседнюю Грузию.1 Эти набеги являлись
своего рода ответом на намерения некоторых грузинских
феодалов, которые, пользуясь выгодной для них военнополитической ситуацией, пытались при помощи имперских
вооружённых сил, овладеть северо-западными территориями Азербайджана, в том числе и Илисуйским султанством.
Эти планы грузинских феодалов активно поддерживал и
сам генерал П.Д.Цицианов, происходивший из грузинского
княжеского рода Цицишвили.2 Свои планы по расширению
границ Грузии за счёт северо-западных территорий Азер
байджана он излагал в рапортах императору Александру I.3
Помимо набегов на Грузию, Али султан выражал свой
протест против российского господства неуплатой дани.
Об этом свидетельствуют письма князя Цицианова Али
султану, полные угроз и оскорблений: “Бесстыдный и с
Персидскою душою султан! Дождёшься ты меня к себе в
гости за то, что своей части шёлком дани не платишь целые
2 года; что принимаешь беглых Агаларов Российской империи, даёшь им кровлю и что Баба-хану с джарцами посылал
300 человек войска… доколе ты не будешь верным данником великого моего государя, дотоле буду желать кровью
твоею мои сапоги вымыть!”.4
Однако бесконечные угрозы Цицианова не могли напугать храброго и непокорного Али султана. Голос главнокомандующего Цицианова оставался всего лишь “гласом в
пустыне”.5 Илисуйское султанство и дальше не уплачивало
дань и вело активную борьбу против внешнего врага.
Петрушевский И.П. Указ.раб., с.97
Всеподданнейший рапорт кн.Цицианова от 12-го марта 1803 г., с.37
3 Рапорт кн. Цицианова Александру I от 17-го апреля 1803 г., с.686
4 Письмо кн.Цицианова к Али-султану Илисуйскому от 9-го сентября
1805 года. АКАК, т.П, д.1414. Тифлис, 1868, с. 685
5 Фон-Плотто А. Природа и люди Закатальского округа, с.14
1
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Натянутые отношения с генералом Цициановым и оказываемое в результате этого на Али султана (в некоторых
документах он значится как Хан-Баба бек – чтобы не перепутать с его знаменитым дедом Али султаном – Э.Л.) давление постепенно привели к ослаблению его власти. Этой
ситуацией воспользовался племянник Али султана Ахмедхан. В октябре 1805 года он сместил Али султана с престола
при помощи джарцев и пришёл к власти.1
Смена султана происходила без ведома главнокомандующего Цицианова. Узнав об этом из рапорта ген.-м. князя
Орбелиани, Цицианов сильно занервничал. Он неверно
понял донесение Орбелиани и решил, что Ахмед-хан султан
избран ханом всех Джаро-Белоканских обществ.2
Беспокойство Цицианова по этому поводу показывает,
насколько российские власти опасались объединения
Илисуйского султанства и Джаро-Белоканских обществ.
Опасения царского правительства в этот период усугублялись и тем, что большая часть российских войск была
занята в первой русско-иранской войне (1804-1813 гг.).
В Грузии в это время находились русские войска лишь численностью в 7118 человек.3
В действительности же, в Илисуйском султанстве произошла лишь смена султана, явившаяся результатом длительной междоусобной борьбы за власть, начавшейся ещё со
второй половины XVIII века.
Султан Ахмед хан, придя к власти, стал проводить политику, коренным образом отличавшуюся от политики своего
предшественника. В первую очередь он решил уладить
отношения с Российской империей. С этой целью султан
Ахмед-хан в 1807 году вместе со своим 13-летним сыном
Алхаз беком отправился в Тифлис к главнокомандующему
Предписание кн. Цицианова ген.-м. кн. Орбелиани от 14-го октября
1805 года. АКАК, т.П, д.1409. Тифлис, 1868, с.687
2 Там же
3 Движение горцев северо-восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX века.
Сборник документов. Махачкала, 1959, с.437
1
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царскими войсками на Кавказе графу Гудовичу для изъявления покорности и верности императору Александру I и
оставления сына в качестве аманата. Сын султана Ахмедхана был оставлен в Тифлисе для обучения в Благородном
училище. Такой поворот в политике Илисуйского султанства
был высоко оценен Александром I, выдавшим на имя
Ахмед-хан султана рескрипт о пожаловании ему чина полковника и соответствующего жалования.1
Стремление Ахмед-хан султана к урегулированию отношений с Российской империей объяснялось его желанием
избавиться от претензий джарских кевхов. Дело в том, что
они, оказав военную поддержку Ахмед-хан султану при
смещении Али султана, стали постепенно вмешиваться во
внутренние дела султанства и претендовать на его приграничные деревни. В такой ситуации, угрожавшей целостности владений султанства и сохранению собственной власти,
Ахмед-хан султан был вынужден заручиться поддержкой
России.
Очередная угроза нависла над Илисуйским султанством
в 1812 году, когда иранские войска под предводительством
Аббаса Мирзы вторглись в пределы Шекинского ханства.
Узнав об этом, Ахмед-хан султан лично явился со своими
войсками на помощь к Джафар-Гулу хану Шекинскому. В
результате их совместного преследования иранские войска
были обращены в бегство.2
Несмотря на внешне кажущееся верноподданническое
отношение Ахмед-хан султана к Российской империи, он
находил возможности для пресечения вмешательства
последней во внутренние дела Илисуйского султанства. Так,
султану удалось сорвать планы начальника мусульманских
провинций князя Мадатова, армянина по происхождению,
поселить в местечке Сарыджа Илисуйского султанства
1 Рескрипт Илисуйскому Ахмед-султану от 11-го марта 1807 года.
АКАК, т.Ш, д.595. Тифлис, 1869, с.327
2 Всеподданнейший рапорт ген. Ртищева от 31-го октября 1812 года.
АКАК, т.V, д.843. Тифлис, 1873, с.843

149

армян, переселившихся из Ирана.1 Следует отметить, что в
это же время часть армян была поселена царским правительством на территории Шекинского ханства, что приводило к частым столкновениям между местными жителями и
переселенцами.
Опасаясь объединения населения северо-западного Азер
байджана для ведения совместной освободительной борьбы,
представители царской администрации проводили политику
натравливания друг на друга населения соседних мусульманских провинций.
Подобная тактика была применена царскими властями
по отношению к населению селения Алмалы Илисуйского
султанства, жители которого укрывали Сурхай хана Кази
кумухского, воевавшего против колониальной политики
Российской империи. При этом генерал-лейтенант Велья
минов решил использовать против алмалинцев шекинских
жителей.2 Поводом для подстрекательства послужила чеканка
фальшивых монет в селении Алмалы, в результате которой
шекинское население понесло экономический ущерб.
По распоряжению Нухинского коменданта подполковника Вадарского, 6-го августа 1820 года из шекинцев была
собрана конница в 1055 человек и до 1000 человек пехоты
для нападения на Алмалы (там же). Следует особо отметить,
что о цели похода его участникам было объявлено лишь на
подступах к границе Илисуйского султанства. В состав
участников похода была включена специальная армянская
конница, которая заранее была информирована обо всём.
Участники вооружённого похода, организованного царскими военными, вошли в Алмалы в три часа утра. Не
успели алмалинцы вполне проснуться, как уже к четырём
часам утра 200 домов с лавками и прочим имуществом были
1 Докладная записка илисуйского султана кап. Даниял-бека барону
Розену, от 9-го марта 1832 года. АКАК, т.VIII. Тифлис, 1881, с.500
2 Предписание ген.-л. Вельяминова Нухинскому коменданту от 29-го
июля 1820 года. АКАК, т.VI, ч.I, д.170. Тифлис, 1874, с. 765
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преданы огню участниками похода. Особенно усердствовала
армянская конница, состоявшая из 300 человек.1
Вскоре на помощь к алмалинцам прибыли жители соседних джарских селений и совместными усилиями был дан
отпор нападавшим. Успех этой операции был во многом
обеспечен благодаря шпионской деятельности двух армянских купцов, имевших торговые лавки в селении Алмалы и
доносивших обо всём происходящем там Вадарскому.2
Как видно, царское правительство довольно искусно
применило тактику натравливания друг на друга жителей
соседних азербайджанских владений посредством армян.
Вскоре царское правительство приступило к другому
способу утверждения колониальной политики на территории Илисуйского султанства и соседних Джаро-Белоканских
обществ – насаждению христианства. Цель этого мероприятия обнаруживается из слов главнокомандующего российскими войсками на Кавказе ген.Ермолова: “…сим способом
(принятием христианства – Э.Л.) соделались бы они спокойнейшими соседями и со временем верными подданными…”.3
Особенно в этом деле усердствовал экзарх Грузии Иона.
В своëм письме к ген.-л.Вельяминову он писал, что якобы
ингилои, населяющие Джарскую область и Илисуйское султанство, являются грузинами, насильно обращëнными из
христианства в мусульманство.4 По этой причине он считал
целесообразным их обращение в христианство. В таком
усердии экзарха нетрудно усмотреть истинную цель –
последующее присоединение этих территорий к Грузии. Это
стремление активно поощрялось Российской империей.
В июле 1822 года в Илисуйское султанство экзархом
Ионой были отправлены в качестве миссионеров Священник
Предписание ген.-л. Вельяминова Нухинскому коменданту, с. 765
Там же
3 Письмо ген.Ермолова к экзарху Грузии Ионе от 30-го сентября 1822
года, АКАК, т.VI, ч.I, Тифлис, 1874, с.428
4 Письмо Экзарха Грузии Ионы к ген.-л. Вельяминову от 12-го августа 1822 г. АКАК, т.VI, ч.I, д.712, Тифлис, 1874, с. 427
1
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Михаил Нацвалов и князь Шермазан Абхазов.1 Во время их
прибытия в Гах Ахмед-хан султан находился в горной части
султанства. Миссионеры были приняты сыном султана Алхаз
беком. Однако ещё до встречи с Алхаз беком Михаилу
Нацвалову удалось окрестить всего лишь восемь человек из
ингилоев. В сложившейся в то время ситуации Алхаз бек не
мог открыто противостоять политике христианизации ингилойского населения султанства, так как это могло быть расценено как мятеж. Алхаз бек ночью созвал весь народ и призвал
не допускать насаждения чужой религии.2 И действительно,
на следующее утро все гахские жители собрались в мечети
и заявили о том, что они не желают принимать христианство. Миссионерам ничего не оставалось делать, кроме как
поспешно бежать обратно в Грузию.3
Таким образом, в тот период усилиями экзарха Грузии
Ионы и священника Михаила Нацвалова удалось окрестить
всего 6 ингилоев в Тифлисе и 8 человек в Илисуйском султанстве. Однако и они после возвращения миссии Михаила
Нацвалова в Тифлис вернулись обратно в ислам. В тот
период все попытки насаждения христианства не имели
никакого успеха вследствие активного противодействия
Ахмед-хан-султана Илисуйского и его сына Алхаз бека, а
также нежелания самих ингилоев.4
После такой неудачи экзарх Иона неоднократно обращался к генералу Ермолову с жалобами на Алхаз бека и
просил устранить последнего.5 Однако генерал Ермолов в
тот период не мог устранить Алхаз бека. Пассивность
Ермолова объяснялась отсутствием в то время русских
войск в Джарской области, а попытка устранения Алхаз
бека неминуемо привела бы к вооружённому столкновению
Письмо Экзарха Грузии Ионы к ген.-л. Вельяминову, с.427
Там же.
3 Рапорт священника Михаила Нацвалова экзарху Грузии Ионе, от
20-го июля 1822 года. АКАК, т.VI, ч.I, Тифлис, 1874, с.428
4 Письмо Экзарха Грузии Ионы к ген.-л. Вельяминову, с.427
5 Там же, с.428
1
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не только с местным населением, но и жителями соседних
владений.1
Таким образом, планы насильственного насаждения христианства среди ингилоев в 20-е годы XIX века провалились
благодаря решительному противодействию со стороны
Алхаз бека и его подданных. Очевидно, что Алхаз бек противодействовал насаждению христианства не без ведома
Ахмед-хан султана, хотя последний внешне поддерживал
верноподданнические отношения с Российской империей.
В период правления Ахмед-хан султана (1805-1830) взаимоотношения между Илисуйским султанством и соседними Джаро-Белоканскими обществами были напряжёнными.
Это объяснялось недовольством вольных обществ пророссийской ориентацией Ахмед-хан султана, в результате чего
кевхи этих обществ организовывали нападения на приграничные селения султанства. Подобные нападения неоднократно отбивались чапарханами Ахмед-хан султана.
В этот период внутриполитическая ситуация в Илисуйском
султанстве также была напряжённой. Эта напряжённость
особенно усилилась во время второй русско-иранской
войны (1826-1828). Продвижение иранских войск на Кавказ
и их успехи на первых порах усилили ненависть к колонизаторам в Азербайджане, в том числе и в его северо-западных
областях. Часть оппозиционно настроенных беков в султанстве подняла народ на восстание против Ахмед-хан султана,
в результате чего он вынужден был бежать с семьёй в горы.
Илисуйский джамаат избрал султаном одного из представителей султанской фамилии – Балаага бека, получившего
фирман от иранского принца Аббас-Мирзы.2
Однако вскоре имперские войска подавили это восстание
и восстановили власть Ахмед-хан султана. Балаага бек по
распоряжению генерала Ермолова был арестован и доставлен
1 Письмо ген.Ермолова к экзарху Грузии Ионе от 30-го сентября 1822
года, АКАК, т.VI, ч.I, Тифлис, 1874, с. 429
2 Отношение барона Розена к гр. Чернышеву от 1-го марта 1833 года.
АКАК, т.VШ. Тифлис, 1881, с.500-501
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в Метехский замок.1 После этого антироссийское движение
в Илисуйском султанстве, как и в Джаре временно затихло.
После смерти Ахмед-хан султана, в январе 1830 году
власть унаследовал его сын Муса султан.2 Однако он вскоре
тоже скончался, не успев проявить себя в качестве владетеля
Илисуйского султанства. Перед царскими властями вновь
встал вопрос: какого из сыновей покойного Ахмед-хан султана назначить султаном? Старший сын Имран бек был
устранён из списка возможных претендентов ещё до избрания Муса султана, как человек слабовольный, тем более что
он был женат на внучке “заклятого врага” Российской империи – Сурхай хана Казикумухского.3 Два других сына
Ахмед-хан султана Мамед бек и Халиль бек были рождены
от Пери-Джехан ханум – сестры Бала-ага бека, одного из
приближённых иранского принца Аббас-Мирзы.4 Следова
тельно, назначение одного из них впоследствии могло бы
привести к активизации проиранских сил в султанстве.
В сложившейся ситуации наиболее приемлемым вариантом для российских властей представлялось назначение султаном родного брата умершего Муса султана Даниял бека,
тем более что он был племянником подданного Российской
империи Аслан хана Казикумухского.5 Кандидатура Даниял
бека поддерживалась и илисуйским джамаатом. 14-го февраля 1831 года граф Паскевич утвердил Даниял бека в звании султана.6 Ему был пожалован также чин капитана.
1 Отношение барона Розена к гр. Чернышеву от 1-го марта 1833 года.
АКАК, т.VШ. Тифлис, 1881, с.500-501
2 Письмо гр. Паскевича к Даниял-беку от 14-го февраля 1831 года.
АКАК, т.VП, Д.393 Тифлис, 1878, с.448
3
Рапорт пор. Искрицкого полк. Гасфорту от 14-го марта 1830 года.
АКАК, т.VП, Д.390 Тифлис, 1878, с.449
4 Отношение барона Розена к гр. Чернышеву от 1-го марта 1833 года.
АКАК, т.VШ. Тифлис, 1881, с.500
5 Генеалогическая таблица Елисуйских султанов. АКАК, т.III. Тифлис,
1869.
6 Письмо гр. Паскевича к Даниял-беку от 14-го февраля 1831 года,
с.450
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Благодаря жёстким методам управления, Даниял султану
удалось за короткое время стабилизировать обстановку как
внутри султанства, так и за его пределами. Постепенно он
приобретал значительное влияние в северо-западном Азер
байджане и соседнем Дагестане.
Тем временем брат Даниял султана Мамед бек, оставшись в стороне от правления, стал вынашивать план его
убийства. Во время ссоры, произошедшей между братьями в
декабре 1832 года в деревне Бегляр, Мамед бек бросился на
Даниял султана с обнажённым кинжалом с целью убийства,
но был остановлен ударом слуги последнего.1 Другой брат,
Халиль бек, был убит и ограблен при въезде в деревню
Тангыт его собственными нукерами. Мать убитых, всегда
питавшая ненависть к Даниял султану, обвиняла его в убийстве своих сыновей. Для расследования этого дела в Илису
был отправлен генерал-майор Антропов. В ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств виновности
Даниял султана и в итоге с него были сняты все подозрения.2
Даниял-султан (1831-1844) являлся последним правителем Илисуйского султанства, завоёванного Российской
империей в 1803 году.3 Вскоре после подавления царскими
войсками Джарских восстаний 1830 и 1832 годов царское
правительство приступило к ограничению прав соседнего
илисуйского султана. Хотя официально илисуйские султаны
не поддержали вышеуказанные восстания, но большая часть
населения султанства принимала в них самое активное участие. После подчинения Джаро-Белоканских обществ, как
правильно отмечал И.П.Петрушевский, “...оставление Даниялсултана в роли хотя бы вассального и мелкого, но государя,
казалось теперь правительству ненужным и даже небезо
пасным”.4
Отношение барона Розена к гр. Чернышеву от 1-го марта 1833 года,
с. 500-501
2 Там же.
3 Летифова Э.М. Указ.раб., с.58-59
4 Петрушевский И.П. Указ.раб., с.144
1
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В 1830 году Илисуйское султанство было подчинено
начальнику новообразованной Джаро-Белоканской области.1
Это подчинение явилось первым шагом, предпринятым российскими властями на пути уничтожения государственности, традиции которой были созданы и упрочивались династией султанов на протяжении трёх столетий.2 На первых
порах это ограничение касалось лишь военных вопросов.
Несмотря на притеснения, Даниял султану всё-таки удалось максимально ослабить вмешательство российских властей во внутренние дела султанства. Хотя правительство и
опасалось роста влияния Даниял султана в области, тем не
менее оно было вынуждено терпеть его, так как он обладал
хорошими организаторскими способностями. По этой причине в 1839 году беспокойный Рутульский магал был также
передан под управление Даниял султана.
Вторым ударом для султанства явилось введение в действие “Проекта преобразования о губерниях” от 17-го апреля
1840 года.3 Согласно этому проекту, Джаро-Белоканская
область была переименована в уезд с причислением к
Грузино-Имеретинской губернии. Таким образом, в этом
проекте усматривался результат союза грузинских феодалов
с царскими колонизаторами.
Уезд был разделён на три участка: Белоканский,
Енисельский и Илисуйский. Даниял султан был превращён
в участкового заседателя Илисуйского участка ДжароБелоканского округа с сохранением султанского титула.
Полномочия Даниял-султана были настолько ограничены,
что ему разрешалось разбирать лишь маловажные споры и
преступления. Он обязан был обо всём докладывать уездному начальнику.4
Бакрадзе Д. Указ.раб., с.261
Летифова Э.М. Илисуйское восстание 1844 года против царизма.
- Tarix və onun problemləri, № 3/4. Bakı, 1999, s.37
3 Коцебу М.А. Сведения о Джарских владениях. ИГЭД, М., 1958, с.69
4 Коцебу М.А. Указ.раб., с.69
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Таким образом, Российская империя проводила последовательную политику уничтожения традиций государственности, расчленяя и ликвидируя территории бывших мусульманских владений.
С фактом вхождения Илисуйского султанства в состав
Грузино-Имеретинской губернии в качестве участка не могли
смириться ни султан, ни его подданные. В такой ситуации
Даниял-султан решил обратиться с прошением к самому
императору Николаю I. В своём письме к императору он
вполне открыто называл себя наследственным султаном и в
подтверждение своих слов приложил к письму фирманы,
полученные его предками от сефевидских шахов и турецких
султанов.1 Это письмо всерьёз насторожило царское правительство и вынудило его задуматься об избавлении от слишком непокорного и дальновидного султана. Правительство
не могло открыто устранить Даниял-султана, учитывая, что
он пользовался огромным влиянием как в Северном
Азербайджане, так и в соседнем Дагестане. Как верно отмечал П.И.Ковалевский: “Даниель-бек всегда имел на эту
область влияние и легко мог своим влиянием поднять её”.2
Учитывая расширение национально-освободительной борьбы
и движения мюридизма в соседнем Дагестане, подобный
поворот событий мог создать серьезные проблемы для
Российской империи.
Царское правительство решило пойти на некоторые
уступки, чтобы привлечь султана на свою сторону. Так, в
1842 г. Комитет по делам Закавказского края решил исходатайствовать Даниял-султану чин генерал-майора и предоставить управление султанством на основании правил,
утверждённых в 1831 году.3 С другой стороны, правительство намеревалось использовать влияние и способности
Коцебу М.А. Указ.раб., с. 72-73
Ковалевский П.И. Кавказ. История завоевания Кавказа, т.II. Петроград, 1915, с.235
3 Отношение кн. Чернышева к ген. Нейгардту от 12-го декабря 1842
года. АКАК, т.IX, д.615, с.727
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Даниял-султана в подавлении движения Шамиля. Однако планы
царского правительства оказались слишком запоздалыми.
После смерти Гамзат-бека в 1834 году имамом Чечни и
Дагестана единогласно был избран Шамиль, поставивший
непременным условием своего согласия занять этот пост
“беспрекословное повиновение ему во всех мерах, к которым он сочтёт нужным прибегать”.1 С приходом к руководству движением мюридизма в соседнем Дагестане имама
Шамиля оно приняло особенно широкий размах. Шейх
Шамиль сочетал в себе редкие дарования воина и администратора, которые способствовали превращению руководимого им национально-освободительного движения в серьёзную угрозу для целостности Российской империи.2
Даниял-султан, убедившись в истинных замыслах российского правительства ликвидировать и его формальную
власть над территорией Илисуйского султанства, то есть
после 1840 года, с 1841 года вступил в секретные переговоры с имамом Шамилём.3 Шамиль был заинтересован в
присоединении к себе сильного союзника, поэтому он с
большим вниманием следил за всеми событиями, происходившими в Илисуйском султанстве. Получив сведения о
чрезмерных притеснениях Даниял-султана со стороны
нового военного начальника Джаро-Белоканского округа
генерала Шварца, Шамиль стал ещё настойчивее добиваться
привлечения Даниял-султана на свою сторону. Однако султан не торопился с присоединением к Шамилю даже после
получения от него послания следующего содержания: “
Я намерен идти в Илису, и через три дня байрак мой будет
развеваться на твоём доме; я слишком долго дожидался твоего прихода и теперь иду к тебе сам ”4 (94, с.1482).
Кавказский сборник, т. XX. Тифлис, 1899, с.255
История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). Под
ред. А.Л.Нарочницкого. Москва, 1988, с.145
3 Дневник полковника Руновского, состоявшего приставом при Шамиле во время пребывания его в гор. Калуге с 1859 по 1862 гг. АКАК,
т.IX. Тифлис, 1883, с.1481
4 Дневник полковника Руновского, с. 1482
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Сдержанность Даниял-султана объяснялась тем, что он
не хотел быть зависимым ни от царского правительства, ни
от Шамиля.
На послание же Шамиля, в котором звучали угрожающие ноты, султан отвечал, что нужно подождать некоторое
время. и он присоединится к нему при первом удобном случае.1 Последней попыткой Даниял-султана разрешить конфликт мирным путём явилось его ультимативное письмо
генералу Нейгардту от 4-го июня 1844 года, которое заканчивалось открытым требованием удовлетворить его просьбы
о возвращении ему своих владений.2 Не получив ответа,
Даниял-султан начал готовиться к восстанию против российских властей.
5-го июня 1844 года Даниял-султан вместе со своими
подданными торжественно присягнул в Джума-мечети в
Илису о вступлении в совместную национально-освободительную борьбу с Шамилём против Российской империи.
Этот акт явился большим ударом для царского правительства на Кавказе и крупным успехом для Шамиля. Русский
историк П.И.Ковалевский дал довольно точную оценку значения вступления Даниял-султана в совместную борьбу с
Шамилём: “Шамиль одержал великую победу – присоединением к нему Элисуйского султана Даниель-бека. Его владения были не велики, но сам он был человек умный, храбрый и влиятельный”.3
Однако и здесь не обошлось дело без армянской руки:
приставленный к Даниял султану переводчик Камсаракан,
армянин по происхождению, узнав о намерении султана
поднять восстание и присоединиться к Шамилю, решил
тайно донести об этом генералу Шварцу. Однако его донесение попало в руки в самого султана, который сразу же приказал казнить Камсаракана за предательство, а его тело
Дневник полковника Руновского, с. 1482
Там же, с.729
3 Ковалевский П.И. Указ.раб., с.235
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выбросить в реку Курмук.1 В то же время Даниял султан
разослал своих людей в Белоканский округ и Шекинский
уезд с призывом присоединиться к восстанию. С той же
целью он отправил в Ширван потомка ширванских ханов
Азад хана.2 Однако последний был арестован русскими в
Арешском магале.
Несмотря на героическую борьбу восставших под предводительством Даниял-султана, 21-го июня 1844 года восстание было с жестокостью подавлено стянутыми в Илису
многочисленными, вооружёнными до зубов российскими
войсками под командованием генерала Шварца.3 Слишком
неравны были силы, к тому же русские войска заранее отрезали путь населению соседних Джаро-белоканских обществ
и Шекинского ханства, намеревавшемуся присоединиться к
восстанию.
Шамиль также отправил на помощь к восставшим мюридов во главе с наибом Башир беком. Однако последний
решил занять выжидательную позицию, а когда узнал о пора
жении Даниял-султана, то удалился в горы по Мухахскому
ущелью.4 По возвращении Башир бека в горы, Шамиль
отстранил его от должности наиба за трусость.5
В таких условиях, когда восставшие могли полагаться
лишь на свои небольшие силы, исход восстания был очевиден. Однако илисуйцам удалось нанести существенный
урон войскам генерала Шварца, хотя последний и старался в
своих рапортах приуменьшить число своих потерь. По его
данным потери русских при взятии Илису составили: убиОтношение ген. Нейгардта кн. Чернышеву от 21 июня 1844 года.
АКАК, т.IX. Тифлис, 1883, с.733
2
Отношение ген.-м. Шварца ген. Нейгардту от 6 июня 1844 г. АКАК,
т.IX, д.621. Тифлис, 1883, с.729
3 Летифова Э.М. Илисуйское восстание 1844 года против царизма,
с.40
4 Рапорт ген.-м. Шварца ген.Нейгардту от 25 июня 1844 г. АКАК, т.
IX, д.623. Тифлис, 1883, с.736
5 Летифова Э.М. Северо-западный Азербайджан: Илисуйское султанство, с.70
1
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тых 5 обер-офицера, 68 офицеров из нижних чинов; раненых: 1 штаб-офицер, 7 обер-офицера 283 нижних чинов.1 По
сведениям же Даниял султана, потери русских убитыми и
ранеными составляли 500 человек.2 Среди тел илисуйцев,
оставшихся в завалах, русскими было обнаружено немало
тел шекинцев, пришедших поддержать восстание.3
Селение Илису подверглось варварскому разрушению.
Об этом с гордостью хвастался генерал Шварц в рапорте
генералу Нейгардту: “Местечко Елису, имеющее до 600
каменных домов, я разоряю до основания. С уничтожением
этого разбойничьего гнезда можно только надеяться на
водворение спокойствия в бывших владениях султана; я
оставляю здесь только мечеть и султанский дом, который
может служить удобным помещением для батальона. По
уничтожении окружающих этот дом построек и садов будет
видно, может ли он вместе с тем служить и укреплением”.4
После подавления восстания 1844 года Илисуйское султанство было официально ликвидировано царским правительством. Территория султанства была разделена на две
части: Горный магал, включавший территорию султанства
на севере Главного Кавказского хребта, был включён в
состав Самурского округа, и Илисуйское приставство, включавшее низменные территории султанства.5 Илисуйское
приставство причислялось к Джаро-Белоканскому, а впоследствии к Закатальскому округу6 (100, с.440).
В результате этой “дальновидной” меры царского правительства часть территории Илисуйского султанства, а
именно – селения Горного магала (Гельмец, Курдул, Микик,
1 Рапорт ген.-м. Шварца ген.Нейгардту от 25 июня 1844 г. АКАК,
т. IX, д.623. Тифлис, 1883, с. 736
2 Дневник полковника Руновского…, с.736
3
Рапорт ген.-м. Шварца ген.Нейгардту…, с.739
4 Рапорт ген.-м. Шварца ген.Нейгардту…, с.736
5 Проект положения об управлении Дагестанской областью. АКАК,
т.ХП. Тифлис, 1904, с.434
6 Там же, с.440
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Хиях, Цахур, Муслах и Сёгут), осталась за пределами
Северного Азербайджана.
Таким образом, Российской империи удалось расчленить
и ликвидировать последний форпост борьбы против колониальной политики на территории Азербайджана и тем самым
заложить фундамент политики дальнейшего натравливания
мусульманских народов Кавказа друг против друга.
4. Участие Даниял султана в освободительной борьбе
совместно с имамом Шамилем
Поняв, что восстание обречено на поражение, илисуйские отряды во главе с Даниял-султаном вынуждены были
отступить по Сарыбашскому ущелью. После отступления в
горы Даниял-султан со своими сподвижниками присоединился к Шамилю, который принял его самым радушным
образом. Вскоре Шамиль назначил его наибом в Ирибе, а
впоследствии – мудиром нескольких обществ, находившихся по соседству с Горным магалом Илисуйского султанства.1 М.Гаммер в своей известной книге “Шамиль.
Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и
Дагестана” среди нескольких доверенных лиц Шамиля,
занимавших совершенно особое положение, “стоявших вровень с имамом и не уступавших ему по силе и влиянию”
называет и имя Даниял-султана.2 Более того, Шамиль и
Даниял-султан вскоре породнились, так как сын имама Гази
Магомет женился на дочери Даниял-султана Керимет-бике.3
Даниял-султан, уже считавшийся народным героем в
Северном Азербайджане, стал одним из главных союзников
Шамиля, которому поручалось командование самыми крупными военными операциями мюридов против войск
Российской империи.
Дневник полковника Руновского…, с.1477
Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завое
вание Чечни и Дагестана. Москва, 1998, с.329
3 Там же, с.326
1
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Вскоре царское правительство осознало, какой удар был
нанесён по их позициям с присоединением Даниял султана
к Шамилю. С этого времени начинается пересмотр Российской
империей своего прежнего отношения к Даниял султану. Об
этом свидетельствуют строки из доклада кавказского
наместника князя М.С.Воронцова Николаю I: “... я занимался здесь секретным исследованием, могли ли быть
какие-либо причины с нашей стороны, которые бы побудили
сего храброго, но вспыльчивого азиатца (т.е. Даниял султана
– Э.Л.) к гнусному его поступку”.1
Из отношения М.С.Воронцова к военному министру
Чернышеву очевидна готовность царского правительства
простить Даниял султана: “…Хотя я не вполне доверяю
искренности и добросовестности Даниеля после гнусной
его измены, но, принимая во внимание, что оставление им
Шамиля могло бы произвести в теперешнем ходе дел переворот, для нас весьма полезный, и желая в этом отношении
сделать, что окажется возможным, я предписал генерал-лейтенанту князю Бебутову, путём, который он признаёт удобнейшим, известить бывшего султана, что зная беспредельное милосердие Г.И., я готов ему прощение объявить…”.2
Российское правительство предлагало Даниял султану личную безопасность и денежное содержание, а также проживание в одном из внутренних городов России. Таким образом, правительство надеялось, что переход Даниял султана
на сторону России мог послужить примером для других
неподчинявшихся мусульманских владений.3
Однако эти переговоры остались безрезультатными, так
как султан не согласился с предложенными условиями. Он
не мог смириться с поражением и намеревался вернуть султанство обратно.
Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в
20-60 гг. XIX в., ч.I., Москва-Ленинград, 1936, с.81
2 Отношение гр. Воронцова к гр. Чернышеву от 13 апреля 1845 г.
АКАК, т.Х, д.351. Тифлис, 1885, с.3471
3 Отношение кн. Чернышева к ген. Нейгардту от 12-го декабря 1842
года. АКАК, т.IX, д.615, с.348
1
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Российские власти даже после подавления Илисуйского
восстания и учреждения здесь нового управления, не могли
полностью подчинить себе местное население, которое продолжало признавать власть Даниял султана. В такой обстановке султану удалось сначала изолировать от русских Горный
магал так, что ни пристав и никто вообще из представителей
царской администрации не смел там показываться.1
К 1847 году обстановка на территории бывшего Илисуйс
кого султанства крайне обострилась. Как писал известный
русский военный историк А.Зиссерман, назначенный с 1848
года илисуйским приставом, “…Элисуйское владение очутилось в таком положении, что султан считался как бы
отсутствующим хозяином, но распоряжался, и приказания
его, для приличия прикрытые таинственностью, исполнялись немедленно и гораздо охотнее и исправнее наших
распоряжений”.2
Одной из действительных мер, предпринятых Даниял
султаном для подъёма своего народа на борьбу против колониальной политики царизма, была отправка в свои владения
групп мухаджиров, состоявших в основном из илисуйцев,
находившихся при нём. Мухаджиры отрекались от всего
мирского и посящали себя служению исламу и борьбе с
неверными. Во главе первой такой группы был отправлен
Бахарчи-мухаджир, имя которого приобрело громкую славу
даже за пределами Илисуйского султанства, вплоть до
Тифлиса, до самых высших начальствующих сфер.3 Группы
мухаджиров, прозванные в народе “гачагами” появлялись в
разных селениях султанства одновременно в составе 10-25
человек, что практически делало их неуловимыми для представителей царской администрации. Как отмечал А.Зиссер
ман: “Явилась сила, окончательно оспаривавшая у нас
власть; наши требования, наши угрозы население стало,
1 Зиссерман А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе. Ч.1 (1842-1851).
СПб., 1879, с.289
2 Там же.
3 Зиссерман А.Л. Указ.раб., с.290
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наконец, просто игнорировать... Дороги стали просто беспро
ездными”.1
Таким образом, российское управление, учреждённое на
территории Илисуйского султанства, потеряв власть над
населением, оказалось к 1847 году в критическом положении.
В сложившейся ситуации Даниял султан стал готовиться
отвоевать своё владение у русских. Однако о его планах
стало известно генерал-лейтенанту Шварцу. Хотя сведения
лазутчиков о путях наступления Даниял султана были противоречивыми, Шварц всё же стянул огромные военные
силы к округу.
4-го мая 1847 года, на рассвете, Даниял султану удалось
взять Илису. В то же время он отправил в Белокан наибов
Адалова и Мола Шабана с мюридами. Взяв Илису, сподвижники султана арестовали илисуйского пристава Мелешко и
его помощников Хаджи Аббаса и Хан Баба бека, которых
Даниял султан казнил.2
Взятие Даниял султаном Илису вновь подняло на ноги
население не только в его владении, но и в соседних областях. Встревоженные таким размахом восстания, российские власти приступили к срочному стягиванию огромных
военных сил для подавления восстания в округе. В то же
время, усилия Нухинского уездного начальника собрать из
местных жителей милицию в 4 тысячи, человек для подавления восстания не имели успеха. Шекинцы не стали сражаться против илисуйцев и, проигнорировав приказ начальника, разошлись.3
В этой борьбе илисуйцев также поддерживали и жители
некоторых селений Джаро-Белоканского округа. Об этом
1 Журнал ген.-л. Шварца о военных происшествиях в Джаро-Белоканском военном округе с 6-го по 13-е мая 1847 г., АКАК, т.Х, д.357.
Тифлис, 1885, с.352
2 Журнал ген.-л. Шварца о военных происшествиях в ДжароБелоканском военном округе с 6-го по 13-е мая 1847 г., АКАК, т.Х,
д.357. Тифлис, 1885, с.352
3 Там же.
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писал в своём донесении генерал Шварц: “…Катехцы большею частью присоединились к неприятелю. Одно только
селение Талы оставалось нам верным: жители других селений, не видя вблизи наших войск, снова начинали колебаться и на народном собрании шумно говорили об общем
восстании”.1
В такой ситуации генерал Шварц решил не медлить и
6-го мая двинулся с войсками на Илису. С ним было 9 рот
пехоты, команда сапёров, 200 казаков, 2 горных и 2 лёгких
орудия. В ходе похода он присоединил к себе два лёгких
орудия 21-й артиллерийской бригады и взвод крепостных
ружей Тифлисского полка.2 В это же время генерал-майор
Бюрно стоял с 3-мя ротами Первого Тифлисского батальона
и ротою сапёров у Гахского ущелья. На его усиление прибыли ещё 400 человек 28-го Донского казачьего полка.
Даниял султан, оставив часть своих сил, перешёл через
горы в соседнее ущелье и заняд селение Гум. Генерал-майор
Бюрно перешёл в Гахское укрепление и занял селение
Илису. 7-го мая генерал Шварц двинулся к селению Гум,
чтобы вытеснить Даниял султана. В завязавшемся неравном
бою Даниял султан вынужден был отступить в горы, в сторону Мухахского ущелья.3
Таким образом, вторая попытка Даниял султана освободить свои владения от русских войск, закончилась неудачей.
Причиной этому был тот факт, что вся северо-западная территория Азербайджана была занята русскими войсками. Как
писал генерал Шварц, “…неприятель и волнующиеся
жители не видели ни одного пункта долго без войск”.4
Несмотря на второе поражение Даниял султана и его
сподвижников, царское правительство считало, что события
1
Журнал ген.-л. Шварца о военных происшествиях в Джаро-Белоканском военном округе…, с.352
2 Там же.
3 Там же.
4 Журнал ген.-л. Шварца о военных происшествиях в ДжароБелоканском военном округе…, с.352
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могут иметь продолжение. Исходя из этих соображений,
власти стали высылать дополнительные батальоны на так
называемую Лезгинскую Кордонную линию, а управление
приняло преимущественно военный характер.1
После поражения Илисуйского восстания 1847 года
Даниял султан отступил в горы и продолжил национальноосвободительную борьбу вместе с имамом Шамилем.
Однако к концу 40-х годов XIX века национально-освободительное движение на Кавказе вступает в полосу военных неудач. В 1849-1852 годах русские войска достигли
крупных успехов в Чечне, что поставило Шамиля в затруднительное положение. В связи с ухудшающейся ситуацией
Шамиль и его приближённые стали всё больше обращаться
за помощью к иностранным государствам.2 Первым делом
Шамиль обратился к турецкому султану. В деле налаживания контактов со Стамбулом Шамиль пользовался услугами
подданных Даниял-султана – илисуйцев, которые могли ездить
туда прямой дорогой. Даниял-султан также играл большую
роль в переписке между турецким султаном и Шамилем, так
как письма писались обычно на тюркском языке.3
Но помощь Османской империи в тот период ограничивалась лишь обещаниями и моральной поддержкой. Дело в
том, что к этому времени Порта, дважды проигравшая войну
с Россией и напуганная движением на Стамбул египетского
паши Мухаммеда Али, прежде всего беспокоилась о собственной судьбе.4
В такой ситуации Даниял-султан предложил Шамилю
более широкий план действий, суть которого заключалась в
создании на Кавказе независимого мусульманского государства под временным протекторатом Турции.5 Для осущестЗиссерман А.Л. Указ. раб., с.291
История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). Под
ред. А.Л.Нарочницкого. Москва, 1988, с.152, 160
3 Гаммер М. Шамиль…, с.362
4 История народов Северного Кавказа…, с.161
5 Дневник полковника Руновского…, с. 1483
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вления своего плана он считал необходимым отправиться во
главе делегации из 15-ти человек в Турцию, Англию и
Францию с воззванием о помощи. За готовность этих держав оказать Шамилю нужное содействие Даниял-султан
вполне ручался, зная об обострившихся международных
противоречиях на Балканах, Малой Азии и на Кавказе
между Россией и западными державами – Англией и
Францией в преддверии Крымской войны 1853-1856 гг.1
В военных планах союзников Кавказу отводилось чрезвычайно важное место, поскольку он имел огромное стратегическое значение, тем более что здесь продолжалось национально-освободительное движение Шамиля, расшатывавшее
позиции Российской империи на Кавказе.
Даниял-султан также предупредил Шамиля, что для
написания обращений к главам европейских держав требуется знание их особого порядка и этикета, незнакомых даже
ему.2 По этой причине Даниял-султан попросил у Шамиля
выдачу ему бланков для писем с приложением его именной
печати и обещанием собственноручно оформить обращения
по прибытии в Турцию, когда он вполне достаточно познакомится со всеми необходимыми для этого условиями.3
Стремление Даниял-султана использовать противоречия
между Англией и Турцией с одной стороны и Россией с другой, в целях обеспечения успеха национально-освободительному движению свидетельствует о том, что он был
искусным и дальновидным политиком, прекрасно ориентировавшимся в международной ситуации того времени. Он
излагал свой план перед Шамилём в присутствии его сына и
зятя Даниял-султана Гази Магомеда и нескольких приближённых. Выслушав Даниял-султана, некоторые советники,
недовольные возрастающим уважением Шамиля к его личИстория народов Северного Кавказа…, с.184
Дневник полковника Руновского…, с. 1484
3 Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа X-XVII
в.в., М., Наука, 1966
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ности, стали усматривать в его плане “проявление непомерного честолюбия”.
Как известно, с конца 40-х годов XIX века внутри национально-освободительного движения Шамиля обострились
противоречия. Это обострение, прежде всего, было вызвано
официальным провозглашением сына Шамиля Кази Маго
меда в конце марта 1848 года наследником имама. Вскоре
после этого Кази Магомет был назначен наибом Караты,
затем – мудиром (мудиры управляли несколькими наибствами – Э.Л.). Против семейного наследования поста имама
всенародно выступил тогда Хаджи-Мурат. Он заявил, что
после смерти Шамиля сам мог бы занять этот пост.
Результатом такого выступления Хаджи-Мурата явилось то,
что Шамиль под благовидным предлогом сместил первого с
должности мудира.1 Это привело к известным событиям,
повлекших за собой измену Хаджи-Мурата, затем его бегства в области северо-западного Азербайджана и гибель от
рук русских.
Пользуясь подозрительностью Шамиля, усилившейся в
последнее время из-за противоречий в правящей верхушке
имамата, приближённые стали уверять его в том, что
Даниял-султан, добившись осуществления своего грандиозного плана, задумался бы воспользоваться плодами собственных трудов, и тогда, если бы представилась необходимость удалить для этого Шамиля или его наследника, то он
сделал бы это не задумываясь.2 Такие доводы советников
возымели своё действие на Шамиля и он стал относиться с
некоторым недоверием и опасением к Даниял-султану.
Шамиль отклонил его план, так как вследствие интриг
своих приближённых начал видеть в Даниял-султане своего
соперника.
В действительности же Даниял-султан объективно оценивал реальные возможности движения Шамиля и понимал,
что в одиночку они не смогут достичь успеха, тем более что
1
2

Гаммер М. Шамиль., с. 331
Дневник полковника Руновского…, с.1484
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в национально-освободительном движении горцев Кавказа
наметился спад из-за наличия противоречий среди руководства. Однако позже, убедившись в правоте Даниял султана,
в 1854 году Шамиль всё же вступил в переговоры с англофранко-османским командованием.1
Турецким командованием и европейскими генералами
был разработан план наступления турецких войск через
Ахалкалаки и Ахалцых к Сурамскому перевалу с дальнейшим вступлением в Тифлис, воссоединившись по пути с
силами Шамиля.2
По договорённости с турецким главнокомандующим,
горцы под предводительством Шамиля, Даниял султана и
Гази-Магомеда вступили на территорию Грузии для соединения с турецкими войсками. Однако этот запоздалый поход
оказался неудачным, так как военная кампания 1854 года на
Кавказском театре военных действий была проиграна
Османской Турцией.3
После окончания Крымской войны в 1856 году
Российская империя вновь сконцентрировала своё внимание
на Кавказе. Вследствие успешного наступления российских
войск, национально-освободительное движение под предводительством имама Шамиля стало терпеть одно поражение
за другим. Постепенно все общества и наибы Шамиля стали
переходить на сторону русских, вследствие чего силы
Шамиля ослабели.
Однако несмотря на это, Даниял султан не складывал
оружия и решил не оставлять Шамиля и до последней возможности сражаться с царскими войсками.4 Лишь в августе
1859 года, когда Даниял султан понял, что борьба окончательно проиграна после того, как он сам писал позже, “…
сдались ему (царю) все наибы и главы Шамиля и их вилайеты”, он сложил оружие и сдался российским властям. Это
Дневник полковника Руновского…, с.1484
История народов Северного Кавказа…, с.188
3 Там же.
4 Дневник полковника Руновского…, с. 1484
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произошло 7-го августа 1859 года, когда был покорён Ириб,
оборону которого возглавлял Даниял султан.1
Как видно, несмотря на попытки имперских историков
представить Даниял султана в качестве изменника, предавшего вначале царя, а затем и Шамиля, исторические факты
свидетельствуют об обратном. Даже 25-го августа 1859 года,
при сдаче Гуниба Шамилем, Даниял султан выступал в роли
посредника в переговорах между ним и русскими.2
После сдачи царскому правительству, Даниял султан
некоторое время находился в Тифлисе, а затем ему разрешили переселиться в Шеки. Вопреки его желанию, ему
было запрещено возвращаться в Илису.3 Однако будучи
человеком, ценившим свободу превыше всего, Даниял султан не мог находиться в положении заключённого и в 1869
году переселился вместе с семьёй в Турцию.4
В последнее время как в Азербайджане, так и за рубежом,
издано немало работ, посвящённых национально-освободительному движению горцев Кавказа под предводительством
имама Шамиля, тем не менее роль Даниял султана в этом
движении не нашла в них достойного места. Учитывая это,
мы попытались в определённой степени восстановить историческую справедливость и осветить заслуги героического
сына Азербайджана Даниял султана Илисуйского, на протяжении 15-ти лет являвшегося одним из ближайших сподвижников имама Шамиля.

Хроника Мухаммеда Тахира Ал-Карахи. О дагестанских войнах в
период Шамиля. Под ред. И.Ю.Крачковского. Москва-Ленинград, 1941,
с.255
2 Дневник полковника Руновского…, с.1172
3 Хроника Мухаммеда Тахира Ал-Карахи…, с.255
4 Генеалогическая таблица Елисуйских султанов. АКАК, т.III. Тифлис,
1869, с.326
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II FƏSİL
ŞİMAL-QƏRBİ AZƏRBAYCAN
XVIII–XIX ƏSRLƏRDƏ
§ 1. Car-Balakən camaatlığının XVIII əsrdə Səfəvilərlə
və gürcü çarları ilə mübarizəsi
XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövləti tənəzzül dövrünü
yaşayırdı. Səfəvi hökmdarı şah Hüseyn dövlət işlərini özünün
inanılmış adamlarına həvalə etmişdi. Şahın hakimiyyəti isə
yalnız onun titulunda qalmışdı.1
Həmin dövrdə Səfəvilərin uc torpaqlarında, xüsusilə də CarBalakən camaatlığının yerləşdiyi bölgədə də siyasi vəziyyət
dəyişmişdi. Gürcü çar nəslinin nümayəndələri əvvəlki statuslarını
itirmişdilər. İndi ancaq Səfəvi şahlarının etimadını qazanmış və
İslam dininin Şiə məzhəbini qəbul etmiş gürcü şahzadələri vali
statusunda ölkəni idarə etmək səlahiyyəti əldə edirdilər. Belə bir
şəraitdə şah Hüseyn Səfəvilərin XVI əsrdən bəri bölgədə apardığı
siyasi kursu dəyişdirdi. Şiə gürcü çarlarına daha çox etimad
göstərən şah, sələflərinin dövlətin “uc torpaqlarının qoruyucusu”
missiyasını etibar etdikləri car-balakənlilərə və ilisululara
əvvəlki diqqəti göstərməkdən imtina etdi. 1703-cü ildə Şiəliyi
qəbul etmiş gürcü şahzadəsi III David (1703–1722) Kaxeti valisi
təyin edildi. Bununla da Səfəvilərin bölgədə maraqlarını qorumaq
vəzifəsi Şiəliyi qəbul etdikdən sonra İmamqulu xan adı verilmiş
gürcü şahzadəsinə həvalə edildi. Vaxuştinin yazdığına görə, carbalakənlilər Səfəvilər dövlətinin ona verdiyi səlahiyyətləri tanımaq
məcburiyyətində qaldılar və vergi ödəməyə söz verdilər.2
İmamqulu xan (III David – A.M.) hakimiyyəti ələ alan kimi,
Car-Balakənə qarşı mübarizəyə başladı. Güclü müsəlman dövlə
tinin yaranması ilə barışa bilməyən İmamqulu xan və onun ətra
1 Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. Баку,
1948, с.63-65; Сборник материалов для описания местностей и племен
Кавказа. Вып.XXXI, Тифлис, 1902, с.18-19
2 Вахушти Багратиони. История царства грузинского. Тбилиси, 1976,
с.164
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fındakı gürcü knyazları Səfəvi sarayının etimadından istifadə
edərək, bu əraziləri qaytarmaq niyyətində idilər. 1706-cı ildə
vali Kaxetinin xristian əhalisi ilə “aramsız düşmənçilik edən”
carlıları cəzalandırmaq məqsədilə bütün Kaxetidən, tuşin, pşav
və xevsurlardan qoşun topladı və Car-Balakənə hücum etdi. Car
kəndi yandırıldı. Lakin müsəlman car-balakənlilərin nəzarəti
altında olan əraziləri ələ keçirmək mümkün olmadı. Carlıların
ciddi müqaviməti kaxetinləri geri çəkilməyə məcbur etdi.1
1707-ci ildə Car-Balakən camaatlığında şah Hüseynin
siyasətinə qarşı böyük üsyan qalxdı.2 İmamqulu xan yaranmış
vəziyyətdən öz xeyirlərinə istifadə etməyə çalışan Kaxeti zadə
ganlarının təhriki ilə yenidən böyük qoşunla Car-Balakən cama
atlığına hücum etdi. Lakin 1706-cı il hadisələrindən dərs alan
gürcülər bu dəfə birbaşa Cara yox, Çardaxlar kəndinə3* hücum
etdilər.
Gürcülər yollarının üstündəki kəndləri yandıraraq, viran
etdilər.4 Vaxuştinin qeyd etdiyinə görə, dağətəyi ərazidə yerləşən
kəndlər talan edilərək yandırıldı. Kaxeti qoşunlarına “burada heç
kim müqavimət göstərə bilmədi”.5 Gürcü qoşunları Çardaxlar
kəndinin girəcəyində dayandılar. Kaxeti valisi İmamqulu xan
bütün saray əhli və mühafizə dəstəsi ilə burada qaldı. Çoxsaylı
qoşununa arxayın olan İmamqulu xan qələbə çalacaqlarına əmin
olduğundan, özü şəxsən döyüşə getmədi. Süfrə açdırdı, Şərq
musiqisinin sədaları altında əylənməyə başladı. Qoşun isə kəndə
hücum etdi. Kəndin müdafiəsinə Car-Balakənin hər yerindən
döyüşçülər gəlmişdi. Onların köməyilə çardaxlılar işğalçılara
Айтберов Т.М.Закавказские аварцы: этнос, государственность, законы
(VIII – начало XVIII вв.). ч.I. Махачкала, 2000, с.21
2
Алиев Ф.М. Антииранские выступления и борьба против турецкой
оккупации в Азербайджане в первой половине XVIII века, Баку, 1975,
с.17
3* Muxax dərəsinin girişində yerləşən Cardaxlar kəndi strateji əhəmiyyət
daşıyırdı. Mənbələrdə adıçəkilən qədim Ləkit yolu buradan keçirdi. Bu yola
nəzarəti ələ keçirdikdən sonra Carı tutmaq çətin deyildi.
4 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car Səlnaməsi. Ərəbcədən tərcümə, giriş,
şərşlər və qeydlər S.Süleymanovanındır. Bakı, 1997, s.21, 85-86, q.3
5 Вахушти Багратиони. История царства грузинского, с.165
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ciddi müqavimət göstərirdilər. Lakin çoxsaylı gürcü qoşununun
hücumunun qarşısını almaq və əks hücuma keçmək elə də asan
deyildi. Buna görə də Çardaxlar kəndində düşmənə ciddi müqa
vimət göstərən altmış nəfər car-balakənlilər eyni vaxtda İmam
qulu xanın kəndin girəcəyindəki düşərgəsinə də qəfil hücum
etdilər. Onlar dəqiq atəşlə Kaxeti qoşununa komandanlıq edən
bir neçə tavadı öldürdükdən sonra, əlbəyaxa döyüşə girdilər. Bu
kaxetinlərin düşərgəsində elə bir çaxnaşma yaratdı ki,
mühafizəçilər İmamqulu xanı döyüş meydanında qoyub qaçdılar.
Tuşinlər müdafiəsiz qalan İmamqulu xanı əsir düşməkdən güclə
xilas edərək, Qanığın o tayına – sağ sahilinə keçirdilər.1
Beləliklə, car-balakənlilərin planı baş tutdu. Müdafiəni yararaq, Çardaxlar kəndinə daxil olmuş gürcü döyüşçüləri İmamqulu
xan və onun ətrafının döyüş meydanından qaçdıqlarını eşidən
kimi, öz mövqelərini ataraq qaçdılar. Bu qaçaqaçda kaxetinlərdən
çoxlu ölənlər oldu. İmamqulu xanın buraya gətirdiyi var-dövləti,
o cümlədən qarət olunmuş kəndlərdən yığılanlar car-balakənlilərə
qaldı.2 Car salnaməsində də kaxetinlərin saysız-hesabsız qənimət
qoyaraq geri çəkildikləri göstərilir.3
Çardaxlar kəndindəki qələbə car-balakənlilərin siyasi gücünü
artırdı və mövqelərinin güclənməsində mühüm rol oynadı. Bunu
hadisələrin inkişafı da təsdiq edir. Belə ki, döyüşdən sonra Kaxeti
kəndlilərinin Car-Balakənə qaçması halları artdı. Kəndlilər dəstədəstə Car-Balakənə qaçaraq, müsəlman camaatın himayəsinə
sığınırdılar. İ.P.Petruşevski bunu sadə kaxetinlərin “sinfi etiraz
hissləri” ilə bağlayır.4 Əlbəttə, sadə kəndlilərin gürcü tavad və
mouravlarının zülmündən qaçmaları faktını istisna etmək doğru
olmaz. Lakin bu hadisənin daha dərin səbəbləri var idi. Qeyd
etmək lazımdır ki, Car-Balakən camaatlığına qaçan kaxetinlər
bir müddət gürcü çarlarının əsarəti altında olan və gürcüləş
dirməyə məruz qalmış ingiloylar, yəni alban tayfalarından biri
olmuş gellər idi. Gürcü çarlarının və gürcü kilsəsinin apardıqları
Вахушти Багратиони. История царства грузинского, с.165
Yenə də orada
3 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.21
4 Pertuşevski İ.P. Göstərilən əsəri, s.36
1

2

174

assimilyasiya siyasəti nəticəsində ingiloylar dillərini itirsələr də
(artıq ingiloylar gürcü dilində danışırdılar), etnik mənsubiyyətlə
rini itirməmişdilər. Onlar car-balakənlilərin Çardaxlar kəndin
dəki qələbəsindən sonra yaranmış vəziyyəti öz milli varlıqlarını
qoruyub saxlamaq üçün bir imkan hesab edirdilər. Buna görə də
Kaxeti valisinin nəzarət etdiyi ərazilərdən qaçaraq Car-Balakənə
gəlirlər və burada məskunlaşırlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, Səfəvi dövlətinin Kaxetidəki təmsil
çisi İmamqulu xanın Car-Balakənə yürüşləri (1706, 1708) carbalakənlilərlə Səfəvilər arasında münasibətləri tamamilə pisləş
dirdi. Kaxetinlərlə döyüşlərdən sonra, öz siyasi və iqtisadi gücünü
daha da artıran Car-Balakən camaatları xəyanətdə günahlandır
dıqları Səfəvilərə qarşı qalxdılar. 1711-ci ildə car-balakənlilər
saxurlarla birləşərək Səfəvilərin hakimiyyəti altında olan Şirvana
hücum etdilər. Şəki mahalında onların hücumlarının qarşısını
almağa çalışan Şirvan hakimi Həsənəli xanı öldürdülər, qoşu
nunu isə darmadağın etdilər. Bundan sonra üsyançılar Şamaxıya
hücum edərək şəhəri dağıtdılar.1
Azərbaycanda baş verən bu hadisələr zamanı Xaçmazdan
şimalda yerləşən Müşkür kəndinin camaatı Səfəvilərə qarşı birgə
mübarizə aparmaq üçün Qaytaq usmisi Əhməd xanla danışıqlara
başladı. Qeyd edək ki, həmin vaxt Tabasaranı tutaraq mövqe
lərini gücləndirmiş usmi Əhməd xan Səfəvilərə qarşı çıxışlara
başlamışdı.2
Müşkür kənd camaatının adından danışıqlar aparan Hacı
Davud Əhməd xanla ümumi razılığa gəlir və birgə üsyan planı
hazırlayırlar. Sünni müsəlmanları şiələrə qarşı silahlı mübarizəyə
qaldırmaq ideyası planın əsasını təşkil edirdi. Əslində, bu, rəsmi
dövlət dini şiəlik olan Səfəvilərə qarşı müharibənin elan olunması
idi. Çağırışdan dərhal sonra silahlanmış sünni əhali Şabrana
hücum edir və şəhər camaatının inadlı müqavimətini qıraraq
şəhəri tuturlar. Şabran yerlə-yeksan edilir. Bu qələbədən sonra
üsyan dalğası bütün vilayəti bürüyür. Qubalılar onların köməyinə
gəlmiş qaytaqlıların hərbi qüvvələri ilə birlikdə Xudatı ələ keçi
1
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rirlər. Səfəvilərin buradakı təmsilçisi sültan Əhməd xan öldürü
lür.1 Xudat tutulduqdan sonra, Qaytaq usmisi Əhməd xan Şimali
Qafqaz xalqlarından böyük qoşun toplayır. Öz hərbi qüvvələri
ilə Müşkürə gəlmiş Qazıqumuxlu Surxay xan da Əhməd xanla
birləşir. Onlar təxminən 30000 nəfərlik qoşunla Şirvan bəylər
bəyliyinin mərkəzi Şamaxını mühasirəyə alırlar. Lakin şəhəri ələ
keçirmək cəhdləri uğursuzluqla nəticələnir. Məqsədinə çatmayan usmi Əhməd xan Qaytağa dönür və burada Surxay xan
və başqaları ilə Şamaxını ələ keçirməyin yollarını müzakirə edir.
Lakin Əhməd xan şəhərə növbəti hücumda iştirak edə bilmir.
Çünki Səfəvi şahından aylıq məvacib alan Şamxal hakimi Girey
xan onları Şamaxıya hücum edəcəkləri halda, torpaqlarına hü
cumla hədələmişdi. Buna görə də o, Qaytağı qəfil hücumlardan
qorumaq üçün təhlükəsizlik tədbirləri görməli olur. Surxay xan
və Hacı Davudun başçılıq etdiyi qoşun isə Şamaxıya doğru
hərəkət edir. 1712-ci ildə 15 günlük mühasirədən sonra müttəfiqlər
şəhəri ələ keçirərək, Səfəvilərin buradakı təmsilçilərini və
tərəfdarlarını öldürürlər. Bundan sonra üsyançılar bir müddət
şəhəri əllərində saxlayırlar. Lakin tezliklə Səfəvilərə qarşı başla
yan üsyan yatırılır. Surxay xan öz vilayətinə qayıdır. Davud bəy
isə həbs edilir.2 1720-ci ilin əvvəllərində həbsxanadan qaçan
Davud bəy yenidən Səfəvilərə qarşı mübarizəyə başlayır. 1721-ci
ildə Davud bəy və Surxay xan böyük bir hərbi qüvvə ilə
Şamaxını tuturlar. Gəncə və İrəvan xanlarının 40 minlik ordusunu darmadağın edərək, Gəncəni azad edirlər. Hacı Davud
usmi Əhməd xanla Muğana, oradan isə Həştərxana yürüş edir və
Ərdəbili tutur. Beləliklə, XVIII əsrin 20-ci illərində Azərbaycanın
bir hissəsi üsyançıların nəzarətinə keçir. Səfəvilərin üsyançıların
nəzarəti altında olan ərazilərdəki hərbi dəstələrinə gəldikdə isə,
onların bir hissəsi məhv olur, bir hissəsi dağılır, qalanları isə
Bakı, Dərbənd, Gəncə kimi şəhərlərin qala divarları arxasında
qorunurdu.3
Бакиханов А. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991, с.125
Leviatov V.N. Göstərilən əsəri, s.69-70; Bakıxanov A. Göstərilən əsəri,
s.125
3 Т.Т.Мустафазаде Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII века. Баку, 1993, с.22
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1712-ci il hadisələrindən sonra car-balakənlilərin də İmam
qulu xanın idarə etdiyi Kaxetiyə hücumları intensivləşir. Artıq
Səfəvi şahından heç bir dəstək ala bilməyən vali nəzarəti altında
olan əraziləri qorumaq gücündə deyildi. Buna görə də iqamət
gahı Qara Ağacı1* tərk edərək Telavda məskunlaşır.
Qeyd edək ki, İmamqulu xanın geri çəkilməsi Tiflisdə çox böyük
narahatlığa səbəb olur. Tiflis valisi İese Poçt və Polis naziri
Zurabı, knyaz Zaza Avalaşvilini və Revaz Kaplanaşvilini hərbi
qüvvə ilə İmamqulu xana köməyə göndərir. 1714-cü ildə birləşmiş
gürcü qoşunları növbəti dəfə Car-Balakənə hücum edir. Lakin
car-balakənlilər gürcü hərbi qüvvələri üzərində parlaq qələbə
çalırlar. Bu döyüşdə gürcü qoşunlarına başçılıq edən 24 knyaz, o
cümlədən Zaza Avalaşvili, keçmiş Elisen (gürcülər ingiloyların
kompakt şəkildə yaşadıqları ərazini Elisen adlandırırdılar)
mouravı Merab öldürülür. Gürcü qoşunu isə darmadağın edilir.2
Car-balakənlilərlə gürcülər arasında növbəti döyüş isə Qanı
ğın sağ sahilində, Sığnaq mahalının ərazisində baş verir. Belə ki
1714-cü ildə car-balakənlilər Xunanı talan etdikdən sonra,
İmamqulu xan kömək üçün yenidən Tiflis valisi İeseyə müraciət
edir. İese spaspet Luarsabı qoşunla İmamqulu xanın köməyinə
göndərir. Qanığın sağ sahilində toplaşan gürcü hərbi qüvvələri
Car-Balakənə hücuma hazırlaşırdı. Lakin qarət məqsədilə
Qanığın sağ sahilinə, Sığnaq mahalına keçən car-balakənlilər
burada təsadüfən üz-üzə gəldikləri gürcü hərbi qüvvələrini
darmadağın edirlər.3
Qeyd edək ki, bu hadisə Car salnaməsində də öz əksini tapıb.
Burada verilən məlumata görə, həmin vaxt Cardan bir dəstə
qarət məqsədilə Kaxetinin kəndlərinə hücum etmişdi. Lakin az
qənimət ələ keçirdiklərinə görə Xizixin kəndi olan Cukaana
qədər getmişdilər.4 Geri qayıdarkən onlar Buzdağan təpəsinin
1
* Qara Ağac Car-Balakən camaatlığının Kaxeti ilə sərhəddində yerləşirdi.
Bura əvvəlcə Səfəvi, sonra isə Osmanlı dövlətinin rəsmi nümayəndələrinin
iqamətgahı olmuşdur.
2 Vaxuşti Baqrationi. Göstərilən əsəri, s.168
3 Vaxuşti Baqrationi. Göstərilən əsəri, s.168
4 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.21
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yanında Tiflis və Kaxeti valilərinin birləşmiş qüvvələri ilə rastla
şırlar. Döyüş başlanır. Car-balakənlilərin hücumlarına tab gətir
məyən gürcü hərbi qüvvələri döyüş meydanını tərk edərək
qaçırlar. Car-balakənlilər onları Cukaana qədər təqib edirlər.
Gürcülər tərəfdən çoxlu ölənlər olur. Car-balakənlilər böyük
qənimətlə geri qayıdırlar.1
Bu məğlubiyyətdən sonra vali İese yenidən Kaxetiyə hərbi
qüvvə göndərir. Lakin bu, Kaxetini car-balakənlilərin hücum
larından xilas etmir.2
Qeyd edək ki, yuxarıda təsvir etdiyimiz hadisələrin konkret
nəticəsi oldu. Belə ki, 1695-ci ildən başlayaraq car-balakən
lilərin Kaxetiyə aramsız hücumları və gürcü hərbi qüvvələri
üzərində qələbələri gürcü çarını real vəziyyətlə barışmaq və
keçmiş Qafqaz Albaniyası ərazisində meydana gəlmiş və artıq
formalaşmış yeni hərbi-siyasi qurumun, yəni Car-Balakənin
siyasi varlığını nəinki qəbul etmək, hətta qalib tərəf kimi ona
təzminat ödəmək məcburiyyətində qoydu. 1715-ci ildə Car, Tala,
Muxax və Haco Kaxeti valisi İmamqulu xanla onun hər il əlli
tümən, sonralar yüz tümən təzminat verməsi şərtilə sülh bağ
ladılar.3 Lakin car-balakənlilər bir il sonra sülhü pozdular.
Bu hadisələr türk mənbəsində – Bədrəddinzadə Əli bəyin
“Qaimə”sində belə təsvir edilir: “1128-ci ildə (1716-cı il) Əcəm
ölkəsinin qərb tərəfindən Car-Tala (mətndə Carxar gedir)4 adlanan dörd kənddən iki minə yaxın ləzgi Qanlı Şaban və Molla
Abdullahın başçılığı ilə Tiflis nahiyəsinə hücum etdilər. Üç il
dalbadal onlar Tiflis və Gəncə nahiyələrinə gecələr hücumlar
edir, evləri yandırır və qarət edir, uşaqları, qadınları əsir aparır,
yuxarı rütbəli adamları öldürürdülər. Atıcılıq qabiliyyətləri,
cəsurluqları və şücaətləri ilə məşhur olan kafir gürcülər isə
Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, с.21
Vaxuşti Baqrationi. Göstərilən əsəri, s.169
3 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.21
4 Ərəbdilli və ya əski əlifba ilə yazılmış mənbə və sənədlərdə CarBalakən Car-Tala adlanır. Osmanlı mənbəsi “Qaimə”də də Car-Tala yazılmış,
lakin səhf olaraq “car-xar” oxunmuşdur ki, bu da ərəb qrafikasındakı
oxşarlıqla izah olunur (Car salnaməsi, s.87, q.15).
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onları (car-balakənliləri) dəf etmələrinə və öldürmələrinə bax
mayaraq, (car-balakənlilərin) gücləri qarşısında tab gətirə bilmir
lər. …Şahın əyanlarından olan saxurlu Əli bəy… vasitəsilə onlar
arasında sülh bağlanır… 1135-ci ilədək (1722-ci il) onlar arasında
əmin-amanlıq olur, gürcülər hər il onları qonaq çağırır, ehtiram
göstərir və qiymətli hədiyyələr, mal verirlər…”.1
1721-ci ildə car-balakənlilər artıq Kaxetinin böyük bir hissə
sinə nəzarət edirdilər. Car salnaməsində verilən məlumata görə
Gürcüandan Bedağaradək2 olan ərazi Car-Balakən camaatları
arasında bölüşdürülmüşdü.3
Car-balakənlilərin güclərinin gündən-günə artması Səfəvilə
rin diqqətindən yayınmamışdı. Onlar bu gücün ya öz tərəfində
olmasını, ya da məhvini istəyirdilər. Əli bəy Bədrəddinzadənin
“Qaimə”sində də şahın onları dəfələrlə öz yanına çağırdığı və
ordusunda xidmət etmələrini təklif etdiyi qeyd edilir. Lakin daha
da “güclü, tələbkar, həmrəy olan” car-balakənlilərin müxtəlif
bəhanələrlə təklifdən boyun qaçırmaları şahı qane etmir. Şah
car-balakənliləri məhv etmək üçün Şirvan bəylərbəyi Hüseynəli
xanın komandanlığı altında 40 minlik qoşun göndərir. Onlar Tif
lislə Gəncə arasında düşərgə salırlar…. Adları çəkilən icmalar
bundan xəbər tutur və səhər tezdən Səfəvilərin ordusu üzərinə
hücuma keçirlər. Orduya komandanlıq edən sərkərdələri, o cüm
lədən Hüseynəli xanı öldürürlər, ordu məğlub olur. Mənbələrin
məlumatına görə, bu döyüşdə öldürülənlər o qədər çox idi ki,
meyidlərin iyindən döyüş meydandan nə insanlar, nə də vəhşi
heyvanlar keçə bilmirdilər, quşlar uçmur, insanlar isə daha bu
qısa yoldan istifadə etmirdilər.4 Bu döyüşdə car-balakənlilər
Мамедов К.М. “Каиме” Бедреддинзаде Али-бея. Известия АН
Азерб.ССР, Серия истории, философии и права, 1988, № 3, с. 71; Molla
Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.87,q.15
2 Salnamənin birinci nəşrində V.Xuluflu qeyd edir ki, XVIII əsrə aid
xəritədə iki Bedağar göstərilir. Biri Alazanın sağ sahilində Xizixdə, o biri isə
sol sahilində, Qavazdan cənubda (Car salnaməsi, s.88, q.22).
3 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.21
4 Мамедов К.М. “Каиме” Бедреддинзаде Али-бея, с.72
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çoxlu qənimət ələ keçirirlər. Vaxuştinin yazdığına görə, carlılar o
qədər qənimət əldə etmişdilər ki, dəvəni dörd manata satırdılar.1
1723-cü ilin əvvəllərində şah Hüseyn ona itaət göstərməyən
Kartli valisi VI Vaxtanqı hakimiyyətdən məhrum etdi, səlahiyyət
lərini isə Kaxeti valisi Məhəmmədqulu xana verdi. Məhəmməd
qulu xan öz vəzifəsini icra etmək üçün Tiflisə gələn kimi, CarBalakənin və İlisu sultanının hərbi qüvvələri buraya hücum
etdilər. 1723-cü il may ayının 5-i car-balakənlilərin və saxurların
birləşmiş qüvvələri Tiflisi tutdular. Və Məhəmmədqulu xandan
60 min tümən aldıqdan sonra sülh bağladılar. Sülhün şərtlərinə
görə, şiə Məhəmmədqulu xana yalnız sünni məzhəbini qəbul
etməsi şərtilə öz vəzifəsini icra etməyə icazə verilirdi.
Beləliklə, hadisələrin xronologiyası bir daha göstərir ki,
XVIII əsrin əvvəllərində, yəni Səfəvilər dövründə Car-Balakən
camaatlığı Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrin mərkəzində
yer alan nüfuzlu bir hərbi-siyasi quruma çevrilmişdi.
1. Car-balakənlilərin Osmanlılarla və Nadir şahla müna
sibətləri
XVIII əsrin 20-ci illərində Rusiya ilə Osmanlı dövlətləri arasında Azərbaycan, xüsusilə də onun Xəzərsahili vilayətləri
uğrunda mübarizə kəskinləşdi. Osmanlı imperiyasını qabaqlayan
çar Pyotr 1722-ci ildə Azərbaycanın Xəzərsahili vilayətlərini ələ
keçirdi. 1723-cü ilin yazında isə Osmanlı dövləti Cənubi
Qafqaza qoşun göndərdi. Kor İbrahim paşanın komandanlıq
etdiyi Osmanlı qoşunları Tiflisi tutdular. Burada osmanlı qarnizonları yerləşdirildi. Həmin ilin payızında Osmanlı ordusu
Cəncə, daha sonra isə İrəvan və Naxçıvana hücum etdi.
1724-cü il iyunun 27-də Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən Azərbaycanın böyük hissəsi
Osmanlı dövlətinə, Xəzərsahili vilayətlər isə Rusiyaya çatdı.
Car-Balakən camaatlığının ərazisi də Osmanlı dövlətinin nüfuz
dairəsinə keçdi. Lakin car-balakənlilər təxminən 4 il Osmanlı
dövlətindən vassal asılılığı qəbul etmədilər. Kaxetiyə və bura1

Vaxuşti Baqrationi. Göstərilən əsəri, s.170; Car salnaməsi, s.88, q.27
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dakı osmanlı qarnizonlarına hücumlar təşkil edərək itaətsizlik
göstərdilər. Yalnız 1728-ci ildə Car-Balakənlə Osmanlı dövləti
arasında sülh bağlandı. Həmin ilin yanvarında car-balakənlilər
vəzir İshaq paşanın vasitəsi ilə Osmanlı sultanı III Əhmədə
(1703–1730) müraciət edərək, ondan nəzarət etdikləri ərazilər
üzərində hakimiyyətlərini hüquqi cəhətdən təsdiq etməsini xahiş
etdilər. Elə həmin ildə sultan III Əhməd car-balakənlilərin
nəzarəti altında olan ərazilərin onlara məxsusluğunu təsdiq edən
fərman verdi.
Qeyd edək ki, osmanlılar Car-Balakənin bölgədəki hərbisiyasi nüfuzu barədə məlumatlı idilər. Kaxetidə sülhün bərqərar
olması üçün Car-Balakənin təminatının nə qədər vacib olduğunu
da bilirdilər. Buna görə də sultan III Əhməd car-balakənlilərin
nəzarət etdikləri ərazilər üzərində hakimiyyətini, onların
Osmanlı dövlətindən vassal asılılığını qəbul etmələri və əvvəllər
olduğu kimi yenə “sərhəd qoruyucusu” vəzifəsini yerinə
yetirmələri şərtilə təsdiq etdi.
1728-ci ilin sonlarında car-balakənlilər Osmanlı dövləti ilə
bir neçə ay davam edən barışığı pozaraq, onun nəzarəti altındakı
ərazilərə hücum etdilər. Nəticədə Car-Balakən camaatlığı Xizixi
özünə tabe etdi və xizixlilərdən yüz iyirmi nəfər işçi (qul) aldı.
Sonra isə car-balakənlilərin və dağıstanlıların birləşmiş qüvvə
ləri Kaxetinin Dağıstanla sərhəddində yerləşən Vaçin qalasına
hücum etdilər. Qeyd edək ki, həmin vaxt gürcü şahzadəsi
Teymuraz, gürcü zadəganları və Gürcüani, Vaçin, Bakursıx,
Kolak kəndlərinin (bu kəndlər Siğnağın dağətəyindən şimalşərqə tərəf yerləşirdi) əhalisi hücumlardan qorunmaq üçün bu
qalaya sığınmışdılar. Qala 6 gün mühasirədə saxlanıldı. Teymuraz
və onun yanındakı zadəganlar qaçdılar. Qaladakı kənd
sakinlərinin bir hissəsi Car-Balakənə, o biri hissəsi isə Dağıstana
qul verərək tabe olduqdan sonra, qalanı tərk edə bildilər.1
Bir müddət sonra isə car-balakənlilər osmanlı qarnizonunun
yerləşdiyi Topqarağaca hücum etdilər və qalanı 7 gün mühasi
rədə saxladılar. Lakin qalanı ələ keçirə bilmədilər. Qaladakılara
köməyə gələn osmanlı hərbi qüvvələri ilə car-balakənlilər
1
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arasında Qabırrı çayının yaxınlığında döyüş baş verdi. İtkilər
verən car-balakənli əsgərlər öz yerlərinə, yəni Car-Balakənə
qaçdılar. Onları təqib edən osmanlılar Məhəmməd xan Qaxlını
və onunla bir yerdə iki carlını və bir neçə padarlını öldürüb,
qalan bir neçə nəfəri əsir tutaraq Tutdan (yerini lokalizə etmək
mümkün olmamışdır) geri qayıtdılar.1 Bu hadisədən sonra
osmanlılarla car-balakənlilər arasında münasibətlər kəskinləşdi.
Hər an osmanlıların hücumunu gözləyən car-balakənlilər ailələri
və mal-dövlətləri ilə dağlara çəkildilər. Gəncənin mühafizi
Mustafa paşanın qoşunla buraya gəlməsi xəbərini eşidən camaat
Cardan Molla Murtuza Əlini və Taladan Hacı Ağanı
Topqarağaca barışığa göndərdilər. Lakin barışıq baş tutmadı.
İkinci dəfə car-balakənlilər Mustafa Paşanın yanına dörd nəfər
elçi göndərdilər. Bu dəfə Mustafa paşa ilə car-balakənlilər
arasında barışıq və sülh müqaviləsi bağlandı. Müqavilənin
şərtinə əsasən “Car altı nəfər, Tala dörd nəfər Topqarağaca girov
verməli”, “car-talalılara təminat üçün verilmiş rəiyyəti və yerləri
(mülkləri) tərk etməli” və “İmamu-l-İslamın”, yəni Osmanlı
dövlətinin “Yenisel, Xizik və digər yerlərdəki rəiyyətinə zərər
vurmaqdan əl çəkməli” idilər.2 Bu müqavilədən sonra bölgədə
bir müddət sülh bərpa olundu.
Həmin vaxt Səfəvi dövlətində də vəziyyət dəyişdi. Şah
Təhmasibin yanında qulluğa başlamış Nadir qısa müddət ərzində
qüvvələri səfərbər edərək, səfəvilərə qarşı üsyan qaldırmış əfqan
hərbi qüvvələrini darmadağın etdi. 1729-cu ilin dekabrında şah
Təhmasib paytaxt İsfahana daxil oldu.
1730-cu ilin əvvəllərində Səfəvi və Osmanlı dövlətləri
arasında müharibə yenidən başladı. Şahın qoşunları Təbrizi,
Ərdəbili tutdular. Lakin 1731-ci ildə şah Təhmasibin İrəvan
uğrundakı döyüşdə məğlubiyyətindən sonra, osmanlılar Həmə
dan, Urmiyə, Marağa, Salmas və Təbrizi ələ keçirdilər. Şah
Təhmasibin hərbi əməliyyatlardakı uğursuzluqlarından istifadə
edən Nadir (Təhmasibqulu xan) onu hakimiyyətdən devirərək
azyaşlı III Abbası şah elan etdi və onun adından dövləti idarə
1
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etməyə başladı. 1733-cü ildə Nadir Bağdad yaxınlığında sulta
nın ordusu üzərində qələbə çaldı və onunla Bağdad sülhünü
imzaladı. Sülhün şərtlərinə əsasən sultan osmanlıların nəzarəti
altında olan vilayətlərin paşalarına müraciət etdi, yəni onlara
xətt-i şərif göndərdi. Həmin müraciətdə paşalara idarə etdikləri
vilayətləri dərhal tərk etmələri əmr olunurdu.1 Lakin osmanlılar
işğal etdikləri Səfəvi vilayətlərini tərk etmədilər. Nadir bu
vilayətləri azad etmək məqsədilə qoşun toplamağa başladı.
A.Bakıxanovun yazdığına görə, Nadir Osmanlı sultanının
adından Şirvanı idarə edən qazıqumuxlu Surxay xana da xətt-i
şərifin sürətini göndərdi. Surxay xan xətt-i şərifi gətirən elçini
öldürdü və cavab məktubunda Şirvanı qılınc gücünə əldə
etdiyini və sültan Əhmədin və başqalarının ondan belə bir şeyi
tələb etməyə haqqlarının olmadığını bildirdi.2
1734-cü ildə Nadir Surxay xanın onun hakimiyyətini
tanımaqdan imtina etməsinə cavab olaraq Şirvana hücum etdi.
Bundan xəbər tutan Surxay xan Şamaxını tərk edərək dağlara
çəkildi. Nadir Şamaxını tutdu və Şirvana yeni hakim təyin etdi.
Surxay xan isə həmin vaxt ordu yığırdı.3 A.Bakıxanovun
yazdığına görə, Qəbələ mahalında döyüşə hazırlaşan Surxay xan
artıq 12000 nəfərlik qoşun yığmışdı. Gəncə hakimi Əli paşanın
əmri ilə Osmanlı paşaları (Mustafa paşa, Nuru paşa), Krım xanı
Fateh Girey sultan və car-balakənlilər də 8000 nəfərlik qoşunla
Surxay xana köməyə gəlmişdilər.4 Car salnaməsində isə avar
xanı Ümmə (Ömər) xanın dağıstanlıların bir hissəsinin Surxaya
qoşulmalarına mane olduğu göstərilir. Car-Balakəndən də Surxay
xana köməyə gedənlərin sayının az olduğu qeyd edilir.5
Nadir fars sərdarı Təhmasibqulu xana Qəbələ mahalında
döyüşə hazırlaşan Surxay xana qarşı hərəkət etməyi əmr edir.
Özü isə qoşunun sürətli hərəkətinə mane olacaq nə varsa,
Bakıxanov A. Göstərilən əsəri, s.136-138; Leviatov V.N. Göstərilən
əsəri, s. 95-96, 100-101
2 Bakıxanov A. Göstərilən əsəri, s.138
3 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.27
4 Bakıxanov A. Göstərilən əsəri, s. 138
5 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.27
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hamısını Şamaxıda, oğlu Rzaqulu mirzənin nəzarəti altında
qoyub, yüngül artilleriya və 12 min atlı ilə Surxay xanın vətəni
Qazıqumuxa gedir.1
Dəvəbatanda (Şamaxı ilə Qəbələ arasında yerləşir) Surxay
xanın qoşunları ilə Fars sərdarı Təhmasibqulu xanın başçılıq
etdiyi Səfəvi qoşunları arasında döyüş baş verir. Bu döyüşü
uduzan Surxay xan Nadirin ordusunun artıq yaxınlaşmaqda
olduğu Qazıqumuxun müdafiəsini təşkil etmək üçün vaxt
itirmədən oraya gedir. O, qısa vaxt ərzində qoşun yığır, səngərlər
qazdırır, dərə üzərindəki körpünü partladır, yəni bütün qüvvələri
səfərbər edərək Qazıqumuxu inadla müdafiə edir. Lakin Nadirin
qoşunlarının qarşısında tab gətirə bilmir və ailəsi ilə birlikdə
Avarıstana qaçır. Nadir isə Qazıqumuxu işğal edir. Qazıqu
muxlular Girey Şamxalın oğlu Xaspoladı Nadirin yanına
göndərərək əfv diləyirlər. Buna cavab olaraq Nadir bütün əsirləri
azad edir.2
Qışın yaxınlaşması Nadirin çoxsaylı ordusunun Dağıstanda
qalmasını və hərbi əməliyyatların davam etdirilməsini imkansız
edir. Buna görə də Nadir Xaçmaz yolu ilə cənuba, Şəki
vilayətinə doğru hərəkət edir və oktyabrın 3-də Qəbələyə çatır.
Oktyabrın ortalarında isə Gəncəyə yaxınlaşır və şəhəri müha
sirəyə alır.
Hərbi əməliyyatların uzanması səbəbindən Nadirin çoxsaylı
ordusunun uzun müddət Azərbaycanda qalması əhalinin iqtisadi
vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Ordunu yedizdirmək məcburiy
yətində qalan əhali var-yoxdan çıxırdı. Bu vəziyyət tezliklə
Nadirə və onun ordusuna qarşı mübarizənin başlanmasına səbəb
olur. Car salnaməsində verilən məlumata görə, Təhmasibqulu
xanın (Nadirin) adamları müasir Şəki rayonunun ərazisindəki
Biləcik kəndində də zorla böyük miqdarda xərac yığırdılar. Buna
qarşı çıxan kənd camaatı üsyan qaldırır və kömək üçün Cınıx
dan, Taladan və başqa yerlərdən dəstələr çağırırlar. Köməyə
gələn car-balakənlilər Təhmasibqulu xanın adamlarını öldürür
Bakıxanov A. Göstərilən əsəri, s. 138
Bakıxanov A. Göstərilən əsəri, s. 138-139; Petruşevski.İ.P. Göstərilən
əsəri, s.101-102
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və mallarını aparırlar.1 Yenə burada verilən məlumata görə,
biləciklilərə köməyə gələn dəstələr arasında carlılar yox idi.
Onlar sonradan gələrək, Biləcikdən 300 ev (ailə) götürürlər və
Qapıçayın qərb tərəfindən çıxıb gedirlər.
Nadir üsyançıları cəzalandırmaq üçün buraya qoşun göndərir.
A.Bakıxanov Nadirin Car-Balakənə hücumunu car-balakənlilərin
onu aldatmaları ilə bağlayır. Burada verilən məlumata görə,
Gəncənin mühasirəsi vaxtı car-balakənli ağsaqqallar Nadirin
yanına gələrək öz atlı dəstələrinin bir hissəsini 20 gün ərzində
onun xidmətinə göndərəcəklərinə söz verirlər. Lakin verdikləri
vədi yerinə yetirmirlər. Buna görə də Nadir car-balakənlilərə
qarşı qoşun göndərir. Qoşuna komandanlığı isə Şamaxı hakimi
sərəsgər Məhəmmədqulu xana və İlisulu Əli sultana həvalə edir.
Kaxeti valisi İmamqulu xanın oğlu Əli Mirzə də Gürcüstan
tərəfdən Cara doğru hərəkət etmək əmri alır.2
Qeyd edək ki, döyüşə hazırlaşan car-balakənlilər evlərini
tərk edərək dağlara çəkilmişdilər. Burada müdafiə tədbirləri
gördükdən sonra düşmənə qəfil hücum edirlər. Lakin qüvvələr
nisbətinin bərabər olmadığı döyüşdə qəfil hücum belə hadi
sələrin inkişafını carlıların xeyrinə dəyişmir. Onlar döyüşü
uduzurlar. Nadirin qoşunları geri çəkilən carlıları təqib edir. Car
salnaməsində qızılbaşların (səfəvilərin) onların dalınca gələrək
Qanıqrux qalasının (yeri müəyyən olunmamışdır) qərb tərəfində
dayandıqları və car-balakənliləri danışıqlara çağırdıqları qeyd
edilir; Cardan altı nəfər, Taladan dörd nəfər danışıqlara
göndərilir. Nadir Car-Balakəndən hərbi xidmət üçün 150 nəfər
istəyir; 150 nəfər döyüşçü səfəvilərlə danışıqlar aparan 10 carbalakənli elçi ilə birlikdə, Nadirin yanına Gəncəyə göndərilir.
Lakin Nadir car-balakənlilərin bu addımını barışıq üçün qənaət
bəxş hesab etmir. Buna görə də o daha 150 nəfərin göndəril
məsini tələb edir. Car-balakənlilər 150 nəfər döyüşçünü toplayıb
Nadirin yanına göndərməyə imkan tapmamış, artıq Tala kəndində
mövqe tutmuş Səfəvi qoşunları Cara hücum edir. 1735-ci il
fevralın əvvəllərində burada döyüş baş verir. Hər iki tərəfdən
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çoxlu itkilər olur. Səfəvi qoşunlarına qarşı uzun müddət müqa
vimət göstərə bilməyən car-balakənlilər geri çəkilirlər. Səfəvilər
Katex, Car, Tala və Çardax camaatının evlərini yandırır,
əmlaklarını qarət edir, bağları, üzümlükləri qırırlar. Car kəndinin
yuxarısında yerləşən və Car salnaməsində Əmir Əhməd
adlandırılan Cingöz qaladan (Bu qalada camaatın malı mühafizə
olunurdu. Qalanı qoruyan 40 nəfər müdafiə qalasının yandırıl
masına imkan vermir.) başqa, Car, Tala, Katexin ərazisində olan
bütün qalalar məhv edilir. Səfəvilər Yenisel nahiyəsini də
yandırırlar. Yenisel nahiyəsinin Car, Heço və Cardaq əhalisi ilə
qaçanlardan başqa, qalan bütün əhalisini əsir götürərək, özlərilə
Gəncəni mühasirədə saxlayan Nadirin yanına aparırlar.1
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, həmin vaxt Gəncənin mühasirəsi
davam edirdi. Osmanlı qoşunlarının köməyinə ümid bəsləyən
türk qarnizonu şəhəri təslim etməkdən imtina edirdi. Buna görə
də Nadir İrəvan və Qarsdakı türk qoşunlarına zərbə endirir. Nadi
rin İrəvan yaxınlığında türk qoşunları üzərində qələbəsindən sonra
Tiflis, İrəvan və Gəncədəki türk qarnizonları təslim olurlar. Bütün
cəbbəxananı və artilleriyanı Nadirə verərək Türkiyəyə geri qayı
dırlar.2 Lakin Nadirin bu qələbələrinə baxmayaraq, Azərbaycan
ərazisində Car-Balakən camaatları, Şəki, Şirvan, Quba əhalisi,
Dağıstanda isə tabasaranlar, kürəlilər və b. ona itaət göstərmir,
təyin etdiyi hakimləri öz ərazilərinə buraxmırdılar.
1734-cü ildə Nadir şah Şəkiyə də yeni hakim təyin edir və
“Şəki ölkəsindəki kəndxudalar, əhali, rəiyyətlər və məskən
salanların” yeni təyin olunmuş hakim Əlimərdan bəyi “özlərinin
yeganə müstəqil məliki hesab edərək itaət etmələrini” tələb edir.
Buna cavab olaraq 1735-ci il iyulun ortalarında Osmanlıların
Qafqazdakı əsas müttəfiqlərindən biri olan Surxay xanın oğlu
Murtuza Əli bəy car-balakənlilər və dağıstanlılarla birlikdə
inzibati cəhətdən Şəki hakimliyinə aid olan Qax vilayətini
yandırırlar. Nadirin Cara göndərdiyi elçiləri öldürürlər.3
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Həmin vaxt Nadir Gürcüstandakı işləri qaydaya salmaq üçün
Tiflisə gəlmişdi. O, Krım xanının öz qoşunları ilə Dərbəndə
yaxınlaşdığı barədə məlumatı da burada alır və oktyabrın 23-də
Car-Balakənə doğru hərəkət edir. Nadir yolüstü ona itaət
göstərməyən vilayətlərin əhalisini cəzalandırır. Car-Balakən də
onların arasında idi. Tiflisdən Car-Balakənə doğru hərəkət edən
Nadir Qanıx çayının sahilində düşərgə qurdurduqdan sonra
qoşunlarının bir hissəsi ilə Cara hücum edir.1 Car salnaməsində
Nadirin Qanıx çayını üç günə keçdiyi qeyd edilir. Bu vaxt
ərzində car-balakənlilər evlərini tərk edərək dağlara qaçmışdılar.
Katex camaatı Becə-filə, Talanın camaatı Maxatura, bəzi silban
lılar Camcara, bəziləri Meşleşə və Muxaxa, bəziləri də Kiçik
Car, Böyük Carla yuxarı kəndə (yəni Qolodaya) qaçmışdılar669.
“Lakin bu yerlər də təbii maneələrə baxmayaraq, Nadir
qoşunlarının sürətlə irəlilədiyi bir vaxtda təhlükəsiz deyildi.
Buna görə də car-balakənlilər belə qərara gəlirlər ki, ailələrini
Virkitil (Cardan yuxarıda, 10 km şimalda meşəylə örtülmüş
dərə) dağının başına çıxarsınlar”, sonra isə döyüşmək üçün geriyə,
kəndə qayıtsınlar. “Cümə günü səhər onlar əhalini köçürürlər,
lakin əhalinin üçdə biri Hamizekura (Honzoqor – Masex cama
atının yaylağı) çatmamış Səfəvi ordusu keçiddən (Car keçidi)
yuxarı gedən yolda görünür. Camaat arasına çaxnaşma düşür.
Hərə bir tərəfə qaçır. Səfəvilərin atıcı dəstələri müdafiə istehkam
larını dağıdaraq, dağlara qaçan əhalini təqib etməyə başlayırlar.
Kənddəki evlər talan edilir və yandırılır. Nadirin qoşunları
Cingöz qaladan şərqdə Zakal Talada (Zaqatala) dayanırlar və üç
gündən sonra Şamaxıya doğru hərəkət edirlər.2
Qeyd etmək lazımdır ki, həmin vaxt dağlar qarla örtülmüşdü.
Dağ kəndlərində qar yarım dirsəyə çatırdı. Dağlarda soyuqdan
və aclıqdan ölənlərin sayı hər gün artırdı. Ölmək təhlükəsi ilə
üz-üzə qalan əhali Nadirin qoşunları Cardan gedən kimi evlərinə
qayıtmağa başladı. Lakin burada da vəziyyət yaxşı deyildi. Evlər
yandırılmış, bütün azuqə aparılmışdı. Car-Balakəndə və İlisuda
aclıq başlamışdı. “Bəziləri ağac kökü və qabığı, saman və ot
1
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Bakıxanov A. Göstərilən əsəri, s. 142
Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.31
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yeyirdilər”. 1735-ci ilin sonlarında Car-Tala Kaxeti ilə sülh
bağladı və onlardan azuqə aldı.1
1736-cı ildə Nadir hakimiyyəti öz əlinə alaraq Səfəvilər
sülaləsinin artıq, onsuz da, formal olan hakimiyyətinə son qoydu.
Onun Muğanda şah elan edilməsilə Azərbaycan tarixində yeni
dövr – Əfşarlar dövrü başladı.
Qeyd etmək lazımdır ki, Dağıstan və Gürcüstanla bilavasitə
sərhəddi olan Azərbaycan Nadir şahın yaratdığı Əfşarlar dövlə
tinin mərkəzində yer alırdı. Buna görə də Nadir şah Azərbaycan
dan getməmişdən əvvəl özünü baş verə biləcək üsyanlardan
qorumaq məqsədilə burada əvvəllər mövcud olan inzibati-ərazi
bölgüsünü ləğv etdi. Şirvan, Qarabağ, Təbriz, Çuxursəəd bəylər
bəyliklərini birləşdirərək mərkəzi Təbriz olmaqla yeni inzibati
vahid yaratdı. Özünün ən inanılmış adamını, yəni qardaşı İbrahim
xanı isə buraya hakim təyin etdi.2
Bundan sonra Nadir şah ordusunun əsas hissələrilə keçmiş
Səfəvilər dövlətinin paytaxtı İsfahana getdi.3 Nadir şah Şimali
Azərbaycan torpaqlarını tərk etdikdən sonra Şimali Azərbaycan
və Dağıstanda Əfşarlara qarşı mübarizə daha da gücləndi.
Qeyd edək ki, Car-Balakən camaatlığı bu mübarizənin mər
kəzində dururdu. Car-balakənlilər Əfşarlar əleyhinə çıxanlara
sığınacaq verir, onların nəzarəti altında olan ərazilərə hücumlarda
iştirak edirdilər. Yeni hakim İbrahim xan bu çıxışların qarşısını
almaq üçün yerli əhali ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına
xüsusi diqqət yetirirdi. 1737-ci ildə o, Gəncəyə gələrək vilayətin
nüfuzlu adamlarını yanına çağırır. Car-Balakən camaatları da
hərəsindən bir nəfər olmaqla nümayəndə heyəti göndərirlər.
İbrahim xan onlarla heç bir girov, xərac və s. tələb etmədən sülh
bağlayır və nümayəndələri buraxır.4 Lakin bu addım İbrahim
xanın yerli əhali ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmır və Azərbay
Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.32
Azərbaycan tarixi, lll cild, Bakı, Elm, 1999, s.379; Əliyev F.M.
Göstərilən əsəri, s.125; Bakıxanov A. Göstərilən əsəri, s.145; Leviatov V.N.
Göstərilən əsəri, s.105-106
3 Əliyev F.M. Göstərilən əsəri, s.127
4 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.33
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canda, Dağıstanda Nadir şah və onun əyanlarına qarşı çıxışlar
kəsilmir. Bu çıxışlar çox vaxt Əfşarlar dövlətinin ərazilərinə
təşkil olunmuş qarətçi yürüşlərdən ibarət idi. Məsələn, 1737-ci
ildə Unsukullu Qeleqanın, Qazıqumuxlu Surxay xanın oğlu
Murtuz Əlinin başçılıq etdikləri dağıstanlı və car-balakənli hərbi
birliklər dəfələrlə Tiflis nahiyəsinə, Şəki, Şirvan, Qarabağa qarətçi
yürüşlər edirlər. Car salnaməsində verilən məlumata görə, bas
qınçılar əhalini müsəlman olmasına belə əhəmiyyət verməyərək
qırır, uşaqları əsir aparır, mallarını talan edirlər.1
Üsyançı dəstələrin hərəkətinə və qarətçi yürüşlərə cavab
verməmək yaranmış vəziyyətlə barışmaq demək idi. Bunu
nəzərə alan İbrahim xan böyük hərbi qüvvə ilə Tiflisə gəlir və
1737-ci ilin yayında Əyri çay yaxınlığında Dağıstan hakim
lərinin dəstələrinə zərbə endirir.2 Lakin bu qələbə növbəti
hücumların olmayacağına təminat vermirdi. Çünki Azərbaycan
ərazisində dağıstanlıların Car-Balakən kimi müttəfiqləri var idi.
Həmin vaxt car-balakənlilərlə Əfşarlar dövləti arasında sülh möv
cud olsa da, onlar Dağıstandan gələn dəstələrə həm sığınacaq
verir, həm də onlarla birləşərək qonşu vilayətlərin ərazilərinə
yürüşlərdə iştirak edirdilər.
İbrahim xan Əfşarlar əleyhinə fasiləsiz davam edən çıxışların
artıq dövlət üçün ciddi təhlükəyə çevrildiyini və yerli əhəmiyyətli
cəza tədbirlərinin yetərli olmadığını nəzərə alaraq, 1738-ci ilin
oktyabrında 30 min nəfərlik qoşunla Car-Balakənə hücum edir.
O, Qaxın yaxınlığında düşərgə qurdurur və dörd gün ərzində
burada möhkəm səngər qazdırır. Car salnaməsində verilən məlu
mata görə, İbrahim xan təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün
hərəkət etdikləri yol boyu səngər qazdırır. Onlar səngər qazaqaza Çapar-Çapurdan (müəyyənləşdirmək mümkün olmamışdır)
Çobankola on iki günə gəlirlər. Burada bir gün qaldıqdan sonra
Mamruxa gedirlər.
Car-balakənlilər isə İbrahim xanın gürcü, Şirvan, Qarabağ
döyüşçüləri ilə gücləndirilmiş böyük bir qoşunla hücum xəbərini
1
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Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.34
Əliyev F.M. Göstərilən əsəri, s.132-133
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eşidən kimi dağlara çəkilirlər.1 Bu yürüşdə şəxsən iştirak etmiş
tarixçi Məhəmməd Kazıminin yazdığına görə, car-balakənlilər
Qazıqumuxlu Surxay xana, Tabasaran usmisinə kömək üçün
müraciət edərək, xalq və inam uğrunda birgə mübarizəyə
çağırırlar.2 Tezliklə Tabasaran, Xınalıq, Axtıpara və Kürədən
təxminən 20000 nəfər döyüşçü car-balakənlilərin köməyinə
gəlir. Birləşmiş dəstələrə rəhbərliyi isə camaat arasında yaxşı
tanınan Divanə İbrahim və Xəlil öz üzərilərinə götürürlər.3
Car-balakənlilərlə İbrahim xanın qoşunu arasında ilk döyüş
1738-ci il oktyabrın 26-da Silban kəndinin yaxınlığında baş
verir və Əfşarların qələbəsi ilə qurtarır. Bu qələbədən ruhlanaraq
axıra qədər getməyi və car-balakənliləri cəzalandırmağı qərara
alan İbrahim xan qoşunla “yuxarı kəndə”, yəni Qolodaya doğru
geri çəkilən car-balakənliləri təqib etməyə başlayır.4 Boş qalmış
Car kəndinə daxil olan İbrahim xan ordusu ilə car-balakənlilərin
sığındıqları dağlara doğru irəliləyir. Öndə şirvanlıların, gürcü
lərin dəstələri, məqəddəm, dunbuli və b. tayfaların döyüşçüləri
irəliləyirdi. İbrahim xan isə xorasanlılardan təşkil olunmuş dəstə
ilə arxada gedirdi. Lakin ordunun yolunun dar dağ keçidlərindən,
meşə cığırlarından keçməsi vəziyyəti tamamilə çətinləşdirir.
Döyüşçülər dik yerlərdə ayaq üstə belə güclə dayandıqlarından,
öz sıralarında hərbi intizamı və qaydanı pozurlar. Döyüş üçün
belə əlverişsiz yerdə – Cınıx dağının yanında – Divanə İbra
himin və Xəlilin başçılıq etdiyi car-balakənli döyüşçülər İbrahim
xanın qoşununa hücum edirlər. Car-balakənlilər Əfşar ordusunun
ön hissəsinin irəliyə hərəkətinə mane olmurlar. Lakin İbrahim
xanın başçılıq etdiyi dəstə görünən kimi, ona qəfil hücum
edirlər. Bu qəfil hücumdan İbrahim xanın döyüşçüləri özlərini
itirirlər. İlk yaralananlardan biri İbrahim xan olur. Divanə
İbrahim özü onu yaralayır. Məhəmməd Kazımın sözlərinə görə,
yaralanmış İbrahim xanı görən və özü də yaralı olan Gəncə
bəylərbəyi Uğurlu xan qardaşı Hüseynəli xanı yanına çağıraraq
Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.35
Əliyev F.M. Göstərilən əsəri, s.134
3 Yenə orada
4 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.35
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belə deyir: “Onu bu cəhənnəmdən çıxart, əgər Allah eləməmiş,
ona bir şey olarsa, sabah bütün Azərbaycan məmləkəti Nadirin
qəzəbinin qurbanı olar və odda yanar”. Lakin ikinci güllə İbra
him xanı ölümcül yaralayır. O, aldığı yaradan ölür. Uğurlu xan,
Əfşar xan, Xalxal xan, Bərgüşat xan, Xizixin mouravı, Qazaxın
vəkili Kərim ağa və digər xanlar və sultanlar da burada öldü
rülürlər.1
Car-balakənlilər hərbi əməliyyatlarda düşmənin qüvvəsindən
asılı olaraq hücum, müdafiə, geri çəkilmə, partizan mübarizəsi
kimi müxtəlif döyüş üsullarından dəfələrlə istifadə etmişdilər:
düşmənin hərbi qüvvələri yaxınlaşdıqca onun yolunun üstündə
olan kəndlərin əhalisi meşələrə, dağlara çəkilirdi. Boş qalan
kəndləri heç bir müqavimətə rast gəlmədən asanlıqla tutan
düşmən özünü qalib hiss edir və geri çəkilən əhaliyə zərbə
endirmək üçün irəliyə getməyə can atırdı. Dinc əhali təhlükəsiz
ərazilərə köçürüldükdən sonra car-balakənlilərin əsas hərbi qüv
vələri Zaqatala dərəsində cəmlənirdi. Düşməni burada tələyə
salmaq üçün bir neçə kiçik dəstələr ayrılırdı. Onlar düşmənə teztez hücumlar edir və sürətlə geri çəkilirdilər. Düşmən isə ona
qəflətən hücum edən bu dəstələri təqib edərək Zaqatala dərəsinə
doğru irəliləyir və dərəyə daxil olan kimi mühasirəyə düşürdü.
Car-balakənlilərin hərbi qüvvələri düşməni hər tərəfdən
mühasirəyə alaraq həlledici zərbə endirirdilər.
Car-balakənlilərin döyüşdə istifadə etdikləri bu taktika skif,
massaget, sak türk tayfalarının döyüş taktikaları ilə eyni idi. Bu
tayfalar da düşmənin böyük qüvvə ilə hücumu zamanı çox vaxt
ölkənin içərilərinə doğru geri çəkilir, kiçik atlı dəstələrlə
düşmənə tez-tez hücumlar edərək onu yorur, sonra isə əks
hücuma keçirdilər. İlk dəfə belə strateji hücum və əks hücum
planını e.ə.512-ci ildə Qara dəniz skifləri iranlıların hücumu
zamanı tətbiq etmişdilər.2
İbrahim xanın ölüm xəbəri ildırım sürəti ilə yayılır və döyüş
çülər arasında vahimə yaradır. Aramsız atəş açan car-balakənlilərin
Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.36; Əliyev F.M. Göstərilən
əsəri, s.137
2 Коцебу М.А. Сведения о Джарских владениях…, с.15
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qərarlı və qəti olduqlarını görən və başsız qalmış qoşun nizamsız
şəkildə qaçmağa başlayır. Düşmənin geri çəkilməsilə kifayətlən
məyən car-balakənlilər onu təqib edirlər və Əfşarların bir sıra
inzibati mərkəzlərini tuturlar. Bunların arasında Qax və Şəki də
var idi.1
Təqib zamanı car-balakənlilər çoxlu qənimət, hətta min beş
yüzə qədər tüfəng və üç top əldə edirlər. Lakin Əfşarların itkiləri
yuxarıda sadalananlardan daha böyük idi. Rus diplomatlarının
məlumatlarına görə, 32 minlik ordudan yalnız 7–8 min nəfər
qaçaraq xilas ola bilmişdi. Qalanların hamısı, demək olar ki, həlak
olmuşdu.2 Nadir şah İbrahim xanın ölüm xəbərini Hindistanda
alır. O, Əmir Aslan xan Qırxlını Azərbaycanın hakimi təyin edir
və Hindistandan qayıdanadək Şirvanı üsyançıların hücumların
dan qorumağı əmr edir.3 1739-cu ildə isə car-balakənlilərə qarşı
Qəni xan Abdallının komandanlığı altında qoşun göndərir.4* Qəni
xanın komandanlıq etdiyi qoşun 1741-ci il fevralın 23-də Qanığın
sahilinə çatır. Car-balakənlilər 3 yerdə – Car, Qanıx və Ağzıbirdə
möhkəmlənmişdilər. Hərbi əməliyyatlar Carın mühasirəsi ilə
başlayır.5 Qəni xanın qoşunları qısa müddətdə Carı tutur. Lakin
Əfşarlar qəfil hücumdan ehtiyat etdikləri üçün burada hərbi qüvvə
saxlamırlar. Hər axşam Carla Tala arasında qurduqları səngərə
qayıdırlar. Carı tutduqdan bir neçə gün sonra isə “Yuxarı Carı”,
yəni Qolodanı ələ keçirirlər və kəndi 3 gün talan edirlər.6
Qeyd edək ki, car-balakənlilərin geri çəkilən qüvvələri
Ağzıbirdə möhkəmlənmişdilər. Dağın başında yerləşən və yolu
1 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.36; Əliyev F.M. Göstərilən
əsəri, s.135
2 Əliyev F.M. Göstərilən əsəri, s.137
3
Bakıxanov A. Göstərilən əsəri, s.145-146
4* Nadir şah Qəni xana Car-Balakənə qışda, dağ keçidlərinin bağlı olduğu
vaxt hücum etmək əmri verir. Bu isə onun bölgəni yaxşı tanıdığını göstərir.
Belə ki, qışda, dağların qarla örtüldüyü bir vaxtda dinc əhalini təhlükəsiz
yerlərə köçürtmək imkansız idi. Buna görə də car-balakənliləri itaətə gətir
mək və ya cəzalandırmaq məqsədilə edilən hərbi yürüşlərin, demək olar ki,
hamısı qış aylarında həyata keçirilirdi.
5 Bakıxanov A. Göstərilən əsəri, s. 146
6 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.37-38
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dar bir dağ cığırı olan bu müdafiə qalası hər tərəfdən meşə ilə
əhatələnmişdi. Lakin təbii şəraitin mürəkkəbliyinə baxmayaraq,
Qəni xan hücumu dayandırmır. Sübh tezdən gecəyarısınadək
davam edən döyüşdə hər iki tərəf çoxlu itki verir. Nəhayət,
gecəyarısı Qəni xanın döyüşçüləri qalanı tutur və dağlarda
gizlənmiş əhalini təqib etməyə başlayırlar. A.Bakıxanovun məlu
matına görə, Qəni xanın döyüşçüləri car-balakənliləri Samur
çayınadək təqib edirlər. Təqib olunanların bir hissəsi qırılır, bir
hissəsi isə əsir düşür. Bütün vilayət o dərəcədə dağıdılır ki, onun
məskunluğundan, demək olar ki, heç bir əlaməq qalmır.*1
Qanığın sahilindəki səngərlərinə doğru geri qayıdan Əfşar
qoşunları yollarının üstündəki bağları, üzümlükləri belə qırırlar.
Əhali uzun müddət öz yaşayış yerlərinə qayıda bilmir. Car
salnaməsində verilən məlumata görə, bu yürüşdən bir müddət
sonra Nadir şahla car-balakənlilər arasında sülh bağlanır. Carbalakənlilər Nadir şahla bağladıqları sülhə təminat vermək üçün
Cardan 9 nəfər, Taladan 6 nəfər, Haçodan (?) 4 nəfər girov
verirlər.2* Bundan sonra camaat tədricən öz yaşayış yerlərinə geri
dönməyə başlayır. Lakin onların öz evlərində yaşaması müm
künsüz olmuşdu. Çünki evləri dağıdılmış, bütün qış ehtiyatları
Əfşarlar tərəfindən aparılmışdı. Digər tərəfdən, Nadir şah carbalakənlilərlə sülh bağlasa da, qəzəbi soyumamışdı və CarBalakənə ərzaq satışını qadağan etmişdi. Buna görə də camaatlığın
ərazisində ərzaq mallarının qiyməti dəfələrlə bahalaşmışdı. Belə
ki, həmin vaxt Carda buğdanın tağarı 12 qızıl idisə, Qavaz və
Xizixdə buğdanın tağarı 3 qızıla bərabər idi.3
Beləliklə, Nadir şahın bu cəza tədbirlərindən sonra Azər
baycan və Dağıstanda Əfşarlara qarşı qalxan hərəkat zəifləmədi,
əksinə, daha da gücləndi. Nadir şah hərəkatın qarşısını almaq
məqsədilə iki dəfə (1742, 1744-cü illər) Azərbaycan və Dağıs
tana yürüş etdi.4 Amma bu yürüşlərin uğursuzluqla nəticələn
Bakıxanov A. Göstərilən əsəri, s.146
Bir müddət sonra car-balakənlilər Nadir şahın əmrilə yenidən danı
şıqlara çağırılırlar. Nadir şah onun yanındakı girovların 4 ailə ilə əvəz
edilməsini tələb edir (Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s. 40-41).
3 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.41-42
4 Leviatov V.N. Göstərilən əsəri, s. 110-113; 118-120
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məsi mərkəzdənqaçma meyillərinin daha da artmasına və Nadir
şahın Dağıstan və Azərbaycanın şimal əraziləri üzərində nəzarəti
itirməsinə səbəb oldu.
1747-ci ildə Nadir şah sui-qəsd nəticəsində öldürülən kimi
onun qurduğu dövlət dağıldı. Azərbaycan xırda feodal
dövlətlərinə – xanlıqlara və sultanlıqlara bölündü. Bununla da
Azərbaycan tarixində yeni dövr – xanlıqlar dövrü başladı.
Nadir şahın ölümündən sonra yaranmış vəziyyətdən istifadə
edən Kartli çarı Teymuraz və oğlu – Kaxeti çarı İrakli gürcü
çarlığının hüdudlarını Azərbaycan torpaqları hesabına genişlən
dirməyə cəhd göstərirlər. Gürcü çarları əvvəlcə Gəncə və onun
ətrafını, hətta imkan düşsə, Qarabağı tutmaq niyyətində idilər.1
Lakin işğalçılıq planlarını gerçəkləşdirmək məqsədilə atdıqları
ilk addımlar Car-Balakən və Şəki istiqamətində oldu ki, bu da
səbəbsiz deyildi. Azərbaycanın uc torpaqlarının qoruyucuları olan
Car-Balakən camaatları, İlisu sultanları və Azərbaycan torpaqla
rının birləşdirilməsi uğrunda mübarizə aparan Şəki xanı Hacı
Çələbi gürcü çarlarının işğalçılıq planlarının qarşısında ciddi
maneə idilər və bu maneə aradan götürülməmiş uğurlu nəticəsi
olan hərbi yürüşdən danışmaq mümkün deyildi.
Nadir şahın ölümündən sonra car-balakənlilərin Gürcüstana
yürüşləri səngimədi. 1750-ci ildə Kaxeti çarı İrakli car-balakən
lilərlə sülh bağlamağa nail oldu, lakin bu sülh müvəqqəti oldu.
Sülh sazişi bağlandıqdan qısa müddət sonra car-balakənlilər
Balakənə gəlmiş səkkiz minlik Dağıstan qoşununun Gürcüstana
birgə yürüş təklifinə razılıq verdilər. Bu yürüşdə iştirak edəcək
hərbi qüvvələrə isə camaat arasında çox böyük nüfuz sahibi olan
Şəki xanı Hacı Çələbinin başçılıq etməsini “tələb etdilər”.2
Həmin vaxt Hacı Çələbinin Gürcüstanla bağladığı sülhü pozma
maq üçün bu təklifdən imtina etməsi gürcü çarlığını böyük bir
təhlükədən xilas etdi. Lakin gələcəkdə hətta “car-balakənlilərin
belə, ordularının hərbi rəisi” kimi gördükləri Hacı Çələbinin
hərbi və siyasi gücünün artması gürcü çarlarını narahat etməyə
bilməzdi.
1
2

Leviatov V.N. Göstərilən əsəri, s.122
Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.49
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1750-ci ilin sonlarında gürcü çarları car-balakənlilərdən
Yenisel nahiyəsinin (Car-Balakən camaatlığının muğal və ingiloy
əhalisinin yaşadığı düzən əraziləri – A.M.) onlara verilməsini və
Car-Balakənə qaçmış təbəələrinin geri qaytarılmasını tələb
etdilər. Əlbəttə ki, car-balakənlilər bu tələbləri yerinə yetirmək
dən imtina etdilər.1 Elə bunu gözləyən Teymuraz və İrakli 30000
nəfərlik qoşunla Car-Balakən istiqamətində hücuma keçdilər.
Qanıx çayını keçən gürcü qoşunu Danaçıya yaxınlaşdı.
Car-balakənlilər kömək üçün Şəki xanı Hacı Çələbiyə və
İlisu sultanı Məhəmməd bəyə müraciət etdilər. 1751-ci ilin
fevralında Şəki, İlisu və Car-Balakən camaatlığının birləşmiş
qüvvələri Qax rayonunun hazırki Cəlayir kəndi yaxınlığındakı
vuruşmada gürcü qoşunlarını darmadağın etdilər.2 Car salnamə
sində verilən məlumata görə, həmin vuruşmada öz hərbi qüvvə
lərinin yarıdan çoxunu, təxminən 18 min nəfərini itirən gürcü
çarları Teymuraz və İrakli döyüş meydanından qaçdılar.3
Qeyd edək ki, bu döyüşdən sonra car-balakənlilər və ilisulu
lar qonşu xanlara və gürcü çarlarına qarşı münasibətdə Hacı
Çələbi ilə razılaşdırılmış siyasət yürüdürdülər. 1751-ci ildə
müttəfiqlərin, yəni şəkililərin, car-balakənlilərin və ilisuluların
birləşmiş hərbi qüvvələri Hacı Çələbinn komandanlığı altında
Gəncəyə hücum edərək, Şahverdi xanı “gürcü çarları ilə
əlaqəsinə” görə cəzalandırırlar.4
1752-ci ildə Hacı Çələbinin Gəncə yaxınlığında gürcü çarı
İraklinin əsir götürdüyü Azərbaycan xanlarını – Qarabağ xanı
Pənah xan, Qaradağ xanı Kazım xan, Naxçıvan xanı Heydərqulu
xan, Gəncə xanı Şahverdi xanı – azad etmək məqsədilə təşkil
etdiyi yürüşdə də car-balakənlilər iştirak edirlər.5
Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.50
Şəki xanlığının tarixindən. Bakı, “Azərbaycan ensiklopediyası” NPB.,
1993, s.14; Бутков П.Г Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по
1803 г., ч. 2, СПб, 1869, с. 290
3 Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.51
4 Yenə orada
5 Qarabağnamələr. 1-ci kitab. Bakı, Yazıçı, 1989, s.42-43; Leviatov V.N.
Göstərilən əsəri, s. 123-124
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1755-ci ildə Hacı Çələbi öldükdən sonra da car-balakənlilər
Gürcüstana hərbi yürüşlərini davam etdirirlər. Yalnız 1758-ci
ildə Kartli-Kaxeti çarı İrakli car-balakənlilərlə sülh müqaviləsi
bağlamağa nail olur.1 Lakin 1763-cü ildə Car-Balakənlə Kaxeti
arasında başlayan münaqişə bağlanmış sülhü təhlükə altında qoy
duğundan İrakli sülhü pozmamaq üçün car-balakənlilərə daha
100 tümən bac verir. Ümumiyyətlə isə Car-Balakən camaatlığı
nın döyüşçüləri qarşısında duruş gətirə bilməyən Kartli-Kaxeti
çarı İrakli hər il onlara 60 mindən 100 min rubladək bac
ödəyirdi.2 Lakin buna baxmayaraq, Kartli-Kaxetiyə edilən hərbi
yürüşlərin ardı kəsilmirdi. Car-balakənlilərə qarşı mübarizədə
aciz qalan çar İrakli Rusiya imperatriçəsi II Yekaterinaya müra
ciət edərək, Rusiyanın himayəsinə qəbul edilməsini və “ona
kafirlərdən müdafiə olunmaq, Axalsıxı dərhal işğal etmək və
Alazanın (Qanığın) o tayındakı ləzgilərdən tutduqları Kaxeti
torpaqlarını geri almaq üçün dörd minlik qoşun verilməsini
xahiş etdi”.3
1783-cü il iyulun 24-də Georgiyevsk müqaviləsilə Gürcüstan
Rusiyanın himayəsini qəbul etdikdən sonra general P. S.Potyo
mkinin komandanlıq etdiyi imperiya ordusunun batalyonları
(2 yeger batalyonu, 4 top) Tiflisə gəldi. Vaxt itirmək istəməyən
çar İrakli artıq payızda Car-Balakənə hücum planlaşdırırdı.
O, bu planı reallaşdırmaq üçün özü də hərbi qüvvə toplamağa
çalışırdı.4* Lakin həmin vaxt hücum planı baş tutmadı. Çünki
general Potyomkin Tiflisdən Georgiyevskə geri dönür. Cara
yürüş planını həyata keçirmək isə general-mayor Samoylova
tapşırılır.5
Molla Məhəmməd əl-Cari. Car salnaməsi, s.57
Butkov P.Q. Göstərilən əsəri, 2-ci cild, s.119
3 Yenə orada, s.191
4* Kartli-Kaxeti çarı İrakli 11000 nəfər gürcülərdən, 4000 nəfər yerli türk
əhalidən, 1000 nəfər irəvanlılardan, 400 nəfər ermənilərdən hərbi qüvvə
toplayacağına, o cümlədən Qarabağlı İbrahim xandan 2000 nəfərlik hərbi
qüvvə alacağına ümid edirdi. Əgər onun ümidləri gerçəkləşsəydi, onda çar
İraklinin toplayacağı hərbi qüvvələrin sayı 18400 nəfər təşkil etməli idi.
5 Butkov P.Q. Göstərilən əsəri, 2-ci cild, s.157
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1784-cü il oktyabrın 14-də gürcü çarı II İraklinin, generalmayor Samoylovun və alman şahzadəsi Gessen-Reynsfeldskinin
komandanlıq etdikləri gürcü-rus hərbi qüvələri Car-Balakənə
hücum edirlər. Car-balakənlilər onları Qanığın sağ sahilində qarşı
layırlar. 5 saat davam edən döyüşdə gürcü-rus birləşmiş hərbi
qüvvələri ağır məğlubiyyətə düçar olurlar. Şahzadə Gessen–
Reynsfeldski öldürülür. Beləliklə, döyüş gürcü çarının və rus
generallarının gözlədiyi kimi nəticələnmədi. Bu məğlubiyyəti
müxtəlif bəhanələrlə əsaslandırmağa çalışan general Potyomkin
yazırdı: “Ləzgilərə vurulan ilk zərbə güclü olardısa, daha çox
yararlı olardı”.1
Qeyd edək ki, bu hadisə Gürcüstana avar xanı Ümmə (Ömər)
xanın timsalında yeni düşmən qazandırır. Rusiyanın Gürcüstan
dakı səfiri Kovalenski Ümmə xanı ağıllı, müdrik, tədbirli,
yaranmış vəziyyətdən istifadə etməyi bacaran və bununla da
qonşularının arasında böyük nüfuz sahibi olan bir insan kimi
qiymətləndirirdi. O qeyd edirdi ki, əslində, Ümmə xanın şəxsi
mülki böyük deyil, lakin tək məqsəd və məşğuliyyətlərinin
“vəhşilik” olduğu xalqlar2* arasında çox böyük nüfuz sahibidir.
Ümmə xan onlar üçün Dağıstanın hakimidir. Onun kiçik bir
yürüşü və ya tədbiri zamanı dağlılar dərhal onun dəstələrinə
qoşulurlar.3 Ümmə xan car-balakənlilər arasında da çox böyük
nüfuz sahibi idi. Hacı Çələbidən sonra Şimal-Qərbi Azərbaycan
ərazisində gürcü işğalçılarına qarşı gedən mübarizədə bu böyük
sərkərdə çox mühüm rol oynamışdır. Hətta 1785-ci ilin
avqustunda Ümmə (Ömər) xanın Gürcüstana hücumu zamanı
onun 20000 nəfərlik qoşununun 9000 nəfəri car-balakənlilərdən
təşkil olunmuşdu.4
Göründüyü kimi, Ümmə xan Gürcüstan və Rusiyanın
buradakı maraqları üçün təhlükəli düşmən idi. Buna görə də
Butkov P.Q. Göstərilən əsəri, 2-ci cild, s. 158
Gürcüstandakı rus hərbçiləri, məmurlar, həmçinin XIX əsr rus tarixşü
naslığının nümayəndələri Gürcüstana aramsız yürüşlər edən dağıstanlıları və
car-balakənliləri “vəhşi”, “yırtıcı” kimi təqdim edirdilər.
3 Butkov P.Q. Göstərilən əsəri, 2-ci cild, s. 158
4 Yenə orada, s. 178
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Qafqaz xəttindəki rus qoşunlarının komandanı bu igid xanı öz
tərəflərinə çəkmək və ya ən azından neytrallaşdırmaq üçün teztez ona hədiyyələr göndərir, xoş sözlərlə ələ almağa çalışırdılar.
Lakin öz mərdliyi, İslam ideyalarına sədaqəti ilə hamının hör
mətini qazanmış Ümmə xan bu təkliflərin hamısını rədd edir və
Axalsıx paşasının bir çağırışı ilə İslam dininin düşmənlərinə qarşı
mübarizəyə başlayır. Axalsıx paşası ilə əldə olunan razılığa
əsasən, rusları Gürcüstandan sıxışdırıb çıxarmaq üçün paşa Karta
linidən, Ümmə xan isə Kaxetidən eyni vaxtda hücum etməli idi.1
1785-ci ildə gürcü çarı II İrakli Ümmə xanın növbəti
hücumlarından birinin qarşısını almaq üçün rus-gürcü qoşunları
ilə Sığnaq qalasına gəlir. Rus batalyonlarının komandanı pol
kovnik Burnoşov çar İrakliyə Qanığın keçidində Ümmə xanın
qoşunlarına zərbə endirməyi təklif edir. Lakin İrakli Ümmə
xanın gücünə daha yaxşı bələd idi. Məğlub olacaqlırını bildiyi
üçün “Kaxetinin hərbi əməliyyat üçün əlverişli olmayan
yerlərində müdafiə olunmağa” qərar verir.2
Həmin ilin yaz-yay aylarında Ümmə xan gürcü çarına tabe
olan ərazilərə aramsız hücumlar edir. Bu hücumların qarşısında
aciz qalan çar İraklinin yalvarışlarına isə yalnız sentyabrın 29-da
cavab verir və hərbi əməliyyatları dayandırması üçün ondan hər
il 10000 rubl bac ödəməsini, həmçinin döyüşlərdə əsir götürül
müş gürcü döyüşçülərinin hər birinə 50 rubl ödəməsini tələb
edir.3 Ertəsi gün əsirləri satın alacağını bildirən İrakli Ümmə
xandan təzminat məsələsi həll edilənədək Qanığın o tayına, yəni
sol sahilinə keçməsini xahiş edir. Lakin Ümmə xan geri qayıt
mır. Oktyabrın 3-də Osmanlı imperiyasının hüdudlarına daxil
olur və oradan İmereti Kartalini sərhədlərinə aramsız hücumlar
edir. 1785-ci il noyabrın 29-da general Potyomkin Ümmə xanın
bütün Gürcüstanı iflic vəziyyətinə salmış hücumlarının qarşısını
almaq üçün ona 1000 çervon (qızıl) və bahalı tütün qutusu
hədiyyə göndərir. Gürcü çarı İrakli isə tələb olunan bacı ödəyir.4
Butkov P.Q. Göstərilən əsəri, 2-ci cild, s.179
Yenə orada
3 Yenə orada, s. 180-185
4 Yenə orada, s. 187, 190
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Lakin bu, gürcü çarını və onun himayəilərini növbəti
hücumlardan xilas etmir. Əksinə, XVIII əsrin sonu – XIX əsrin
əvvəllərində bu hücumlar daha da intensivləşir. 1800-cü ilin
avqustunda Ümmə xan növbəti dəfə böyük bir qüvvə ilə
Gürcüstana hücum edir. Ümmə xanın qüvvələri hələ Balakəndə
ikən bundan xəbər tutan gürcü çarı Georgi erməni əsilli çar
generalı Lazaryevə iki batalyonla Kaxetiyə hərəkət etməsi üçün
yalvarır. Lakin general Lazarev bu xəbərə əhəmiyyət vermə
yərək çar Georgiyə “ləzgilərə” qarşı gürcü qoşununu yollamağı
tövsiyyə edir.
Gürcülər Sığnağın kəndlərinin əhalisini müdafiə etmək üçün
Sığnaq qalasına toplayırlar.1 Lakin Ümmə xan Qanığın sağ
sahilinə keçməyə tələsmirdi. Oktyabr ayınadək Balakəndə qalan
Ümmə xanın dəstələrinə gürcü şahzadəsi Aleksandr və Qarabağlı
İbrahim xan da öz dəstələrilə qoşulurlar.2 Oktyabrın sonlarında
Ümmə xan Qanığı keçərək Qara Ağaca gəlir və burada
qüvvələrini iki yerə bölür: dəstələrdən biri Tiflisə, digəri isə
imeretinlər və şahzadə Aleksandrın qardaşları Vaxtanq, Yulon və
Parnaozun hərbi qüvvələri ilə birləşmək üçün Kür çayını
keçərək İmeretiyə doğru hərəkət etməli idi. Onların Gürcüstanın
içərilərinə hərəkətinin qarşısını almağa çalışan rus hərbi dəstələri
general Lazaryevin komandanlığı altında Qabırrı çayına doğru
hərəkət edir. Qabırrı çayının yaxınlığındakı düzənlikdə mövqe
tutan rus hərbi qüvvələri general Lazaryev tərəfindən üç cinaha
ayrılır: 1) General-mayor Qulyakovun dəstələri sağ cinahda,
2) Lazaryevin dəstələri isə sol cinahda mövqe tuturlar. İki cinah
arasında, yəni mərkəzdə isə gürcü şahzadələri İoann və Baqratın
komandanlıq etdikləri gürcü hərbi qüvvələri yerləşdirilir. Tezliklə
Ümmə xanın dəstələri Qabırrı çayının sol sahilində görünürlər.
Ümmə xan sağ cinaha hücum edir və öz atlı dəstələrilə onu iki
tərəfdən mühasirəyə alır. Lakin həmin dövrün ən müasir silahları
ilə təchiz edilmiş rus hərbi dəstələri hərbi texnikanın köməyilə
vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişirlər, top atəşləri Ümmə xanın atlı
Дубровин Н.Ф. История войн и владычества русских на Кавказе,
т.3, СПб, 1886, с.320
2 Yenə orada, s. 321-322
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dəstələri arasında qarışıqlıq yaradır.1 O, vaxt itirmədən yenidən
qüvvələri səfərbər edir və mərkəzi cinaha, yəni gürcü hərbi
qüvvələrinə hücum edir. Bir dəstə atlı isə rus hərbi qüvvələrinin
arxasına keçir. Lakin rus hərbi qüvvələrinin sağ cinahından
aramsız açılan top atəşləri Ümmə xanın hücum planının uğurla
başa çatdırılmasına imkan vermir. Üç saat davam edən döyüşdə
Ümmə xan ağır yaralanır, iki sərkərdəsi həlak olur. İtkilər verən
Ümmə xan öz hərbi qüvvələrilə geriyə – Car-Balakənə çəkilir2*.
Ruslar Ümmə xanın Gürcüstana yeni hücumlarının qarşısını
almaq məqsədilə ciddi tədbirlər görürlər. General-mayor Lazar
yev qoşunları yenidən dislokasiya edir. Üç bölük bir topla Sığnaq
qalasında, bir muşketyor bölüyü isə topla Sığnaqdan Tiflisə gedən
yolun 15 verstliyində yerləşdirilir. Əmrlərin dərhal çatdırılması
üçün uçan poçt təsis edilir.
Lakin bu, Ümmə xanın sonuncu döyüşü olur. O, bu döyüşdən
üç ay sonra, yəni 1801-ci ilin martında Car-Balakəndə vəfat edir.3
Beləliklə, tarixi faktlar bir daha göstərir ki, XVIII əsrin sonu
XIX əsrin əvvəlləri car-balakənlilərin Cənubi Qafqazda qüvvələr
nisbətini dəyişməyə çalışan gürcü çarlarına və onların himayə
darları olan çar Rusiyasına qarşı mübarizə dövrüdür.
2. Внутренний строй, социально-экономические отношения и система управления Джаро-Белоканских обществ
Джаро-Белоканский (Джар-Тала)4* союз вольных обществ
был влиятельным на Кавказе военно-политическим образоDubrovin N.F. Göstərilən əsəri, s. 323, 327
Bu döyüşdən sonra döyüş iştirakçısı olan rus hərbi zabit heyəti müka
fatlandırılır. General-mayor Lazaryevə, general-mayor Qulyakova, gürcü şah
zadələri Baqrat və İohana müqəddəs İohan Yerusəlimski ordeninin cəngavər
xaçları, digər zabitlərə isə həmin ordenin kavaler xaçı təqdim edilir. Aşağı rüt
bəli döyüşçülər isə hər biri bir gümüş rublla mükafatlandırılırlar (101, 329).
3 Yenə orada, s.330
4* Этот союз включал Джарское, Белоканское, Катехское, Тальское,
Мухахское и Джыныхское общества. В арабоязычных документах эта
территория называется Джар или Джар-Тала. В русской традиции - Джаро-Белоканы, что соответствует обозначенным русским правительством
пределам.
1
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ванием. Представляя в регионе организованную боевую силу,
этот союз традиционно исполнял роль “хранителей границ”
в северо-западных пределах Азербайджана. Общественный
строй Джаро-Белоканских обществ, существующие здесь
земельные отношения, система управления и суда сохраняли архаичные формы и структуры. Но социально-экономический уровень Джаро-Белоканских обществ не отличался от соседних государств. В условиях параллельного
сосуществования разных типов социально-политических
организаций – феодальных владений и вольных обществ, их
экономика и быт складывались в среде многовекового контакта всего Кавказа. Внутренний строй Джаро-Белоканских
обществ, представляющий синтез феодальных и общинных
отношений, и поземельные отношения между вольными и
подвластными селениями не обуславливались определенным
этапом очередной общественно-экономической формации.
Они вытекали из исторически сложившейся среды и устоев
вольных обществ, опирающихся на социальные и военнополитические структуры архаичного института “охраны границ”. Военные походы, горная среда требовали равноправия, поголовное вооружение препятствовало установлению
классовой монополии на средства производства и сословного общества. Общинная собственность на невозделанные
земли создавала условия для обеспечения пахотными участками не только иноплеменников, но и военнопленных.
Политическое влияние Джаро-Белоканских обществ,
пользующихся славой профессиональных воинов, было связано с их выгодным положением на границе Азербайджана,
Дагестана и Грузии, и с тем, что в их руках находились богатые земельные угодья и проходы, через которые совершались набеги, обеспечивающие им богатую добычу, в том
числе товар для работорговли. Немаловажное значение
имело и то, что эта область находилась на древнем торговом
пути, соединяющим Каспийское побережье с Причерноморьем
(“Османская дорога”) или Северным Кавказом (ГилянАстрахань). Эти формирования могли находиться в приви201

легированном положении посредников, а также иметь большую выгоду в связи с охраной купеческих караванов. Из
таких узловых пунктов через горные перевалы, проходы и
тропы товары перевозились в различные области Кавказа.1
О большой торговой дороге, проходящей через Закаталы,
“где можно было встретить даже американских купцов”,
писала Карла Серена накануне восстания 1877 года.2
Общественный строй Джаро-Белоканских обществ рассматривается не как пережиток первобытнообщинных отношений с элементами рабовладельчества и зарождающегося
феодализма, а как социальное явление, проявление которого
можно проследить в разной среде. То, что “вольные общества” на Кавказе не являлись племенными объединениями,
убедительно доказано многими исследователями, которые
отмечают случаи дефеодализации в результате свержения
феодальных владетелей. Власть горских феодалов была
номинальной и зависела от воли народа.3 М.О.Хашаев считает, что вольные общества образовались по территориальному признаку, их независимость была относительной, на
протяжении веков их политический статус часто менялся,
они платили подать кумухскому щамхалу или аварскому
хану, отмечены факты зависимости от Ширваншахов, от
грузинского царства.4 Не редки были также переселения,
связанные со стихийными бедствиями, побеги от прежних
хозяев, от иноземных завоевателей, от преследований вероисповедания и т.д. Л.И.Лавров и В.Ф.Миллер обращали вниС.А.Сулейманова. Влияние Международной Евразийской торговли
на этнокультурные процессы на Кавказе.// Материалы Международной
научной конференции: Новейшие археологические и этнографические
исследования на Кавказе. Мх., 2007, с.130-131
2 Карла Серена, “Мое путеществие”, Aleksandr Düma və ondan 20 il
sonra, Qobustan 34, 1985
3 Лавров Л.И. Историко-этнографические очерки Кавказа. М.,1978,
с.5-27; Миллер В.Ф. Осетинские этюды. //Ученые записи Московского
университета, вып. 8, 1887 г., с.206-207
4 Хашаев Х.М. Общественно-экономический строй Дагестана в XIX
в. Мх., 1954, с.11-16
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мание на то, что “в горах селились обычно не от хорошей
жизни. Самоуправляющиеся сельские общины являлись
устойчивыми ячейками общества, которые могли существовать и после падения покоившегося на них государства, лечь
в основу другого государства”.1
Эта территория, как мы уже отмечали, была пограничной областью в северо-западной Албании, которая пользовалась приоритетом персидских марзбанов. Источники называют эту область Лпиния, Эрети или Лекети. Имея
некоторую самостоятельность в бытность албанского государства, она и после его распада сохраняла некоторую авто
номность, представляя собой организованную боевую силу.
Вольные общества Эрети или Лекети в XIв. нанимались на
военную службу как абхазскими, грузинскими царями, так и
ширваншахами. Преемниками этой традиции можно считать
Джаро-Белоканские общества, формирование которых относят к XVI веку, хотя аварское поселение Голода известно с
XIVв. из сочинения Мухаммада Рафи, где вместе с Цахуром
упоминается в числе селений, плативших подать Кумухскому
шамхалу “из рода дядей Пророка”.2*
Джаро-Белоканские общества фактически выполняли
функцию наёмного войска и арбитража в конфликтах ханств,
что прослеживается в ходе политических событий XVIII века,
описанных как в “Джарской летописи”, так и в других источ
никах.3 Местные источники (Картлис Цховреба, “История
Карабаха”), переписка Джаро-Белоканских обществ с ханЛавров, с.7; Миллер, с.207
А.Р.Шихсаидов, Т.М.Айтберов, Г.М.-Р.Оразаев. Дагестанские исторические сочинения. Москва, 1993, с.103, 108, пр.19
* Среди Закатальского археографического материала в конце рукописи
“Дербент-наме” (S.Süleymanova. “Dərbənd-namə”nin Zaqatala nüsxələri. –
Средневековый Восток. Баку, 1993) имеется аналогичная запись о “доходах детей Хамзы и Аббаса”, где о Голоде сказано: “Голода – его мюлк
2 горы с условием выдачи 50 овец”.
3 С.A.Сулейманова. Джар-Тальские общества в политической истории Азербайджана в ХVIII в. // Elmi araşdırmalar. VI buraxılış. №1-2,
Bаkı, 2004, s.204-210
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ствами Азербайджана, Дагестана, с грузинскими царями дают
сведения о временном или постоянном нахождении Джарс
кого войска в Грузии, Карабахском, Ширванском ханствах.
В Джарской летописи прослеживается такой факт, что аварцы
и цахуры получают в два раза больше платы за службу, чем
булхадары (дагестанцы, поселившиеся в Джаро-Белоканах)
и мугалы (тюркоязычное население региона), участвовавшие в походе вместе с ними.1 Гамба пишет, что “альянс с
ними был всегда желателен для соседей. Они нанимались в
волонтеры без различия в том, что народ, нанимавший их,
мусульмане или христиане.2** В разные эпохи они составляли
особые части у турков, персов и грузин”.3 Константинов
также отмечает, что “все беглербекства, ханства и пашалыки
содержали их в найме. Ираклий призывал джарцев к себе на
службу для защиты своего государства от их же грабительских набегов”.4
Статус “хранителей границ” позволял Джаро-Белоканским
обществам сохранять свою независимость при номинальном
принятии власти централизованного государства и получать
от него права на владения (кешкели) и денежные средства за
военную службу. Источники отмечают, что “джарцы не платили налогов, наоборот, издавна сами получали от шахов
денежные средства, отпускавшиеся им за их якобы сторожевую службу на окраине государства…”.5 То, что на них возMolla Məhəmməd əl-Cari, Car salnaməsi, s.54
Это дословно потверждается в письме Хаджи Махмуда из Джара
эмиру Султан Хусейну. Хаджи Махмуд перечисляет начальников отрядов, которых он посылает к нему на “достойную службу во имя Ислама”
и отмечает: “Кому я служу, кто бы он не был, я служу честно, и остаюсь
ему верным, будь он мусульманин или неверующий”.
3 В.Гаджиев, Джаро-Белоканский союз в освещении французского
консула Гамбы. Общественный строй союза сельских обществ Дагес
тана, Мх., 1981, с.961
4 Константинов О.И. Джаро-Белоканы до XIX столетия, Кавказ, 1846,
№-2-3; Сборник газеты “Кавказ” Константинова, с.396-398
5 Дж.Ханвей, Исторический очерк британской торговли на Кас
пийском море с прибавлением описания волнений в Персии, т.I, Лондон,
1762, НАИИ АН Азерб., с.166
1
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лагалась охрана границ, прослеживается и в османских фирманах, где Джаро-Белоканцам предоставляются владения
(Енисел, Ахило, Бей-Ахметли, Лелели) для “кормления” за
то, что те будут охранять область от набегов булхадаров
(дагестанских аварцев) и примут участие в походах на
Грузию и Ширван.1 Царская Россия также хотела отвести
Джару эту традиционную роль “хранителей границ”, повторяя условия турецких фирманов. Русские власти предъявляли требования, чтобы джарцы оказывали вооруженный
отпор дагестанским “хищникам” и чтобы Джар превратился
в оплот российских интересов на границе Дагестана.
Накануне русского завоевания на территории так называемого Джара источники отмечают шесть обществ: Джарское,
Белоканское, Катехское, Тальское, Мухахское, Джинихское.
Каждое общество состояло из вольных аварских и кешкельных мугальских и ингелойских селений. Всего в 27 вольных
селениях было до 5330 дымов, а в 34 зависимых селениях –
до 3000 дымов. В 1803г. российские власти насчитывали в
аварских вольных обществах 16000 дымов и 90000 жителей.
“Обозрение российских владений за Кавказом”, вышедшее в
1836 г. насчитывало в Джаро-Белоканской области (с Или
суйским султанством) 46680 жителей, перепись же 1871 года
– 56802 жителей.2 Между свободными владельцами земель,
которые имели преимущества военной прослойки, и крестьянами арендаторами существовала сословная дифференциация. Каждое общество состояло из вольной аварской
общины, имеющей коллективные права на владения, выданные им на “кормление” за несение военной службы, и подвластных им ингелойских и мугальских селений, или же
отдельных участков земли – кешкелей, с которых вольные
общества брали арендную плату. Источники сообщают, что
S.Ə.Süleymanova. Zaqatala tarix-diyarşünaslıq XVII–XIX əsrlərə aid
arxeoqrafik sənədləri. //Azərbaycan EA Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq), Bakı,
1990, №4, с.55; КПЗМ (Книга поступлений Закатальского музея) – 5839
2 ЦГИАГ. 26141. Ф. Закатальской сосл.-поземельной комиссии Д.15;
ЦАУГ. Ф. Закатальской сосл.-поземельной комиссии. Д.9,40; Petru
şevskiy İ.P. Göstərilən əsəri, s.42-43
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в Джаро-Белоканских обществах на подвластных крестьян,
кроме других обязанностей, возлагалось содержание “горных караулов”.1 Возможно, термин “кешкель” изначально и
был связан с этой “караульной” службой (“кешик”).
Ю.Алескеров возводит слово “кешкель” к персидскому
“кешман”, что означает “вспаханное и засеянное поле”.2
Термин “кешкель” также можно соотнести с персидским
“кешк”, означающим “феодальное имение”, “замок”, “крепость”, что позволяет связать его с основами крепостничества.
Эквивалентный “кешку” “гаср” был связан с институтом
“маула”, который как и институт “джар” (“вала дживар”)
обеспечивал покровительство патрона. Арабский социальнополитический институт “джар” (“зашита”, “покровительство”) выражал одностороннюю обязанность предоставления убежища между различными кровнородственными
группами.3 Учитывая древние связи с Ближним Востоком и
то обстоятельство, что арабы при завоевании Аррана восстанавливали военностратегические укрепления, принадлежавшие бывшим марзбанам (“хранители границ”), можно
связать этимологию Джара с институтом “джар” (“дживар”),
означающим дословно также “граничить”, “стена”, “ограда”,
как и “сур” (“асвар”).4** Можно предположить, что между
джарцами, ингелоями и мугалами издавна существовал союз
“джар” (“вала джар”) – “защита”, “покровительство”, выражающее соседские отношения, основанные на патронаже.5
История, география и этнография Дагестана в XVIII–XIX вв. под
ред. М.О. Косвена и Х.М. Хашаева, М., 1958, с.382
2
Алескеров Ю. К истории Закатальского округа первой половины
XIXв. и восстание 1863 г. //Автореферат диссертации. Б.,1950, с.7
3 Негря Л.В., Общественный строй Северной и Центральной Аравии
в V-VII вв. М., 1981, с.34, 68, 70-74
4 В качестве аргумента можно отметить, что в Джарах проходила Сасанидская “длинная стена”, которая входила в комплекс оборонительных
сооружений этой пограничной области.
5 Süleymanova S.Ə. Zaqatala arxeoqrafik materialları əsasinda Car-Tala
icmalarının sosial-iqtisadi vəziyyəti. //Azərbaycan EA-nın Xəbərləri (tarix,
fəlsəfə, hüquq seriyası), 1997, N1-4, s. 74-82
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Общественный строй Джаро-Белоканских обществ был
аналогичным укладу вольных обществ Дагестана. Специфи
ческие же формы землевладения и земельной зависимости,
существующих в Джаро-Белоканских обществах, обуславливались географической средой, обширными земельными
угодьями и как уже было указано, со статусом “хранителей
границ” Джаро-Белоканских обществ. Вольные общества
(“бо” – войско, ополчение), объединенные в союзе, основанном на соседских и родственных отношениях, были самоуправляющимися этнополитическими единицами, имевшими
свои культурно-бытовые, языковые особенности. Между
обществами существовали соглашения о взаимопомощи,
совместных действиях по охране своей территории, мирном
регулировании проблем, соблюдении норм кодифицированного адатного права. Все члены вольных обществ имели
частную собственность (усадьбы, пашни) и одновременно
владели общественной собственностью на своей территории
(выгоны и пастбища, сенокосы, леса, водные источники).
Каждый член общины в праве был владеть пленными, на
войне или иным путем приобретенными и содержать их в
крестьянстве или при своем имении. Никто не вправе был
принуждать пленного к вступлению в брак. Пленный,
однажды освобожденный, в другой раз уже не подвергался
неволе. Если вольноотпущенник, по старости или болезни
не в состоянии был содержать себя, то имел право на общественное призрение. На общественное призрение – опеку
имели право бедные, лишенные средств к пропитанию,
сироты, подкидыши.1
Основой общественного строя вольных обществ считался тохум (семя, род). Посербский, характеризуя тохумы у
аварцев Закатальского округа, придает им политическое значение и при этом отмечает, что “каждый тохум, как греческая
фила, обязан был выставлять определенное число воинов…
Из среды всего населения волей народа, вернее тохумов
1

Константинов О.И. Указ.раб., с.386
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избирались ежегодно четыре кадия, в руках которых сосредотачивалась вся власть, … и хотя они руководствовались
шариатом и местным адатом, пользовались неограниченной
властью и злоупотребляли ею в пользу тех тохумов, из
среды которых были сами.1 Несколько иную интерпретацию
этой модели мы встречаем в другом источнике: “Основой
этих обществ являлся тохум с его демократической организацией, не дававшей никаких преимуществ одному члену
рода перед другим. Во главе тохума стояли выборные старшины (кевхи). Богатые и сильные тохумы занимали в обществе привилегированное положение, круг избираемых в
старшины лиц иногда был ограничен известными фамилиями, в некоторых случаях должность старшины передавалась по наследству, хотя по общему правилу, в старшины
попадали только лица, выделявшиеся своею доблестью,
умом, богатством и пр. Наиболее важные дела решались в
каждом обществе на народных собраниях, к участию в которых на одинаковых правах привлекались все члены тохумов
мужского рода, достигших совершеннолетнего возраста.
Вопросы, касавшиеся всех обществ, подлежали разрешению
в съездах их представителей, причем, так как самым могущественным являлось общество Джара, то в союзе оно
пользовалось наибольшим значением, распространяя свое
влияние иногда даже и на соседния – султанат Елисуйский и
ханство Нухинское (Шекинское). Влияние Джара на
Елисуйское султанство главным образом проявлялось при
избрании или смене в претенденты на султанат, причем поддержка джарцев иногда имела решающее значение”.2
В Джаро-Белоканских обществах территориальные связи
превалировали над родственными. Говоря о нарушении
кровнородственного характера тохума, М.О.Косвен считает
1 А.Посербский. Очерк Закатальского округа. Кавказский календарь.
1866г.; История, география и этнография Дагестана в XVIII-XIX вв. под
ред. М.О. Косвена и Х.М. Хашаева, М., 1958, с.218-219
2 Закатальский округ. //Кавказский календарь на 1917 г. Тф., 1916,
с.299, 303
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это пережиточным состоянием патронимии и подчеркивает,
что к XIX в. тохум не знает ни общности производства, ни
общности потребления.1 Общественный строй ДжароБелоканских обществ был охарактеризован О. И.Констан
тиновым, который отмечал, что в тохум могли быть приняты
и чужеродные лица: “Общество (джамаат) разделялось на
тохумы (род) или фамилии; каждая из них заключала в себе
не только всех близких и дальних родственников, но даже и
тех, которые, вышедши из разных мест присоединились к
оной, приняли ее название и поселились на принадлежащем
ей участке земли”.2 В источнике имеется сведение о том, что
“мугалы, которые вселились в занятую лезгинами подгорную полосу в начале лезгинского владычества, сравнялись в
правах с ними, и не несли никаких повинностей. Что касается
позднейших вселенцев, или ингелоев и мугалов, проживающих на низменности, они платили кешкельную дань”.3
Слово “кешкел” в Джаро-Белоканских обществах означал как участок земли, сдаваемый в аренду кешкелевладельцем, так и натуральную подать, взимаемую кешкелевладельцем
с поселян – кешкельников. Вся пахотная земля разделялась
по количеству дымов на равные участки – паи. Владельцы
этих паев должны были уплачивать кешкельную дань хозяевам дымов. В случае перехода или дробления этих участков,
дань должны были уплатить новые владельцы паев. По мере
роста населения дымов стало больше, чем кешкелей, и
последние стали дробиться в разных долях между отдельными дымами. Что касается порядка взимания кешкельной
дани, то первоначально кешкельный доход поступал в
пользу целых обществ и затем распределялся между их сочленами. Но впоследствии он был окончательно распределен
между дымами, которые пользовались означенным доходом
на частном праве.
Памятники обычного права Дагестана в XVII-XIXвв. (сост., пред. и
прим. Х.-М.Хашаева). М.,1965, с.4
2 История, география и этнография Дагестана в XVIII-XIX вв. под
ред. М.О. Косвена и Х.М. Хашаева, с. 214
3 Закатальский округ. //Кавказский календарь на 1917 г., с.300
1
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Размеры кешкелей были неодинаковыми в различных
селениях. Это могло зависеть от качества земли кешкельного
участка. Некоторую роль в этом играла также удаленность
кешкельных селений от мест расселения кешкелевладельцев.1 Кешкельники платили с каждого кешкеля от 4 до 12
тагар разного хлеба (тагар пшеницы весит 18 пуд, ячменя –
15 пудов, чалтыка или пшена – 13 пудов 35 фунтов): пшеницы, ячменя, просы, смотря по качеству земли и величине
кешкеля. кешкел не имел определенной величины и заключал в себе 75,109, и даже 150 шнуров (каждый шнур в
10 сажень, что при 75 шнурах составит 251 десятину).
Большое семейство получало целый кешкель, среднее –
половину, меньшее – четверть и дробилось в меньшие величины). На выделенном крестьянину участке он имел дом,
сады, огороды, хлебопашество. Они доставляли кешкелевладельцу строевой лес, при кочевье в горы перевозили его
имущество, кто же был увольняем от этой повинности, платил по два стиля (48 золотников) шелка. К свадьбе сына
кешкелевладельца преподносили барана (трое-быка). С фрук
товых садов давали неопределенную часть фруктов в виде
подарка, они также выполняли повинность “имаджи”, что
было однозначно с барщиной.2 По сведениям старожилов, у
некоторых кешкельников в орешниках находились большие
плоские бассейны, где ингелои давили виноград для вина.
Кешкельные земли находились в исключительном владении поселян, которые в отношении их пользовались ничем
не ограниченным со стороны кешкелевладельцев правом
пользования и распоряжения. Вследствие демократических
принципов поземельных отношений в Джаро-Белоканских
обществах существующая сословная дифференциация посте
пенно исчезала. К тому же, в самих вольных обществах шел
процесс социального расслоения, в чем немаловажную роль
сыграла царская дипломатия, стремившаяся расчленить
1
2

Закатальский округ. //Кавказский календарь на 1917 г., с.300-303
Константинов О.И. Указ. раб., с.383
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вольные общества.1* В Джаро-Белоканских обществах подвластные крестьяне, которые выплачивали небольшую
арендную плату, были полновластными хозяевами своих
земельных участков. Они могли его продать, подарить,
могли выкупить свой участок, купить другие и стать кешкелевладельцами. Продавать их без земли, как это делалось в
других областях, здесь запрещалось. Они могли участвовать
в военных походах, получать наемную плату. Были случаи
принятия в тохум пришлых. Все эти условия делали эти
места убежищем для беглых крестьян из окрестных феодальных владений. Источники сообщают о массовых побегах крестьян в Джары из Ширвана, Мугана, Грузии, о добровольном переходе селений под покровительство Джара.2
Помимо демократических принципов, как в поземельных
отношениях, так и в управлении, этому способствовало и
то обстоятельство, что Джар не признавал существующий в
Сефевидском государстве запрет о принятии беглых крестьян и илатов, оставшийся еще со времен монгольской
империи,3* и поселял их в кешкельных участках.
Внутренний строй и права на владения вольных обществ
в разное время признавались Сефевидским и Османским
государствами. Россия признавала кешкельные права землевладельцев на основании шахских и султанских фирмаПосле завоевания Джаро-Белокана в 1830 году повстанцы – кешкелевладельцы Белокана, Катехи и Джара были лишены права взимания
кешкельной дани, и последняя поступала в доход казны. Остальные же
лезгины (собирательное название кавказоязычных народов) лишились
права взымать свой кешкель непосредственно с плательщиков и должны
были получать его от старшин подвластных селений в определенном
размере. В 1838 г. правительство восстановило их кешкельные права, но
в строго определенных размерах (История, география и этнография Дагестана в XVIII-XIX вв, с.313).
2 Абдуллаев Г. Азербайджан в XVIII веке и взаимоотношения с
Россией, Б., 1965, с.182; Петрушевский И.П. Указ.раб., с.36-37
3* Прикрепление крестьян к земле было введено указом Газан хана,
запрещающим право перехода крестьян, сидевших на землях всех категорий владений.
1
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нов.1* Эта территория составляла особую административную единицу. Сефевидское и Османское государства не могли
держать здесь военные силы и своих чиновников.2** Этим и
объясняется столкновение джарцев в 1727 г. с Османами,
которые хотя и утвердили владения Джара, но пытались
назначить над ними пашу и стали восстанавливать строительство крепости Караагадж в Кахетии. По той же причине
они атаковывали укрепления, построенные в 1803 г. Россией
в Урдо, Царских Колодцах и Караагадже, несколько раз разрушали Закатальскую крепость, строительство которой
началось в 1830г. после окончательного завоевания Джара, и
отказывались платить налоги.
В Протоколе заседания по введению земства в
Закатальском округе отмечается: “Округ представляет из
себя величину совершенно самобытную, почти ничего
общего не имеющую с соседними административными
делениями Закавказья: Дагестанской областью, Тифлисской
и Елизаветпольской губерниями, по быту, нравам, обычаям,
мировоззрению, языке, расе, вере … резко разнится от населения соседних Нухинского, Елизаветпольского и Сигнахс
кого уездов. Народное хозяйство и связанное с ним землевладение и землепользование представляется единственным
исключением не только для Закавказья и России, но и для
других стран… Наконец, в смысле государственного управления, в порядке военно-народном и Суда на началах мест1* Даже в Советское время здесь при решении спорных вопросов для
доказательства наследственного права на владение земельного участка мюлька в судопроизводство предъявлялись эти старые арабоязычные
фирманы или договоры, утверждённые моллой. Государство частично
сохранило мюльки в руках наследственных владельцев, хотя официально эти земли считались колхозным имуществом. В этом случае колхоз
выступал в роли кешкеловладельца, а владетельцы мюльков, отдающие
часть урожая колхозу по установленной норме – в роли арендаторов.
2* Ширван и территория севернее р.Куры имели особый статус.
Cогласно Стамбульскому договору 1724 года, османам запрещалось держать там военные силы и иметь комендантов (T.T.Mustafayev. 1723–
1735-ci illər Osmanlı hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın vəziyyətinə dair. //
Azərbaycan EA Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq), Bakı, 1990, №4, с.47).
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ных адатов и шариата, округ решительно отходит от порядка
вещей, сушествующего на территории его закавказских
административных соседей…”.1
Особое внимание к делам судопроизводства в Джарах
уделил О.И.Констанинов. В своём обширном этнографическом очерке о Джаро-Белоканах он пишет: “Главное управление каждого общества, отдельно, вверялось от народа или
тохумов кевхам, старшинам и казиям, или главным духовным
лицам, которые вместе составляли и высший, как духовный,
так и Гражданский Суд. В этом случае оказывается огромная разница в образовании духовного Суда с прочими
мусульманскими народами, у которых гражданская власть
не имеет никакого влияния на духовные судилища. Шариат,
основанный на правилах Корана, заключает в себе постановления гражданские и духовные; но как старшины
Лезгинские, дорожа личною свободою, не уступили светской власти духовенству, то обе власти, основывая свою
силу и законность на одном и том же положении, по необходимости составили общую связь, так что без взаимного
согласия не могли решать никаких дел, ни в высшем, ни в
низшем судах…”.2
Среди археографического материала имеется “Свод законов Джаро-Белокана и Илису”. Свод начинается следующим
образом: “Это изложение того, чем обуславливались всякие
соглашения и договоры. Свод правил и законов, существующих с возникновением Ислама до появления могущества
Шаха Аббаса. Эти положения соответствуют урф – обычному праву и обычаям наших отцов и предков, что было
объединено, чтобы, будучи в рамках Мухаммедов шариата,
содействовать его подкреплению и обеспечить спокойствие
и благоденствие людей. Они были согласованы и единогласно приняты кадиями, старейшинами, главами Области,
прежде всего Джара, также по одобрению остальных предО введении земства в Закатальском округе. Материалы по вопросу
о введении земских учреждений в Закавказье. Т.VII. Тф., 1910, с.374
2 Константинов О.И. Указ.раб., с.378-379
1
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ставителей Области от Илису до Белокана во всеобщем
собрании Области, созванном ими в Агдаме в конце славного месяца Сафар 1165 (1752/I) года”.1 В предисловии
Свода не только прослеживается процесс синтезирования
общеисламских норм и местных традиций, здесь также
складывается представление о политической структуре
Джаро-Белоканских обществ. Подчеркивается понятие
Области (“вилайат”), которое включает территорию от Бело
кана до Илису, где главенствующее место занимает Джары.
Определенный интерес вызывает также место главного
сбора – “Агдам”. В тексте пишется раздельно: “Аг дам”
(“Белая кровля”), что можно соотнести с крепостью Агбурдж
(“Белая башня”), упомянутой Мухаммедом Кязимом. Он
отмечает, что во время похода в Джары брат Надир шаха
Ибрагим хан, следовавший тактике Шах Аббаса, приказал
построить новое укрепление рядом с крепостью Агбурдж,
которую построил Шах Аббас.2 Связь Агдама с Агбурджом
подверждается с тем, что в Своде речь идет о “законах,
существующих с возникновением Ислама до появления
могущества Шаха Аббаса”. Видимо, укрепление системы
законодательства в вольных обществах входило в число
мероприятий, проводимых Шах Аббасом в Области с целью
создания мусульманского оплота для своей власти.
М.А.Коцебу и Гамба также отмечают, что “наиболее важные
дела, касающиеся всех обществ, судятся на собрании главного сбора, который состоит из всех старшин и наиболее
значительных фамилий, на открытом месте, Ахдам называемом и близ селения Мухахи находящемся”.3 Главному
управлению подчинялись низшие или сельские суды. Помимо
1 Sevda Süleymanova. XVIII əsr Car-Balakən və İlisu qanunnaməsi. Orta
əsrlər Şərq tarixi: Qaynaqlar və araşdırmalar (akad. Z.M.Bünyadovun 80 illi
yinə həsr olunmuş məqalələr toplusu). B., 2003, s.172, 184
2 Мухаммед Кязим, Наме-йи алам Надири.т.II, М.,1966, с.173
3 Коцебу. Сведения о Джарских владениях-1826 г. История, география
и этнография Дагестана, М., 1958, с.102; Гаджиев В., Джаро-Бело
канский союз в освещении французского консула Гамбы. Общественный
строй союза сельских обществ Дагестана, Мх., 1981, с.258
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общего свода, имелись своды отдельных обществ. Гамба
отмечает: “При решении дел большой значимости в пятницу
собираются возле мечети и объявляют его перед всей общиной. Часто жители маленьких селений спорные вопросы
выносят на суд джамаата больших сел. Джары пользуются
этой честью”.1 Своды Джарского джамаата проводились на
площади у мечети. Верхняя часть Джара называлась Закантала (отсюда и Закаталы), нижняя часть города, где находилась мечеть2* в платановой роще, называлась Джар-базар.3**
По признанию Гамбы, его сведения были заимствованы у
“человека сведущего, который хорошо знал область проживания этого народа”. Видимо, осведомители Гамбы, как и
Коцебу или Константинова, знали о Своде законов ДжароБелокана, принятых в Агдаме, который, по всей видимости,
хранился у кадиев, старшин, хотя у них содержится больше
информации, чем в известном нам Своде.
Коцебу пишет: “Весьма естественно, что чарцы, имея в
сравнении с другими равными обществами несравненно
большее количество деревень, им подвластных, и следственно более доходов, преимущественно управляют делами
Путешествие в южную Россию и особенно Закавказские провинции, совершенные с 1820 по 1824 г., кавалером Гамбой, консулом короля
в Тифлисе, НАИИ; Гаджиев В., Указ.раб., с.102
2* Построенные позже в Закатальской площади церковь и костёл сохранились до наших дней, а мечеть была разрушена при советской власти.
3* Среди Закатальского археографического материала имеется арабоязычный документ, где говорится об объявлении свободы невольнику в
“мейдану-л-хауриййа” – “платановая роща” (можно читать также как
“мейдану-л-хурриййа” – “площадь свободы”). Интересно, что издревле
храмы строились в таких аллеях, садах (парадиз). Самому огромному из
посаженных рядами платанов в Закатальской площади – 750 лет. В этой
связи следует отметить, что название платана – популюс связывают с
лат. populus, означающим “народ”, “народное собрание”. Народные собрания в древнем Риме проводились в платановых рощах. ДжароБелоканские общества сравнивали с греческими вольными общинами
или римскими вольными городами – филами, полисами (ср.гр. phule –
община; авар. “бо” (р.п. “бодул”, “бол”) – община, народ; нем. fehu
(feodum) – феод, земельное владение).
1
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всех обществ и большой перевес имеют в заседаниях общих,
на Ахдаме производимых. Судя по равному числу дворов в
обществах владельческих, не вероятно, чтобы при первом
завоевании ими сего края и раздел не был учинен таковой
же; отчего впоследствии чарцы овладели несоразмерным по
числу дворов их количеством подвластных селений – неизвестно; но в продолжении нескольких сот лет господствующее влияние чарцев было столь сильно, что без утверждения
их не только султаны элисуйские не могли вступать в управление по наследству им доставшимся владениям, но и ханы
нухинские нередко ожидали утверждение звания их от
чарцев…”.1 Затем Коцебу излагает способы “искоренения
перевеса чарцев…”, что заключалось в учинении раздора
между обществами, между вольными и подвластными селениями, и также в использовании якобы “тайного исповедания ингилоями христианской веры”.2
Причину влияния джарцев можно объяснить тем, что
они представляли ядро военно-политического союза ДжароБелоканских обществ, куда в разное время с гор стекали
дагестанские племена. В этой зоне отличаются местные и
булхадарские3* села, местный и булхадарский диалекты
аварского языка. Созданная грузинской и русской великодержавной историографией легенда о “хищническом вторжении дагестанцев в Кахетию”, спровоцированном Шах
Аббасом, оправдывала российскую экспансию на Южный
Кавказа, что представлялась “благородной” миссией “спасения” христианской Грузии от “мусульманского варварства”.
После завоевания Джара российские власти не освободили
ингилойцев от кешкельной платы и от других повинностей,
что раскрывает сущность колонизаторской политики царской России. Что касается натравливания дагестанцев на
Кахетию, Сефевидские шахи, чтобы покорить джарцев
также посылали на них грузино-кахетинское войско со
Коцебу. Указ.раб., с.262
Там же, с.263
3* Дагестанские аварцы
1
2
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своей подмогой. Эти акции не могли существенно изменить
этническую картину края, которая, по словам Вахушти, наоборот, менялась за счет большого притока грузинских племен в Кахетию.1 А набеги джарцев в Грузию и Ширван
представляются началом антисефевидского восстания.
Многочисленные сводки о Джарах, которые носили, в
основном, военно-ведомственный характер, называют джарцев грабителями, хищниками, оправдывая этим захватнические планы России относительно Джаро-Белокан, завоевание которого имело для них особенно важное значение.
Отчет полковника Коцебу от 1826 года, включающий список
вольных и подвластных селений, дает подробные сведения
о доходах, занятиях, вместе с тем, о военном потенциале
каждого общества, о том, сколько булхадарских (дагестанских) сил может вместить Закатальское плато, которое являлось сборным местом войск перед походом. Кроме подобной
информации военного значения здесь также указываются
планы о взятии Закаталы, об уничтожении влияния джарцев.2
И.Г.Гербер как основное занятие (“промысел”) джарцев,
отмечает военные набеги. При этом он пишет: “Имеют
между собой старшин и кады, которые ссоры между ними
судят, но далее послушны им не бывают, ибо всяк сам себе
господин, однако во время нужды между собой все заедино
стоят..., обязаны между собою за вольность стоять по смерть,
ибо оные деревни всегда люди вольные бывали. Имеют землю
хорошую, пашни, сады, шёлковые заводы, ибо сей уезд, хотя
между горами, землю ровную имеет... Люди доброконные,
отважные и оружные. Податей никаких не платят и впредь
платить не будут”.3 То же самое отмечает И.А.Фон Плотто:
“невероятно храбры, быстры и ловки. Красивое оружие и
Вахушти Багратиони. История царства грузинского. Тб., 1976, с.89,
123, 161, 163
2 Коцебу. Указ.раб., с.252-264
3 Гербер И.Г., Описание стран и народов вдоль западного берега
Каспийского моря – 1728 г. // ИГЭД. М., 1958, с.110-111
1

217

породистый конь их слава и гордость”.1 О.Н. Константинов
также считает их единственным занятием войну: “ДжароБелоканские лезгины хотя обитали на богатой и роскошной
долине, но не утратили суровой воинственности горцев и
войну почитали единственно достойным себя упражнением.
К ним, как на сборное место, стекались с гор Кавказа дагестанцы различных племен и под начальством старшин
Джаро-Белоканских устремлялись на сопредельные владения, в особенности, на Грузию…”.2
Имеются, правда, сведения и другого содержания. Н.Гли
ноетский приходит к заключению, что “народ, будучи грабителем и варваром, не станет стараться для благоустройства
своего жилья”. Он пишет: “…Всегда заняты хорошим
делом, благоустраивают свой быт, строят, творят, в каждом
деле думают не только о себе, а о поколении, присмотритесь
к их домам, садам, всюду видна прочность и добротность.
Это удивительная черта. Храбры и воинственны, но нельзя
сказать, что любят воевать…”.3 С большой симпатией описывает местное население Карла Серена, побывавшая в
Закаталах после восстания 1877 года.4 К.Ф.Ган отмечает
благоустроенность Белокана: “Белокан – большое село,
населенное лезгинами, приятно поражает своей чистотой.
Красивые двухэтажные каменные домики с высокими крышами и замечательно маленькими отверстиями для окон и
дверей, окруженные сверху, стоят среди большого двора,
покрытого дерном и окруженного каменной оградой. Рядом
и за домом простираются сады… Проезжая дальше, то справа,
1
А.И.Фон Плотто. Природа и люди Закатальского округа. ССКГ,
вып. 4, 1870
2 Константинов О.И. Указ.раб., с.95
3 Глиноетский Н. Поездка в Дагестан. Военный сборник; 23-24, 1862 г.
4 Она с сочувствием говорит о заключенных в Закатальской крепости, среди которых были женщины и длиннобородые старики, в глазах
которых она видела духовность и непобедимость, что приводило ее в
смятение. Она пишет, что спокойно выходила из крепости и прогуливалась в окрестностях, на что не решилась бы в сопровождении русского
офицера (Карла Серена, “ Мое путешествие”).
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то слева от дороги замечаем довольно большие каменные
плиты, скорее площадки около родника или проточной
воды, поднимающиеся над землей на аршин и больше, где
магометане совершают свои молитвы (намаз).1*
Особенной формой отличаются и могильники. Они представляют массивные домики без крыш, где внутри часто
вырастают деревья”. Далее он пишет: “Все эти лезгинские
деревни, кажется, довольно состоятельны. Это сказывается
также в костюмах, в особенности женщин, которые тут лица
не закрывают и свободно вращаются в обществе мужчин.
Больше всего в женском костюме бросаются в глаза громадных размеров головной убор, серебряные висящие над лбом
тесемки… Мужчины красуются в черкесках и увешаны
богатым оружием”.2
Д.Ф.Ахундов обращает внимание на сельские мечети
Закатальской зоны, которые по своему объему и архитектурной выразительности превосходили городские и сельские
культовые сооружения остальных регионов. В значительной
степени особенности градостроительства этой зоны определялись строительным материалам, добываемым на месте, и
также чувством престижа сельской общины – “джамаата” в
регионе. В решении архитектурной композиции мечетей,
жилых домов местным зодчим было присуще свободное
обращение с полуциркульными арками эйванов – портиков,
что имело глубокие исторические корни и восходило к традициям архитектуры Кавказской Албании.3
Эти каменные площадки на улице рядом с арыком, иногда покрытые навесом, назывались “суку”. В дворах же опять таки рядом с проточной водой устанавливали родники, каменные или деревянные площадки со ступенями и навесом, называемые “какбани” (“место для
совершения намаза”). Сложная орнаментальная резьба на камне, дереве
дополнялась арабской вязью, сурами из Корана.
2 Ганн К.Ф. Путешествие в Кахетию и Дагестан (1898г.). СМОМПК.
В.31, с.49-96
3 Ахундов Д.А. Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана. Б., 1986
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3. Car-Balakən camaatlığının əhalisi
Car-Balakən camaatlığının əhalisinin sayının müəyyənləşdi
rilməsində, həmçinin camaatlığın mövcud olduğu dövr ərzində
əhalinin say dinamikasında baş verən dəyişikliklərin ardıcıl
şəkildə öyrənilməsində ciddi çətinliklər mövcuddur. Bu, tələb
olunan faktik materialın olmaması ilə bağlıdır. Məlumdur ki,
Car-Balakən camaatlığının yaranmasından Rusiya tərəfindən
işğalına qədərki dövrdə burada əhali siyahıyaalmaları aparılma
mışdır. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, xüsusi “sərhəd qoruyucusu”
statusu daşıyan car-balakənlilər nominal asılı olduqları Səfəvi və
Osmanlı dövlətlərinə vergi ödəmirdilər. Buna görə də Səfəvi və
Osmanlı dövlətlərinin bölgəyə nəzarət etdikləri dövrlərdə vergi
verən əhalinin sayını müəyyənləşdirmək məqsədilə keçirdikləri
siyahıyaalmalarda Car-Balakən camaatlığına dair məlumatlara
rast gəlmək mümkün deyil.
Car-Balakən camaatlığında yaşayan əhalinin ümumi sayı
haqqında ilk məlumat 1803-cü ilə aiddir. Rusların Car-Balakən
camaatlığını itaətə gətirmək məqsədilə həmin ildə həyata keçirdik
ləri hərbi əməliyyatlar vaxtı burada 16000 tüstünün və 90000
sakinin olduğu qeyd edilir.1 Bu rəqəmlər XIX əsrin 20-30-cu
illərini əks etdirən rəqəmlərdən təxminən 2 dəfə çoxdur. İ. P.Pet
ruşevski bu fərqi, rus hökumətinin, hərbi yürüşün nəticəsi olaraq
təyin etdiyi verginin ağır olmadığını göstərmək üçün əhalinin
sayını bilərəkdən artırması ilə əlaqələndirir.2 Qeyd edək ki,
1829-cu ilə aid başqa bir mənbədə isə 1803-cü ildə Car-Balakən
camaatlığında 29 kənd və 8000 tüstünün olduğu göstərilir.3
Car-Balakən camaatlığının əhalisinin sayı haqqında növbəti
məlumat 1823-cü ilə aiddir. S.Bronevski 1823-cü ildə camaat
lıqda 8000 həyət və ya ailənin olduğunu göstərir.4 Ailə başına
АКАК, т.4, Тифлис, 1870, с.953
Petruşevski İ.P. Göstərilən əsəri, s.43
3 О Чарских и Белоканских лезгинах.// Русский инвалид или Военные ведомости. 1829, 20 января, № 19, с.75
4 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия
о Кавказе. В 2-х ч.,ч.1, М., 1823, с.59
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6 nəfərdən götürsək, 1823-cü ildə Car-Balakən camaatlığında təx
minən 48000 nəfərin yaşadığını güman etmək olar. (Bir daha qeyd
etmək istərdik ki, hesablamalarımız nisbi xarakterlidir.)
Car-Balakən camaatlığının ümumi əhalisi haqqında
(XVIII əsrin əvvəlləri – 1839-cu il)
XVIII
əsrin
əvvəlləri

1803

1823

1826–
1830

1831

1839

Ailələrlə

4252

8000

8000

8906

8546

8235

Nəfərlə

25512

48000

48000

53436

51276

49410

Camaatlığın əhalisinin say dinamikasını öyrənmək məqsədilə
müraciət etdiyimz növbəti statistik məlumatlar camaatlığın ləğvi
ərəfəsindəki vəziyyəti əks etdirir. 1826-cı ildə polkovnik
M.A.Kosebunun və 1829-cu ilin sonu 1830-cu ilin əvvəllərində
T.N.Yaişnikovun (Blaramberq) bölgədə topladıqları statistik
məlumatlar, bir çox ziddiyyətli məqamlarına baxmayaraq,
(M.A.Kosebunun statistik təsvirində Car-Balakən camaatlığının
Böyük Qafqaz dağlarının şimal ətəklərində yerləşən kəndləri
haqqında heç bir məlumat yoxdur – A.M.) işğal ərəfəsində
camaatlığın əhalisinin say dinamikasının öyrənilməsində mühüm
rol oynayır.1 Əslində, T.N.Yaişnikov M.A.Kosebunun camaatlı
ğın əhalisi barədə statistik məlumatlarındakı boşluğu aradan
qaldırdığından, biz işğal ərəfəsində Car-Balakən camaatlığının
əhalisinin say dinamikasını müəyyən etmək üçün bu iki mən
bəyə müraciət etmişik. Beləliklə, 1826–1830-cu illərə aid statis
tik rəqəmlər camaatlığın ərazisində 54 kənd və 8906 tüstünün
olduğunu göstərir. 8906 tüstü isə 8906 ailə deməkdir. Ailə başına
6 nəfərdən hesablasaq, camaatlığın əhalisinin sayının təxminən
53436 nəfər (hesablamalar nisbi xarakterlidir – A.M.) olduğunu
Яишников Т.Н. Выдержки из описания Лезгино-Джарских вольных
обществ. 1830 г. /История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX
вв. Под редакцией М.О.Косвена и Х.М.Хашаева, М., 1958, с.300-303;
Kosebu M.A. Göstərilən əsəri.
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qeyd etmək olar Bu isə 1823-cü illə müqayisədə əhalinin sayının
təxminən 5436 nəfər artdığını göstərir.
Car-Balakən camaatlığı ləğv olunduqdan sonra, yəni 1831-ci
ildə camaatlığın əhalisini öyrənmək məqsədilə toplanılmış
statistik məlumata əsasən, keçmiş Car-Balakən camaatlığının
ərazisində 62 məskun kənd mövcud olmuşdur və bu kəndlərdə
8546 tüstü qeydə alınmışdı. Yenə də burada yaşayan əhalinin
sayını təxmin etmək məqsədilə ailə (tüstü) başına 6 nəfərdən
hesablasaq, camaatlıqda 51276 nəfər yaşadığını qeyd etmək olar.
Bu isə 1826–1829-cu illərlə müqayisədə əhalinin sayının
2160 nəfər azaldığını göstərir.
Qeyd edək ki, azalma Car-Balakən camaatlığının işğalı və işğal
dan sonrakı dövrdə baş verən hadisələrlə bağlıdır. Car-Balakən
camaatlığı və İlisu sultanlığı haqqında statistik məlumatda bu
məsələlər ətraflı şəkildə şərh edilmişdir. Burada qeyd edildiyi
kimi, 1830-cu il Car-Balakən üsyanından sonra, üsyanda aparıcı
rol oynayan Car, Qəbizdərə, Göyəm kəndləri dağıdılır, adlarını
isə unutmaq əmri verilir. Öz evlərini itirən əhalinin bir qismi
Danaçıya və qohumlarının yaşadıqları qonşu kəndlərə, qalanları
isə rus hərbçilərinin təqiblərindən yaxa qurtarmaq və gələcəkdə
mübarizəni davam etdirmək üçün Dağıstana köçürlər.1 Mənbədə
Balakəndən də çoxlarının Dağıstana köçdüyü göstərilir. Öz yer
lərini tərk etməyən balakənlilər isə Gürcüstanda məskunlaş
dırılmaq məqsədilə zorla Tiflisə sürgün edilirlər.2
1830-cu il üsyanından sonra çarizmin bölgədə apardığı müs
təmləkəçilik siyasəti, əhalinin say dinamikasına, yerləşməsinə
öz təsirini göstərdi. Car-Balakən camaatlığı ləğv edildikdən
sonra onun yerində yaradılmış Car-Balakən vilayəti 2 mahala
(Car və Tala mahalları) bölündü. Car, Balakən, Katex icmasının
kəndləri Car mahalına, Tala, Cınıx, Muxax icmalarının kəndləri
isə Tala icmasına birləşdirildi. Makovtala, Danaçı binələri daimi
yaşayış məskəninə çevrildi. Bu binələrdə 622 ailə yaşayırdı.
Qabaxçöl, Şambul, Kilsə tala, Tuqor kimi yeni yaşayış məskən
1 ARDTA,
2

f.579, siy.1, iş 7, v.22a
Yenə orada
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ləri də həmin dövrdə yarandı. 1839-cu il statistik məlumatına
əsasən, Car-Balakən vilayətinin Car mahalına 35, Tala mahalına
isə 25 kənd daxil idi1*. Car və Qəbizdərə kəndləri isə artıq əhali
yaşamadığından siyahıya daxil edilməmişdi. Beləliklə, 1839-cu
il statistik məlumatına əsasən, Car-Balakən vilayətinin ərazisin
dəki 60 yaşayış məskənində 8235 ailə yaşayırdı. Hər ailəni
6 nəfərdən götürsək, 49410 edər. Deməli, 1839-cu ildə CarBalakən camaatlığının ərazisində yaradılmış eyni adlı vilayətdə
təxminən 49410 ailə yaşayırdı. Bu isə 1826–1830-cu illərlə
müqayisədə 4026, 1831-ci illə müqayisədə isə 1866 nəfər az idi.
Bir daha qeyd edək ki, 1826–1839-cu illər arasında camaatlığın
əhalisinin say dinamikasındakı azalmalar çarizmin bölgədə apar
dığı müstəmləkəçilik siyasəti və yerli əhalinin azadlıq müba
rizəsi ilə bağlı idi.
Car-Balakən camaatlığının əhalisinin etnik tərkibindən danı
şarkən qeyd etmək lazımdır ki, gürcü və rus tarixşünaslığında
Car-Balakən camaatlığının əhalisinin etnik tərkibi ilə bağlı
formalaşmış xüsusi konsepsiya mövcuddur. XIX əsrdə gürcü
kilsəsinin və gürcü knyazlarının xüsusi səylərilə yaranmış və
sonralar gürcü tədqiqatçıları tərəfindən daha da inkişaf etdirilmiş
bu konsepsiyaya əsasən, camaatlığın ərazisində yaşayan əhali,
guya, “yerli” və “gəlmələr”dən ibarət idi. “Müsəlmanlaşdırılmış
gürcülər” kimi təqdim olunan ingiloylar yerli, avar, saxur və
muğal türkləri isə gəlmə hesab olunurdular.
Lakin araşdırmalar xüsusi siyasi məqsədlərlə yaradılmış bu
konsepsiyanın reallığı əks etdirmədiyini sübut edir.

1* Statistik məlumatda Makovtala, Danaçı və ətraf binələrdə yaşayan
ailələrin sayı, Qındırğalı və Kətəlparax, Lələli və Göylər kəndlərində yaşayan
ailələrin sayı bir yerdə göstərilmişdir. Həmin kəndlərdə yaşayan ailələrin
sayını ayrı-ayrılıqda müəyyən edə bilmədiyimizdən, biz də cədvələ statistik
məlumatda olduğu kimi ümumi sayı daxil etdik.
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§2. Car-Balakən camaatlığı Rusiya işğalları dövründə
(1801–1830-cu illər)
1. I Aleksandr tərəfindən P.D.Sisianovun Qafqaz xəttinin
baş komandanı təyin edilməsi və Rusiyanın Qafqaz siyasə
tində baş vermiş dəyişikliklər
XIX əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyası Cənubi Qafqazı
tutmaq planlarını reallaşdırdı. 1801-ci ildə Şərqi Gürcüstan1*
(Kaxeti) Rusiya imperiyasına birləşdirildikdən sonra işğal pro
sesini daha da sürətləndirmək və Azərbaycan torpaqları hesabına
şərqə doğru genişlənmək çarizmin əsas hədəfinə çevrildi. Lakin
mövcud vəziyyət, yəni Rusiya imperiyasının yerli əhali, xüsusilə
də müsəlmanlar arasında etibarlı dayağının olmaması, işğal
prosesini qısa müddət ərzində başa çatdırmağın mümkünsüzlü
yünü göstərdi. Hələ işğalın ilk günlərindən Cənubi Qafqazda
Rusiya əleyhinə mübarizə başladı. Öz hüquq və imtiyazlarından
məhrum olmuş gürcü çar ailə üzvlərinin də qoşulduğu bu
hərəkatda Car-Balakən camaatlığı xüsusi rol oynayırdı. Belə ki,
camaatlığın ərazisi Rusiya imperiyası əleyhinə mübarizənin
mərkəzlərindən biri idi. 1801–1802-ci illərdə məhz buradan
Rusiya imperiyasına birləşdirilmiş Gürcüstana aramsız hücumlar
təşkil edilirdi. Gürcüstanda yerləşən rus ordusunun hərbi ko
mandanlığının raportlarından göründüyü kimi, Gürcüstanın hər
yerinə, hətta Tiflis yaxınlığında yerləşən rus hərbi postlarına və
yaşayış məskənlərinə güclü və aramsız hücumlar edilirdi.2 Bu
aramsız hücumlar və yeni idarəetmə sisteminin yaradılmasından
narazı olan gürcü əhalinin ruslara qarşı müqavimət hərəkatı
1* Məlum olduğu kimi, Rusiyada Gürcüstana Cənubi Qafqazın müsəlman
xalqlarını bir-birindən ərazicə ayıran mühüm strateji məntəqə kimi baxırdılar.
Çarizmin fikrincə, əgər Gürcüstan Osmanlı imperiyasına tabe olardısa, onda
burada xristian ölkəsi məhv ediləcək, bütün dağlı xalqlar isə türklərin ha
kimiyyəti altına düşəcəkdilər. Deməli, Rusiya dağlardan Ön Qafqazın
düzənliklərinə gedən çıxışları mühafizə edə bilməyəcəyindən Qafqaz xəttinə
nəzarəti itirəcəkdi. (История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.
-1917 г). / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.,1988, с.18
2 АКАК, т.1, Тифлис, 1866, с.660-661
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Gürcüstandakı rus ordusunun baş komandanı general-leytenant
Knorrinqi işğalları davam etdirmək planından hələlik imtina
etməyə məcbur etdi. Baş komandan sərəncamındakı silahlı qüv
vələri Şərqi Gürcüstanın müdafiəsinə səfərbər etdi. Sərhədlərdə,
xüsusilə də Osmanlı imperiyası və Car-Balakənlə sərhəddə hərbi
qüvvələrin gücləndirilməsinə böyük diqqət yetirildi. Hətta Osmanlı
dövləti ərazisindən və İmeretidən gələnlərin zümrəsindən və ya
yüklü, yüksüz olmasından asılı olmayaraq Gürcüstan ərazisinə
buraxılmaması haqqında əmr verdi.
1801–1802-ci illərdə Gürcüstandakı rus ordusunun baş koman
danlığı car-balakənlilərin və dağlıların birləşmiş qüvvələrinin
hücum niyyətləri haqqında dəfələrlə məlumatlar aldılar.1
Car-balakənlilərin və dağlıların böyük dəstələrlə hücum niy
yətlərinin çar generallarını narahat etməsi səbəbsiz deyildi.
Qoşunların dağlıların Gürcüstana müxtəlif istiqamətlərdən
hücumlarının qarşısını almaq üçün pərakəndə şəkildə yerləş
dirilməsi və dalbadal gələn həyəcanlı xəbərlərdən asılı olaraq
fasiləsiz hərəkətdə olması rus qüvvələrin bir istiqamətdə
cəmlənməsinə imkan vermirdi.
1801-ci il sentyabrın 12-də çar Aleksandrın hakimiyyətə
gəlməsilə Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətində də canlanma
başladı. 1802-ci ilin avqustunda Qafqazdakı rus qoşunlarının baş
komandanı Knorrinq və Rusiyanın Tiflisdəki səfiri R.İ.Kovalenski
geri çağırıldılar və daha enerjili və qətiyyətli olan P.D.Sisianov
Qafqaz xəttinin baş komandanı və imperator canişini səlahiy
yətləri ilə Gürcüstanın ali hakimi təyin edildi.
Qeyd etmək lazımdır ki, çar Aleksandr Rusiya imperiyasının
Cənubi Qafqazdakı maraqlarını reallaşdırmaq üçün bundan
yaxşı namizəd tapa bilməzdi. S.Esadzenin yazdığına görə, “Sisi
anov cəsarətli komandir və görkəmli inzibatçı şöhrəti qazan
mışdı, ən əsası isə o, mənşəcə gürcü idi”.2
Sisianov öz vəzifəsinin icrasına başlayan kimi, ən yaxşı
müdafiə hücumdur prinsipinə əsaslanaraq Knorrinqin müdafiə
АКАК, т.1, Тифлис, 1866, с.645-646
Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Т.1.
Тифлис, 1907, с.25
1
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taktikasından imtina etdi. Bu addım onun qarşısında duran əsas
məsələni – Rusiyanın Cənubi Qafqazda dayaqlarının möhkəm
ləndirilməsi – tezliklə həll etmək imkanı verməli idi. Bununla da
həm car-balakənlilərin və dağıstanlıların Gürcüstana aramsız
hücumları kəsilməli, həm də Rusiyanın Qafqazda hərbi-strateji
maraqları təmin edilməli idi.
Sisianovun ilk hədəfi Azərbaycanın şimal-qərb torpaqları –
Car-Balakən camaatlığı və İlisu sultanlığı oldu.
Qeyd edək ki, bölgə Rusiya üçün hərbi-strateji və iqtisadi
əhəmiyyət daşıyırdı. Sisianov özü çar I Aleksandra raportunda
Car-Balakənin tutulmasının Rusiya üçün əhəmiyyətinə toxuna
raq yazırdı: “Bu mövqelərin tutulması və Car vilayətində ordu
nun yerləşdirilməsi Bakı ilə Gürcüstan arasında Gəncədən gedən
məlum yolda Kürün sol sahilindən sağa, sağ sahilindən sola
keçərkən rast gəlinən çətinlikləri törətməyən kiçik çay keçidləri
vasitəsilə Nuxa və Şamaxıdan keçən mühüm əlaqənin yaran
masına imkan verir”.1
Lakin Car-Balakənin işğalının Rusiya üçün başqa əhəmiy
yətli tərəfləri də var idi. Məlumdur ki, Car-Balakən camaatları
bütün Qafqazda özlərinin itaətsizlikləri ilə məşhur idilər. Onların
ram edilməsi Qafqazda rus xofunun yaranması və gələcək
müvəffəqiyyətin təminatı demək idi. Buna görə də Sisianov
Azərbaycan xanlarına və Dağıstan hakimlərinə yazdığı təhdid
dolu məktublarda hər dəfə “Car vilayətini dağıtmağa söz ver
mişdim və etdim” ifadəsini işlətməklə rus ordusunun əzəmətini
nümayiş etdirməyə çalışırdı.2
Car-Balakənin işğalı Gürcüstan üçün daha mühüm əhəmiy
yət daşıyırdı. Sisianov özü bu məsələyə toxunaraq yazırdı: “Bu
nailiyyətin Rusiyanın qüdrəti və böyüklüyü üçün əhəmiyyətinin
az olduğunu bilsəm də, Gürcüstanın marağı baxımından daha
böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini gizlədə bilmərəm”.3 Beləliklə,
bölgədə Rusiyanın maraqlarının Gürcüstanın maraqları ilə üstüstə düşməsindən məharətlə istifadə edən “rus ürəkli, gürcü əsilli”
АКАК, т.2, с.686
АКАК, т.2, д. 1180, с.591; д. 1207, с. 605
3 Yenə orada, s.687-688
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çar generalı Sisianov Rusiyanın hərbi strateji və iqtisadi maraq
larını təmin etməklə yanaşı, gürcü keşiş və knyazlarının ŞimalQərbi Azərbaycanı Gürcüstanın tərkibində Rusiya imperiyasına
birləşdirmək niyyətlərini də reallaşdırmağı düşünürdü.
1803-cü il fevralın 4-də Sisianov general Qulyakova hadisə
lərin sonrakı inkişafında mühüm rol oynayan sərəncam gön
dərdi. Burada podpolkovnik Solenius və Siğnağın komendantı
Olxovskinin carlıların Rusiyaya olan münasibəti haqqında birbirinə zidd raportlar göndərdikləri göstərilirdi. Car ağsaqqalla
rının və əhalisinin ruslara olan münasibətlərinin dəqiqləşdiril
məsinin vacib olduğunu qeyd edən Sisianov Telavidə öz vəzifə
borcunu yerinə yetirən Qulyakovdan Sığnağa gedərək “oradakı
hərbi hissələri yürüşə hazırlaşdırmasını və bu səfərbərliyin carbalakənlilərə qarşı təşkil olunduğu barədə şaiyələrin yayıl
masının” təmin edilməsini tələb etdi. Sisianovun fikrincə, əgər
carlılar ruslara qarşı yaxşı münasibətdədirlərsə, onda mütləq
Qulyakovla danışıqlara başlayacaqdılar. Belə olan təqdirdə Qul
yakov gürcü şahzadəsi Aleksandrın təhvil verilməsini və CarBalakən camaatlığının ərazisində rus qarnizonlarının yerləşdiril
məsini tələb etməli idi.1 Əslində isə söhbət Car-Balakənin
işğalından gedirdi. Hadisələrin bu şəkildə təqdim edilməsi gələ
cəkdə baş verə biləcək müvəffəqiyyətsizlikləri sığortalamaq məq
sədi daşıyırdı. O yalnız Balakən tutulduqdan sonra Qulyakova
güclü dəstə ilə Cara hücum etmək əmri verdiyini etiraf edir.2
1803-cü il martın 2-də Qulyakov öz dəstələri ilə Car-Balakən
üzərinə yürüşə başladı. Qulyakovun komandanlıq etdiyi hərbi
qüvvə 1482 piyada, 210 kazak, 113 qeyri-sıravi hərbi qulluqçu,
500 nəfər gürcü atlısı, 4000 nəfər gürcü piyadası və 8 topdan
ibarət idi.3 N.Dubrovinin verdiyi məlumata görə, Sisianov Qulya
kova gürcü dəstələrinə ciddi nəzarət etməyi tapşırmışdı. O özü
bu barədə yazırdı: “Bu əyalət Rusiyanın itaətinə keçəcəyindən,
həm də yerli əhalini qəzəbləndirməmək üçün gürcülərin kəndləri
АКАК, т.2, д. 1180, с.682-683
Yenə orada, s.917
3 Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. т.4,
СПб.,1887, с.75
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qarət etməsinə hər vasitə ilə mane olmaq, bizimkilərə isə [qarəti]
qəti şəkildə qadağan etmək” lazımdır.1
Göründüyü kimi, Qulyakova rəsmi şəkildə yerli əhalinin
əhvali-ruhiyyəsini öyrənmək tapşırılsa da, əslində, əsas məqsəd
uzun müddət planlaşdırılan işğal planını həyata keçirmək idi.
Həm də rus hərbi qüvvələrinin başında dayanan Qulyakovun da
Balakən hadisələrindən əvvəl yerli əhali ilə danışıqlar aparmaq
niyyətinin olmadığı hadisələrin gedişindən aydın idi.
Ruslarla car-balakənlilər arasında ilk toqquşma Qanıx çayının
üzərindəki Urdo keçidində oldu. Car-balakənlilər rusların Urdo
keçidi ilə Qanıx çayını keçmələrinə mane olmaq üçün burada
xüsusi qazmalar düzəltmişdilər və səngərlər qazmışdılar.
Martın 4-ü Qulyakovun komandanlıq etdiyi rus qoşunları
Urdo keçidinin 3 verstliyində dayandılar. Polkovnik Drenyakin
kazak və gürcü dəstəsilə Urdo keçidinə gedən yolu müşahidə
etmək üçün irəli getdilər. Bu vaxt qazma və səngərlərdə mövqe
tutmuş car-balakənlilər polkovnik Drenyakinin dəstəsini atəşə
tutdular. Onları xilas etmək üçün Qulyakov car-balakənlilərin
səngərlərini top atəşinə tutmaq əmri verdi. Ağır artilleriyadan
istifadə edən ruslar car-balakənlilərin müdafiə istehkamlarını
dağıtmağa müvəffəq oldular. İki saat davam edən döyüşdə müda
fiəçilərin inadlı müqavimətinə baxmayaraq, rusların hücumunun
qarşısını almaq mümkün olmadı. Car-balakənlilər geri çəkildilər.
Lakin rus hərbi qüvvələri də itkilər verdilər. Bu döyüşdə rusların
hərbi qüvvələrinin əsas ağırlığını təşkil edən artilleriya koman
danı mayor Liders öldürüldü.2
Ruslarla car-balakənlilər arasında ikinci döyüş martın 9-da
Balakən yaxınlığındakı meşədə oldu. Car-balakənlilər rusların
Balakənə hücumunun qarşısını məhz burada almaq niyyətində
idilər. Lakin ağır artilleriyadan istifadə edən işğalçılar Balakənin
müdafiəçilərini öz mövqelərindən tezliklə sıxışdırıb çıxartdılar.
Car-balakənlilər səpələnmiş qüvvələri dərhal Balakənin müda
fiəsinə səfərbər edə bilmədilər. Ruslar isə vaxt itirmədən Bala
kənə doğru hərəkət edərək kəndə birinci girməyə müvəffəq oldular.
1
2

Dubrovin N. Göstərilən əsəri, s.75
АКАК, т.2, д. 1180, с.917
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Nəticədə Balakəni tutub viran etdilər. Bir neçə daş ev istisna
edilməklə, bütün yaşayış məskəni tamamilə dağıdıldı, talanlar və
qarətlər başladı.
Balakən uğrunda döyüşlərdə car-balakənlilər 500 nəfər şəhid
verdilər, 44 kişi, 92 qadın və iki gürcü knyazı əsir götürüldü.1
İ.P.Petruşevski Balakən hadisələrini təhlil edərkən baş verən
talan və qarətlərin yalnız rus nizami qoşunları tərəfindən törədil
məsi fikrinə üstünlük verir. Onun fikrincə, “gürcülər bu yürüşdə
könülsüz iştirak etdiklərindən onları qarət və vəhşiliklərdən
çəkindirmək lazım gəlmədi”.2 Lakin Balakəndə baş verən qarət
və talanlarda gürcü hərbi qüvvələri rus nizami qoşunlarından az
günahkar deyildi. Sisianovun 12 mart tarixli raportunda Balakən
tutularkən “cəsur gürcüləri” qarətlərdən çəkindirməyin mümkün
olmadığı qeyd olunurdu3. Buna görə də Qulyakov qoşunlar Cara
daxil olarkən Balakən hadisələrinin təkrarlanmaması üçün ciddi
hərbi qaydalar yaratmağa məcbur olmuşdu.4 Hətta çar Aleksandr
1803-cü il mayın 23-də Sisianova göndərdiyi reskriptdə Balakən
hadisələrinə toxunaraq yazırdı: “Mən ümid edirəm ki, gürcü
qoşunları gələcəkdə də Balakən alınarkən etdikləri vəhşiliklər
dən çəkinəcəklər və özlərinin yeni həmvətənlərindən – ruslardan
vuruşan düşmənini məğlub edərkən ona rəhm etməyi öyrə
nəcəklər”.5
Sisianov Balakənin tutulmasından məmnun idi. O, bu qələbə
nin Rusiya ilə yanaşı, Gürcüstan üçün də vacib olduğunu xüsusi
qeyd edirdi: “…Car-balakənlilər 70 il Gürcüstanı talamışlar,
İrəvandan bac alan gürcü çarları isə orada İran şahı Nadirin
qardaşı ilə birlikdə 14 min nəfər itirdiklərindən Alazanı keçməyə
qorxaraq, öz çarlıqlarının talanmasına imkan vermişlər. Rusiya
isə 1000 nəfər əsgəri ilə addım atdı, düşmənin belini qıraraq
Balakəni işğal etdi, çoxlu qan axıtdı və Gürcüstanın 70 il ərzində
talan edilmiş var-dövlətini 2 saatlıq döyüşdə geri qaytardı. 10 gün
Dubrovin N. Göstərilən əsəri, s.78
Petruşevski İ.P. Göstərilən əsəri, s.91
3 АКАК, т. 9, 1883 г., с.918
4 АКАК, т. 2, 1868 г., с.685
5 АКАК, т. 2, 1868 г., с.688
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dür ki, qəniməti Gürcüstana aparırlar və Rusiya kimi mələyi
onların müdafiəsinə göndərdiyinə görə Allaha şükürlər edirlər”.1
Baş komandan Sisianov Balakəndə əldə olunan qələbədən
sonra Car-Balakəni Rusiyaya birləşdirmək niyyətini gizlətmədi.
O yazırdı: “Bu qələbədən istifadə etməmək ləzgilərə bənzəmək
deməkdir, silahın əzəməti əldə olunmuşu verməməkdə və məğ
lublara qanunları yenidən yazdırmaqdadır”.2
İşğalları davam etdirmək üçün yaranmış əlverişli şəraiti3*
nəzərə alan Sisianov carlılar üçün yerinə yetirilməsi mümkün
olmayan şərtlər irəli sürdü:
1) Çar Aleksandra (gürcü şahzadəsi) Car-Balakən ərazisində
sığınacaq verilməsin;
2) Car-Balakəndə əbədi olaraq rus qarnizonları yerləşdirilsin;
3) Car-Balakən ipəklə vergi ödəsin;
4) Hörmətli və tanınmış ailələrdən 5 nəfər əmanət verilsin.
Sisianov car-balakənlilərə bu şərtləri qəbul etmələri müqabi
lində daxili işlərinə qarışmamağı və əvvəlki hüquq və imtiyaz
larını saxlamağa söz verirdi.
Havalar isinənə qədər Car-Balakənin işğalını başa çatdırmağı
düşünən baş komandan carlılara şərtləri qəbul etmək üçün vaxt
vermək niyyətində deyildi və Qulyakova Car-Balakəndə qarni
zonun yerləşdirilməsi və əmanətlərin götürülməsi ilə bağlı olan
2 və 4-cü bəndlərin dərhal yerinə yetirilməsi üçün sərəncam verir.
Lakin şəkili Məhəmmədhəsən xanın köməyinə ümid bəsləyən
carlılar ruslar üçün vacib olan bu iki şərti qəbul etmədilər.4
Qeyd etmək lazımdır ki, car-balakənlilərin əzmlə mübarizəni
davam etdirmələri Sisianovla Qulyakov arasında Car-Balakənin
işğalının başa çatdırılması məsələsində fikir ayrılıqları yaratdı.
Yerli əhalinin müdafiə taktikasına bələd olan çar generalı Qulya
kov havaların isindiyi bir vaxtda güc tətbiq edilməsinə yumşaq
АКАК, т.2, 1868 г., с.904-905
Dubrovin N. Göstərilən əsəri, 4-cü cild, s.78
3* Balakənin tutulması Car və digər azad icmaların mövqelərini zəiflətdi.
Xarici siyasi vəziyyət də onların xeyrinə deyildi. Həmin vaxt İranın
köməyinə ümid etmək olmazdı. Dağların qarla örtülməsi isə Dağıstandan
gələn köməyə də ümid bəsləməyə imkan vermirdi.
4 АКАК, т.2, 1868 г., с.683-684, 758
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şəkildə etiraz edirdi. Qulyakov Sisianovdan fərqli olaraq, Urdo
keçidinin tutulmasına üstünlük verirdi. Onun fikrincə, Car-Bala
kənin qapısı olan Urdo keçidini tutmaqla camaatlığa sərbəst
şəkildə gedən yol əldə etmək olardı. Bu isə əlverişli vaxtda daha
çox şey tələb etmək imkanı yaradacaqdı. Qulyakov yazırdı:
“Əlverişli vaxtda, havalar soyuyanda onların heç yerdə gizlən
mək imkanı olmadığından az insan itkisi ilə hər şey tələb etmək
mümkün olacaqdır. İndi onlar dağlarda gizlənmək imkanları
olduğundan vergi verməyə heç cür razılaşmayacaqlar”. Bütün
bunları nəzərə alan Qulyakov indiki şəraitdə bu şərtlərdən ancaq
üçünün üzərində dayanılmasını vacib sayırdı:
– Urdo keçidi tutulsun.
– İmperator əlahəzrətlərinin itaətinə and içilsin.
– Adlı-sanlı adamlardan əmanətlər verilsin.1
Lakin Sisianov məsələləri daha sərt şəkildə qoydu: “Dağıs
tanda alınmaz yer hesab edilən Balakən alınarkən vurulan zərbə
dən sonra Car vilayətindən vergi tələb edirəm”.2
Nəticədə hərbi əməliyyatlar yenidən başladı. Martın 27-də
Qulyakov öz qoşunları ilə Katex kəndinə girdi. Yerli əhali
dağlara çəkildiyindən kənd boş idi. Burada yalnız kiçik bir dəstə
qalmışdı. Onların müqavimətini asanlıqla qıran rus silahlı dəstə
ləri Cara doğru hərəkət etdi. Həmin vaxt şəkili Məhəmmədhəsən
xan da öz dəstəsi və 2 topla carlıların köməyinə gəldi. Lakin
rusların hərbi qüvvələrinin üstün olduğunu gördüyündən Katex
kəndinə çatmamış geri qayıtdı.3
Martın 29-da Qulyakov Car üzərinə yürüşə başladı. Bala
kənin aqibətini görən və güclü müqavimət göstərmək imkanında
olmayan carlılar kiçik dəstələrlə bir neçə dəfə hücum təşkil etdilər.
Lakin bununla yaxşı silahlanmış rus hərbi dəstələrinin hücumla
rının qarşısını almaq mümkün olmadı. Həmin gün carlı ağsaqqal
lar Qulyakovun yanına gələrək şərtlərlə razı olduqlarını bildirdilər.
Martın 31-də Qulyakovun dəstəsi Urdo keçidinə qayıtdı.4
АКАК, т.2, 1868 г., с. 758
Yenə orada
3 АКАК, т.2, 1868 г., с. 686; Dubrovin N. Göstərilən əsəri, 4-cü cild, s.80
4 АКАК, т.2, 1868 г., с. 685
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Aprelin 12-də Tiflisdə Car-Balakən camaatlığının və İlisu
sultanlığının Rusiyanın itaətinə keçməsi haqqında andlı öhdəlik
imzalandı. Beləliklə, seçmək imkanı olmayan car-balakənlilər
aşağıdakı şərtləri qəbul etmək məcburiyyətində qaldılar:
1) Car azad icmaları Rusiya çarı əlahəzrət Aleksandr Pav
loviçə və onun vərəsələrinə itaət edəcək;
2) Tiflis çəkisi ilə 1100 litr olan və ipəklə ödəniləcək illik
vergi ildə iki dəfəyə, 1 avqust və 1 noyabrda gecikdirilmədən
ödəniləcək;
3) Car-Balakənə qoşun yerləşdiriləcək;
4) Balakən, Katex, Car, Tala, Muxax və Cınıx camaatlarının
hər birindən bir nəfər əmanət veriləcək;
5) Rusiyaya dost olmayan adamlar, o cümlədən çar Alek
sandr Car-Balakən ərazisinə buraxılmayacaq.
Müqavilədə Car-Balakən camaatlığının ərazisində yaşayan
ingiloylarla bağlı da xüsusi bənd var idi. Müqavilənin 9-cu
bəndində carlılardan ingiloyların xristian dininə sərbəst şəkildə
etiqad etmələrinə maneələr törədilməməsi tələb olunurdu. Bu tələb
gələcəkdə Rusiya imperiyasının Car-Balakən camaatlığında
həyata keçirəcəyi müstəmləkə siyasətinin istiqamətlərini müəy
yənləşdirirdi.
Müqavilədə Balakən döyüşündə götürülən əsirlərin geri
qaytarılması məsələsi də ayrıca 2 bənddə öz əksini tapmışdı:
1) Car-balakənlilərin çeçenlər tərəfindən əsir tutulan polkov
nik Delposonun azad edilməsinə kömək göstərəcəkləri halda,
60 nəfərdən 100 nəfərədək əsir azad edilsin;
2) Qalan bütün əsirlər əvvəllər ləzgilər tərəfindən tutulmuş
və Car vilayətində və başqa yerlərdə saxlanılan rus və gürcü
əsgərlərinin əvəzinə dəyişdirilsin.1
Car-balakənlilər Tiflisdə andlı öhdəliyi imzaladıqdan sonra
bütün Gürcüstan Car-Balakənin işğalını bayram etdi. Sisianov
Kartli və Kaxeti komendantlarına may ayının 9-da gün ərzində
Gürcüstandakı bütün kilsələrdə “Balakəndə əldə olunan qələbə
və Car-Balakənin işğalı münasibətilə” kilsə zənglərinin çalınması
və şükran dualarının oxunması barədə əmr verdi. Tiflis şəhərinin
1

АКАК, т.2, 1868 г., с. 687
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baş kilsəsində isə duadan qabaq Car-Balakənin işğalı xəbəri
bütün Gürcüstana çatdırılırdı.1
Beləliklə, Rusiya imperiyası Car-Balakən camaatlığını işğal
etdi və Azərbaycan xanlıqlarına gedən yolu açdı. Lakin 1803-cü
il yürüşü və onun nəticəsi olan sülh müqaviləsi Rusiyanın burada
mövqelərinin möhkəmləndirilməsi və yerli əhalinin itaətə gəti
rilməsi üçün yetərli olmadı.
Sisianov isə Car problemini arzuladığı şəkildə və həmişəlik
həll etdiyini düşünürdü. Elə buna görədir ki, Tiflisdə sülh imza
landıqdan dərhal sonra car-balakənlilərə çeçenlər tərəfindən əsir
tutulmuş polkovnik Delposonu azad etmələri müqabilində
sərbəst buraxılacaq 100 nəfər əsiri pulla satın almalarını əmr
etdi. O, hər əsir üçün 100 rublun ödənilməsini, yəni cəmisi
10000 rubl tələb edirdi.
Car-balakənlilər bu tələbi yerinə yetirməkdən imtina etdilər.
Sisianovun car-balakənlilərin öz əsirlərini satın almadıqları halda
özgələrinə satılacağı barədə təhdidləri belə vəziyyəti dəyişmədi.2
Car-balakənlilər sülh müqaviləsinin digər şərtlərini də yerinə
yetirməkdən imtina etdilər. Sisianov 1803–1805-ci illər ərzində
vergilərin vaxtında ödənilməsinə nail ola bilmədi. 1803-cü ildə
balakənlilər Sisianova məktublarında vergiləri ödəmək imka
nında olmadıqlarını bildirir və baş komandanın qarşısında iki il
vergilərdən azad edilmələri barədə məsələ qoyurlar.3
Təhdidlə vergiləri toplamağın mümkünsüzlüyünü görən baş
komandan məqsədinə çatmaq üçün yeni yollar axtarırdı. Carbalakənlilər vergiləri ipəklə ödəmək imkanında olmadıqlarını
bildirən kimi o, vergilərin pulla ödənilməsini tələb edir. Sisia
novun tələbinə əsasən, car-balakənlilər 1100 litr və ya 220 pud
ipəyin əvəzində gümüş pulla 11000 rubl ödəməli idilər.4 İpəklə
ödənilməli vergilərin pulla əvəz edilməsinin ən mühüm səbəb
1
О совершении молебствия в церквях по случаю победы над бело
канами и наказания Джарской провинции: ЦГИАГ, ф.26, оп.1, д.5, л.3;
АКАК, т.2, 1868 г., с. 689
2 АКАК, т.2, 1868 г., с. 687, 688, 760
3 АКАК, т.2, 1868 г., с. 690-691
4 Yenə orada, s.690
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lərindən biri də bölgədəki rus məmurlarının Rusiya bazarlarının
tələb etdiyi yüksək keyfiyyətli xam ipəyi yığa bilməmələri ilə
bağlı idi. Lakin bu dəyişiklik vergilərin yığılması işini yaxşılaş
dırmadı. Güc və təzyiq vasitələrindən istifadə edilməsinə baxma
yaraq, ruslar 1803-cü il üçün vergiləri tam yığa bilmədilər.
Sisianovun carlılara məktubunda 1803-cü il üçün qalıq 2555
çervon və 1 rubl 60 qəpik göstərilirdi. 1804-cü ildə isə vergiləri,
ümumiyyətlə, toplamaq mümkün olmadı. Təsadüfi deyil ki, baş
komandan Sisianov özü hər il vergiləri qalıqsız ala bilmə
diklərini, aldıqlarını isə süngü gücünə etdiklərini etiraf edirdi.1
Bu səbəbdən artıq vergilərin pulla və ya məhsulla ödəniləcəyini
müəyyən edərək azaldılması barədə təkliflər səslənirdi.2
Yığılacaq vergilərin sərf olunacağı yerlər də müəyyən edil
mişdi. Sisianov bu vəsaitin bir hissəsini Gürcüstanın problemləri
nin həlli üçün ayırmaq niyyətində idi. Carın işğalının Rusiya
ordusunun şöhrətini artırmaqla yanaşı, Gürcüstanın gəlirlərinin
də artması üçün əlverişli şərait yaratdığını xüsusi qeyd edən baş
komandan, gürcü zadəganlarının maarifləndirilməsinə xüsusi
diqqət yetirirdi. Bu məqsədlə o, alınan verginin hesabına Tiflisdə
gürcü zadəgan uşaqları üçün gürcü və rus dilləri məktəbini açır.3
1803-cü ilin sonlarında car-balakənlilərin ruslara qarşı müqa
viməti daha da güclənir. Vergiləri ödəməkdən tamamilə imtina
edən car-balakənlilər dağlıların onların ərazisindən keçərək Gür
cüstan üzərinə yürüşlərinə imkan yaradırlar. Düzdür, bu yürüşlər
intensiv xarakter daşımırdı, lakin rusları əsas hədəflərindən
yayındırırdı. Bu isə Rusiya-İran müharibəsi ərəfəsində çox
mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Tezliklə mövqelərin itiriləcəyindən
narahat olan Sisianov Qulyakova carlıları cəzalandırmağı tap
şırır. Beləliklə, car-balakənlilərə asılı vəziyyətdə olduqlarını hiss
etdirmək və tələblərinin şərtsiz yerinə yetirilməli olduğunu
göstərməyə çalışan Sisianov yeni hərbi yürüşün təşkil edilməsinə
qərar verir. Bu kampaniyaya da general Qulyakov komandanlıq
edirdi. 1804-cü il yanvarın 10-da Qulyakov onun komandanlı
АКАК, т.2, 1868 г., с. 692, 1039
Yenə orada, s.714
3 Yenə orada, s.196-197
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ğına verilmiş 2500 nəfərlik dəstə ilə Aleksandr redutundan hərə
kət etdi.
Əhali bütünlüklə yaşayış yerlərini tərk edərək dağlara çəkil
mişdi. Rusların yolunun üstündəki bütün kəndlər boşaldılmışdı.
Hətta bu kəndlərdə müdafiə üçün kiçik dəstələr belə saxla
nılmamışdı. Yalnız Tala ilə Car kəndləri arasında kiçik bir dəstə
saxlanılmışdı. Çox güman ki, bu dəstə rusların Cara doğru
hərəkətini mümkün qədər yubandırmalı idi. Heç bir maneəyə
rast gəlməyən ruslar sürətlə Cara doğru hərəkət edirlər və
yanvarın 13-də əhalinin tərk etdiyi kəndi tuturlar.1
Yanvarın 15-də Qulyakov Zaqatala dərəsinə doğru hərəkət
edir. Ruslar daş hasarların arasına daxil olan kimi carlılar onlara
hücum edirlər. Öndə gedən gürcü dəstəsi əli qılınclı carlıları
görərək qorxub arxaya, öz dəstələrinin üzərinə atılır. Qulyakov
elə ilk atəşdən öldürülür. Vahimələnmiş rusların çaşqın hərəkət
ləri öz silahdaşlarından bir çoxlarının uçurumdan düşərək
yaralanmasına və ölməsinə səbəb olur. Onların arasında generalmayor Orbeliani, general-mayor Leontyev, sonralar Qafqaz
canişini olacaq poruçik M.S.Voronsov və başqaları da var idi.
Komandanlığı öz üzərinə götürən Orbeliani mühasirəni yararaq
geri çəkilməyə çalışır. Lakin ruslar mühasirəni yara bilmirlər.
Səkkiz saat davam edən ağır döyüşdə böyük itkilər verdikdən
sonra Cara geri çəkilmək mümkün olur. Yanvarın 17-də isə Car
dan Muxaxa çəkilirlər.2
Sisianov hələ öz itkilərini müəyyənləşdirməmiş, özünün də
qeyd etdiyi kimi, şayiələrə əsaslanaraq və ağlabatan olması
qənaətinə gələrək çar Aleksandra carlıların itkilərinin 1000 nəfərə
çatması haqqında məlumat verir. Öz itkiləri barədə isə susur.
Hadisələrin iştirakçısı olan M.S.Voronsovun məktubunda rusların
itkilərinin sayının ən azı 300 nəfər olduğu göstərilirdi.3 Daha
sonralar isə rəsmi dairələr bu döyüşdə 400 nəfərə yaxın əsgər
itirdiklərini etiraf edirlər.4
АКАК, т.9, 1883 г., с.924-926; Dubrovin N. Göstərilən əsəri, 4-cü cild, s.393
АКАК, т.2, 1868 г., с. 690; АКАК, т.9, 1883 г., с.924-926
3 АКАК, т.2, 1868 г., с. 690
4 АКАК, т.3, 1869 г., с. 3-8
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Bu ağır məğlubiyyətdən azğınlaşan ruslar Muxax kəndini də
yandırırlar. Lakin iqlim amili hadisələrin inkişafını gözlənilmə
dən rusların xeyrinə dəyişir. Dağ keçidlərinin bağlı olduğu bir
vaxtda dağlarda əhalinin uzun müddət duruş gətirə bilməyə
cəyini başa düşən Tala, Muxax, Cınıx və Çardax icmalarının
ağsaqqalları Orbelianinin yanına gələrək aman istəyirlər. Bu
kəndlərin ən yaxşı ailələrindən əmanət götürən knyaz Orbeliani
yanvarın 21-də Peykərə geri çəkilir. Yanvarın 30-da carlıların və
31-də balakənlilərin nümayəndələri də bura gələrək onlardan
tələb olunan şərtləri yerinə yetirəcəklərinə söz verirlər.1
Car-Balakənli ağsaqqalların bu gözlənilməz hərəkətlərini
təhlil edən N.Dubrovin bunu, birinci növbədə, geri çəkilən rus
ordusunun inadlı müqaviməti və car-balakənlilərin 1000 nəfərə
yaxın itki vermələri ilə bağlayırdı.2 Lakin burada mühasirəyə
düşərək qırılan məhz rus hərbi qüvvələri idi.
İ.P.Petruşevski isə hadisələrin bu şəkildə dönüşünü ancaq
camaatlığın daxilindəki çəkişmələrlə bağlayır. Onun fikrincə,
Tala, Muxax, Cınıx azad icmaları və İlisulu Əli sultan carlıların
siyasi nüfuzunu zəiflətməyə və onların asılılığından çıxmağa
çalışdıqları üçün bu fürsətdən istifadə edərək xəyanət edirlər.3
Lakin məsələnin bu şəkildə qoyuluşu ilə də razılaşmaq mümkün
deyil. Bu döyüşdə ruslar yox, carlılar qələbə çalmışdılar. Əgər
Muxax, Cınıx və Çardax camaatı bu ikibaşlı oyunu əvvəlcədən
fikirləşmişdilərsə, onda bunu Muxax yandırılmamışdan əvvəl də
edə bilərdilər. Digər tərəfdən, adları çəkilən icmalar Cardan asılı
deyildilər.
Car-Balakən camaatlığının hərb tarixinə diqqət yetirsək,
görərik ki, yalnız iqlim amili car-balakənlilərin hərbi uğurlarının
nəticələrinə həmişə mənfi təsir göstərmişdir.
Bu qələbənin ən mühüm nəticəsi isə Balakən hadisələrinə
görə Qulyakovdan qisas alan və işğalçılara yerli əhalinin müqa
vimətini təhqir, təhdid və güc vasitəsilə qırmağın mümkünsüz
Dubrovin N. Göstərilən əsəri, 4-cü cild, s.396-397
Yenə orada
3 Petruşevski İ.P. Göstərilən əsəri, s. 95
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lüyünü sübut edən car-balakənlilərin Sisianovu camaatlığı dərhal
birləşdirmək planından imtina etməyə məcbur etmələri oldu.
Rusların qələbə kimi təqdim etdikləri Zaqatala hadisələrin
dən sonra da car-balakənlilər vergiləri ödəməməklə müqavimət
lərini davam etdirirdilər. 1805-ci ildə 1803-cü il üçün vergiləri
tam ala bilməyən Sisianovun isə təhdidlərini davam etdirməkdən
başqa çarəsi qalmamışdı.1
Hər yeni təyin olunan baş komandan Rusiyanın planlarının
gerçəkləşməsinə əngəl olan Car-Balakən problemini həll etməyə
çalışırdı. Lakin car-balakənlilərin vergiləri ödəməkdən imtina
etmələri və əvvəlki kimi Gürcüstana yürüş edən dağıstanlılara
sığınacaq vermələri yalnız hərbi yürüşlər və onların nəticəsi olan
sülh müqavilələri ilə məsələnin həll olmadığını göstərirdi.
2. Car-Balakən camaatlığına yürüşlərin hazırlanması
Sisianov öldürüldükdən sonra yeni təyin olunmuş baş
komandan Qudoviç də dağlı xalqları itaətə gətirmək üçün
carlılardan başlamaq niyyətində idi. Lakin o, bu məsələni SanktPeterbuqdan aldığı tapşırığa əsasən, carlılara yeni bir öhdəlik
imzalatdırmaqla yox, onları öz məskənlərindən həmişəlik köçür
məklə həll etməli idi. Çarizm car-balakənliləri xoşluqla alınmasa,
silah gücünə olsa belə, Rusiyanın içərilərinə köçürməyi planlaş
dırırdı. Car-Balakəndə isə rusları məskunlaşdıraraq, nəhayət,
Kaxeti və Dağıstanın qapısına yiyəlik etmək istəyirdi.2
Lakin Rusiyanın İran və Osmanlı dövlətlərilə eyni vaxtda
müharibə aparması faktı Qudoviçin bu planı həyata keçirməsinə
mane olur. O, bu addımın Rusiya üçün arzuolunmaz nəticə
verəcəyindən qorxaraq, ənənəvi cəza tədbirinə üstünlük verir.
Car-Balakən camaatlığına növbəti yürüş təşkil edilir.
1806-cı ilin noyabr ayında rus hərbi dəstələri knyaz Orbe
lianinin komandanlığı altında 3-cü dəfə Car-Balakən camaatlı
ğına yürüş etdilər. Məqsəd aşağıdakı məsələləri həll etmək idi:
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1) Əvvəlki illərdən qalmış qalıqlar da daxil olmaqla 1806-cı
il üçün vergilərin ödənilməsi (Gələcəkdə, əvvəllər olduğu kimi,
vergilərin ipəklə ödənilməsi tələb edilirdi)
2) Əvvəllər Gürcüstandan qaçmış 1000 tatar (tür-muğal) ailə
sinin yenidən əvvəlki məskənləri olan İori (Qabırrı) çayı sahilinə
qaytarılması
3) Ən yaxşı ailələrdən əmanətlərin alınması
Orbeliani şərtləri şəraitə uyğun olaraq elə şəkildə qoymalı idi
ki, carlıların öhdəlikləri əbədi olsun və onu bir daha pozmağa
cəhd etməsinlər.1 Soyuqların düşməsini gözləyən işğalçılar yürüş
üçün noyabr ayını seçmişdilər. Artıq ruslar car-balakənlilərin
müdafiə sistemini öyrənmişdilər. Böyüklü-kiçikli öz yaşayış
yerini tərk etmiş əhalinin soyuq payız-qış aylarında açıq havada
uzun müddət müqavimət göstərmək imkanının olmadığını bilir
dilər. Hərbi əməliyyatların tez başa çatdırılması isə hərbi baxım
dan korluq çəkən baş komandan Qudoviç üçün çox vacib idi.
Qeyd edək ki, bu yürüşü digərlərindən fərqləndirən mühüm
bir məsələ var idi. Rus hərbi dəstələrinin 1803, 1804-cü il
yürüşlərində İslam amili ətrafında sıx birləşmiş car-balakənlilər
düşmənə qarşı birgə mübarizə aparırdılar. 1806-cı il yürüşü
ərəfəsində isə gürcü knyazları car-balakənlilər arasında ikitirəlik
salmağa müvəffəq olmuşdular. Belə ki, Car-Balakənə hərbi yürüş
edən rus əsgərlərini azuqə ilə məhz gürcü knyazları tərəfindən
dilə tutulmuş əliabadlılar təmin edirdilər.2 Yaranmış vəziyyətdən
məharətlə istifadə edən gürcü əsilli çar generalı Orbeliani vətəni
qarşısında missiyasını yerinə yetirmək üçün Qudoviçin diqqətini
“gürcü” kimi təqdim etdiyi ingiloyların üzərində cəmləməyə
çalışır və ingiloy kəndlərinin hər birindən bir neçə ağsaqqalı
onun hüzuruna göndərir. O, “ingiloyların carlıların itaətindən
çıxmaq və xristianlığı qəbul etmək arzusunda olduqlarını” xüsusi
vurğulayaraq, baş komandandan onları öz himayəsinə götür
məsini təvəqqe edir və baş komandanın diqqətini Qanıx çayı
sahilində redut tikintisinə yönəltməyə çalışır. Orbeliani burada
tikiləcək redutun ingiloyların hücumlardan qorunmasına və
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Gürcüstan üzərinə yürüşlərin qarşısını almağa kömək edəcəyini
bildirirdi.1 Göründüyü kimi, Orbeliani ingiloylar yaşayan
əraziləri tədricən nəzarət altına almaq və gələcəkdə fürsət düşən
kimi “xristian gürcülərə” müsəlmanların əhatəsində yaşamağın
çətin olduğunu qabardaraq bu əraziləri Gürcüstana birləşdirmək
niyyətində idi.
Car-Balakən üzərinə üçüncü yürüş noyabrın 7-də başlayır.
Orbelianinin başçılıq etdiyi rus hərbi dəstələri Peykərdən hərəkət
edərək noyabrın 8-də Car-Balakənə daxil olur və əhalinin tərk
etdiyi kəndlərin içindən keçərək Katexə girir.
Katex və Masex kəndlərinin əhalisi də Katex dərəsinə gedən
yolun müdafiəsi üçün burada 400 nəfərə qədər döyüşçü saxla
yaraq Car dərəsinə çəkilmişdilər. Rus hərbi dəstələri dərəyə gedən
yolu qoruyan car-balakənli döyüşçülərin müqavimətini qıraraq
nəzarəti öz əllərinə keçirirlər.
Noyabrın 10-da Cardakı vəziyyəti və əhalinin müdafiə qabi
liyyətini öyrənən Orbeliani hərbi qüvvələrlə Cara hərəkət edir və
dərədəki camaatdan danışıqlar üçün öz nümayəndələrini onun
yanına göndərmələrini tələb edir. Çar generalı yanına gəlmiş
car-balakənli nümayəndələrə aşağıdakı tələblərini bildirir:
1) Əhali 11 gün ərzində öz yaşayış yerlərinə qayıtsın;
2) Silahlılar, yəni döyüşçülər buraxılsın;
3) Vergilər ödənilsin.
Bu danışıqlarda avar xanı Əhməd xan da iştirak edirdi. O, öz
dəstəsi ilə carlıların köməyinə gəlmişdi.2
Orbeliani ilə car-balakənlilər arasında danışıqlar bir neçə gün
davam edir. Noyabrın 24-də növbəti danışıqlardan sonra dərəyə
qayıdan Əhməd xan öz döyüşçülərini buraxır. Orbeliani bundan
istifadə edərək, daha alçaq tədbirlərə əl atır. O, tələblərinin
yerinə yetirilməsi üçün verdiyi vaxtın bitməsini gözləmədən,
dərəyə sığınmış əhalinin suyunu kəsir.3 Ərzaq əldə etmək imkan
larını məhdudlaşdırmaq üçün isə buradan kəndlərə gedən yollar
tutulur. Açıq havada ac və susuz qalan camaat bir ay müqavimət
АКАК, т.3, 1869 г., с. 320-321
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göstərir. Lakin artıq imkanlar tükənmişdi. Qocaların, qadınların,
uşaqların vəziyyəti olduqca ağır idi. Əhalinin burada aclıqdan və
soyuqdan qırılmasına imkan verməmək üçün ağsaqqallar aman
istəyirlər və vergiləri tezliklə ödəyəcəklərini bildirirlər. Orbeliani
əhalini bir ay mühasirədə saxladıqdan sonra, nəhayət, dekabrın
23-də Cardakı düşərgəyə geri çəkilmək əmri verir. Ertəsi gün
bütün kəndlərdən (yalnız İlisu sultanı 1110 çervonu, Balakənlilər
isə 47 çervonu ödəmirlər, lakin tezliklə ödəyəcəklərinə söz verir
lər) vergilər daxil olur. Yanvarın 2-də ruslar vergiləri yığdıqdan
sonra Əliabad kəndinə çəkilirlər.1
Əlverişli vaxt və təzyiq vasitələri seçən Orbeliani carlılara
aşağıdakı öhdəlikləri qəbul etdirir:
1) Orbelianinin hansı nəsildən və neçə nəfər olmasını müəy
yən etməsi şərti ilə əmanətlər verilsin.
2) 1804-cü ildə qaçırılmış kazak atlarının hər biri üçün
25 rubl (gümüş pulla) olmaqla, ödənilməmiş 1509 rubl andlı
öhdəlik imzalandığı gündən bir ay müddətində ödənilsin.
3) Əsir götürülmüş Rusiya təbəələri gizlədilərsə və sonralar
üstü açılarsa, 1500 rubl (gümüş pulla) cərimə ödənilsin.
4) Dağıstanlıların onların ərazisindən keçərək Gürcüstanı
talamalarına imkan verilməsin və lazım gələrsə, onlara müqavi
mət göstərilsin.
5) Car-balakənlilərdən hər hansı biri hansı səbəbdən olma
sından asılı olmayaraq, öhdəliklərdən imtina edərsə, onda bütün
icmalar birlikdə məsuliyyət daşıyır.2
Rəsmi sənədin bir bəndində əks olunan sonuncu məsələ
gələcəkdə əhalinin birgə müqavimətinə imkan yaratmamalı və
icmalar daxilində fikir ayrılıqlarının əsasını qoymalı idi.
Baş komandan qraf Qudoviçin qoyduğu tələblərin hamısının
yerinə yetirilməsi, həm də onun istədiyi kimi yerinə yetirilməsi
o qədər də real görünmürdü. Bunu hadisələrin inkişafı da gös
tərdi. Vaxtilə Car-Balakəndən silah gücünə köçürülmüş, lakin
sonra geri qayıtmış 1000 muğal – türk ailəsinin yenidən Qabırrı
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çayı sahillərinə köçürülməsi cəhdləri baş tutmadı. Həmçinin
dağlıların Gürcüstana yürüşlərinin qarşısını da almaq mümkün
olmadı.
Gözlədiyi nəticəni əldə edə bilməyən Qudoviç car-balakənliləri
itaətə gətirmək üçün tətbiq edilən güc metodlarından imtina
etmək məcburiyyətində qaldı. O, carlıları şirin dillə ələ almağa
çalışırdı. İndi Sisianovun carlılara müraciət edərkən tez-tez
işlətdiyi “yalançı əclaflar” müraciət formasını Qudoviçin “sadiq
carlılar” ifadəsi əvəz etmişdi. Baş komandan carlılara hətta bir
sıra “güzəştlər” də edir. O, muğal – türk ailələrinin Car-Bala
kənə yenidən qayıtmalarından narazı olduğunu vurğulasa da,
onların hər bir hərəkəti üçün carlıların cavabdeh olması şərtilə
burada qalmalarına etiraz etmədiyini bildirir. Lakin əvəzində
car-balakənlilərin üzərinə daha ağır şərtlər qoyulur. Onlar Gür
cüstana yürüş edən dağlıların tutulmasında ruslara kömək etməli,
hətta lazım gəlsə, silahlı müqavimət göstərməli idilər. Qudoviç
bunun da nəticə vermədiyi halda, dağlılara çörək satışının dayan
dırılmasını tələb edirdi.1
Lakin Orbeliani vergiləri ödəmək istəməyən carlıların ara
sında mübahisələrin və ikitirəliyin olduğunu bilirdi. Buna görə
də onların, ümumiyyətlə, vergini ödəməkdən imtina edəcəklə
rindən qorxurdu. Bu, Rtişevə raportundan da aydın görünür.
O, yürüş üçün kifayət qədər qüvvələri olmadığından, carlıların
verdiklərini etirazsız almağın daha doğru olduğunu qeyd edirdi:
“Mənim fikrimcə, vergiləri belə ipəklə və sarğılarla almaq, keçən
iki il üçün heç nə almamaqdan daha yaxşıdır”.2
Bu fakt 1804-cü il hadisəsinin təkrarına yol vermək istə
məyən işğalçıların yeni yürüş üçün kifayət qədər qüvvəyə malik
olmadığını göstərirdi. Buna görə də hələlik rusların car-balakən
lilərlə mülayim davranmaqdan başqa yolları qalmamışdı. Başqa
vaxt xırda bir məsələdən bəhanə kimi istifadə edən baş koman
dan indi nəinki carlıları vaxtilə etdiklərinə görə cəzalandırmağı
“düşünmürdü”, hətta general-mayor Eristova Gürcüstanda edilən
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qarətlərlə bağlı gürcülərin carlılara qarşı qaldırdıqları iddiaların
unudulması barədə sərəncam vermişdi.1
1816-cı ildə A.P.Yermolovun2* Əlahiddə gürcü korpusunun
komandiri, yəni Gürcüstandakı və Şimali Qafqazdakı rus qo
şunlarının baş komandanı təyin olunması ilə çarizmin carbalakənlilərə qarşı mübarizə üsulları da dəyişir.
A.P.Yermolovun öz vəzifəsinin icrasına başlayarkən qarşı
sında duran ən birinci və mühüm məsələ Rusiyanın mərkəzi
vilayətlərindən “itaətetməyənlər”in torpaqları ilə ayrılan Cənubi
Qafqazda təhlükəsizliyi təmin etmək idi.3 Baş komandan öz
məqsədinə çatmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdi.
Əsrlərlə yanaşı yaşayan müsəlman əhalini bir-birinə qarşı
qaldırmaq və “kafir” düşmənlərə qarşı birgə hərəkatı içəridən
parçalayaraq dağıtmaq belə vasitələrdən idi. 1820-ci ilin Almalı
hadisəsi buna ən yaxşı misal ola bilər. Məhz bu hadisə carbalakənlilərlə Şəki camaatı arasındakı münasibətlərin gərgin
ləşməsinə ciddi təsir göstərmişdir.
Hələ 1819-cu ildə Şəki xanı İsmayıl xan təbəələrinin Şəki
torpaqlarında tez-tez silahlı qarətlər edən carlıların hücumlarının
qarşısını almaq imkanında olmadıqları barədə şifahi məlumat
vermişdi. Çoxdan belə fürsət gözləyən baş komandan milliyətcə
erməni olan çar generalı V.Q.Mədətovu Şəki camaatı arasında
carlılara qarşı təbliğat aparmaq üçün təlimatlandırır. V. Q.Mədə
tovun vəzifəsi şəkililəri öz qonşularına qarşı yürüşlər təşkil
etməyə təhrik etməkdən ibarət idi. Yermolov isə şəkililərə özlə
rini silahla müdafiə etmək, qarətçi dəstələri təqib etmək və bu
dəstələri gizlədən və ya müdafiə edən Car kəndlərini dağıtmaq
kimi gizli məqsədlər güdən icazələr verir.4
Rusiyaya qarşı mübarizə aparan qazıqumuxlu Surxay xan
1820-ci ildə Qazıqumux xanlığı ruslar tərəfindən işğal edildik
dən sonra İrana keçmək üçün Car-Balakənə gəlir. Almalı kənd
АКАК, т.6, 1874 г., с. 791
1777-ci ildə Moskvada anadan olan A.P.Yermolovun ulu babası Qızıl
Ordalı Araslan Mirzə Yermola olmuşdur.
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sakinləri ona sığınacaq verir və qaçmasına köməklik göstərirlər.
Surxay xan, oğlu, iki nəvəsi 60 nəfərə yaxın dəstə ilə Yeliza
vetpol sakini Əhməd Katib oğlunun köməyi ilə Kür çayını
keçərək İrana gedirlər.1
Bu fakt Yermolov üçün bəhanə olur. O, bundan məharətlə
istifadə edir. Baş komandan general-leytenant Velyaminova və
podpolkovnik Vadarskiyə Surxay xana sığınacaq verən alma
lıları cəzalandırmaq üçün şəkililəri Almalı kəndini yandırmağa,
qarətlər təşkil etməyə və arvad-uşağı əsir götürərək satmağa
təhrik etmələri haqqında gizli sərəncam göndərir. Əməliyyatın
isə mümkün qədər gizli şəkildə keçirilməsini əmr edir. Podpol
kovnik Vadarski sərəncamı alan kimi Cəfərqulu xan tərəfindən
gətirilmiş Xoy ermənilərinin məskunlaşdığı Daşbulaq kəndinə
gəlir və öz niyyətini onlara da bildirmədən şəkililərdən ibarət dəs
tənin yığılması barədə gizli sərəncam verir.2 Avqustun 1-i artıq
2055 (1055 nəfəri atlı, 1000 nəfəri piyada) nəfərlik dəstə yığır
lar. Onun tərkibinə 300 nəfərlik erməni süvarisi də qatırlar.
Vadarski özü onları İlisu sultanlığının sərhədlərinə gətirir. O yalnız
Qıpçaq kəndi yaxınlığında əsl məqsədlərini açıqlayır və dəstəni
4 sıraya bölərək hər birinə başçı təyin edir. Bütün dəstəyə
komandanlıq isə Nuxa polismeysteri Məlik Aslan bəyə tapşırılır.
Gecəyarısı saat 3-də Almalı kəndi mühasirəyə alınır. Bir saat
ərzində 200-ə yaxın ev dükanlarla birlikdə yandırılır. Qəfil
hücumdan çaşmış kənd camaatı tez silahlanaraq müqavimət
göstərməyə çalışır. Bəziləri evlərini müdafiə edir, digərləri isə
ailəsini kənddən çıxarmağa müvəffəq olur. Bundan sonra kənd
camaatı bağlara səpələnərək evləri yandıran piyada dəstələri
atəşə tuturlar. Nəticədə bir neçə ev və dəyə yanğından qurtarıla
bilir. Tezliklə Lələli, Qındırğalı, Bəy Əhmədli, Qorağan kənd
lərindən kömək alan almalılar əks hücuma keçirlər. Gözlənilməz
əks-hücumdan qorxuya düşən dəstələr əllərinə keçirdikləri qəni
mətlərlə qaçırlar. 2000 baş mal-qaranı da sürüb aparırlar.3
Gürcüstan Respublikasının MDTA, f.2, siy.1, iş 1024, v.1-2
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Yermolov almalıların “cəzalandırılması” əməliyyatının nəti
cələrindən məmnun qalır. O, şəkililəri gələcəkdə bu cür “xid
mətlərə” həvəsləndirmək üçün mükafatlandırır. Qarət edilmiş
mal müsadirə edilmir, hücumda iştirak edənlər əldə etdikləri
qənimətlərin yiyəsinə çevrilirlər.1
Qeyd etmək lazımdır ki, Almalıdan aparılanların dəyəri
gümüş pulla 300000 rubl idi. Almalı hadisələrində daha çox
seçilənlərdən 6 nəfər rütbə, qızıl-gümüş medallarla və hədiy
yələrlə mükafatlandırılır. Vadarskinin təqdim etdiyi siyahıya
əsasən, Almalı hadisələrində xüsusi fərqlənənlərin əksəriyyəti
erməni idi.2 Almalı hadisələrinin “uğurla” başa çatdırılmasında
xüsusi “rolu” olan iki erməni casusu da lazımınca mükafat
landırılır.
Beləliklə, Yermolov öz məqsədinə çatır. Artıq qonşu vilayət
lərin müsəlman əhalisi arasındakı mehriban münasibətlər düş
mənçiliyə çevrilmişdi. Təsadüfi deyil ki, bu siyasət sonralar Carın
daha bir yaxın qonşusu – İlisu sultanlığı ilə münasibətlərinin
kəskinləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
1822-ci ildə Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasında münasibət
lərin yenidən kəskinləşməsi xəbəri bütün Qafqaza yayılır. Hər
yerdə olduğu kimi, Car-Balakən camaatlığında da həyəcanlar
güclənir. Vəziyyətin nəzarətdən çıxdığını görən çar generalları
cəza tədbirlərinə əl atmalı olurlar. 1822-ci il fevralın 23-də
Kaxetidəki rus qoşunlarının rəisi general-mayor Eristov 3000
nəfərlik dəstə ilə Qanıx çayını keçərək, Danaçıya gəlir. Çar
generalına onların alicənablığına və mərhəmətinə ehtiyaclarının
olmadığını bildirən camaat Katex dərəsinə çəkilir. Eristov
vəziyyətin onlar üçün nə qədər təhlükəli olduğunu başa düşürdü.
Əgər car-balakənlilər burada qələbə çalardılarsa, onda bu bütün
Azərbaycan və Dağıstandakı narazı qüvvələr üçün qığılcım
olacaqdı. Buna görə də ruslar car-balakənliləri özlərini təhlü
kəsiz hiss etdikləri yerdə məğlub edərək, rus silahının əvvəlki
gücünü itirmədiyini göstərməliydilər.
1
2
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Eristovun dəstələri camaatın sığındığı Katex dərəsinə tərəf
hərəkət edir. Car-balakənlilər onların qarşısını kəsməyə cəhd
göstərirlər. Əvvəlki yürüşlərdən nəticə çıxaran Eristov vaxt
itirmədən artilleriyadan istifadə edilməsi və müdafiəçilərin möv
qelərinin top atəşinə tutulması əmrini verir. Nəticədə hərbi güc
lərin qeyri-bərabər olduğu döyüş rusların qələbəsi ilə başa çatır.
Yenə də camaat əvvəlki şərtlərlə tabe olduğunu bildirir. Lakin
çar generalları yerli camaatın əhvali-ruhiyyəsinə yaxşı bələd idilər.
Bilirdilər ki, camaatın uzun müddət müdafiə olunmaq imkanının
olmadığı şəraitdə bağlanan sülh əbədi ola bilməz. Buna görə də
Eristov geri qayıdarkən silahlı qüvvələrin bir hissəsini burada
saxlayır. Lakin bu qüvvələr car-balakənlilərin yazın gəlişiylə
artan fəallığının qarşısını almaq üçün kifayət etmədi. Yenə Qanı
ğın sol sahilindən həyəcanlı xəbərlər gəlirdi. 1822-ci il mayın
25-də car-balakənlilər Urdo keçidində gecələyən topçu rus
əsgərləri üzərinə hücum edərək onları qılıncdan keçirirlər.
Kaxetinlər də Qanığın sol sahilindən gələn “bəladan” yaxalarını
qurtara bilmirlər.
1825-ci ildə İkinci Rusiya-İran müharibəsinin tezliklə başla
yacağı xəbərləri Qafqazda mübarizənin daha da güclənməsinə
səbəb olur.1 Bütün Azərbaycanı və Dağıstanı üsyan dalğası bürü
yür. Hadisələrin inkişafına hakim ola bilməmək rus generallarını
tamamilə ruhdan salmışdı.
1825-ci ilin dekabr ayında vəziyyət daha da kəskinləşir.
Ruslar Gürcüstanı car-balakənlilərin və dağlıların aramsız yürüş
lərindən qoruya bilmirlər. Bir hücumun qarşısını almamış, başqa
istiqamətdən edilən hücum rus generallarını və onların tabeli
yindəki silahlı dəstələri iflic vəziyyətinə salmışdı. Hətta soyuq
hava şəraiti və dağlardan Kaxetiyə gələn yolların qarla örtülməsi
belə, hücumların intensivliyinə mane ola bilmirdi.2

Потто. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и
библиографиях. Т.2., вып. I-IV, с.650-651
2 Yenə orada, s.654-655
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3. İkinci Rus-İran müharibəsinin Qafqaz xalqlarının
mübarizəsinə təsiri, yeni idarəçilik sisteminin yaranması
1826-cı il iyulun 16-da Abbas Mirzənin komandanlıq etdiyi
İran qoşunlarının Araz çayını keçməsiylə İkinci Rusiya–İran
müharibəsi (1826–1828) başladı. Müharibə kampaniyasının baş
lanğıcı İran üçün uğurlu oldu. Belə ki, müharibə başlayan kimi
Azərbaycan torpaqlarında üsyanlar qalxdı. Rusiyanın işğal etdiyi
ərazilərdə yerli əhaliyə, xüsusilə də ali zümrəyə münasibəti ilə
barışmayıb İranda sığınacaq tapanlar geri qayıtdılar. Yerlərdə
qalxan həyəcanlar nəticəsində Yermolov yerlərdəki dəstələrlə
əlaqəsini itirdi. O, Şəki xanlığının və Yelizavetpol dairəsinin
(keçmiş Gəncə xanlığı) ərazisindəki rus qoşunlarının da aqibə
tinin köhnə Şamaxıdakı qoşunlar kimi naməlum qalmasının
qarşısını almaq üçün onlara Gürcüstan istiqamətində geri çəkil
məyi əmr etdi.1 Rus ordusunun geri çəkilməsi yerlərdə müqavi
mət hərəkatını daha da gücləndirdi. İndi əsas məsələ ruslara
qarşı pərakəndə mübarizə aparan qüvvələri birləşdirmək və birgə
mübarizəni təşkil etməkdən ibarət idi. Şimal-Qərbi Azərbaycan
torpaqlarında bu missiyanı car-balakənlilər öz üzərilərinə götü
rürlər. 1826-cı ilin payızında Car-Balakən camaatlığında Kaxetiyə
Şirvan piyada və Nijeqorod draqun (bəzi xüsusi atlı qoşun
hissələri) polklarının qərargahlarına hücum etmək üçün silahlı
qüvvələr yığılır.2 Car-balakənlilər Kaxetiyə hücum planını həyata
keçirmək üçün dağlıları köməyə çağırırlar. Gürcü şahzadəsi
Aleksandr da hücum ərəfəsində Kaxetidə üsyan təşkil etmək
üçün 300 nəfərlə Cara gəlir. İndi rus generalları ciddi cəhdlə
Aleksandrın kaxetinlərlə gizli əlaqə yaratmasına imkan vermə
məyə çalışırdılar.3
General Yermolovun 1826-cı il 17 sentyabr tarixli raportunda
İrəvan xanının da öz silahlı dəstələri ilə şahzadə Aleksandra
kömək üçün Kür çayına tərəf hərəkət etdiyi göstərilirdi. Birləşmiş
qüvvələrin öhdəsindən gəlməyin asan olmayacağını başa düşən
АКАК, т.6, ч.2, 1875 г., с.362-363
Yenə orada, s.371-372
3 АКАК, т.6, ч.2, 1875 г., с.375-376
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Yermolov İrəvan xanının car-balakənlilərlə birləşməsinə imkan
verməmək üçün öz qoşunları ilə Qazax, Şəmşəddil distansiyaları
istiqamətində hərəkət edir. Rus qoşunları qazaxlıları itaətdə
saxlamağa nail olurlar. Şəmşəddillilər isə İran qoşunları tərəfin
dən elliklə əsir aparılır. Rusların Qazax-Şəmşəddildə nəzarəti
əllərinə almaları Göyçə gölü yaxınlığındakı dağlarda dayanan
İrəvan xanının car-balakənlilərlə birləşməsinə mane olur.1 Belə
liklə, birgə hücum planı baş tutmur. Lakin bu planın baş tut
maması car-balakənliləri ruhdan salmır. General Yermolovun
1826-cı il 10 oktyabr tarixli raportundan göründüyü kimi, carbalakənlilər Kaxetiyə hücumlarını yenə də davam etdirirdilər.2
Aramsız hücumlar baş komandanı təcili tədbirlər görməyə məc
bur edir. Gəncə yaxınlığında iranlılar üzərində qələbə (1826-cı il
13 sentyabr) Yermolovun daha qəti addımlar atması üçün imkan
yaradır. O, İran qoşunlarının və onların tərəfdarlarının Azərbay
can ərazisindən çıxarılmasına şimal-qərb torpaqlarımızdan baş
lamağı qərara alır: “Mən Car vilayətinə gedəcəyəm, Şəki və
Şirvan vilayətlərinin qiyamçı xanlarını qovacağam, şahın oğlunun
[qüvvələrinin] arxasına keçərək Quba vilayətindən qaçmağa
məcbur edəcəyəm və imkan daxilində qoşunları qış ehtiyatı ilə
təmin edəcəyəm”.3
Baş komandan Yermolov vaxtilə işğal etdikləri Azərbaycan
torpaqlarında nəzarəti yenidən öz əllərinə almaq üçün Kaxetidə
qoşun toplamağa başlayır. Yermolovun niyyətindən xəbərdar
olan car-balakənlilər də dinc oturmurlar. Müqavimət göstərmək
üçün silahlılar yığır və kömək üçün qonşularına müraciətlər
edirlər.4 Camaatlıqdakı canlanma rusları narahat edir. Buna görə
də qısa müddət ərzində Car-Balakənə yeni hücum planı həyata
keçirilir.5 Noyabrın 29-da general-leytenant Eristov 20-ci piyada
diviziyasının polkları ilə birlikdə Car-Balakənə daxil olur. Rus
qoşunları Göyəm kəndi yaxınlığında yerləşirlər. Orbelianinin
АКАК, т.6, ч.2, 1875 г., с.379
Yenə orada, s. 382
3 АКАК, т.6, ч.2, 1875 г., с.375-376
4 Yenə orada, s. 383
5 АКАК, т.6, ч.1, 1874 г., с.793-794
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təcrübəsindən istifadə edən çar generalları Car dərəsinə çəkilən
carlıların müqavimətini qırmaq üçün yenə də onların ətraf
kəndlərlə əlaqəsini kəsmək, yəni onların ərzaqla təminatını
məhdudlaşdırmaq niyyətində idilər. Carlıların bu yolla itaətə
gətirilməsi çox itki vermək istəməyən işğalçılar üçün vacib idi.
Dekabrın 12-də general Yermolov şəxsən özü vəziyyətlə birbaşa
tanış olmaq üçün Cara gəlir. O, yerli əhalini aclıqla itaətə
məcbur etmək istəyirdi. Lakin ruslar dərəyə sığınanların ətraf
kəndlərdən ərzaq aparmalarına mane ola bilmirlər. Buna görə də
buraları meşələrdən təmizləmək fikrinə düşürlər.
Əvvəlki yürüşlərdə olduğu kimi, indi də hərbi əməliyyatların
soyuq qış ayında həyata keçirilməsi Car ağsaqqallarının tezliklə
əfv istəmələrinə səbəb olur. Onlar ən yaxşı ailələrdən əmanət
verir, götürdükləri əsirləri geri qaytarır və köməklərinə gəlmiş
dağlıları buraxacaqlarına, Kaxeti sakinlərinə dəyən ziyanı ödə
yəcəklərinə dair öz üzərilərinə öhdəliklər götürürlər. Əfv etmək
dən başqa çarəsi qalmayan Yermolov qoşunların Cara daha yaxın
yerləşməsi üçün kəndin ətrafındakı meşə və bağların qırılmasını
əmr edir. Dekabrın 27-də general Yermolov Car vilayətində böyük
sayda hərbi qüvvə saxlayaraq, Tiflisə qayıdır.
Qeyd edək ki, Yermolov carlıların öhdəlikləri güc tətbiq
edilmədən qəbul etmələrini mühüm addım hesab edirdi. O, çara
raportunda carlıların silah gücünə ram edilməsinin itkilər hesa
bına başa gələcəyini və faydasız olacağını göstərirdi. Çünki car
lılar qoşunlar buradan çıxarılan kimi, əvvəlki kimi öz yerlərinə
qayıdacaq və qəzəbləndiklərindən itaətsizlik göstərəcək və
qarətlər edəcəkdilər.1 Lakin bu yürüş də yerli əhalini itaətə
gətirmək üçün həlledici ola bilmədi.
İkinci Rusiya-İran müharibəsinin sonrakı gedişində və
Rusiya-Osmanlı müharibəsi illərində car-balakənlilərin ruslara
qarşı genişmiqyaslı çıxışları qeydə alınmasa da, Kaxeti üzərinə
yürüşlər, vergilərin ödənilməməsi və s. şəkildə itaətsizliklər davam
etdirilirdi.
İkinci Rusiya-İran və Rusiya-Osmanlı müharibələrinin nəti
cəsi olaraq Rusiya Cənubi Qafqazda öz maraqlarını təmin edir.
1

АКАК, т.6, ч.1, 1874 г., с.794-795
248

İndi Qafqazdakı rus ordusunun yeni baş komandanının əsas
vəzifəsi yerli xalqları tamamilə itaətə gətirmək idi. Yeni baş
komandan qraf Paskeviç də öz sələfləri kimi, itaət etməyən dağlı
xalqlara qarşı hərbi əməliyyatları Car-Balakən azad icmaların
dan başlamağı qərara alır.1 Yürüş qış ayları üçün planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Paskeviç Car-Balakəni tamamilə itaətə gətirmək
üçün onları öz sığınacaqlarından məhrum etmək niyyətində idi.
Bu yürüşün başlıca qələbəsi alınmaz hesab olunan Car dərəsinin
ələ keçirilməsi olmalıydı. 1826-cı ildə Carın divarları dibində
8000 nəfər əlisilahlı rus əsgərinin dayanmasına baxmayaraq, nə
onda, nə də indi baş komandanlar yerli əhalinin müqavimət
mərkəzi olan dərəni ələ keçirməyə cürət etməmişdilər.
1830-cu il fevralın 17-də yürüşdə iştirak edəcək qoşun
hissələri Qanığın sağ sahilində yerləşən Stepan Smind monastrı
yaxınlığında toplaşır.2 Fevralın 20-də qraf Paskeviç özü də bura
gəlir və qoşunların hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirir. O, Cara
gedən dörd yoldan* Faldarlı, Qandax, Əliabad, Bazar, Tala
istiqamətini seçir. Qeyd edək ki, Paskeviç bu yolu təsadüfən
seçməmişdi. Onu digərlərindən daha uzun olan bu yolu seçməyə
vadar edən bir neçə səbəb var idi: 1) daha açıq ərazidə hərəkət
edən qoşunun təhlükəsizliyini təmin etmək istəyirdi; 2) yolun
üstündəki kəndlərin qoşunu ərzaq və yemlə təmin edəcəklərinə
inanırdı; 3) carlıların keşkəl kəndləri ilə əlaqəsini kəsərək ərzaqla
təchizatına imkan verməməyə və keşkəl kəndlərini, yəni muğal
və ingiloy kəndlərini avar və saxurlara qarşı qaldırmağa çalışırdı.3
1 Рукописный фонд ИИЯЛ им. Г.Цадасы АН Дагестанской Респуб
лики: Ф.1, оп.1, д.316, л.10
2 Рукописный фонд ИИЯЛ АН Дагестанской Республики: Ф.1, оп.1,
д.316, л.2-3
* Rus qoşunlarının toplaşdığı yerdən, yəni Qanığın sağ sahilində yerləşən
Stepan Smind monastrının yanından Cara 4 yol gedirdi: 1-ci Urdo keçidi və
Balakən, Katex kəndləri vasitəsilə, 2-ci Qozlu keçidi və Danaçı, Göyəm
kəndləri vasitəsilə, 3-cü Muğanlı kəndi yaxınlığındakı keçid vasitəsilə
meşənin qırağı ilə birbaşa Cara gedən yol, 4-cü Faldarlı, Qandax, Əliabad,
Bazar və Tala istiqaməti
3 Рукописный фонд ИИЯЛ АН Дагестанской Республики: Ф.1, оп.1,
д.316, л.8
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Fevralın 24-də Qanıx çayını keçən rus qoşunları son
hazırlıqları görmək üçün Muğanlı kəndi yaxınlığında dayanırlar.
Ertəsi gün car-balakənlilərin nümayəndə heyəti danışıqlar
aparmaq məqsədilə rusların qərargahına gəlir. Lakin Paskeviç
danışıqlardan imtina edir və car-balakənlilərdən şərtsiz itaət
göstərilməsini və “onların torpaqlarının Rusiya imperiyasına
tamamilə birləşdirilməsini” tələb edir. Onun bütün tələbləri CarBalakənin nümayəndə heyətinə payladığı bəyannamədə də öz
əksini tapmışdır.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Paskeviçlə car-balakənlilər
arasındakı danışıqlar rus-türk dillərində aparılırdı. Türk dilinin
Car-Balakən camaatlığında ümumişlək dil olduğunu nəzərə alan
Paskeviçin car-balakənlilərə təqdim etdiyi bəyannamə də bu
dildə tərtib edilmişdi.
Car-Balakənin nümayəndə heyəti camaatı bəyannamədəki
şərtlərlə tanış etmək üçün geri qayıdır. Paskeviç isə arxada
ehtiyat qüvvə saxlayaraq Əliabad kəndinə gəlir.1
Paskeviçin car-balakənlilərə ünvanlanmış bəyannaməsində
1803-cü ildən başlayaraq car-balakənlilərlə münasibətlərin tari
xinə nəzər salınır və bu vaxta qədər üstündən sükutla keçilmiş
məsələlər qabardılırdı. Paskeviç carlıları itaətsizlikdə, Gürcüstana
təşkil edilən yürüşlərdə, vergiləri ödəməməkdə və s. günahlan
dıraraq yazırdı: “Carlılar və balakənlilər! İndi özünüzün, arvad
və uşaqlarınızın taleyi yalnız sizin şərtsiz və qeyri-məhdud
itaətinizdən asılıdır. Rusiya imperiyasının tərkibinə sakit birləş
məniz sizi xilas edə bilər...”.2
Burada car-balakənlilərdən aşağıdakı şərtləri sözsüz qəbul
etmələri tələb olunurdu:
1) Car-Balakən camaatlığı əbədi olaraq Rusiya imperiyasına
birləşir və camaatlığın əhalisi silkindən asılı olmayaraq Rusiya
nın itaətini qəbul etdiyinə and içir;
2) İmperatorun bütün təbəələri kimi, carlılar da xəzinəyə
vergi ödəməlidirlər;
Рукописный фонд ИИЯЛ АН Дагестанской Республики: Ф.1, оп.1,
д.316, л.9
2 АКАК, т.7, 1878 г., с.439-443
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3) Car, Balakən, Tala, Katex, Masex və Cınıx icmalarının hər
biri sədaqət və itaətlərinə təminat olaraq, ən yaxşı ailələrdən
3 nəfər əmanət verirlər;
4) Müsəlman və xristianlara öz dinlərinə maneəsiz etiqad
etmələrinə icazə verilir;
5) Carlılar Rusiyanın əleyhinə işləyənləri öz kəndlərinə
buraxmayacaqlar.
Bunun əvəzində car-balakənlilərin əvvəlki hüquq və imtiyaz
ları, həmçinin yerli əhəmiyyətli məsələləri həll edəcək şəriət
məhkəməsi saxlanılırdı. Əsas məsələlərdən biri də hələlik sosial
münasibətlərin olduğu kimi saxlanılması idi.1 Paskeviç yerli
əhalinin dirənəcəyindən qorxduğu üçün bu məsələlərə toxunma
mışdı. Lakin bəyannamədə dini etiqad azadlığının verilməsi
barədə xüsusi bəndin əks olunması tezliklə car-balakənlilərin
bütün hüquq və imtiyazlarını itirəcəklərini göstərirdi.
Fevralın 26-da Paskeviçin komandanlıq etdiyi qoşunlar
Əliabad kəndindən hərəkət edərək, Tala kəndinin yaxınlığına
gəlirlər və bu kəndlə Göyəm kəndi arasında düşərgə qururlar.
Elə həmin gün Paskeviçin yanına ikinci dəfə gələn car-balakənli
ağsaqqallar şərtlərlə razı olduqlarını bildirirlər. Yerli əhali ara
sında fikir ayrılığı yaranmışdı. Car camaatlığının daha imkanlı
təbəqəsi az qüvvə ilə müqavimət göstərməyi mənasız hesab edir,
digər qismi isə dərəyə çəkilərək axıra qədər vuruşmaq tərəfdarı
idi. Lakin son nəticədə icmanın ən hörmətli ağsaqqallarından
biri Hacı Mahmud Paskeviçin yanına gələrək şərtləri qəbul
etdiklərini bildirir.2
Fevralın 28-də rus qoşunlarının general-mayor BekoviçÇerkasskinin komandanlığı altındakı hissələri Carı tutur. CarBalakən camaatlığı növbəti dəfə işğal edilir. Lakin komandanlıq
əhalinin müqavimət göstərəcəyindən qorxduğu üçün qoşunların
Bekoviç-Çerkasskinin komandanlığı altında burada saxlanılma
sına qərar verir.
АКАК, т.7, 1878 г., с.439-443
Рукописный фонд ИИЯЛ АН Дагестанской Республики: Ф.1, оп.1,
д.1221, л.9
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İşğaldan dərhal sonra camaatlıq idarəetmə sistemi ləğv edilir
və Car-Balakən vilayəti yaradılır. Bekoviç-Çerkasski yeni yara
dılmış Car-Balakən vilayətinin baş rəisi təyin edilir. Vilayətin
mülki işləri ilə məşğul olmaq üçün onun sədrliyilə Müvəqqəti
Vilayət İdarəsi yaradılır. Qurumun tərkibi baş komandanın təyin
etdiyi iki rus məmurundan və altı nəfər yerli və hörmətli
ağsaqqallardan ibarət olmalı idi. Lakin rus məmurlarından fərqli
olaraq, yerli ağsaqqallar ancaq məşvərətçi səsə malik idilər.
Müvəqqəti Vilayət İdarəsi Paskeviçin Car-Balakən vilayəti
nin idarəsi üçün qoyduğu qaydalar əsasında fəaliyyət göstərməli
idi:
1) Əhalinin öz yaşayış yerlərinə qaytarılması və onlar ara
sında əmin-amanlığın bərpa edilməsi üçün lazımi tədbirlər
görülsün. İndiki yaşayış yerində Rusiya rəisinin idarəsi altında
qətiyyətlə qalmaq istəməyən ailələrin istədikləri yerə maneəsiz
köçmələrinə icazə verilsin…;
2) Vilayətin, xüsusilə də Gürcüstanla rabitə yolları dağlı
xalqların yürüşlərindən və daxili iğtişaşlardan qorunsun;
3) Car və digər icmaların torpaqları mahallara bölünsün, bu
mahalları idarə edəcək nəcib və bizim hökumətə (Rusiya höku
məti – red.) sadiq adamlardan mahal rəislərinin seçilməsi üçün
əsasnamə hazırlansın;
4) Car və digər icmalara Rusiya imperiyasının ümumi qanun
və nizamnamələrilə uyğun olduqca, əvvəlki hüquq və imtiyaz
larını saxlamaq hüququ verilsin, onlara şəriət adlanan barışdırıcı
məhkəməni əvvəlki vəziyyətində saxlamağa icazə verilsin;
5) …Xəzinə pullarının yığılması üçün Müvəqqəti İdarə
yanında vilayət xəzinəsi yaradılsın…;
6) …onların arasında azad dini etiqad və xristian dininə
ibadət təşkil edilsin və Gürcüstan ekzarxı ilə əlaqə saxladıqdan
sonra ibadətlərin icra edilməsi, həmçinin arzu edənləri xristian
dininə döndərmək üçün kifayət qədər keşiş çağırılsın və dövlət
tərəfindən də hər cür vasitə ilə himayə edilsin;
7) Car vilayətinin indiki vəziyyətində insanlar iki qrupa bölü
nürlər: əsl hakim sahibkarlar – bizlə ədavətdə olan əsilli ləzgilər
və onların əsarətində olan, sıxışdırmalar nəticəsində müsəlman
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inamını qəbul etmiş gürcülər…. Buna görə də hökumətin məq
sədi axırıncı qrup insanların sədaqətini təmin etmək üçün onların
mənfəətlərini genişləndirmək və kinli ləzgilərin hakimiyyətini
zəiflətməklə qorumaq, bununla da iki sinif arasında qüvvələr
nisbətini və əks-təsiri bərabərləşdirməkdir. Bu siyasi vəziyyətə
uyğun olaraq Car və digər icmaların ağsaqqalları və əsilzadə
şəxslər Əliabad gürcü kəndlərinin idarə olunması haqqında
məlumatlandırılsın və sahibkarlar tərəfindən özbaşına vergilərə
məruz qalmamaq üçün onların itaətində olan gürcü kəndlərinin
sakinləri – ingiloyların ailə və ya evlərə görə müəyyən olunmuş
vergiləri ödəmələri haqqındakı fikirlərini əsas tutaraq əsasnamə
hazırlansın…. Bu kəndlərin sakinlərinə aşağıdakı hüquqlar veril
sin: a) şəxsi azadlıq, əmlakı ilə harasa köçmək istəyən şəxsin
evi, bağı və torpaq sahəsi ya sahibkarın ixtiyarında qalır, ya da
onun vergilərini öz üzərinə götürən kənd icmasına verilir; b) bu
qəbildən olan insanlara sahibkara evdən, bağ və torpaqdan və s.
10 il müddətində gələn gəliri birdəfəlik ödəməklə öz mülkiy
yətinə keçirmək hüququ verilir; c) bununla da onlar keçmiş
sahibkarların hər cür asılılığından azad olunurlar.
8) Qoşunlarımızın imkan daxilində yerli vasitələrlə ərzaqla
təmin edilməsi…., o cümlədən hansının əlverişli olmasından asılı
olaraq, məhsulla və ya pulla yığılacaq zemstvo mükəlləfiyyətləri
haqqında əsasnamənin layihəsi ilə məşğul olunsun…
14) … Hər hansı bir qarətə görə yaxın kəndlərin sakinləri
cavabdehlik daşısınlar.
17) Müvəqqəti İdarənin bütün sərəncamlarının icrası mahal
rəislərinə tapşırılsın. Hökumətin tapşırıqlarının dəqiq yerinə
yetirilməsini yoxlamaq üçün pristavlar hərbi zabit və ya gürcü
knyazlarından təyin edilsin…
18) Sədaqətlərinə etibar edilməyən kəndlərin ən yaxşı ailə
lərindən ən azı 3 nəfər əmanət götürülsün və Tiflisə göndərilsin.
Paskeviç bu qaydaları çarizmin həmişə etibarlı silahı olmuş
“parçala, hökm sür” siyasətinin əsasında hazırlamışdı. Əlbəttə ki,
Car-Balakən camaatlığında yeni idarəetmə formasının asanlıqla
yaradılacağını düşünmək ağılsızlıq olardı. Yerli əhali üçün yad
olan qaydaların tətbiqi onların müqavimətilə rastlaşacaqdı. Bunu
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Paskeviç də başa düşürdü. Ona görə də o, Bekoviç-Çerkasskiyə
öz nüfuzlarının zəifləməsindən narazı olan ağsaqqallarla və
ümumiyyətlə, camaatla imkan daxilində mülayim davranmağı
tövsiyə edirdi. Hətta baş komandan fövqəladə hallarda lazımlı
adamların əzizlənməsi və casusların saxlanması üçün BekoviçÇerkasskiyə əlavə fonddan vəsait də göndərmişdi.1
Paskeviçin bu siyasəti Peterburq tərəfindən də müdafiə
edilirdi. 1830-cu il 4 aprel tarixli raportunda Hərbi nazir qraf
Çernışev Paskeviçə yazırdı: “Car-Balakən camaatlığının əhalisi
arasında xüsusi hörməti olan adlı-sanlı adamlardan 3 nəfəri
seçərək, İmperatora təqdim etmək üçün Peterburqa göndərin.
Bununla yanaşı, bu şəxslərə hansı hökmdar lütflərinin, rütbə və
mükafatların bəxşiş edilməsi barədə fikirlərinizi bildirin. Eyni
zamanda adları çəkilən icmalara soylu nəsillərdən 8-10 yaş
arasında 12 nəfər gəncin Sank-Peterburq dövlət təhsil müəssi
sələrində İmperatorun himayəsi altında təhsil almaları üçün
seçmələrini həvalə edin”.2
Göründüyü kimi, bu siyasət əhali arasında ruspərəstlərin
sayının çoxaldılmasına və gələcəkdə baş verəcək hər hansı bir
münaqişə zamanı birgə müqavimətin qarşısını almağa xidmət
edirdi. Çarizm bunu camaatlıqda sakitliyi həmişəlik bərpa
etməyin yeganə yolu hesab edirdi.
Car-Balakən camaatlığının belə tez və asanlıqla Rusiyaya
birləşdirilməsi, əslində, bu problemin həll olunmadığını göstərirdi.
4. Müridizm hərəkatının Car-Balakənə təsiri
Əslində, hadisələrin inkişafı da yerli əhalinin rusların hökm
ranlığı ilə barışmayacağını göstərirdi. Belə ki, işğaldan sonra
dağlara çəkilmiş camaat camaatlığın ərazisində rus qoşunlarının
yerləşdirilməsinə və yeni yaradılmış idarəetmə sisteminə etiraz
əlaməti olaraq öz evlərinə qayıtmır. Car-Balakən vilayətinin rəisi
Bekoviç-Çerkasski camaatı öz yaşayış yerlərinə qaytarmaq üçün
Рукописный фонд ИИЯЛ АН Дагестанской Республики: Ф.1, оп.1,
д.1221, л.9
2 АКАК, т.7, 1878 г., с. 446
1
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ağsaqqallarla danışıqlar aparır. Lakin təzyiq və məhrumiyyətlərə
baxmayaraq, əhalinin yalnız bir hissəsini öz evlərinə qaytarmaq
mümkün olur. Buna baxmayaraq, knyaz Bekoviç vəziyyətin
normallaşdığını düşünürdü. Bəzi rusmeyilli toxum başçılarına və
onların camaata sonsuz təsirinə daha çox arxalandığından, bu
fakta əhəmiyyət vermir və vacib saydığı məsələləri həll etməyə
çalışır. O, əvvəlcə sərəncamında olan qoşunları vacib saydığı
nöqtələrdə yerləşdirir*. Sonra isə Qafqaz dağlarının şimal ətək
lərində yaşayan icmalara Rusiyanın təbəəliyini qəbul etdirmək
üçün səylər göstərir. Car ağsaqqallarını Qusur, Qarax, Tlenserux
icmalarına1** bu cür təkliflə məktub yazmağa məcbur edir.2
Dağ yolları açılan kimi isə Balakən ağsaqqalı Məhəmməd
Murtuzəli oğlunu gizir Sosi Andronikovla birlikdə danışıqlar
üçün Təbəli, Taş kəndlərinə göndərir. Diplomatik missiyanı
yerinə yetirən Məhəmməd Murtuzəli oğlunun səyləri nəticəsində
Təbəli ağsaqqalı Məhəmməd, Taşlı ağsaqqalı Zahal-Mehdi
Məhəmməd oğlu Rusiyanın təbəəliyini qəbul etməyə razılıq
verirlər. Qusur, Qarax və Telenserux icmaları isə danışıqlar üçün
gələcəklərini bildirirlər.
Danışıqların nəticələri knyaz Bekoviçi razı saldığından o,
nümayəndə heyətinin vəziyyətlə bağlı digər məlumatlarına
əhəmiyyət vermir. Məsələ burasında idi ki, həmin dövrdə
Dağıstanda müridizm hərəkatı genişlənməyə başlamışdı. Bu
hərəkata qoşulanların sayı gündən-günə artırdı. Knyaz Beko
viçin rusların təsir dairəsinə salmağa çalışdığı icmalarda da
müridizmin ideyaları yayılmağa başlamışdı. Bu ideyanın tərəf
darları isə ancaq şəriət qaydaları ilə hərəkət edir və adətlərdən
imtina edirdilər. Deməli, bu icmalarda adətlər öz hökmranlığını
1** Aşağıdakı qoşun hissələri knyaz Bekoviç-Çerkasskinin sərəncamına
verilmişdi: general-feldmarşal qraf Paskeviç-İrəvanskinin piyada alayından
iki batalyon (2518 nəfər), 41-ci yeger alayından altı bölük (1717 nəfər), üç
saylı Don atlı artilleriya bölüyündən altı top, 21-ci artilleriya briqadasının
5-ci ehtiyat bölüyündən 4 top, 28 saylı Don kazak alayının hissələri (170
nəfər), Qafqaz istehkamçı batalyonunun iki bölüyü və milis (156 nəfər).
Knyaz Bekoviç 41-ci yeger alayının bir
2 Кавказский сборник. т. XII. Тифлис, Типография окружного штаба,
1888, с.107-108
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itirdiyi kimi, ağsaqqallar da öz nüfuzlarını itirirdilər. Müridizmin
yayıldığı Ankratl icmasında bütün məsələlərin həlli şəriət məh
kəməsinə verilmişdi, əhali zərərli vasitələrdən – tütün çəkmək
dən, spirtli içkilər içməkdən imtina edərək, kafirlərə – ruslara
qarşı mübarizəyə hazırlaşırdı.
Görünür, Təbəli, Taş icmalarınn ağsaqqalları da Cənub-Qərbi
Dağıstandakı müridlərin lideri şeyx Şabanın burada olmamasın
dan istifadə edərək, öz əvvəlki nüfuzlarını qaytarmaq üçün
Rusiyanın təbəəliyini qəbul etməyə razılıq verirlər.1
Car-Balakən camaatlığının işğalından sonra müridizmin əsas
ideyası, yəni işğalçılara qarşı mübarizə ideyası Car-Balakən
camaatlığının ərazisində də yayılmağa başlayır. 1830-cu il CarBalakən üsyanı bu şüarla gerçəkləşir. Buna görə də camaatlığın
ərazisində baş verən üsyanlara bu hərəkatdan kənarda baxmaq
mümkün deyil.
Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrdə Şimali Qafqazda geniş
yayılan müridizm təliminin əsasını Şeyx Məhəmməd Əfəndi
Yaraği və Qazıqumuxlu Şeyx Cəmaləddin2* qoymuşdular. Müri
dizm təliminin formalaşmasında Kürdəmirli Şeyx İsmayılın və
onun təbliğ etdiyi “Nəqşibəndiyyə” təliminin rolu böyük olmuş
dur. Belə ki, Qazıqumuxlu şeyx Cəmaləddin Məhəmməd Əfəndi
Yarağinin, o isə, öz növbəsində, Kürdəmirli Şeyx İsmayılın
vasitəsilə Nəqşibəndiyyə təlimini qəbul etmişdir.**
Şeyx Cəmaləddin “Adət ül Mərziyə” əsərində*** bu təlimin
izahını vermişdir. Təlimə əsasən, mürid şeyxin şagirdi, yəni
ondan öyrənən idi. O, şeyxlə təmasda olan, yəni seçilən idi.
Buna görə də şagird (mürid) pak, təmiz olmalı, onun üçün vacib
Кавказский сборник. т. XII., с.111-112
Şeyx Cəmaləddinin oğlu Əbdürrəhmanın məlumatına görə, Qazıqumuxlu
Cəmaləddin Hüseyn gənc yaşlarında Qazıqumux xanı Aslan xanın yanında
xidmət etmişdir. Gənc Cəmaləddin sədaqətinə və çalışqanlığına görə xanın
dərin hörmətini qazanmışdır. Xan bu xidmətlərinə görə ona Kürə xanlığında
üç kənd bağışlamışdır. Lakin bir müddət sonra Cəmaləddin Hüseyn öz həyat
tərzini tamamilə dəyişir və gününü Allaha ibadətlə keçirir. Tezliklə o, həmin
dövrdə Nəqşibəndiyyə təriqətini təbliğ edən Kürəli Şeyx Məhəmməd Əfən
dinin yanına Yaraqlar kəndinə gedir və onun vasitəsilə bu təriqəti qəbul edir.
İmam Qazı Məhəmməd və Şeyx Şamil isə təriqəti Şeyx Cəmaləddindən qəbul
etmişlər (Сборник сведений о Кавказских горцах, вып.2, Тифлис, 1869, с.3-6).
1

2*
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olan məhəbbətin (Allaha və şeyxə) faydasını başa düşməli idi.
Müridin mürəkkib (tərkidünya) səviyyəsinə çatana qədər get
məli olduğu yol isə təriqət adlanırdı.
1830-cu ilin mayında Cənub-Qərbi Dağıstandakı müridlərin
lideri Şeyx Şaban carlılara müraciət edərək onları kafirlərə qarşı
mübarizəyə çağırır və dağlarda qar əriyən kimi özünün də böyük
qoşunla onların köməyinə gələcəyini bildirir. Bu məktub Car
qazisinə çatdırılır.
Qeyd edək ki, rus mənbələrində Rusiyaya meyilli olduğu
göstərilən qazi, həm də Dağıstanda sürətlə yayılan müridizmə
mənfi münasibət bəsləyirdi. Buna görə də o, bu məktubdan yerli
əhali arasında müridizm ideyalarının yayılmasının qarşısını
almaq üçün istifadə etmək qərarına gəlir. Qazi camaatı yığaraq
məktubu oxuduqdan sonra müridizmə qarşı kəskin çıxış edir və
Şabanı yalançı möminlikdə günahlandırır. Məktubu isə cırıb atır.
Lakin nəticə qazinin gözlədiyi kimi olmur. Heç kim açıq çıxış
etməsə də, müraciət çoxunun ürəyindən olur.
Məhəmməd Murtuzəli oğlu məktubun qalıqlarını knyaz
Bekoviçə çatdırır. Həmin vaxt mayor Korqanov da carlıların
yayda ruslara qarşı hərəkata başlayacaqları və kömək üçün
Dağıstanın azad icmaları ilə danışıqlar apardıqları barədə qraf
Paskeviçi məlumatlandırır. Amma maraqlıdır ki, qraf Paskeviç
də Bekoviç kimi üsyan təhlükəsinin ciddiliyinə inanmırdı.
O hətta hər hansı ciddi hadisənin belə, Car-Balakən vilayətində
sabitliyi və sakitliyi pozmayacağına o qədər əmin idi ki, gələn
həyəcanlı xəbərlərə baxmayaraq, Peterburq səfərini təxirə salmır.
Lakin səfər ərəfəsində kadr dəyişikliyi edir. Knyaz Bekoviçi
“sakitliyi bərpa etmək üçün” Dağıstana göndərir. Car-Balakən
vilayətinin rəisi vəzivəsinə isə general-mayor Sergeyevi təyin
edir.1 Vəzifəsinin icrasına yeni başlayan Sergeyev tezliklə üsyan
təhlükəsinin ciddiliyinə əmin olur. İyun ayında Car-Balakən
vilayətində ümumxalq üsyanı qalxır. Vilayətin hər yerində əhali
çar hökumətinə kütləvi itaətsizlik göstərir. Tezliklə ilisulular da
ümumxalq üsyanına qoşulurlar.2
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General-mayor Sergeyev vilayətin müdafiəsini təşkil etmək
üçün təcili tədbirlər görür. Balakəndə istehkam qurdurur, bura
dakı hərbi qüvvələrin sayını artırır. Tikilməkdə olan Zaqatala
qalasına əlavə qüvvələr yerləşdirir.
1830-cu il iyunun 11-də Şeyx Şabanın hərbi qüvvələrinin bir
hissəsi Balakəndən 25, Cardan isə 40 verst uzaqlıqda yerləşən
Roqnoor meşəsini tutur. Şeyx Şaban özü isə Salta kəndində silahlı
dəstələrin yığılmasını gözləyirdi.1 Artıq iyunun 12-də Şabanın
silahlı qüvvələrinin ön dəstələri Balakənin 15 verstliyində idi.
Yeri gəlmişkən, buradan Car kəndinə xüsusi yol gedirdi. Şaban
isə hələ də Salta kəndində idi və çox güman ki, balakənlilərin
üsyan edəcəklərinə və onu fəal şəkildə müdafiə edəcəklərinə
əmin olmaq istəyirdi. Bu məqsədlə Salta kəndindən balakənlilərə
müraciət edir. Balakənlilər Şeyx Şabanın səsinə səs verirlər.2
Hətta rusmeyilli hesab edilən ağsaqqal Məhəmməd Murtuzəli
oğlu belə ruslara yardım etməkdən imtina edir. Balakəndəki rus
hərbi hissələrinin komandanı mayor Buçkiyevin Şeyxin dəstələri
haqqında ətraflı məlumat tələbinə “düşmən onların (balakənli
lərin – A.M.) yox, rusların üstünə gəlir” cavabını verir.3
Sergeyev və onun köməkçiləri vəziyyəti sabitləşdirmək üçün
Şeyx Şabanla əlaqə yaratmağa çalışırlar. Pulla satın aldığı iki
carlı casusun vasitəsilə Şeyx Şabana “Car ağsaqqallarının və
üləmalarının” adından yazılmış məktub göndərir. Məktubda
Şeyx Şabandan sakitliyi pozmamaq və əhalini qarət və itkilərə
məruz qoymamaq üçün Cara yürüşdən imtina etməsi xahiş
edilirdi. Lakin məktubdakı “bizi idarə edən generalın əmri ilə bu
məktubu yazmağı özümüzə borc bildik” ifadəsi yazılanların
carlıların fikirlərini ifadə etmədiyini göstərirdi. Şeyx Şaban bunu
hiss etmişdi. Buna görə də cavab məktubunda onun və yığılmış
qoşunun carlıların haqq işinin baş tutması arzusunda olduğunu
və onlara görə carlıların peşman olmayacaqlarını bildirir.4
Кавказский сборник. т. XII., с.115
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Cavab ruslar üçün qənaətbəxş deyildi. Buna baxmayaraq,
Sergeyev məktublaşmanı bir müddət davam etdirir. Lakin danı
şıqlara cəhdi uğursuzluqla nəticələnir. Şabanı qərarından döndər
mək mümkün olmadığından hər iki tərəf döyüşə hazırlaşır.
Qeyd edək ki, ruslarda Cara hərəkət edən Dağıstan qoşun
larının sayı haqqında müxtəlif məlumatlar var idi. Balakənli
ağsaqqal Məhəmməd Murtuzəli oğlunun məlumatlarına görə,
onların sayı 30 min nəfər idi. Rus zabiti mayor Buçkiyevin
məlumatlarında isə Şeyxin qoşunlarının ümumi sayı 10 min
nəfər göstərilirdi. Artıq bunlardan 2 min nəfəri Mourov dağı
tutmuşdu. Qalan qüvvələr isə Şeyx Şabanın komandanlığı altında
Qəbizdərə istiqamətində Katex kəndinə doğru hərəkət etməli idi.
Bu xəbəri alan Sergeyev katexlilərə dağlılara silahlı müqavimət
göstərməyi əmr edir. Lakin katexlilər nəinki əmrə tabe olmurlar,
əksinə, dağlılara ərzaq yardımı edirlər.
İyunun 19-da Şeyx Şaban 2 min nəfərlik dəstə ilə Qəbz
dərəyə gəlir. Sergeyev podpolkovnik Platonovun komandanlığı
altında kazak və yerli atlı dəstələri Şabana qarşı göndərir. İki
draqun (atlı qoşun hissələri) diviziyasını isə Katex kəndi yaxın
lığında yerləşdirir.
Qəbzdərənin girəcəyində Platonovun dəstəsi Şeyxin 200 nə
fərlik dəstəsi ilə toqquşur və güclü atışmaya davam gətirməyə
rək geri qaçır. Bu uğursuzluqdan sonra ruslar yerli əhaliyə
nəzarəti tamamilə itirirlər. Bütün kəndlərdə ruslara qarşı üsyan
qalxır. Sergeyev, heç olmasa, tikilməkdə olan Zaqatala qalasını
qorumaq üçün Gürcüstandan göndərilən əlavə qüvvələri və
topları burada yerləşdirir.
İyunun 21-də müridlər Şeyx Şabanın komandanlığı altında
Balakənə doğru hərəkət edirlər. Yolda car-balakənlilər də onun
dəstəsinə qoşulurlar. Şeyx Şabanın dəstələri Balakəndən keçərək
rusların qurduğu istehkama yaxınlaşır. İstehkamı qoruyan rus
silahlı qüvvələri döyüşə hazır idilər. Onların sayı az olsa da,
dağlılardan daha yaxşı silahlanmışdılar, artilleriyaları var idi.
Məhz artilleriyanın köməyi ilə dağlıların ilk hücumlarının
qarşısını alırlar. Dağlılar gün ərzində və gecə səhərə qədər bir
neçə dəfə əks hücuma keçməyə cəhd göstərsələr də, uğursuzluğa
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düçar olurlar. Səhərə yaxın Sergeyev əlavə dəstələrlə Buçkiye
vin köməyinə gəlir. Şeyx Şabanın son hücum cəhdi də baş
tutmur və itkilər verərək geri çəkilir. Rusların toplardan 113 dəfə
atəş açdıqları və 13412 güllə sərf etdikləri haqqında məlumatlar
dağlıların itkilərinin böyük olduğunu göstərirdi.
21 iyun məğlubiyyətindən sonra bölgədə nisbi sakitlik yarandı.
Sergeyev Balakəndə iki bölük və iki top saxladı, özü isə qalan
qoşunlarla Yeni Zaqatalaya qayıtdı.
Üsyanın birinci qığılcımı yatırıldıqdan sonra rus koman
danlığının inzibati enerjisi artdı. İyunun 25-də Car vilayətinin
Müvəqqəti İdarəsinin inzibati binasının təntənəli açılışı oldu.
Balakənə hücum vaxtı Şeyxin yanında olanların və “ümumiy
yətlə, xəyanətdə şübhəli bilinənlərin hamısının” (əlbəttə, dağlara
qaçanlardan başqa) həbsindən sonra çar hökuməti vergi və
qalıqları yığmağa başladı, Yeni Zaqatala qalasının tikintisi ilə
bağlı “sakinlərin” üzərinə qoyulan araba, meşə və digər tikinti
materiallarının çatdırılması kimi mükəlləfiyyətlərin yerinə yeti
rilməsini tələb etdi. Qalanın tikintisini isə sürətləndirdi.1
İyun üsyanından sonra vilayətdəki rus hərbi qüvvələrinin
sayı silah gəzdirmək iqtidarında olan car-balakənlilərin ümumi
sayından çox idi. Ruslar yerli xarakter daşıyan hərəkatı asanlıqla
yatırtmaq imkanında idilər. Car-balakənlilər də bunu yaxşı başa
düşürdülər və bütün ümidlərini dağların arxasındakı hərəkata
bağlamışdılar. Car vilayətində yeni böyük partlayış, yəni üsyan
dağların arxasındakı vəziyyətdən asılı idi. Həmin vaxt Dağıs
tanda bütün dağlıların ruslara qarşı birləşdirilməsi adı altında
geniş hərəkat başlamışdı. 1830-cu ilin sentyabrından Şeyx
Məhəmməd Yaraği də Qazi Məhəmmədə dinc müdafiədən açıq
köməyə keçir və ruslara cihad elan edir.2
Müridizm hərəkatındakı canlanma Car-Balakənə də öz təsi
rini göstərir. Burada üsyan əhvali-ruhiyyəsi güclənir. Carbalakənlilər, həmçinin ilisulular Dağıstan icmalarına və Həmzət
1 Кавказский сборник. т. XII, с.126-127; Petruşevski İ.P. Göstərilən
əsəri, s.125
2 Кавказский сборник. т. XII, с.135; Petruşevski İ.P. Göstərilən əsəri,
s.125; Qammer M. Şamil. M., 1998, s. 87
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bəyə məktublarında onları Rusiyaya qarşı birgə mübarizəyə
çağırırdılar. Hərbi ruhda yazılmış bu məktublardan göründüyü
kimi, car-balakənlilər dağların arxasından müridlərin gəlişini
sakit şəkildə gözləmək niyyətində deyildilər, özləri də üsyana
hazırlaşırdılar. Qəti hücum planlarını müzakirə etmək üçün
dəfələrlə məsciddə, ağsaqqal Çənkə oğlunun evində və başqa
yerlərdə gizli yığıncaqlar keçirmişdilər. Lakin hər dəfə fikir
ayrılığından qəti qərara gələ bilmirdilər.1 Məsələ burasında idi
ki, həmin vaxt vilayətdəki rus qoşunları arasında vəba xəstəliyi
yayılmışdı. Ölüm halları o qədər yüksək idi ki, Sergeyev qalanın
tikintisini də dayandırmağa məcbur olmuşdu. Carlıların bir
hissəsi bu vəziyyətdən istifadə etməyi və dağlıları gözləyərək
vaxt itirməməyi, öz qüvvələri hesabına rusların zəifləmiş dəs
tələrinə hücum etməyi vacib sayırdılar. Digər tərəf isə mütləq
dağlıların gəlişini gözləməyi tələb edirdi.2
5. 1830-cu il Car-Balakən üsyanı
Sentyabrın əvvəllərində Dağıstanda Car-Balakənə yürüş üçün
hazırlıq başlayır. Silahlı müridlər yığışırlar. Bu dəfə onlara
müridlərin imamı Qazi Məhəmmədin varisi Həmzət bəy
(Həmzət bəy 1834-cü ildə müridlərin imamı seçilir) rəhbərlik
edirdi. Tezliklə Həmzət bəy car-balakənli üsyançılarla əlaqə
yaradır və onların xahişlərini yerinə yetirəcəyinə söz verir. Lakin
bir az gözləməyi tapşırır. Dağıstan müridlərinə isə Cara yürüş
üçün onun əmrini gözləməyi əmr edir.3
Qeyd etmək lazımdır ki, Gürcüstan-İmereti general quber
natoru Strekalov Həmzət bəyin hazırlıqları barədə general Krabbe
tərəfindən məlumatlandırılmışdı. Lakin həm Strekalov, həm də
Sergeyev “bu məlumatların heç bir əhəmiyyət daşımadığını”
düşünürdülər. Buna görə də sentyabrın 12-də Həmzət bəyin Cara
yürüş üçün sərhəddəki Mukrax kəndinə gəlməsi barədə etibarlı
məlumat rus komandanlığı üçün gözlənilməz oldu. Müridlərin
Кавказский сборник. т. XII, с.133-135
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sayı 2000 nəfərə çatırdı. Lakin Həmzət bəy tələsmir və Şeyx
Şaban kimi rusların üzərinə hücumu təxirə salırdı. Hücum planını
müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq üçün ona bulxadar icmalarının
və car-balakənlilərin təminatı lazım idi. Həmzət bəy sözdə Rusi
yaya itaəti qəbul etmiş Təbəli, Taşlı, Ansux-Kapuçin Dağıstan
icmalarını öz tərəfinə çəkdikdən sonra Car-Balakənə doğru hərə
kət edir. Sentyabrın 28-də o, öz dəstələri ilə birlikdə Katex kəndi
nin 10 verstliyində dayanır və yalnız car-balakənlilərdən əmanət
almaq şərtilə, ruslara qarşı birgə hərəkata başlayacağını bildirir.
“Rusiyaya sədaqətini saxlamış bəzi ağsaqqallar” əhalini “ağıl
landırmağa” çalışırlar. Camaatı əmanət vermək fikrindən daşın
dırmaq və “silahı dağlılara qarşı çevirməyə” təhrik etmək üçün
cəhdlər edirlər. Lakin bu cəhdlər həmin ağsaqqalların özləri üçün
biabırçılıqla nəticələnir. Car, Katex, Masex camaatı Həmzət bəyə
altı əmanətin verilməsi barədə qərar qəbul edir. Car-balakənli
lərin bu addımına cavab olaraq, Həmzət bəy dəstələrini bir az da
irəli çəkir və qışı Carda keçirəcəyini, general Qulyakovun öldü
rüldüyü yerdə düşərgə quracağını elan edir. Bu xəbər Sergeyevin
tonunu tamamilə dəyişir və Strekalova məktubunda “düşmənin
hücumunun və əhalinin üsyanının qarşısını almaq imkanının heç
olmadığını bildirir”. Sergeyevin bu məlumatı qraf Paskeviçi
hiddətləndirir və o, “xəyanətdə şübhəli bilinənlərin və ifşa
olunanların hamısının həbs edilməsini” əmr edir. Lakin bu əmri
yerinə yetirmək mümkün olmur. Çünki bu halda rusmeyilli bəzi
ağsaqqalları çıxmaq şərtilə, əhalinin hamısını həbs etmək lazım
idi. Həm də Strekalov bu əmri aldığı vaxt artıq üsyan başlamışdı.
Oktyabrın 10-da Strekalov Car-Balakənə özü ilə əlavə qüv
vələr gətirir. Həmin vaxt Həmzət bəy böyük bir dəstə ilə Mesel
deger dağını, qardaşı Murad bəy isə Katexi tutur. Car-Balakəni
üsyan dalğası bürüyür. Yeni Zaqatalanın 5 kilometrliyindəki Car
kəndində açıq üsyan başlayır. İlisulular da üsyana ilk qoşulanlar
sırasında idilər. Tala və Balakəndə isə üsyanın hər an başla
nacağı gözlənilirdi. Car camaatı Qanıx çayı vadisində yaşayan
muğal və ingiloy əhalini də üsyana qoşulmağa çağırır. Bu xəbər
Sergeyevin “ümumi üsyan” qorxusunun ciddi olduğunu təsdiq
edir. O, Qanıx vadisində yerləşən kəndlərdə sakitliyi saxlamaq
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üçün ingiloy və muğallara “rəğbətlə” dolu bəyannamə göndərir
və onlara “rus hökumətinə sədaqətli qalacaqları və qiyamçıları
və onların müttəfiqlərini dəf etmək üçün silahlanacaqları halda”
azadlıq (yəni keşkəl vergisindən azad olunacaqlar) vəd edir.
Onların “cavabı təsəlliverici” olur. Lakin elə cavab olaraq da
qalır və Sergeyevin çağırışı heç bir real nəticə vermir.1
Həmzət bəy isə Meseldeger dağında hərəkət planını işləyib
hazırlayır. Onun planı Dağıstandan əlavə qüvvələr gəldikdən
sonra qoşunların bir hissəsi ilə tikintisi yarımçıq qalmış Yeni
Zaqatala qalasındakı rus hərbi qüvvələrini mühasirəyə almaq,
sonra isə əsas qüvvə ilə Balakənə hücum etməkdən ibarət idi.2
Artıq oktyabrın 13-də Yeni Zaqatala qalasındakı rus qoşun
larının ətraf aləmlə əlaqəsi kəsilir. Qalanı mühasirəyə alan mürid
lər rus hərbi dəstələrinin qaladakılar üçün ərzaq, odun və s.
aparmaq cəhdlərinin qarşısını alırlar. Müridlərin qüvvələrinin bir
hissəsi isə Gürcüstandan Car-Balakənə əlavə hərbi qüvvələrin
gəlməsinə mane olmaq üçün Urdo keçidinə doğru hərəkət edir.
Əliabad və digər ingiloy kəndləri də rus ordusunu ərzaqla təmin
etməkdən və ümumiyyətlə, ruslara tabe olmaqdan imtina edirlər.
Strekalov bunu Sergeyevin vədlərinin kifayət qədər cəlbedici
olmaması ilə bağlayır və muğal və ingiloylara Sergeyevin
bəyannaməsindən daha uzun bir bəyannamə göndərir. O, bəyan
naməsində muğal və ingiloyları üsyançılara qarşı silahlanmağa
və ya heç olmasa, “öz evlərini üsyançılardan qorumağa” çağırır
və Rusiayaya sədaqətli qalacaqları halda onlara azadlıq (keşkəl
vergisindən azad olunacaqlarını) vəd edir.3 Strekalovun bu cəhd
ləri muğal və ingiloylara ürəyiyananlığından irəli gəlmirdi. Bu,
rus müstəmləkəçilərinin hərəkatı daxildən parçalamaq üçün
istifadə etdikləri köhnə üsuldan başqa bir şey deyildi.
Oktyabrın ortalarında vəziyyət ruslar üçün ağır olaraq qalırdı.
Vəziyyətdən çıxış yolunu yalnız Carın dağıdılmasında görən
Кавказский сборник. т. XII, с.139, 141-142; Petruşevski İ.P. Göstərilən
əsəri, s.127-128
2 Кавказский сборник. т. XII, с.143
3 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX века.
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Strekalov Cara hücum planı hazırlayır. Onun planına əsasən
qoşunların bir hissəsi qalada qalır, qalan qüvvələrlə isə Cara
aparan yolları1* tutaraq istehkamlar qurur. Yol üstündə irəliyə
hərəkət etməyə mane olan daş hasarları dağıdır, meşələri və
bağları qıra-qıra yavaş-yavaş Car dərəsinə doğru hərəkət edir.2
Strekalovun bu planı və ümumiyyətlə, rus komandanlığının
üsyan vaxtı hərəkətləri, verdikləri sərəncamlar onların vəziyyəti
və yerli şəraiti düzgün qiymətləndirmədiyini göstərirdi. Bu plan
əhalinin yalnız dinc müdafiəsi zamanı effektli ola bilərdi və
rusların əvvəllər Car-Balakənə təşkil etdikləri yürüşlərdən belə
təcrübələri var idi. Lakin indi vəziyyət fərqli idi. Əhali dağlara
çəkilməyi düşünmürdü. Əlində silah düşməni gözləyirdi.
Strekalovdan fərqli olaraq, Paskeviç bunu yaxşı dərk etdi
yindən planın uğurla başa çatacağına şübhə ilə yanaşır və rus
qoşunlarının hərəkəti ilə bağlı öz göstərişlərini verir: “Ora (Cara)
hərəkət edərkən Yeni Zaqatala qalasında 1500 nəfər saxlamaq,
qalan qoşunlarla isə düşmənin cinahlarından birinə doğru hərəkət
etmək lazımdır; bu cür manevrlər onu tezliklə öz alınmaz
mövqeyini tərk etməyə məcbur edəcək. Dərəyəcən irəli getmək
və meşə qırmaq… çox təhlükəli üsuldur, bu halda düşmənin
sizin cinahlara güllə mənzilinin yarısınadək nəinki yaxınlaşmaq,
hətta sizin dəstənin arxasına keçmək imkanı da yaranacaq. Eyni
ilə Zaqataladan Balakənə və Talaya aparan yollarda istehkam
ların tikilməsi də heç bir fayda verməyəcək, çünki heç bir
çətinlik çəkmədən hər yerdən azad keçmək imkanı olan adam
ların yolunu kəsmək mümkün deyil.
Əksinə, Yeni Zaqatalada 1500 nəfər saxlayaraq, qalan qoşun
larla Katex və Balakən kəndlərini tutmaq daha yaxşı olardı.
Bununla da düşmənin ərzaq əldə etmək imkanı məhdudlaşacaq
və o, mütləq tərəddüd etməyə məcbur olacaq; oradan cinahla
Köhnə Zaqatalaya hərəkət etmək olar”.3
Zaqatala qalasından Cara iki yol gedirdi. Birinci əsas yol kəndin için
dən keçirdi, ikncisi isə Katex yoluna çıxırdı. Strekalov əvvəlcə ikinci yolu
tutmağı və Katex camaatının carlıları ərzaqla təchizatının qarşısını almağı,
daha sonra isə əsas yolla Car dərəsinə doğru hərəkət etməyi planlaşdırır.
2 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в., с.81-83
3 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в., с.83-86
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Lakin Paskeviçin cavabı gecikdiyindən Strekalov öz planı ilə
hərəkət edir. Oktyabrın 15-i səhər saat 9-da rus qoşunları plana
əsasən Cara doğru hərəkət edirlər. Strekalov özü ilə təxminən
2500 əsgər götürür, sərəncamındakı hərbi qüvvənin böyük hissə
sini isə qalanın müdafiəsinə səfərbər edir.
Cara doğru hərəkət edən qüvvələr iki dəstəyə bölünür. Birinci
dəstə İrəvanski alayının komandiri polkovnik Koşkarovun
komandanlığı altında, ikinci dəstəyə isə knyaz Dadiani koman
danlıq edirdi. Bütün qoşunlara ümumi komandanlığı isə Stre
kalov öz şəxsi nəzarəti altında general Sergeyevə tapşırır.
Birinci dəstənin vəzifəsi müridləri aldatmaq üçün manevrlər
etməkdən ibarət idi. Əsas işi isə ikinci dəstə görməliydi. Yürüş
Strekalovla onun tabeliyindəkilər – Sergeyev və knyaz Dadiani
arasında ciddi fikir ayrılığı ilə başlayır. Sergeyev qalanın şimalqərbindəki yüksəklikdə istehkam qurmağı və buradan meşəni
qıra-qıra hərəkət etməyi daha düzgün hesab edirdi. Onun
fikrincə, bu mühüm mövqenin tutulması düşməni kəndə doğru
sıxışdırmaq üçün vacib idi.
Strekalov isə bu yeri qalaya yaxın olduğu üçün əlverişsiz
sayır və daha iki verst irəliyə doğru hərəkət edərək Katex yolun
dan soldakı yüksəkliyi və yaxınlıqdakı qəbristanlığı tutmaq əmri
verir. Onun fikrincə, sıx meşə və uçurumla əhatələnmiş yüksəklik
ətrafı müşahidə etmək və düşməni geri oturtmaq üçün əlverişli
idi. Beləliklə, İrəvanski karabiner alayının ikinci taboru knyaz
Dadianinin komandanlığı altında sağ cinahda – Car məscidinin
qarşısındakı qəbristanlıqda, birinci taboru isə Sergeyevin koman
danlığı altında sol cinahda mövqe tutur. Podporuçik Korsunun
komandanlıq etdiyi nişançılar dəstəsi isə irəlidə mövqe tutmalı
idilər. Lakin əmri yerinə yetirməyə imkan tapmırlar. General
Strekalovun tutmağı əmr etdiyi əraziyə çatan kimi müridlərin
güclü hücumuna məruz qalırlar. Müridlər qılıncla nişançılara
hücum edərək, onları geri oturdurlar. Ruslar yalnız artilleriyanın
köməyi ilə geri qaçanları müridlərin təqibindən qurtara bilirlər.
Strekalov yaranmış sakitlikdən istifadə edərək mövqeləri möh
kəmləndirməyi və meşəni qırmağı əmr edir. Lakin sağ cinahda
yerləşən qoşunlar işi başa çatdırmamış 3000 nəfərlik dəstə
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tərəfindən mühasirəyə alınırlar. Ruslar topdan cəmi üç dəfə atəş
aça bilirlər. Qılınc və xəncərlə silahlanmış müridlər bir anın
içində topların yanındakı zabit və əsgərləri qıraraq topları ələ
keçirirlər. Sergeyev polkovnik Koşutinin komandanlığı altında
iki bölüyü sağ cinahdakıların köməyinə göndərir və top atəşini
bərpa etməyi əmr edir. Lakin əmri yerinə yetirmək mümkün olmur.
Rus qoşunları müridlərin üçüncü həmləsinə davam gətirmirlər
və geri qaçırlar. Sergeyevin yüksəklikdə mövqe tutmuş dəstəsi
də öz komandirlərini batareya (bir neçə top və ya minaatandan
ibarət hissə) və 40 istehkamçı ilə qoyaraq qaçır. Hər tərəfdən
mühasirəyə alınmış Sergeyev topları işə salmağa imkan tapmır,
üsyançılar buradakıları qıraraq topları ələ keçirirlər. Ayağından
yaralanmış və cəmi 18 əsgərlə qalan Sergeyev də geri qaçır. Geri
qaçan rus qoşunları arasında elə bir çaxnaşma var idi ki,
Sergeyev və knyaz Dadiani bir bölüyü belə yığıb, nizam-intizam
yarada bilmirlər. Əsgərlər yalnız qalanı gördükdən sonra, nəha
yət ki, dayanırlar.
Beləliklə, Cara yürüş rus qoşunlarının tam məğlubiyyəti ilə
başa çatır. Onların itkiləri böyük idi; 6 zabit və 243 əsgər öldü
rülmüş, 10 zabit və 141 əsgər yaralanmışdı. Strekalovun yürüş
üçün götürdüyü topların hamısı müridlərin əlinə keçdi.1
Rus qoşunlarının məğlubiyyətinin səbəbini 1830-cu il üsya
nını ətraflı təsvir etmiş N.A.Volkonski və İ.P.Petruşevski cavab
axtarmağa çalışmışlar. Sənədlərdən göründüyü kimi, çar general
ları günahı bir-birinin boynuna atırdılar. Strekalov 15 oktyabr
uğursuzluğunu tabeliyindəkilərin bacarıqsızlığı, Sergeyev və
knyaz Dadiani isə Strekalovun buraxdığı səhvlərlə bağlayırdılar.
Paskeviç də Hərbi nazir qraf Çernışevə məktubunda Strekalovun
məğlubiyyətin tək səbəbkarı olduğunu yazırdı: “General-adyutant
Strekalov bu uğursuzluğun ən böyük səbəbkarıdır, ona görə ki,
dəstəni çox xırdalamış və kiçik hissələrlə hərəkət etmək imkanı
olmayan yerə aparmışdır. Nişançı kimi və ağac qırmaq üçün
səpələnmiş azsaylı dəstə qəflətən hər tərəfdən çoxsaylı düşmən
1 Кавказский сборник. т. XII, с.151-156; Petruşevski İ.P. Göstərilən
əsəri, s.130
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tərəfdən mühasirəyə alnmışdır və bu halda onlara vaxtında
kömək göstərilməmişdir”.1
İ.P.Petruşevski bu məğlubiyyətin səbəbini rus qoşunlarındakı
mənəvi pozğunluqla bağlayır. Onun fikrincə, təhkimli kəndlərdən
yığılmış rus əsgərləri Qafqazda təhkimçi-mülkədar dövlətin
maraqlarını müdafiə etməyə heç vaxt xüsusi səy göstərmə
mişdilər. Müridlərlə mübarizədə isə öyrənilməmiş yerli şərait,
qalanın mühasirəsi, ərzaq və hərbi sursat çatışmazlığı, zabitlərin
çaşqın və mənasız sərəncamları onsuz da dövlətin maraqlarını
düşünməyən əsgərlər arasında məğlubiyyətin əsas səbəblərindən
biri olan intizamsızlığı yaratmışdı. Rus əsgərlərindən fərqli ola
raq, yerli əhali öz torpağı və azadlığı uğrunda vuruşurdu. Bəzi
rusmeyilli kovxaları çıxmaq şərtilə, əhalinin bütün təbəqələrinin
və burada yaşayan bütün xalqların bu ideyanın ətrafında sıx
birləşməsi və düşmənə qarşı birgə mübarizəsi rusların məğlubiy
yətinin mühüm səbəblərindən biri idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, müridlərin 15 oktyabr qələbəsi
mühüm hərbi-siyasi əhəmiyyət daşıyırdı. 15 oktyabrdan sonra
Qafqazda “rus silahının qüdrəti” sarsıldı. Bu, Rusiyanın hərbisiyasi dairələrini, xüsusilə də çar I Nikolayı ciddi narahat edir və
o, “rus əsgərlərinin belə biabırcasına qaçmasının” səbəbləri
haqqında dərhal ona ətraflı məlumat verilməsini tələb edir.2
15 oktyabr məğlubiyyəti rusların Car-Balakən camaatlığındakı,
onsuz da, zəif olan mövqelərini sarsıtdı. Onların Car-Balakən
dəki vəziyyəti o qədər pis idi ki, hətta Yeni Zaqatala qalasında
güclə dayanmışdılar. Rus əsgərlərinin məğlubiyyəti qalib tərəfin,
yəni üsyançıların mövqelərini gücləndirdi, hərəkatın genişlən
məsinə təkan verdi. 15 oktyabra qədər bitərəf mövqe tutan Tala
icması üsyançıların tərəfinə keçdi. Talalı könüllülər Həmzət
bəyin dəstələrinə qoşuldular. Balakəndə hərəkat gücləndi. Bala
kənlilər ağsaqqal Məhəmməd Murtuzəlinin qardaşı və Məhəm
mədqara Əli oğlu vasitəsilə Həmzət bəylə əlaqə yaratdılar.3
Кавказский сборник. т. XII, с.159
Кавказский сборник. т. XII, с.158
3 Yenə orada, s. 163, 168
1
2
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15 oktyabrdan sonra hətta qonşu vilayətlərdə belə vəziyyət
dəyişir. Polkovnik Meddoks Paskeviçə raportunda Car məğlu
biyyətinin Dağıstan sakinlərinə də təsir göstərdiyini yazırdı.1
Müsəlman əyalətlərində (keçmiş Azərbaycan xanlıqları) də həyə
canlar artır. Rus komandanlığı bu həyəcanların qarşısını almaq
üçün müsəlman əyalətlərini incə siyasətlə bəylərdən “təmiz
ləyir”. Bəylərdən, onların oğullarından, yaxın qohumlarından
ibarət milis dəstələri təşkil edərək Cardakı rus komandanlığının
sərəncamına göndərirlər. Bununla da ruslar həm müsəlman
əyalətlərində sakitliyi bərpa edirlər, həm də car-balakənlilərin
qonşularını, xüsusilə müsəlmanları onlarla əks cəbhədə qoyaraq,
özlərinə qarşı birləşmələrinə imkan vermirlər.2
Qeyd etmək lazımdır ki, 15 oktyabrdan sonra Həmzət bəy
üsyanı uğurla başa çatdırmaq üçün tələb olunan qəti addımları
atmadı. Gözləmə mövqeyində dayanaraq, üsyanın qələbəsi üçün
vacib olan strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqələrini – Balakən,
Əliabad kəndlərini tutmadı. Düzdür, 15 oktyabrdan sonra Əliabad
və onun ətrafındakı kəndləri tutmaq məqsədilə bir neçə hücum
cəhdləri oldu. Lakin yürüşlərin plansız və o qədər də böyük olma
yan dəstələrlə təşkili, həmçinin rus komandanlığının casuslar
vasitəsilə üsyançıların planlarından əvvəlcədən xəbər tutması
hücumların hamısının uğursuzluqla başa çatmasına səbəb oldu.
Ruslar yaranmış sakitlikdən istifadə edərək Cara 4500 nəfər
lik əlavə hərbi qüvvə gətirirlər. Bu qüvvələrin hesabına Yeni
Zaqatala qalasının və Qanıx vadisinin müdafiəsi gücləndirilir,
Car kəndinin ətrafındakı meşə və bağların qırılmasına başlanılır.3
Artıq vaxt üsyançıların əleyhinə işləməyə başlayır. Noyabrın
əvvəllərində ruslar üsyançıların Qanıx vadisindəki kəndlərlə əla
qələrini tamamilə kəsirlər. Bunun nəticəsində üsyançıların arasında
aclıq başlayır. Bir tərəfdən də soyuqların düşməsi onların vəziy
yətini daha da pisləşdirir. Belə vəziyyətdə, əlbəttə ki, hücumların
davam etdirilməsini düşünmək qeyri-mümkün idi. İndi Həmzət
bəyi daha çox adamlarının ərzaqla təminatı düşündürürdü.
АКАК: В 12-ти т., т.7, Тифлис, 1878, с.517-518
Кавказский сборник. т. XII, с.165-166, 170
3 Yenə orada, s.163-166
1
2
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Noyabrın 5-də Həmzət bəyin dəstələri qaladakı rus qoşunları
üçün Katex kəndi tərəfdən yem və ərzaq ehtiyatı gətirən dəstəyə
hücum edir.
Qeyd edək ki, rus komandanlığının üsyançıların vəziyyətin
dən xəbəri vardı. Ona görə də qaladakı rus qoşunlarına yem və
ərzaq ehtiyatı gətirən dəstənin mühafizəsi üçün mayor Buçki
yevin komandanlığı altında qraf Paskeviç alayından iki bölüyü
və iki top ayrılmışdı. Hücumdan xəbər tutan Strekalov Buçki
yevin köməyinə əlavə qüvvələr göndərir. Müridlərin yollarını
kəsmək üçün knyaz Dadianinin komandanlıq etdiyi İrəvanskinin
karabiner alayının bir bölüyünü 2 topla, həmçinin siğnaqlıların
və tuşinlərin milis dəstələrini qalanın şimal-şərqindəki yüksək
likdə yerləşdirir. Bu qoşunlara ümumi komandanlıq generalmayor qraf Simoniçə tapşırılır. Çox keçməmiş müridlər burada
yerləşdirilən rus qoşunlarına hücumlar edirlər. Dalbadal həmlə
lər edərək, rusların sol cinahını yarmağa çalışırlar. Strekalov
15 oktyabr hadisələrinin təkrarına yol verməmək üçün bura daha
bir tabor göndərir və özü də gəlir.
Həmin vaxt müridlər daha böyük dəstə ilə hücuma keçərək
rus qoşunlarını hər tərəfdən mühasirəyə almağa çalışırlar. Lakin
ruslar müridlərin onların arxalarına keçmələrinə imkan vermirlər
və əks hücumla onları öz mövqelərini tərk etməyə məcbur
edirlər. Bu müddətdə müridlər yeni hücum təşkil edə bilmirlər.
Ruslar isə hücumu davam etdirmirlər. Ərzaq və yem ehtiyatı
gətirən dəstə gələn kimi bütün qoşunları qalaya çəkirlər.
Rusların məlumatına görə, bu döyüşdə müridlər 200 nəfər
itki verirlər. Ruslar tərəfdən isə 22 nəfər ölür, 95 nəfər yaralanır,
45 nəfər itkin düşür. Müridlərin hücumlarının qarşısını almaq
üçün 22 top mərmisindən istifadə edilir.
Bu döyüş hadisələrin sonrakı inkişafında həlledici rol oyna
yır. Ruslar itirilmiş əraziləri yenidən tutmaq şansı əldə edirlər.
Strekalov qoşunlara iki gün istirahət verdikdən sonra əks hücuma
keçir. Noyabrın 8-də oktyabr döyüşlərində itirilən yüksəklik
yenidən tutulur. Ertəsi gün yüksəklikdən aşağıdakı meşə və bağ
ların qırılmasına başlanılır.1
1

Кавказский сборник. т. XII, с.173-176
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Döyüşdən sonra üsyançıların vəziyyəti daha da pisləşir. Rus
ların qəti hücum hazırlıqları və aclıq üsyançıların düşərgəsində
ruh düşkünlüyü yaradır. Üsyançılarla həmrəyliyini axıra qədər
saxlamaq istəməyənlər düşərgəni tərk etməyə başlayırlar. Üsyan
çılara ən ağır zərbəni isə Şeyx Şaban vurur. Rus mənbələrinin
məlumatına görə, noyabrın 9-da o, Balakən ağsaqqalı Məhəm
məd Murtuzəli oğlunun vasitəsilə Strekalova danışıqlara başla
maq təklifi ilə müraciət edir. Lakin İ.P.Petruşevski danışıqlarda
vasitəçilik missiyasını məhz Məhəmməd Murtuzəli oğlunun
yerinə yetirməsinə əsaslanaraq belə düşünür ki, rus mənbələrinin
susmasına baxmayaraq, danışıqlar təşəbbüsü, əslində, Şabandan
yox, rus generallarından gəlmişdir. Məhəmməd Murtuzəli oğlunun
rus generallarının tapşırığı ilə dəfələrlə ruslarla Dağıstan icmaları
arasındakı danışıqlarda bu cür vasitəçilik etdiyini, o cümlədən
rus generallarının hərəkatın daxildən parçalanmasında maraqlı
olduqlarını nəzərə alsaq, bu fikrin əsassız olmadığını görmək olar.1
Strekalov danışıqlar üçün general Sergeyevi Tala kəndinə
göndərir. Sergeyev “şeyxi gələcək taleyi xüsusunda tamamilə
sakitləşdirir”. Lakin amnistiyanın yalnız ona və onun dəstələrinə
şamil ediləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Beləliklə, Şeyx Şaban
yüksək rütbəli rus zabitindən təminat aldıqdan sonra öz dəstələ
rini Cardan çıxarır. Noyabrın 10-da isə özü rusların düşərgəsinə
gəlir.
Şeyx Şabanın təslimi müridlərə öz təsirini göstərir. Döyüş
çülərdə yaranmış ruh düşkünlüyü artıq mübarizənin davam
etdirilməsini imkansız edirdi. Bu səbəbdən Həmzət bəy də
mübarizəni dayandırır və ruslarla danışıqlara başlayır. Lakin
Həmzət bəyin bu taktiki gedişini onun öz ideyalarından imtina
etməsi kimi qiymətləndirmək düzgün olmaz. Çünki o, sonralar
da ruslara qarşı mübarizəni davam etdirir. İndi isə o, üsyanın
uğursuzluqla başa çatacağını gördüyündən mübarizəni dayandır
mağı və öz qüvvələrini gələcək mübarizə üçün saxlamağı düşü
nürdü. Əlbəttə ki, car-balakənlilər təslimçiliklə razılaşmırlar və
Həmzət bəyi öz fikrindən daşındırmağa çalışırlar.
1 Petruşevski İ.P. Göstərilən əsəri, s.133; Кавказский сборник. т. XII,
с.177-178
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Şeyx Şabandan fərqli olaraq, Həmzət bəy ruslarla danışıq
larda üsyanın bütün iştirakçılarına, o cümlədən də carlılara
amnistiya verilməsini tələb edir. Lakin rus generallarının bu
tələbi yerinə yetirməkdən imtina etməsi onu qəti qərar vermək
üçün daha üç gün düşünməyə məcbur edir. Noyabrın 13-də, yəni
ruslar Carı tutmağa hazırlaşdıqları gün təslim olur. Strekalov
Həmzət bəyin və onun dəstələrinin maneəsiz Dağıstana dön
mələrinə razılıq verməsinə baxmayaraq, “belə tapıntını əldən
buraxmaq istəmir”. Həmzət bəyi və Şeyx Şabanı hərbi əsir elan
edərək Tiflisə göndərir.1
Həmzət bəydən və Şeyx Şabandan “xilas olan” Strekalov dər
hal Carın tutulması əmrini verir. Hazırlanmış plana əsasən rus
qoşunları üç dəstəyə bölünürlər: qraf Simoniçin komandanlıq
etdiyi sol cinahda gürcü qrenader alayının və qraf Paskeviçİrəvanski alayının dörd taboru, gürcü milis dəstələri, 6 top,
2 mortir (qısalüləli top) yerləşdirilir. İrəvan karabiner alayının
on bölüyü, tuşinlərin milis dəstələri və 4 top knyaz Dadianinin
komandanlığı altında mərkəzdə, 42-ci yeger alayının altı bölüyü,
şəkililərin milis dəstələri və 2 top isə polkovnik Miklaşevskinin
komandanlığı altında sağ cinahda mövqe tutur.2 Noyabrın 14-də
rus qoşunları üç tərəfdən Cara daxil olurlar. Üsyan yatırıldıqdan
sonra Rusiya hökuməti yerli əhaliyə qarşı sərt cəza tədbirləri
görür. Strateji əhəmiyyət daşıyan Car və Göyəm kəndləri yerləyeksan edilir, adlarını isə “unutmaq” əmri verilir.
Qeyd edək ki, Car və Göyəmin dağıdılmasından bir neçə gün
keçməsinə baxmayaraq, Balakən camaatı mübarizəni davam
etdirirdi. Buna görə də noyabrın 24-də Tiflisə geri dönməyə
hazırlaşan general-adyutant Strekalov Balakənə hərbi yürüş
təşkil edir. General-mayor Sergeyevi gürcü qrenader alayının və
qraf Paskeviç-İrəvanski alayının taborları, Karpov alayının
kazakları 2 topla Balakənə göndərir.
Noyabrın 30-da general-mayor Sergeyevin komandanlıq
etdiyi rus hərbi qüvvələri Danaçıdan Balakənə doğru hərəkət
edirlər. N.A.Volkonskinin yazdığına görə, camaat rusları “narazı
1
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və laqeyd” qarşılayır.1 Vəziyyəti gərginləşdirmək istəməyən çar
generalı nəzarətindəki hərbi qüvvələri Balakənin girəcəyində
saxlayaraq, bir bölüklə kəndə girir və danışıqlar üçün nümayəndə
heyətini gözləyir. Lakin həmin gün kənd camaatı ilə danışıqlar
aparmaq mümkün olmur. Camaat, ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə
olmasına baxmayaraq, ruslara “onlara olan münasibətlərini gös
tərmək üçün” general-mayor Sergeyevlə danışıqlara nümayəndə
heyəti göndərmirlər. Yalnız ertəsi gün balakənlilər çar genera
lının qarşısına çıxırlar və general Sergeyevin özünün də qeyd
etdiyi kimi, “onlara (yəni ruslara) rəğbət bəsləmədiklərini” açıq
şəkildə nümayiş etdirirlər. Əlbəttə ki, buna “əhəmiyyət vermə
yən” general balakənliləri “özlərini pis aparmaqda” günahlandırır
və “gələcəkdə özlərini əxlaqlı aparacaqlarının” təminatı olaraq,
həmçinin Rusiyaya sədaqətlərini sübut etmək üçün əmanət
vermələrini tələb edir. Bu şərt ruslarla balakənlilər arasındakı
qeyri-müəyyən və gərgin vəziyyətin daha 2 gün uzanmasına
səbəb olur. Əslində, Sergeyevə də öz niyyətlərini həyata keçir
mək üçün belə vəziyyət lazım idi. O, balakənlilərin itaətsizliyini
bəhanə edərək, çar hökumətinin çoxdan qara siyahısına daxil
edilən yeddi nüfuzlu ağsaqqalı həbs etdirir və dərhal Çar
Quyularına göndərir. Bundan sonra balakənlilər əmanət verirlər.
Balakəndə “qayda-qanun” yaradan çar generalı dekabrın 3-də
kəndi tərk edir.2
Qeyd edək ki, həmin vaxt Qazı Məhəmmədin və Həmzət
bəyin ən yaxın silahdaşı Xalov Məhəmməd öz dəstəsilə Balakən
yaxınlığındakı dağlarda gizlənmişdi. Ruslar Balakəni tərk edən
kimi, o, kəndə gəlir və balakənlilərlə yeni üsyana hazırlıq barədə
danışıqlar aparır. Sergeyevin cəza tədbirlərindən hiddətlənən
balakənlilər tərəddüd etmədən ruslara qarşı birgə mübarizəyə
razılıq verirlər. Xalov Məhəmməd hazırlıq məqsədilə Böyük
Qafqaz dağlarını aşaraq, Curmut camaatlığının Kaşeluq kəndinə
qayıdır. Tezliklə bütün Dağıstandan buraya silahlı dəstələr yığı
şır. Onların arasında Car-Balakən üsyanının məğlubiyyətindən
sonra Dağıstana qaçmış carlılar da var idi. Sonralar İmam Şami
1
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lin naibi olmuş Əliçulla Məhəmməd də öz dəstəsilə Kaşeluqa
gəlir və buraya yığışmış dəstələrə komandanlığı öz üzərinə
götürür. Artıq dekabrın 10-da Əliçulla Məhəmmədin komandan
lığı altındakı silahlıların sayı təxminən 2000 nəfərə çatırdı.1
Balakən camaatlığında da üsyana hazırlıq gedirdi. Balakən
və Katexin əksər sakinləri, həmçinin üç carlı ağsaqqal öz həm
kəndliləri ilə birlikdə Kaşeluqa gedərək Əliçulla Məhəmmədin
dəstəsinə qoşulurlar. Təkcə Sabluani kəndindən 57 ailə 2* (kənddə
60 ailə yaşayırdı) ağsaqqal Canvəlinin başçılığı ilə Kaşeluqa
getmişdi.3
Car-Balakən vilayətinin rəisi Balakəndə, həmçinin Böyük
Qafqaz dağlarının şimalında baş verənlər barədə, demək olar ki,
hər gün məlumatlandırılırdı. Lakin Sergeyev soyuq qış ayla
rında, yəni Böyük Qafqaz dağlarının şimalı ilə cənubu arasında
əlaqə yaradan dağ keçidlərinin qarla örtüldüyü bir vaxtda
Balakənə böyük bir qüvvəylə hücumun baş tutacağına inan
mırdı. Dekabrın 15-də Əliçulla Məhəmmədin dəstələrinin CarBalakənin sərhədlərinə yaxınlaşması haqqında məlumat vilayətin
rəisini fakt qarşısında qoydu. Üç gün sonra, yəni ayın 18-də
artıq Balakən icmasının Sabluani kəndi Əliçullanın dəstələrinin
nəzarəti altında idi.4
Əliçulla Sabluanidən Curmuta getməmiş balakənlilərə,
həmçinin ağsaqqal Məhəmməd Murtuzəli oğluna müraciət edir
və onları ruslara qarşı birgə mübarizəyə çağırır. Camaatın
əksəriyyəti müridlərlə birləşmək qərarı qəbul edir. Yalnız
Məhəmməd Murtuzəli oğlu öz qərarından dönmur və müridlərə
qoşulmaqdan qəti şəkildə imtina edir. Əslində, “kafirlərə səda
qətli xidməti və üsyançılara xəyanəti ilə” çoxdan gözdən düş
müş Murtuzəli oğlunun başqa çıxış yolu da yox idi. Buna görə
də mənsub olduğu Təbəli toxumundan təxminən 600 nəfərə
yaxın silahlı toplayaraq müdafiə olunmağı qərara alır. Lakin
Кавказский сборник. т. XII, с.193-194
Kənddə cəmi üç ailə qalmışdı. Onlardan biri də rusmeyilli mövqeyi ilə
tanınan ağsaqqal Məhəmməd Murtuzəlinin ailəsi idi.
3 Кавказский сборник. т. XII, с.194
4 Yenə orada, s.193, 195
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dekabrın 19-da Əliçullanın dəstələri Balakən kəndinə daxil olan
kimi onun ətrafındakı silahlılar müridlər tərəfə keçirlər. Murtuz
əli oğlu isə ailəsi və yaxınları ilə tək qalır. O, ailəsi ilə birlikdə
qalaya sığınır və burada axıra qədər müdafiə olunmağı qərara
alır. Lakin Əliçulla bu möhkəm qalaya hücum etmək niyyətində
deyildi. Vaxt və insan itkisinə yol verməmək üçün qalanı
yandırmağı əmr edir. Qaladakılar - “ruslara çox böyük xidmətlər
etmiş Məhəmməd Murtuzəli oğlu” və digərləri burada yanırlar.1
Qeyd edək ki, hələ dekabrın 18-də general Sergeyev Bala
kənə yürüş üçün iki tabora (2 topla) “döyüşə hazırlıq” əmri
vermişdi. Toplarla təchiz edilmiş daha iki bölüyə də Balakənə
hərəkət edəcək dəstələrlə birləşmək üçün Muğanlı keçidinə
doğru hərəkət etmək əmr olunmuşdu. Polkovnik Koşkarova və
podpolkovnik Dobrova isə Qanıx sahili ərazilərdə təcili təhlükə
sizlik tədbirləri görmək və lazım gələrsə, Balakənə göndərilmiş
qüvvələrə kömək etmək tapşırılmışdı. Lakin Sergeyev, nədənsə,
Balakənə yürüşü gecikdirirdi, özünün sözlərilə desək, “sədaqət
lərinə etibar etmədiyi sakinlərin fikirlərinə diqqət verirdi”.2
İ.P.Petruşevskinin fikrincə, “Car vilayətinin rus hökuməti mürid
lərin Balakəni tutmalarına qəsdən mane olmur. Burada ruslar say
etibarilə (onların sayı 6000 nəfərdən az deyildi) açıq şəkildə üstün
olduqlarından heç bir ciddi təhlükə yox idi. Bunun əvəzində
balakənlilərə qanlı divan tutmaq üçün hökumət üçün vacib olan
bəhanə yaranırdı”.3
Paskeviç Car-Balakəndəki “yeni qiyam” barədə məlumatı
dekabrın 21-də aldı və dərhal “Car-Balakəndəki bütün uğursuz
luqların yeganə səbəbkarı hesab etdiyi Sergeyevi” vəzifəsindən
uzaqlaşdırdı. Car-Balakən vilayətinin rəisi vəzifəsini isə generalleytenant baron IV Rozenə həvalə etdi.
Qeyd edək ki, Sergeyev Balakənin müridlər tərəfindən tutul
ması xəbərinin Tiflisdə necə əks-səda yaratdığından hələlik
xəbərsiz idi. Buna görə də tələsmədən Balakənə yürüşə hazırla
1 Кавказский сборник. т. XII, с.196-197; Petruşevski İ.P. Göstərilən
əsəri, s.136-137
2 Кавказский сборник. т. XII, с.196-197
3 Petruşevski İ.P. Göstərilən əsəri, s.136
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şırdı. Dekabrın 22-də onun hərbi hissələri iki tərəfdən Balakənə
yaxınlaşdı və dərhal hücuma keçdi. Lakin hərbi üstünlüyə bax
mayaraq, hücum cəhdləri uğursuz oldu. Müridlər inadla müdafiə
olunurdular. Axşama yaxın Əliçulla öz dəstələrinə hücum əmri
verdi. Lakin ruslar hücumun qarşısını aldılar və müridləri geri
oturtdular. Nəticədə Balakənin yarısı rusların nəzarəti altına keçdi.
Qaranlığın düşməsindən istifadə edən müridlər öz döyüş
mövqelərini tərk edərək dağlara çəkildilər. Ruslar rəqiblərinin
döyüş meydanını tərk etdiklərindən yalnız səhər xəbər tutdular
və dərhal onları təqib etməyə başladılar. Lakin müridlər və
balakənlilər buradan çoxdan uzaqlaşmışdılar.1
Beləliklə, artıq dekabrın 23-ü ruslar Balakənə nəzarət edir
dilər. Lakin “düşmənin məğlub edilməməsi, həmçinin balakən
lilərin də öz əmlakları ilə dağlarda gizlənməsi” problemin həll
olunmadığını göstərirdi. Buna görə də Paskeviç dekabrın 24-də
öz vəzifəsinin icrasına başlayan baron IV Rozenə “qiyamçılarla
mərhəmətli olmamağı”, onları ailələrilə birlikdə əsir götürməyi
və Tiflisə göndərməyi əmr edir.2 Tezliklə Balakən, Reketala,
Sabluani kəndləri dağıdılır, əhalisi isə düzən ərazilərə köçürlür
və Car-Balakən camaatlığı ləğv edilir.
1830-cu ildə Car-Balakən camaatlığı ləğv edilsə də, baş
komandan qraf İ.F.Paskeviç yerli əhalinin sədaqətlə itaət göstə
rəcəyinə əmin deyildi. Dağlı xalqlara qarşı müharibəni davam
etdirmək üçün isə arxada təhlükəsizliyi təmin etməli idi. Bu
məqsədlə qraf İ.F.Paskeviç camaatlığın əhalisinin köçürülməsi
məsələsini yenidən qaldırır. Bölgədə köçürmə və xristianlaşdırma
işinə yenidən təkan verilir.
İ.F.Paskeviç İranla sərhəddə köçürüləcək 80000 nəfər malo
rus kazakının bir hissəsini Qanıx çayı ilə Qafqaz dağlarının
cənub-şərq ətəkləri arasında, yəni Car-Balakən camaatlığının
ərazisində yerləşdirməyi təklif edir. 1830-cu il 22 may tarixli
raportunda baş komandan bu haqda yazırdı: “Hazırda əlahəz
rətin qoşunlarının Car vilayətini tutması ilə Qafqaz dağlarının
Кавказский сборник. т. XII, с.200-203; Petruşevski İ.P. Göstərilən
əsəri, s.137
2 Кавказский сборник. т. XII, с.203
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cənub-şərq ətəkləri arasındakı torpaq zolağı açılmışdır. … Həmin
yerdə yaradılmış hərbi məskən Gürcüstanın şərq qurtaracağında
yerləşdiyindən bu ölkəni həm də hələlik bizə itaət etməyən dağlı
xalqların hücumundan qoruyacaqdır. Hal-hazırda bunun üçün ən
azı 2 batalyondan istifadə edilir. Bundan başqa, Kaxeti, Car və
itaət etməyən dağlıların arasında yerləşən bu məskənlər, mənim
fikrimcə, rusların vilayətin yerli sakinləri ilə daha yaxşı və tez
yaxınlaşmasına kömək edəcək. Yuxarıda göstərilən torpaq sahəsi
70000 desyatindir və burada 7000 nəfər yerləşdirilə bilər”.1
Lakin qraf Paskeviç tezliklə fikrini dəyişərək Osmanlı
imperiyasından köçürülən ermənilərin bir hissəsini burada yerləş
dirmək qərarına gəlir. O, 1830-cu ildə Hərbi nazir qraf Çernı
şevə ünvanlanmış məktubunda yazırdı: “Həmin köçkünlərin sayı
o qədər çoxdur ki, mən malorus kazakları üçün nəzərdə tutulan
torpaqlarda məhz onların (yəni ermənilərin) yerləşdirilməsini
zəruri sayıram. Onların özləri də Gürcüstan və onunla sərhəd
əyalətlərdə (yəni Azərbaycan torpaqlarında) yerləşməyə daha
çox üstünlük verirlər”.2
Qeyd edək ki, Paskeviçin köçürülənlərin məskunlaşdırılması
üçün nəzərdə tutduğu ərazilər Car-Balakən camaatlığının Qara
Tubal (Kartuban) çayla Mazım çay arasında yerləşən əraziləri
idi. Həmin ərazilərdə qısa müddət ərzində ruslar məskunlaşdırılır,
yeni qəsəbələr salınır. Zaqatala dairəsinin 1896-cı il xəritəsində
həmin qəsəbələrin – Novo-Mixaylovka, Novo-Alekseyevka, Voro
şovka, İllarionovka və s. adları qeyd olunub. Ərazi məskunlaş
dırıldıqdan sonra Tiflis quberniyasının tərkibinə daxil edilir.
Rusiya imperiyasının Car-Balakən camaatlığının əhalisini
köçürtmək siyasətinin növbəti mərhələsi isə 1830-cu il üsyanı
ilə bağlıdır. İşğalçılara qarşı qalxan və altı ay (1830-cu il iyundekabr ayları) davam edən üsyan yatırıldıqdan sonra Rusiya
hökuməti yerli əhaliyə qarşı sərt cəza tədbirləri gördü. Strateji
əhəmiyyət daşıyan Car və Göyəm kəndləri yerlə-yeksan edildi,
adlarını isə “unutmaq” əmri verildi. Kənd camaatının bir hissəsi
1
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düzən ərazidə yerləşən və əvvəllər binə olmuş Danaçıya köçü
rüldü, qalanları isə qonşu kəndlərdə yaşayan qohumlarının yanında
sığınacaq tapdılar. Lakin onların Car-Balakəndə qalmaları Rusi
yanın maraqları baxımından ciddi təhlükə hesab edildiyindən,
çoxdan baş tutmayan köçürmə planını həyata keçirmək qərara
alındı.
Avarların Rusiya imperiyasının başqa əyalətlərinə köçürül
məsi məsələsi Xristianların Köçürülməsi Komitəsinə tapşırılır.
Qraf Paskeviçin əmrinə əsasən əhalinin hissə-hissə Cürcüstanın
ayrı-ayrı kəndlərində yerləşdirilməsinin mümkünlüyünü öyrənmək
üçün məlumat toplanılır. Gürcüstanın Mülki İşlər Qubernatoru
car-balakənlilərin Lori çölündə yerləşdirilməsini təklif edir.
Lakin təklif olunan ərazinin iqlimi əkinçiliklə, bağçılıqla məşğul
olmağa imkan vermədiyindən, hətta Osmanlı imperiyasından
köçürülən ermənilər belə burada məskunlaşmağa razılıq vermə
mişdilər. Bu səbəbdən qraf Paskeviç car-balakənlilərin də Lori
çölünə köçürülməsini imkansız hesab edir. Onun Gürcüstanın
Mülki İşlər Qubernatoruna ünvanlanmış məktubundan görün
düyü kimi, çarizm bölgənin təhlükəsizliyinin təminatı ilə yanaşı,
gəlirləri barədə də düşünürdü. Car-balakənlilər Rusiya bazarını
ipəklə təmin edirdi. Lori çölündə isə iqlim ipəkçiliklə məşğul
olmağa imkan vermirdi. Digər tərəfdən, silah gücünə köçürü
ləcək əhalinin əvvəlki məşğuliyyətlərindən də məhrum edilmə
sinə necə reaksiya verəcəyi bilinmirdi. Bütün bunları nəzərə alan
baş komandan köçürüləcək əhalinin öz məşğuliyyətlərini davam
etdirməsinə imkan verən ərazilərin axtarılması barədə sərəncam
verir. Sərəncama əsasən Gürcüstanın Mülki İşlər Qubernatoru
Qazax, Şəmşəddil, Borçalı distansiyalarının baş pristavlarından
bu distansiyalarda car-balakənlilərin köçürülməsi üçün Paske
viçin şərtlərinə uyğun torpaq və iqlim şəraitinin olub-olmaması
ilə bağlı hesabatlarını tələb edir. Lakin hər üç distansiyanın baş
pristavı onların nəzarəti altında olan ərazilərdə car-balakənlilərin
məskunlaşması üçün əlverişli şərait olmadığını bildirirlər. Son
nəticədə car-balakənlilərin Yelizavetpol dairəsinə köçürülməsi
daha münasib hesab olunur. 1560 ailənin köçürülərək burada
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yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Lakin 1832-ci ildə Car-Balakən
camaatlığında işğalçılara qarşı yenidən üsyanın qalxması bu
planın həyata keçirilməsinə mane olur.1
Beləliklə, Car-Balakən camaatlığı təxminən 135 il uc torpaq
larımızın qoruyucusu missiyasını yerinə yetirmiş və mövcud
olduğu ərazidə, yəni Azərbaycanın şimal-qərbində dövlətçilik
ənənələrimizi yaşatmışdır.

§ 3. Zaqatala dairəsinin yaranması və çarizmin siyasəti
(1830-cu il – XIX əsrin sonu)
1830-cu ildə altı aya qədər (iyul-dekabr) davam edən CarBalakən üsyanı yatırıldıqdan sonra Cənubi Qafqazın son azad
məntəqəsi işğal edilərək, ərazisində Car-Balakən vilayəti yaradı
lır. Vilayətdə sabitliyi qorumaq üçün yeddi, Yeni Zaqatala qala
sında isə üç batalyon yerləşdirilir. Çarizm 1830-cu il üsyanını
qəddarlıqla yatırsa da, Car vilayətini tam itaətə gətirməyə
müvəffəq olmur. Bu üsyandan sonra müridizmə qoşulmuş carbalakənlilərin təsirilə bölgədə yeni həyəcanlar başlayır.
Bu bölgəni itaətə gətirmək üçün Qafqaz komandanlığı sərt
tədbirlərə əl atır. Qafqaz ordularının baş komandanı, qraf
İ.F.Paskeviç özünün raportunda Car-Balakən ərazisinin cənubşərqindəki 70 min desyatin sahədə hərbi məskənlər salmağı
tövsiyə edirdi.2 Çarizm eyni zamanda yerli əyanları ələ almaq
üçün özünün sınanılmış üsullarından da istifadə edir. Müdafiə
naziri qraf A.İ.Çernışev Paskeviçə yerli əyanların ələ alınması
üçün lazımi tədbirlərin hazırlanması ilə yanaşı, ən adlı-sanlı
toxumlardan üç nəfəri şəxsən İmperatorla görüşmək üçün
Peterburqa göndərməyi əmr etmişdi.3 Hələ əsrin əvvəllərindən
etibarən varlı kovxaların uşaqları çar hakimiyyət orqanlarının
himayəsi ilə Tiflis, Moskva, Sankt-Peterburq, Varşava kimi impe
1 Gürcüstan Respublikası RMDTA, f.2, siy.1, iş 2676, v.7; f.16, siy. 1, iş
4415, v. 11
2 АКАК, т. VII, Тифлис, 1878, с. 340
3 Yenə orada, s. 446.
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riyanın iri şəhərlərinə oxumağa göndərilirdilər. Rusiyaya sədaqət
ruhunda tərbiyə olunan bu uşaqlar gələcəkdə imperiya siyasə
tinin yerlərdə müdafiəçiləri olmalı idilər.1
1. Zaqatala dairəsinin yaradılması və idarəçiliyi
1830-cu ildə altı ay (iyul-dekabr) ərzində davam edən CarBalakən üsyanı yatırıldıqdan sonra camaatlığın ərazisində Car
vilayəti yaradılır.2 Burada idarəçilik Qafqaz orduları baş koman
danı İ.F.Paskeviç tərəfindən hazırlanmış 1830-cu il 24 aprel
tarixli “Müvəqqəti qaydalar” layihəsinə əsasən təşkil edilmişdi.
Həmin qaydalara görə, Qafqaz baş komandanı tərəfindən burada
rəis, iki rus məmuru və kənd icmalarından seçilmiş altı nüm
ayəndədən ibarət müvəqqəti idarə orqanı yaradılır.3 Bununla
yerli əhali idarəçilikdən kənarlaşdırılır.
1840-cı il aprelin 10-dan Cənubi Qafqazda vətəndaş idarəçi
liyinin tətbiq olunması ilə Car vilayəti Balakən qəzası adlan
dırılır.4
Hələ də tam tabe edilməmiş regionda mülki idarəçiliyə
keçməyin tez olduğunu anlayan çarizm yenidən hərbi idarəçiliyi
tətbiq etməyə məcbur olur. 1842-ci ildə hərbi nazir, qraf
A.İ.Çernışevin əmri ilə Balakən qəzası başda qərargah rəisi
olmaqla ayrıca dairə adlandırılır. İlisulu Daniyal bəyin üsyanı
yatırıldıqdan sonra sultanlıq da ləğv edilərək 1844-cü ilin apre
lində Car-Balakən və İlisu sultanlığının ərazisində Car-Balakən
hərbi dairəsi yaradılır.5
АКАК, т. XI, Тифлис, 1884, с. 450
Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом, ч.1, Тиф
лис, 1907, с. 47
3 Мильман А.Ш. Политический строй Азербайджана в ХIХ-начале
ХХ вв., Баку, 1966, с. 88
4 Линден В. Краткий исторический очерк былого общественнополитического и поземельного строя народностей, населяющих мусуль
анские районы Кавказского края. – Кавказский календарь на 1917 г., Тиф
лис, Типография канцелярии наместника Е.И.В. на Кавказе, 1916, с.306
5 Milman A.Ş. Göstərilən əsəri, s. 137
1
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Çarizmin həyata keçirdiyi inzibati-ərazi bölgüsü özünə sadiq
müstəmləkə idarəetmə rejimi yaratmaq məqsədini güdən “par
çala və hökm sür” siyasətinin tərkib hissəsi idi. Xalqların etnik
birliyi, ərazi bütövlüyünə zidd bölgü sistemi tez-tez dəyişdirilirdi.
Təkcə Azərbaycan ərazisi bu bölgülər nəticəsində 32 yerə parça
lanmışdı.1 İnzibati vahidlər ümumrusiya qanunlarına əsasən idarə
olunur, burada hərbi və mülki hakimiyyət bütünlüklə quberna
torların, dairə rəislərinin əlində cəmləşmişdi. Qeyri-məhdud səla
hiyyətlər verilmiş həmin yüksək rütbəli çar məmurları baş verə
biləcək istənilən çıxışı yerindəcə boğmağa qadir hərbi qüvvə ilə
təmin edilmişdilər.
1859-cu ilədək dairədə tətbiq edilmiş hərbi idarəçilik zamanı
hərbi, inzibati və məhkəmə səlahiyyətləri verilmiş hərbi rəis
istənilən vaxt tabeçiliyindəki qüvvələrdən yerli əhaliyə qarşı
istifadə etmək kimi qeyri-məhdud hakimiyyətə malik olmuşdu.
Şamil hərəkatının yatırılması, Şimali Qafqazda gedən hərbi
əməliyyatların sakitləşməsi ilə əlaqədar olaraq, hərbi rejimin tət
biq edildiyi regionların idarə üsulunun dəyişdirilməsi zərurətini
ortaya çıxarır. Qafqaz komandanlığı bu istiqamətdə ilk addım
kimi, XIX əsrin 20-ci illərinin sonlarında Dağıstan və Çeçenis
tanda cərəyan edən hadisələrin Cənubi Qafqaza yayılmasının
qarşısını almaq məqsədilə Zaqatalanın mərkəzindən keçməklə
Nuxa qəzasından Laqodexiyə qədər təşkil etdiyi “Kordon xətti”
istehkamını ləğv edir. Lakin yeni həyəcanların baş verəcəyindən
çəkinən çarizm bölgədəki hərbi rejimi birbaşa mülki idarəçiliklə
əvəz etməyə ehtiyat edir. Buna görə də burada keçid forması
kimi özündə həm hərbi, həm də mülki idarəçiliyinə xas
xüsusiyyətləri birləşdirən hərbi-xalq idarə üsulu seçilir.
Zaqatala dairəsində hərbi-xalq idarəçiliyinin tətbiqi Qafqaz
ordularının baş komandanı, general, feldmarşal, knyaz A. İ.Bar
yatinskinin 1860-cı il 5 aprel tarixli “Dağıstan vilayətinin idarə
çiliyi haqqında əsasnamə”si ilə qanuniləşdirilir. Yeni qaydalara
əsasən Car-Balakən hərbi dairəsi Zaqatala dairəsi adlandırılır.
Zaqatala dairəsi hərbi sahədə Yuxarı Dağıstan vilayət rəisinə
1

Milman A.Ş. Göstərilən əsəri, s.113
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tabe edilmişdi.1 Qafqaz komandanlığı birbaşa Qafqaz canişin
liyinə tabe edilmiş dairədəki mülki idarə aparatını Zaqataladan
100 verst aralı yerləşən Gürcüstan ərazisindəki Sasxenisiyə
köçürür.2 Yeni yaradılmış Zaqatala dairəsində aparılan inzibati
dəyişikliklərə əsasən keçmiş İlisu sultanlığının bir hissəsiQafqaz dağlarının o tayında yerləşən Saxur mülkü qış aylarında
gediş-gəlişin çətin olması bəhanəsi ilə ondan qoparılaraq Samur
dairəsinə birləşdirilir. Dairə məntəqə rəislərinin başçılıq etdiyi
üç məntəqəyə bölünür.3
Tətbiq edilən yeni hərbi-xalq idarə sistemi hərbi idarəçilik
dən burada kolleqial idarələrin olması və mülki idarələrin
səlahiyyətlərinin bir qədər artırılması ilə fərqlənirdi. Bu rejimin
əsas fərqləndirici xüsusiyyəti, idarə aparatının hakimiyyətin
bütün strukturları əlində cəmləşmiş, hərbi və polis funksiyalarını
yerinə yetirən hərbi komandanlığın səlahiyyətində olması idi.
Məhkəmə hakimiyyəti də hərbi komandanlığın ciddi nəzarətiylə,
xüsusi qaydalara əsasən həyata keçirilirdi. Zaqatala dairəsində
həmin orqanların fəaliyyətinə canişin dəftərxanası nəzarət edirdi.
Dairə rəisinin əlində əvvəlki kimi inzibati idarəçiliklə yanaşı,
məhkəmə funksiyası da cəmləşmişdi. Burada hərbi məmurlar
mülki məmurlara nisbətən geniş səlahiyyətlərə malik olsalar da,
onların hərbi idarəçilik zamanındakı qeyri-məhdud hakimiyyət
ləri indi məhdudlaşdırılmışdı.
Çarizmin apardığı zorla xristianlaşdırma siyasətinə qarşı
dairədə baş verən 1863-cü il üsyanı amansızlıqla yatırıldıqdan
sonra Qafqaz komandanlığı bölgədə daha çevik, baş verə biləcək
istənilən çıxışı dərhal boğmağa qadir idarə orqanı yaratmaq
məqsədilə onun idarəçiliyində islahatlar aparmağı qərara alır. Bu
məqsədlə verilmiş Qafqaz orduları baş komandanının 1864-cü il
25 aprel tarixli fərmanına görə mülki və hərbi hakimiyyətə
malik dairə rəisinə daxili idarəçilikdə qubernator səlahiyyətləri
Проект положения об управлении Закатальского округа. АКАК,
т.XII, Тифлис, типография канцелярии Главноначальствуюшего граж
данской части на Кавказе, 1904, с.440
2 Esadze S. Göstərilən əsəri, s.202
3 Linden V. Göstərilən əsəri, s. 305
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verilməklə Zaqatala dairəsi hərbi sahədə Alazan çayının sol
sahilindəki orduların komandanına tabe edilir. Aparılmış inzibati
dəyişikliklərə görə dairə altı məntəqəyə bölünməklə hər biri
məntəqə rəisinə tabe edilirdi.1
Zaqatala dairəsinin idarəçiliyində dəyişikliklər edən növbəti
əsasnamə 1874-cü il yanvarın 29-da verilir. Yeni qaydalar dairə
rəisinin hərbi və mülki sahədəki qeyri-məhdud hakimiyyətini
saxlamaqla idarə aparatını daha da təkmilləşdirirdi.2
1880-ci ildə Zaqatala dairəsinin tabe edildiyi Qafqaz Dağlı
idarəsinin Qafqaz hərbi-xalq idarəsi adlandırılması ilə əlaqədar
edilmiş bəzi inzibati dəyişikliklərə görə Zaqatala dairəsi dörd –
Balakən, Car-Muxax, Əliabad və Qax məntəqələrinə bölünərək
Qafqaz hərbi-xalq idarəsinə tabe edilmişdi.3
1883-cü ildə Qafqaz komandanlığının apardığı növbəti inzi
bati dəyişikliklər zamanı Zaqatala dairəsindəki hərbi-xalq idarə
üsulu mülki idarəçiliklə əvəz edilərək dairə Tiflis quberniyasına
tabe edilir.4 XIX əsrin sonlarında Cənubi Qafqazda mövcud olmuş
nisbi sakitlik Zaqatala dairəsində mülki idarəçilik formasının
XX əsrin əvvəllərinə kimi dəyişilməz saxlamışdı.
XX əsrin əvvəllərindən etibarən kəskinləşən siyasi vəziyyət,
yüksələn inqilabi hərəkat, ara verməyən kəndli çıxışları çarizmi
sərt tədbirlərə əl atmağa vadar edir. Həmin dövrdə kəndli çıxış
larının əsas mərkəzlərindən olan Zaqatala dairəsində 1907-ci il
sentyabrın 5-dən hərbi vəziyyət elan edilməklə dairənin idarəçi
liyi müvəqqəti Tiflis general-qubernatoruna həvalə edilir. İnqilabi
hərəkata, kəndli çıxışlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün dairə
nin hərbi və mülki hakimiyyət orqanları ona tabe edilmişdi. Bu
işlərdə Tiflis general-qubernatoruna kömək məqsədilə onun
dairədə yerləşən ordular üzərində komandanlıq səlahiyyəti veril
miş Zaqatala dairəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin edilir.5
Milman A.Ş. Göstərilən əsəri, s.180
Respublikası Dövlət Tarix Arxivi (ARDTA), f.866, s. 1, iş 1, v.2
3 Milman A.Ş. Göstərilən əsəri, s.180
4 ARDTA, f.866, s.1, iş1, v.2
5 Milman A.Ş. Göstərilən əsəri, s.270
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2. Çarizmin idarəçilik sistemi
XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Qafqazın tam işğalına
nail olan çarizmin sonrakı siyasəti digər bölgələrdə olduğu kimi,
Zaqatala dairəsində də daha da möhkəmlənmək üçün sosialiqtisadi və siyasi dayaqlar yaradılmasına yönəldilmişdi. Bu
siyasətin tərkib hissəsini bölgə əhalisinin müqavimətini gələcək
dövr üçün tamamilə qırmaq məqsədilə uzun müddət müqavimət
göstərən dağ kəndlərinin əhalisini düzən əraziyə köçürmək, yerli
əhalinin assimilyasiyası siyasətini yeritmək, onların bir hissəsinə
xristian dinini qəbul etdirməklə çarizmə daha sədaqətli təbəqə
yaratmaq və bölgənin iqtisadi cəhətdən boyunduruğa salınması
üçün güclü cəza aparatının yaradılması təşkil edirdi.
XIX əsrin 30-50-ci illərində Car, Tala, Balakən və digər dağ
kəndlərinin üsyanlarda fəal iştirak edən əhalisinin bir hissəsi
zorla düzən ərazilərdə məskunlaşmağa məcbur edilmiş, digər
hissəsi isə Gürcüstan ərazisinə sürgün edilmişdi.1 Həmin siyasətə
uyğun olaraq Qarqay, Qas, Qalal kimi yüksək dağ kəndlərinin
əhalisi köçürülməyə məruz qalmışdı. Bununla yerli orqanlar
həmin köçürülən kəndlilər üzərində nəzarətə nail olurdular.
Çarizm Cənubi Qafqazda həyata keçirmiş olduğu müstəmləkə
köçürmə tədbirlərini Zaqatala dairəsində də reallaşdırmaq
məqsədilə bu ərazidə malorusiya (Ukrayna) kazaklarının yerləş
dirilməsi planlaşdırmışdı.2 Lakin yerli əhalinin kütləvi həyəcan
larından çəkinən Qafqaz komandanlığı bu tədbirin həyata
keçirilməsindən imtina etməli olur.
“Qafqaz təqvimi”ndə verilmiş Zaqatala dairəsinin əhalisinin
assimilyasiyası məqsədi daşıyan aşağıdakı layihənin müəllifi də
çar məmurudur. Həmin layihəyə görə dairə əhalisinin qonşu
müsəlman xalqlarla əlaqələrini mümkün qədər məhdudlaşdırmaq,
əvəzində gürcü Kaxetiya ilə münasibətlərin qurulması üçün
hərtərəfli şəraitin yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Bu məqsədlə
Zaqatala dairəsinin ərazisindən keçmək şərtilə Bakı-Kaxetiya
Петрушевский И.П. Джаро-белоканские вольные общества в первой
половине XIX в., Махачкала, типография ДНЦ РАН, 1993, s. 141
2 АКАК, т. VII, 838
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dəmir yolunun çəkilməsinin zəruriliyi göstərilirdi. Layihə müəlli
finin fikrincə, Zaqatala dairəsini iqtisadi cəhətdən Gürcüstanla
bağlayaraq bu tədbirlər istər-istəməz yerli müsəlmanların qonşu
gürcü əhalisi ilə qaynayıb qarışmasına, nəticədə assimilyasi
yasına səbəb olmalı idi.1 Bu bölgəni nəzarətdə saxlamaq üçün
çarizm özünün sınanılmış üsullarından da böyük məharətlə
istifadə edirdi. Zaqatala dairəsində baş vermiş bütün həyəcan və
çıxışların mərkəzləri olan güclü Car, Tala, Katex, Balakən kimi
icmaları zəiflətmək üçün polkovnik M.A.Kotsebu aşağıdakı
zəruri tədbirlərin görülməsini təklif edirdi: “Ayrı-ayrı icmalar
arasında nifaq salmaq, bölgədə bizə daha sadiq olan icmalara
hərtərəfli kömək göstərərək həmin icmaları güclü Car, Tala və
Balakən icmalarına qarşı qoymaq və bu yolla sonuncuları zəiflət
mək”.2 Çarizmin yerli idarə orqanlarının dairənin iki ən nüfuzlu
Car və Balakən icmalarının kəndxudalarının arasında tarixən
mövcud olmuş narazılıqlardan özlərinin xeyrinə istifadə etmək
cəhdləri də uğursuzluqla nəticələnir.3
Qafqazda möhkəmlənmək üçün bütün mümkün vasitələrdən
istifadə etməyə çağıran Qafqaz orduları baş komandanının
köməkçisi knyaz Svyatopolsk Mirski bu barədə çara yazırdı:
“Qafqazı tam sakitləşdirmək üçün onları ya məhv etmək, ya bu
regiondan tamamilə köçürmək, yaxud da ki, yenidən tərbiyə
etmək lazımdır. Onları məhv etmək olmaz, qovmaq isə yaxşı
deyil, qaldı üçüncü üsul, onun üçün də uzun illər və sivil üsullar
tələb olunur”.4
Yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, Zaqatala dairəsində çarizmin
apardığı tədbirlərdən biri də bölgənin zorla xristianlaşdırılması
idi. Bu tədbir son dərəcə zorakı üsullarla aparılırdı. Çarizm Zaqa
Кавказский календарь: 1880, отд. IV, с.105
Коцебу М.А. Сведения о Джарских владениях 1826 г. История,
география и этнография Дагестана ХVIII-XIX вв., Москва, изд-во Вост.
Лит., 1958, с. 263
3 Петрушевский И.П. Джаро-белоканские вольные общества в пер
вой половине XIX в., с.106
4 Мегрелидзе Ш.В. Закавказье в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.,
Батуми, Госиздат. Аджар. АССР, 1955, с. 67
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tala dairəsində mərhələlərlə bir neçə dəfə xristianlaşdırma aparmağa
cəhd etmişdi, lakin onların hamısına yerli müsəlmanlar üsyanla
cavab vermişdilər. İlk cəhd 1830-cu ildə yerli əhalinin üsyanı
yatırıldıqdan sonra edilir. Zorla xristianlaşdırma işinə ikinci dəfə
XIX əsrin 50-ci illərindən başlanılır. Qafqaz komandanlığının
yerli əhali arasında məqsədyönlü şəkildə apardığı bu işə daha
yuxarı dairələrdə xüsusi qayğı göstərilirdi. Qafqazın mülki və
hərbi idarə orqanları tərəfindən himayə edilən xristian missio
nerlər sərbəst şəkildə ingiloylar arasında təbliğat aparırdılar.
Hətta Qafqaz orduları baş komandanı qraf M.S.Vorontsov öz
xanımı ilə Qaxa gəlmiş, bu işdə fərqlənənləri şəxsən qiymətli
hədiyyələrlə mükafatlandırmışdı. Onun arvadı isə Qaxda kilsə
tikintisi üçün yer alaraq şəxsi vəsaiti hesabına kilsənin tikin
tisinə kömək edəcəyinə söz vermişdi.1
Əhalini bu işə həvəsləndirmək məqsədilə xristianlığı qəbul
edən müsəlmanların vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad edilə
cəyi, həbsdə və axtarışda olan cinayətkarların əfv olunacaqları
barədə vədlər verilmişdi. 1859-cu ildə xristianlığın pravoslav
məzhəbini qəbul edənlərin dairənin ali zümrəsini təşkil edən
hissəsi ilə eyni səviyyəyə qaldırılması barədə qərar verilmişdi.2
Nəticədə həmin illərdə dairədə xristianlığı qəbul edən az bir
qism əhalinin bir hissəsi onu çarizmin verdiyi yalançı vədlərə
inanaraq qəbul etmişdisə, digər hissəsinə isə zorakı üsullarla
qəbul etdirilmişdi. Lakin edilən ciddi cəhdlərə baxmayaraq,
dairədə aparılan xristianlaşdırma işi istənilən nəticəni vermir.
Aldadılan əhali yenidən müsəlmanlığa qayıtmaq üçün canişinə
müraciət edir və razılığın alınmasına nail olurdular. Cinayət
karların əfv olunmaq xatirinə xristianlığı qəbul etməsi isə
Qafqaz komandanlığının gözlədiyi nəticələri vermir. Belə ki, bu
siyasətin təşkilatçılarının etiraf etdiyi kimi, həmin cinayətkarlar
nə müsəlmandırlar, nə də xristian, allahsız cinayətkarlardan
ibarət bir qrupdur. Lakin 1863-cü il üsyanından sonra qorxuya
1 ARDTA,
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düşən Qafqaz komandanlığı bu siyasətindən müvəqqəti əl çək
məyə məcbur olur.
Zaqatala dairəsində aparılan zorla xristianlaşdırmanın növ
bəti mərhələsi 70-ci illərin sonlarından, 1877-ci il üsyanından
sonra başlayır. Qaxda yerləşən kilsənin keşişi Okropiridze yerli
rus idarə orqanlarına məktubunda bölgədə xristianlaşdırmanı
aparmağın vacibliyini qeyd edərək yazırdı: “Dağlıların dairəyə
gəlməsilə müsəlmanların əksəriyyəti onlara qoşulmuşdular.
1877-ci il üsyanları dairə və Qafqaz komandanlığına bir daha
göstərdi ki, müsəlmanlara heç vaxt etibar etmək olmaz, rusların
Zaqatala dairəsində dayaqları yalnız xristianlar ola bilərlər”.1
Üsyandan dərhal sonra yerli idarə orqanlarının himayəsilə
yenidən xristian missionerlər təbliğata başlayırlar. Bu tədbir
70-ci illərin sonlarında Serafimoviçin dairə rəisi işlədiyi vaxtda
daha geniş vüsət alır. Onun ən yaxın köməkçisi isə xristianlaş
dırmanın fəal tərəfdarı olan Əliabad məntəqə rəisi kapitan
Merkulov idi.2 Bu iki rus məmurunun müdafiə etdiyi missioner
lər kəndlərdə geniş təbliğat aparırdılar. Tasmalı kənd keşişi
Kuloşvili kimilərinin bu işə can yandırmasına baxmayaraq,
xristianlaşdırma çox ləng gedirdi. Keşiş Okropiridze bu barədə
gileylənərək yazırdı: “Fanatik müsəlmanların təqibindən qorxan
əhali xristianlığı qəbul etmir. Ona görə də bu işə tək dairə
rəhbərliyi yox, Qafqaz komandanlığı səviyyəsində kömək göstə
rilməlidir. İngiloyların çoxəsrlik müsəlmanlığa etiqadı onlarda
pravoslav ruhaniliyinə nifrət ruhu aşılayıb”.3 Arxiv materialları
və digər mənbələrdə xristianlaşdırma işinin nəticələrini tutuşdur
duqda belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, xristianlığı qəbul edən
əhalinin dəqiq sayını göstərmək mümkün deyil. Çünki müxtəlif
vəd və güzəştlərə inanaraq xristianlığı qəbul edənlər aldadıldı
ğını başa düşdükdə yenidən müsəlmanlığa qayıtmaq üçün cani
şinə müraciət edirdilər. Beləliklə, onların sayı tez-tez dəyişirdi.
Bəzən elə olurdu ki, bir adam bir neçə dəfə xristianlığa və
müsəlmanlığa qayıdırdı. Keşiş Okropiridze rus idarə orqanlarına
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bildirirdi ki, əhalini bu işə cəlb etmək üçün bütün məntəqə
rəisləri pravoslav xristianlaşmanın tərəfdarlarından təyin edilmə
lidirlər. Lakin 1881-ci ildə xristianlaşdırmanın fəal tərəfdarların
dan olan dairə rəisi Serafimoviçin yerli müsəlmanlar tərəfindən
öldürülməsi Qafqaz komandanlığını yenə də bir müddət bu
siyasətindən əl çəkməyə məcbur edir.1
XIX əsrin 90-ci illərində xristianlaşmanın növbəti mərhələsi
başlanır. 1889–1892-ci illərdə Zaqatala dairəsində fəaliyyət gös
tərmiş missioner yeromonax Leonid çar məmuru Samoylovun
himayəsilə ingiloylar arasında təbliğat aparmışdı. 1891-ci ildə o,
dairədə kilsə kitabxanasını açır. Missioner Leonidin vasitəsilə
“Kilsə xəbərləri”, “Gürcüstan ekzarxının dini xəbərləri” kimi
xristian dinini təbliğ edən müxtəlif kitabçalar dairəyə yol tapır.2
Xristianlığın nəinki Zaqatala dairəsində, ümumiyyətlə, Qafqazda
yayılmasını sürətləndirmək üçün çarizmin missionerləri 1894–
1895-ci illərdə xüsusilə fəallaşırlar. Həmin vaxtı dairədə fəaliy
yət göstərmiş keşiş İvanitski özünün tərtib etdiyi müxtəlif dini
lüğətləri Zaqatalada yayırdı. O, Qaxda Kazan dini Akademiya
sından gətirilmiş anti müsəlman xarakterli ədəbiyyatı olan
kitabxana açır. 1899-cu ildə yerli müsəlmanların təzyiqi ilə bu
kitabxana Suxumiyə köçürülür.3
Qeyd etmək lazımdır ki, rus rəsmi sənədlərinin Zaqatala
dairəsində aparılmış xristianlaşdırma və onun nəticələri barədə
verdiyi məlumatlar ziddiyyətlidir. Onlarda rəqəmlər şişirdilir,
xristianlığı qəbul edənlərin sayı qəsdən çox göstərilirdi. Lakin
həmin sənədlərin verdiyi rəqəmləri digər məlumatlarla tutuş
durduqda isə bu tədbirin dairədə zorakı üsullarla aparıldığı və
onun istənilən nəticəni vermədiyi aydın olur.
Çarizmin Zaqatala dairəsində apardığı xristianlaşdırma siyasəti
ermənilərin bu bölgəyə axını üçün şərait yaratmışdı. Onların
Zaqatala dairəsinə axını XIX əsrin 70-ci illərinin sonlarına milliy
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yətcə erməni olan Şəki sakini Şelkovnikovun dairə rəisi işlədiyi
vaxta təsadüf edir.1 Bu diyarın iqtisadiyyatının tar-mar edilmə
sində erməni tacir-sələmçilərinə himayəçilik etmiş Şelkovniko
vun vasitəsilə Nuxanın varlı ermənilərinin bir hissəsi burada da
iri mülklər ələ keçirə bilmişdi. Ermənilərin bu talançılığı məh
kəmə, dövlət əmlak orqanları və torpaq komissiyası məmurlarının
fəal himayədarlığı nəticəsində baş verirdi. Zaqatala dairəsinin
ticarəti tədricən onların əlində cəmləşirdi.2 Yerli idarə orqanla
rının köməyi, özlərinin hiyləgər iqtisadi siyasətləri ilə erməni
tacir və sələmçiləri yerli əhalinin böyük hissəsini iqtisadi cəhət
dən asılı vəziyyətə sala bilmişdi. Yüksək rütbəli çar məmuru
qeyd edirdi ki, “Nuxa qəzası kimi Zaqatala dairəsinin də
iqtisadiyyatını ələ keçirmiş ermənilərə hakimiyyət orqanları
tərəfindən müxtəlif vasitələrlə – kəndlilərə borc verməklə, borcu
yığılan kəndliləri torpaqlarını hərraca – satışa çıxarmağa məcbur
etməklə, vergiləri kəndlilərin əvəzinə ödəməklə və digər üsullarla
kəndli torpaqlarını zəbt etməyə geniş imkanlar verilmişdi.
Ermənilərdən faizlə borc alan kəndlilər son nəticədə torpağını
ona satmağa, öz torpağında icarədar kimi işləməyə məcbur olurdu.
Belə kəndlilər öz təsərrüfatlarından heç nəyi borclu olduğu
ermənidən savayı başqasına sata bilməzdilər”.3 XIX əsrin sonuna
doğru Zaqatala dairəsində sələmçi-tacirlərin istismarçı iqtisadi
siyasəti kəndlilərin ciddi narazılığına səbəb olur. Müxtəlif
kəndlərdə erməni tacirlərinin öldürülərək mallarının yerli əhali
tərəfindən qarət edilməsindən qorxuya düşən dairə rəhbərliyi bu
hərəkatın güclü üsyana çevriləcəyindən ehtiyat edir və 1881-ci
ildə xüsusi qərarla sələmi ilə yığılmış borcları verə bilmədikləri
üçün kəndlilərdən erməni sələmçilərinin xeyrinə alınmış tor
paqlar əvvəlki sahiblərinə qaytarılmaqla borcların ödənilməsi
müddətini on ilə qədər uzadır.4
ARDTA, f.15, s.1, iş 15, v.56
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Lakin müvəqqəti fasilədən sonra XX əsrin əvvəllərindən
erməni tacir-sələmçiləri dairədəki fəaliyyətlərini yenidən canlan
dırırlar. Bu barədə Qax sahə rəisi poruçik Ardatov 1900-cü ilin
əvvəllərində həyəcanla yazırdı: “İndi dairədə ermənilərin borcu
altında əzilən, yaşayış səviyyəsi acınacaqlı hala düşən yerli
əhalinin narazılığı son həddə çatıb və bu, qiyama çevrilə bilər”.1
Əhalinin əksər hissəsi torpaq, əmlak və məhkəmə idarə məmur
ları tərəfindən fəal müdafiə olunan tacir-sələmçilərin borclusuna
çevrilmişdi. Dairədə işləyən torpaq komissiyası məmurlarının
soyğunçuluğu isə hədsiz idi. Onların özbaşınalığından Tiflisə –
canişinin yanına şikayətə gedən İlisu sultanlarının nəslindən olan
Xəlil bəy Sultanov həmin məmurlar tərəfindən qanunsuz olaraq
mülkünün əlindən alınmasından şikayət edirdi. O, canişinə
yazırdı: “Ermənilər Bakı quberniyasını da tutmuşdular, lakin
Tağıyev rus nazirinə rüşvət verərək öz mülklərini qoruya bildi,
mənim isə rüşvət verməyə pulum yoxdur”.2
Bütün bunlar yerli əhalinin erməni tacirlərinə olan qəzəbini
son həddə çatdırmışdı. Qafqaz polis xidməti rəisinin 23 sentyabr
1905-ci il tarixli məlumatında qeyd olunurdu ki, “Zaqatala dai
rəsində onlara nifrət şübhəsizdir. Müsəlmanların nifrətinin hələ
lik açıq çıxış, qırğın şəklini almamasının səbəbini bizim yerli
idarə orqanlarının bölgədə uzun sürən hərbi-xalq idarəçiliyi zamanı
yaratmış olduğu nəzarət aparatının güclü olması, ermənilərin
bicliyi və bunu hələlik tam anlamayan müsəlmanların sadəlövh
lüyü ilə izah etmək olar”.3 Onun məlumatından aydın olur ki, son
bir neçə ilə qədər hətta bir nəfər avarın olduğu yerdə oturmağa
belə cürət etməyən ermənilər indi dairənin ən varlı adamlarıdır.4
Zaqatala dairəsində müsəlmanların qəzəbinə gələ biləcəklə
rindən qorxan ermənilər həmişə gizlində buna qarşı hazırlıq
görürdülər. Burada onların hər cür silahlara və partladıcı mad
dələrə malik gizli millətçi komitəsi fəaliyyət göstərirdi. Varlı
ermənilər tərəfindən maliyyələşdirilən bu komitə dairənin nüfuzlu
ARDTA, f.15, s.1, iş 15, v.58
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adamlarına qarşı gizli terrorla məşğul olurdu. Polis xidmətinin
məlumatında göstərilir ki, Zaqatala dairəsinin yüksək rütbəli
məmurunun öldürülməsində günahlandırılan qatil ifadəsində bu
işə erməni millətçi komitəsi tərəfindən muzdla təhrik edildiyini
söyləmişdi.1 Bu erməni millətçi təşkilatının əsas hədəfi yerli
əhalinin hakimiyyətdə təmsil olunan nüfuzlu adamları idilər.
Arxiv materiallarında verilən məlumatların birində göstərilir ki,
Zaqatala dairəsində fəaliyyət göstərən erməni millətçi təşkilatının
üzvləri tərəfindən yerli polis mühafizəçisi Ramazanın həyatına
edilən qəsdin üstü açıldıqda, əsasən, talalılar və onlara qoşulmuş
qonşu kəndlərin əhalisindən ibarət narazı kütlə şəhər meydanına
axışaraq hakimiyyət orqanlarından ermənilərin bu çirkin əməllə
rinə son qoyulması üçün tədbirlər görməyi tələb etmiş, əks
təqdirdə isə onlardan qisas alınacağı ilə hədələmişdilər.2
Rus çarizminin Zaqatala dairəsindəki müstəmləkəçilik siyasə
tinin bütün komponentlərini tam açıqlığıyla göstərən 1905-ci il
“Zaqatala dairəsi müsəlmanlarının Qafqaz canişininə müraciəti”
mühüm əhəmiyyətli tarixi sənəddir. Həmin müraciətdə müsəl
manlar çarizmin yerli əhaliyə münasibətdə yeritdiyi dini, milli
ayrı-seçkilik siyasətini pisləyərək, dairədə ara vermədən tüğyan
edən həyəcanların, cinayətkarlığın və digər halların səbəbkarı
kimi çarizmi günahlandırırdılar. Onlar Zaqatalada ana dilində
məktəblərin açılmasını, dairənin daxili həyatının bütün sahələ
rində iştirakına yerli müsəlmanlara da xristianlarla bərabər hüquq
ların verilməsini bölgədə sabitliyin yeganə təminatçısı olduğunu
göstərirdilər. Sənəddə göstərilirdi ki, çarizmin əyalətlərdə, o cüm
lədən Zaqatala dairəsində tətbiq etdiyi polis rejimi özünü doğ
rultmamış, əksinə, həmin şəraitdən istifadə edərək yerli əhalinin
istismarını gücləndirən müxtəlif hakimiyyət orqanlarının özba
şınalıqları ziddiyyətlərin son həddə çatmasına səbəb olmuşdu.
Həmin müraciətdən aydın olur ki, bütün imperiyada yalnız
Zaqatala dairəsində 50 yaşına çatmayanlara müsəlmanların mü
qəddəs yerlərinə ziyarətə getmək qadağan olunmuşdu.3 Əslində
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isə çarizm bu qərarla daim həyəcanlı, siyasi cəhətdən etibarsız
dairənin döyüş qabiliyyətli əhalisini nəzarətdə saxlamaq, onları
girova çevirmək məqsədini güdürdü.
Aslanbəy Qardaşovun yaxından iştirakı ilə hazırlanan bu
müraciətdə deyilirdi: “Rusiya imperiyasının təbəələri kimi
öhdələrinə düşən vəzifələri yerinə yetirmələrinə baxmayaraq,
imperiyanın müsəlman əhalisi onun digər təbəələri ilə bərabər
hüquqa malik deyil, onların dini azadlıqları sıxışdırılır. Zaqatala
dairəsi isə bu cəhətdən acınacaqlı vəziyyətdədir. Buradakı əha
linin cahilliyinə səbəb, mədəni cəhətdən inkişafına başlıca əngəl
dairədə mövcud olan hərbi-xalq idarə üsuludur. Dairə idarəçiliyi
və məhkəmə orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən təkmil qayda
ların olmaması bu orqanlarda işləyən məmurların özbaşınalıqla
rına geniş imkanlar açır. Hər yeni təyin olunan rəis özü tərəfindən
qəbul edilmiş müvəqqəti qaydalar tətbiq edir və nəticədə əhali
qanuni hüquqlarının müdafiəsi üçün əsaslanmağa yer tapmır.
Bu baxımdan yerli əhali tərəfindən seçilmiş nümayəndələrin
iştirakı ilə yenidən işlənmiş təlimat qaydaları və məhkəmə
islahatının keçirilməsi vacibdir”.
Dairə müsəlmanlarının Qafqaz canişininə ünvanlanmış
müraciətində on illər boyu bölgədə mövcud olmuş hərbi-polis
rejiminin ağır nəticələri də öz əksini tapmışdı. Yerlərdə baş
verəcək çıxışların yatırılması üçün çar II Nikolayın təşəbbüsü ilə
yaradılmış xüsusi jandarm korpuslarının ikisi 1890-cı ildən
Zaqatala dairəsində yerləşdirilmişdi.1
Çarizmin yerli idarə orqanlarının özbaşınalıqlarına, onların
burada yeritdiyi müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı 1907-ci ilin
payızında II Dövlət Dumasının deputatı olmuş Aslanbəy Qar
daşovun təşəbbüsü ilə Zaqatala şəhərində izdihamlı mitinq keçi
rilmişdi.2
Rus idarə orqanlarının dairəni iqtisadi boyunduruğa salmaq,
onun müqavimətini qırmaq istiqamətində məqsədyönlü şəkildə
yeritdiyi siyasəti nəticədə əzilən əhalinin haqlı narazılığına və
bölgədə tez-tez baş verən kəndli çıxışlarına səbəb olmuşdu.
1

Milman A.Ş. Göstərilən əsəri, s.161
f.125, s. 1, iş 223, v. 14

2 ARDTA,
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III FƏSİL
AZƏRBAYCANIN ŞİMAL-QƏRB BÖLGƏSİ XIX
ƏSRİN SONU XX ƏSRİN 30 İLLİYİNDƏ
§1. Ç
 arizmin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mübarizə
1. XIX əsrin ikinci yarısında XX əsrin əvvəllərində Zaqatala üsyanları və qaçaqlar hərəkatı
Uğursuzluqlara baxmayaraq, çarizm xristianlaşdırma siyasə
tindən əl çəkməmişdi. Çarizmin bu siyasətinə qarşı dairədə fana
tik müsəlmanların başçılığı ilə 1863-cü ilin yayına doğru kütləvi
xalq mübarizəsi qalxır. İlk əvvəl gizlində xristian missionerlərini
öldürməklə fəaliyyətə başlayan bu hərəkata yüksək dini təhsil
almış məşhur carlı qaçaq Burca Əli və humbetli Tintin Mahama
başçılıq edirdilər. Zaqatala dairəsinin rəisi knyaz Tarxan Mou
ravov Yuxarı Dağıstan vilayətinin rəisi knyaz Şalikova yazdığı
raportunda çarizmə qarşı cihad elan etmiş, tez-tez Tanaçi meşə
lərində toplantı keçirən bu dəstənin fəaliyyətindən narahatlıqla
məlumat verirdi. Məhz həmin dəstənin təzyiqi ilə 7-8 il əvvəl
xristianlığı qəbul etmiş qorağanlıların bir neçəsi Tiflisə, canişinin
yanına yenidən müsəlmanlığa qayıtmaq üçün icazə xahişilə
getmişdilər. 1863-cü ilin əvvəllərində isə əliabadlılar hamılıqla
kənddə kilsə tikilməsinə qarşı çıxırlar.1 Çarizmin müstəmləkə
zülmü, zorla xristianlaşdırma, torpaqların müsadirəsi, yerli idarə
orqanlarında çalışanların vəzifələrindən sui istifadə etməsi və
zorakılığı 1863-cü ilin əvvəllərində Zaqatala dairəsində güclü
xalq çıxışının yetişməsinə səbəb olmuşdu. Həmin vaxtı dairədə
işləyən silki-torpaq komissiyasının keşkəllərin birdəfəlik on qat
miqdarında yardım verilmək şərtilə sahiblərinin əllərindən
alınacağı xəbəri yerli əhali arasında ciddi həyəcana, xristianlığı
qəbul etmiş Qalacovların Balakəndə kilsə tikmək cəhdləri isə
ümumi narazılığın üsyana çevrilməsinə səbəb olur. Bu, 1863-cü
il Zaqatala üsyanı idi. Üsyanın ən fəal təşkilatçıları və rəhbərləri
1 По поводу возстания в Закатальском округе. КС, т.Х, Тифлис,
типография Окружного Штаба, 1886, с. 595
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carlı Burca Əli, Zənki Əfəndi, çar ordusunun zabitləri olmuş
balakənlilər Hacı Murtuz, Yunker Əli, qabaqçöllülər Arux İsma
yıl, Ağalar oğlu və Əliismayıl idi. Üsyana ciddi hazırlıq görülmüş,
onun təşkilatçılarından biri, İmam Şamilin müridi olmuş Murtuz
Əli qonşu bölgələri gəzərək onları da yerli əhali ilə eyni vaxtda
çarizmə qarşı üsyana başlamağa razı sala bilmişdi.1
Üsyançıların geniş fəaliyyət planı var idi. Çar ordusunda
xidmət etmiş Hacı Murtuz Tintin Mahama vasitəsilə çar orduları
barədə məlumat ala bilmişdi. İlk olaraq üsyançılar tərəfindən
Zaqatalada yerləşmiş qala qarnizonunun köməyinə gələ biləcək
rus hərbi hissələrinin qarşısını almaq məqsədilə Alazan çayındakı
körpülər dağıdılır. Laqodexi-Balakən yolunun bağlanması üçün
hazırlıq görülür. Üsyançı dəstələrlə rus hərbi hissələri arasında ilk
toqquşmalar iyunun 4-də baş verir. Həmin günü Alazan üzərindəki
körpünü mühafizə edən Tiflis qrenader alayı ilə üsyançılar ara
sında baş verən toqquşmada ruslar 55 nəfər itirirlər. Eyni vaxtda
üsyançıların digər dəstəsi biçindən qalaya qayıdan 25 saylı gürcü
xətti batalyonunun üzərinə hücum edərək onları darmadağın edir.
Bu döyüşlərdə ruslar 67 əsgər və poruçik Savitskini itirirlər.2
1863-cü il iyunun 4-ü axşama yaxın Hacı Murtuz özünün
5 minlik dəstəsi ilə Zaqatalanın üç verstliyindəki Xurma obada
idi. Buraya Tala, Car, Göyəm, Sumaylı, Dardoqqaz, Katex,
Matsex, Əliabad kəndlərinin silahlı dəstələri də toplaşmışdılar.
Qalaya hücüm üçün son hazırlıq işləri gedirdi. Qalanın komen
dantı isə hücum barədə məlumat ala bilmişdi. Zaqatala qalasına
olacaq hücumun dəqiq vaxtını Balakən sahə rəisinin köməkçisi
Aleksandr Qalacov Yuxarı Dağıstan vilayətinin rəisi knyaz
Şalikov və Zaqatala dairəsinin rəisi knyaz Tarxan Mauravova
çatdırır. Qalanı üsyançılardan qorumaq üçün tədbirlər görülməyə
başlanır. Həmin vaxtı qaladakı 150 nəfərlik qarnizondan əlavə
Гаджиев В.Г. Новый источник по истории Дагестана. Из истории
дореволюционного Дагестана (сб. научных трудов), Махачкала, изд- во
Даг. филиал АН СССР, 1976, с.211
2 Гизетти А.Л.Сборник сведений о потерях Кавказских войск во
время войн Кавказско-горской, персидских, турецких и в Закавказском
крае 1801-1885 гг., Тифлис, изд-во военно-ист. отдела при штабе Кавказ.
воен. округа, 1901, с.125
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üsyanın qorxusundan burada sığınacaq tapmış şəhər varlılarının
250 nəfərə qədər olan ailə üzvlərinə və ticarət məqsədilə dairəyə
gəlmiş 6 fransıza da silah verilir.1
İyunun 5-də üsyan rəhbərlərinin ümumi yığıncağında Hacı
Murtuz imam elan olunur. İyunun 5-dən 6-na keçən gecə səhər
saat 4-də güclü yağan yağış altında üsyançı dəstələr qalaya hücuma
keçir. Onların bir hissəsi nərdivanlar qoyaraq qala divarlarına dır
maşmağa başlayırlar. Lakin qaladan ardıcıl açılan top atəşləri
üsyançıların sıralarında böyük tələfat törədirdi. Səhərə qədər davam
edən hücum üsyançıların çoxsaylı itki verərək geri çəkilməsi ilə
nəticələnir Qala ətrafındakı döyüşlər zamanı onların ən nüfuzlu
başçılarından olan Zənki Əfəndi yaralanaraq Cara aparılır.
İyunun 6-sı səhər knyaz Şalikovun Balakəndən Zaqatala
qalasında yerləşən rus qarnizonuna köməyə gəldiyini eşidən
Hacı Murtuz ona qarşı hərəkət edir. Tərəflər arasında baş verən
döyüşdə knyaz Şalikov və 5 nəfər rus əsgəri öldürülür.2 Lakin
rusların qalaya doğru hərəkəti davam edirdi. Katex tərəfdən
irəliləyən poruçik Serafimoviçin dəstəsi addımbaşı katexlilərin
müqavimətinə rast gəlirdi.3
İyunun 6-sı axşama yaxın xeyli kömək almış qala qarnizonu
artıq üsyançıların üzərinə həmlələr etməyə başlayır. Xalq
mərdliklə vuruşurdu. Ancaq silah-sursatla yaxşı təchiz olunmuş
rus hərbi hissələri ilə döyüşdə uğur qazanmaq çox çətin idi. Hacı
Murtuzun böyük dəstə ilə Balakənə çəkilməsi, Zənki Əfəndinin
yaralanması, Dağıstandan gözlənilən köməyin gəlməməsi qala
ətrafındakı üsyançı dəstələrin məğlubiyyətinə səbəb olur. Üsyan
çılara qarşı cəza tədbirlərinin görülməsi barədə Peterburqdan
alınmış göstərişdə deyilirdi ki, döyüşlərdə iştirak etmiş bütün
üsyançılar, üsyanın səbəbkarlarının ailələri həmişəlik Sibirə sürgün
edilsin, onların evləri uçurulsun, bağları qırılsın, torpaqları
По поводу возстания в Закатальском округе. КС, т.Х, Тифлис,
типография Окружного Штаба, 1886, с. 602
2 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом, ч.1, с.207
3 Гизетти А.Л.Сборник сведений о потерях Кавказских войск во
время войн Кавказско-горской, персидских, турецких и в Закавказском
крае 1801-1885 гг., с.125
1

294

müsadirə, dəymiş zərərin ödənilməsi üsyanda iştirak etmiş
kəndlərin əhalisinə həvalə edilsin.1
Üsyan yatırıldıqdan sonra onun iştirakçılarına amansız divan
tutulur. Ən fəal təşkilatçılarından 19 nəfəri dar ağacından asılır.
Mindən yuxarı adam ailəsi ilə birlikdə sürgün edilir. Əhalinin bir
hissəsi isə təqibdən yaxa qurtarmaq üçün Dağıstan və Türkiyəyə
mühacirət etməyə məcbur olur. Bir müddət dağlarda gizlənən
Hacı Murtuzun başı üçün yeni üsyanın hazırlanmasından qorxuya
düşən Qafqaz komandanlığı 3 min rubl pul qoysa da, fevralın
8-də o, qohumları və həmkəndlilərinə qarşı edilən təzyiqlərə son
qoymaq üçün könüllü olaraq dairə rəisi Stoletova təslim olur.
Tiflisə, canişinin yanına göndərilən Hacı Murtuz Rusiyanın
daxili quberniyalarına sürgün edilməklə cəzalandırılır.2
Zaqatala üsyanıyla əlaqədar bir neçə ay davam edən istin
taqın materiallarından aydın olur ki, üsyan Türkiyənin təsiri ilə
baş vermişdi. Hətta Zaqatala üsyançılarının Qafqaz polyakları
ilə əlaqədə olması faktı da üzə çıxır. Sənədlərdə üsyan zamanı
dairədə yaşamış istefada olan zabit, polyak Dombrovskinin çıxış
edənlərin başçıları ilə gizli əlaqədə olduğu göstərilirdi.3
Üsyan yatırıldıqdan sonra burada əlavə hərbi qüvvələr yerləş
dirilir, Zaqatala dairəsi birbaşa Qafqaz canişininə tabe etdirilərək
dairə rəisinə hətta iğtişaşlar zamanı ölüm hökmü çıxarmaq kimi
qeyri-məhdud səlahiyyətlər verilir. Qala qarnizonuna əlavə qüv
vələr gətirilərək gücləndirilir. Asayişi qorumaq üçün yaradılan
yerli asayişi mühafizə dəstələrinin bir hissəsi Zaqatala dairəsində
yerləşdirilir.4 Lakin çarizm xristianlaşdırma siyasətindən imtina
etməyə məcbur olur. 1863–1865-ci illər müsəlmanlığa qayıtmaq
istəyən xristianlar üçün sərbəst illər elan edilir. Dairə rəhbərliyi
Niftəliyev R.Y. XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan kəndlilərinin azadlıq
hərəkatı. Namizədlik dissertasiyası, Bakı, Az. EA Tarix İnstitutu, 1998, s. 63
2 Магомедов Р.М. Восстание горцев Дагестана в 1877 г. Махачкала,
Даг. гос. издат. типография им. Калинина, 1940, с.25
3 Бороздин К. Лезгинское восстание в Кахетии в 1863г. Русский
вестник, т.210, СПб, типография товаришества “Обшественная польза”,
1890, №9, с. 186
4 Кривенко В.С. Очерки Кавказа. Поездка на Кавказ осенью 1888 г.,
СПб, типография А.С.Суварина, 1893, с.145
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xristian keşişlərin narazılıqlarına baxmayaraq, bu işə hərtərəfli
şərait yaradırlar. Xristianlığı qəbul edənlər arasında təbliğat
aparmaq üçün dairəyə Dağıstan və Nuxa qəzasından müsəlman
ruhanilər gətirilmişdilər. Dairədəki kilsə məktəbləri bağlanır,
Balakəndəki kilsənin tikintisi isə dayandırılır.1
1877-ci ilin əvvəllərinə doğru Zaqatala dairəsində yenidən
həyəcanlı vəziyyət yaranır. Həmin vaxt dairədə çarizmin bu
bölgədə apardığı siyasətinə qarşı təbliğat kompaniyası başlayır.
Bu işin təşkilatçıları 1874–1875-ci illərdə Məkkəyə həcc ziyarə
tinə gedərkən Türkiyədə olmuş, burada Şamil müharibəsindən
və 1863-cü il Zaqatala üsyanından sonra mühacirətdə olanlarla
görüşmüş hacılar idilər.2
1877-ci ilin aprelində rus-türk müharibəsinin başlanmasıyla
Çeçenistanda Əli Hacının başçılığı ilə üsyan qalxır. May ayında
üsyan Dağıstana keçir.3 Dağıstan üsyanı yayın sonlarına doğru
Zaqatala dairəsinə də təsir etməyə başlayır. Üsyanın Azərbaycan
ərazisinə keçməsinin qarşısını almaq məqsədilə Qafqaz koman
danlığı təcili tədbirlər görməyə başlayır. 1877-ci il avqustun
sonlarında Alazan sahili orduların komandanı general-adyutant
knyaz Andronikov tərəfindən dairəyə təcili əlavə qüvvələr gəti
rilir və sərhəddə yaşayan xristian əhaliyə silah paylanılır.4
Oktyabrın sonlarına doğru Dağıstandakı üsyançı dəstələr
dairənin şimal hissəsinə yaxınlaşırlar. Dağlar tərəfdən müdafiəni
təşkil etməyin çətin olması üsyançıların irəliləməsini asanlaşdı
rırdı. Eyni vaxtda Kosrodo naibi Həsənin başçılıq etdiyi digər
üsyançı hissələr Qafqaz dağlarını aşaraq Sarıbaş kəndini tuturlar.
Oktyabrın 30-da isə onlar döyüşdə knyaz Orbelianinin hissə
lərini məğlub edərək İlisunu da ələ keçirirlər.5 Artıq Zaqatala
dairəsinin İlisu, Sarıbaş, Qaşqaçay və Ləki-Kötüklü kəndləri
1 ARDTA,

f.579, s.1, iş 3, v.16
Бороздин К. Лезгинское восстание в Кахетии в 1863 г. Русский
вестник, т.210, СПб, типография товаришества “Обшественная польза”,
1890, №9, с. 189
3 Магомедов Р.М. Восстание горцев Дагестана в 1877 г. с.41
4 AMEA TİEA, iş 1664 (1), s.183
5 Yenə orada, s. 205
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üsyançıların əlində idi. Yerli əhalinin əksəriyyəti də üsyançılara
qoşulmuşdu. Muxax dərəsində, Meseldeherdə Balakən və
Katexə girmək üçün fürsət gözləyən üsyançı dəstələr var idi.1
Dağlıların Nuxa qəzası tərəfdən dairəyə girmək üçün hücumları
davam edirdi. Oktyabrın 30-da antsuxlu Şaqonun dəstələri Nuxa
qəzasının Şin və Yuxarı Göynük kəndlərini tutaraq Zaqatala
dairəsi üçün təhlükə törətməyə başlayır.2 Yerli əhalinin onlara
qoşulması bu təhlükəni daha da artırırdı.
Zaqatala dairəsinin üsyançı qüvvələri başda Kosrodo naibi
Həsən olmaqla 2500 nəfərlik qüvvə ilə İlisudan Qax üzərinə
hücuma hazırlaşırdı. Nuxa qəzası tərəfdən Yuxarı Göynükdə
möhkəmlənmiş Şaqonun 8 minlik dəstəsi isə Quba qəzası ilə
Zaqatala dairəsi üsyançılarının birləşməsinə yol verməmək üçün
əsas rus qüvvələrinin toplaşdığı Nuxanı tutmağa hazırlaşırdı.
Hər iki dəstənin ümumi planına əsasən onlar Qaxda birləşməli,
Zaqatala dairəsini bütövlükdə üsyana qaldırdıqdan sonra Yeliza
vetpol quberniyasına keçməli idilər. Daha sonra yerli əhalinin də
qoşulmasıyla 25-30 minə çatacaq qüvvə ilə Kaxetiyaya girmək
planlaşdırılmışdı.3
Bütün bunları diqqətlə izləyən və üsyançıların planlarından
agah olan general-leytenant Mamatsev nəyin bahasına olursa
olsun bu iki üsyançı dəstənin birləşməsinin qarşısını almaq üçün
noyabrın 1-dən əsas qüvvələri Nuxada cəmləşdirmişdi. Mamat
sev üsyanın digər kəndlərə yayılmasının və onların Qax üzərinə
hücumunun qarşısını almaq üçün podpolkovnik Şimanovskini
böyük hərbi qüvvə ilə Yuxarı Göynükdə mövqe tutmuş Şaqoya
qarşı göndərir. Oktyabrın 31-də Qarabulaq düzənliyində tərəflər
arasında baş verən döyüşdə üsyançılar geri çəkilirlər, axşama
yaxın isə bəzi mövqelərini tərk etməyə məcbur olurlar.4 Pol
kovnik Şkurinskinin Zaqataladan gətirilən 4 bölükdən ibarət
hissələri İlisuya doğru hərəkətə başlayır, noyabrın 2-də isə İlisu
kəndi yaxınlığındakı döyüşdə üsyançılar 150 nəfərə qədər itki
1 AMEA TİEA,

iş 1664 (1), s. 210
Кавказский юбилейный сборник, Тифлис, 1901, с.16
3 Кавказский юбилейный сборник, s.17
4 AMEA TİEA, iş 1664, s. 207
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verərək geri çəkilməyə məcbur olurlar.1 Kosrodolu Həsənin tələ
sik dağlara çəkilməsi Mamatsevə imkan verir ki, əsas qüvvələrini
Nuxa qəzasının Yuxarı Göynük kəndində qərar tutmuş Şaqoya
qarşı yönəltsin. Qarabulaq düzənliyindəki növbəti döyüşdə
üsyançılar əvvəlcə müvəffəqiyyət qazansalar da, son nəticədə
kömək alan hökumət qüvvələri tərəfindən məğlub edilir. Noyab
rın 2-də Mamatsev kazak və süvarilərdən ibarət əlavə qüvvələri
üsyançıları tamamilə darmadağın etmək üçün göndərir. Noyab
rın 4-də üsyan yatırılır.
Üsyan yatırıldıqdan sonra onun iştirakçılarına divan tutulur.
Noyabrın 4-də podpolkovnik Şimanovskinin iki topla silahlan
mış üç bölük və iki yüz kazakdan ibarət dəstəsi üsyan etmiş olan
kəndlərdə axtarış aparmaq üçün göndərilir. On gün ərzində o,
üsyanda fəal iştirak etmiş 13 kənddə axtarış apararaq üsyanın
yüzlərlə iştirakçısını həbs edir, onların evlərini yandırır, əhalini
tərksilah edərək geri qayıdır.2 Yerli əhali 1877-ci il üsyanında,
eyni zamanda onların bir hissəsinin qonşu bölgələrdə baş vermiş
üsyanlarda iştirak etdiklərinə görə seçki hüququndan məhrum
edilir.
1900-cü ilin əvvəllərində Zaqatala dairəsində yenidən həyə
canlı vəziyyət yaranmışdı. Buna səbəb torpaq komissiyasının
dairəyə gəlişiylə əlaqədar yaranan söz-söhbət idi. 1900-cü ilin
payızında əhalidən torpağa sahib olmaq hüququnu təsdiqləyən
sənəd tələb edən komissiyanın dairəyə gəlişi güclü həyəcana
səbəb olur. Belə bir sənəd olmadığından torpaqların əllərindən
alınacağından qorxuya düşən yerli əhalinin narazılığı üsyana
çevrilir. Üsyanın mərkəzi Qabaqçöl kəndi idi. Qabaqçöl kəndinə
qarşı artilleriya ilə silahlanmış 300 nəfərlik dəstə göndərilir.
Qonşu kəndlərdən kömək alan qabaqçöllülər rus hərbi hissə
lərinə bir müddət mərdliklə müqavimət göstərirlər. Nuxa qəzası,
Dağıstan və Kaxetiya kəndlilərinin müdafiə etdiyi üsyançı dəs
tələr rus əsgəri və polis hissələrinin qarşısında uzun müddət
davam gətirə bilmirlər.3 Rus hissələri ilə müqayisədə çox pis
Кавказский юбилейный сборник, Тифлис, 1901, с.17
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3 Azərbaycan tarixi, II c., Bakı, Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1964, s.508
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silahlanmış azsaylı üsyançıların məğlubiyyəti labüd idi. Əvvəlki
üsyanlarda olduğu kimi, indi də üsyan iştirakçılarına divan
tutulur.
Çarizmin bu bölgədə yaratdığı polis üsul-idarəsi, cəza dəstə
lərinin amansız hərəkətləri onları narazı kəndlilərdən ibarət silahlı
dəstələr yaratmağa məcbur edir, bu dəstələr isə meşələrdə, dağ
və dərələrdə gizlənərək şiddətli partizan müharibəsi aparırdılar.
Belə bir vəziyyətdə Zaqatala dairəsində hökumətə qarşı çıxış
edən silahlı dəstələrin sayı artmışdı. Onlardan birinin başında
dairə rəisinə sui-qəsd üstündə Sibirə sürgün olunmuş, lakin
oradan qaçan Osman Osman oğlu dururdu.1 Rus idarə orqan
larını uzun müddət qorxu içərisində saxlamış digər silahlı dəstə
isə Qaçaq Yusifin dəstəsi idi. 1903-cü ildə məhkəmə və polis
orqanlarının onun doğma kəndindən sürgün edilməsi barədə
çıxardığı haqsız qərara tabe olmaq istəməyən Yusif çarizmin
yerli hakimiyyət orqanlarının özbaşınalıqlarına qarşı mübarizəyə
başlayır. Yusifin işi ilə bağlı yerli hakimiyyət orqanları qaçağın
yaxın qohumlarını cəzalandırır. Onun iki qardaşı – Məhəmməd
və Ramazan, əmisi Rəcəb Yusif oğlu və daha bir neçə yaxın
qohumu 5 il müddətinə Sibirə sürgün olunurlar.2 Lakin Məhəm
məd vaxtından əvvəl sürgündən qaçaraq qardaşı qaçaq Yusifə
qoşulur. 18 yaşlı qardaşı Məhəmməd və Şambul kənd sakini
İmammirzə Məhəmməd oğlu ilə mübarizəyə başlayan Yusifə
Şeyx Məhəmməd Əli Musa oğlu, Əziz Molla İbrahim oğlu, Əli
Məhəmməd və Yusif də qoşulurlar.950 Zülmkarlara qarşı müba
rizə aparan Yusifin dəstəsi çar çinovniklərinə, onların əlaltılarına
hücumlar edir, polislə qətiyyətlə vuruşurdu. 1904-cü il avqustun
17-si və oktyabrın 5-də Yusifin dəstəsi ilə polis və kazak
hissələri arasında baş vermiş toqquşmalarda qaçaqlar müvəffə
qiyyət qazanmışdı.3
Zaqatala dairəsi şəraitində uğurlu əməliyyat aparmaq imkanı
verən 3-4 nəfərlik qaçaq dəstələrinə qarşı mübarizədəki uğursuzluq
1 Алиев А.И. Крестьянское движение в Азербайджане в 1905-1907 гг.
Автореф. канд. дис., Баку, Гос. Ун-т, 1949, с.9
2 ARDTA f.125, s.1, iş 216, v.15
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Zaqatala dairəsi və onunla qonşu ərazilərin hakimiyyət orqan
larını qaçaqçılığa qarşı mübarizədə qüvvələrini birləşdirməyə
məcbur etmişdi. Bu məqsədlə 1904-cü il noyabrın 9-da Laqo
dexidə keçirilən müşavirədə Yusifin dəstəsinin məhv edilməsi işi
Dağıstan vilayəti Qunib dairəsinin Antsux-Kapuçin sahə rəisi
ştab-kapitan Novokovskiyə həvalə olunur.1
Qaçaqların qohumlarına və yaxınlarına qarşı repressiv
tədbirlərin güclənməsi Yusifi bir müddət dairədən uzaqlaşmağa
məcbur edir. Köçkünlər dəstəsinin tərkibində özgə ad altında
Türkiyəyə keçməyə müvəffəq olan Yusif və İmammirzə 1904-cü
ilin dekabrında Məkkəyə həcc ziyarətinə gedirlər.2
Hacı Yusifin dəstəsinin müvəffəqiyyətli mübarizəsi getdikcə
hakimiyyət orqanları üçün təhlükəli şəkil alırdı. Onun dəstəsinin
məhv edilməsi məqsədilə ciddi tədbirlər görülür. Qafqaz canişini
Zaqatala dairəsindəki həyəcanlara qarşı mübarizədə uğursuzlu
ğun səbəblərini araşdırmaq üçün dairəyə ezam etdiyi şəxsi
yavəri, podpolkovnik Romanovskini yerli idarə aparatını daha
da gücləndirmək məqsədilə dairə idarəçiliyinin rəhbəri təyin
edir. Nəyin bahasına olursa olsun Yusifin dəstəsini məhv etmək
göstərişi almış Romanovski yerli mühafizə dəstələrini gücləndi
rərək dairəyə əlavə qüvvələr gətirir. Yusiflə mübarizə onun
çoxsaylı qohumları tərəfindən gizlədilməsi nəticəsində daha da
çətinləşdiyindən o, ilk olaraq Yusifin təqsirli bilinən bütün qo
humlarını həbs edir.3 Qafqaz canişini isə Yusifin başına 1000 rubl
qiymət qoyur.4
Həmkəndlilərinin Yusifin dəstəsinə göstərdiyi köməyə görə
Romanovski qabaqçöllüləri cəzalandırmağı qərara alır. O, kən
din ağsaqqalları və nüfuzlu adamlarını yığaraq Yusifin dəstəsini
məhv etməyi onlardan tələb edir və bunun üçün müddət qoyur.
Асланов А.Х. Из истории крестьянского движения в Азербайджане
в начале ХХ века. Известия АН Аз.ССР, серия истории, философии и
права, 1985, №1, с. 46
2 Асланов А.Х. Из истории крестьянского движения в Азербайджане
в начале ХХ века. с. 46
3 Yenə orada, s. 47
4 AMEA TİEA, iş 1479, s.37-38
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Bu müddət bitdikdə isə 1906-cı il fevralın 20-də 43-cü Tver
draqun alayının 4-cü eskadronunu kənd əhalisini cəzalandırmaq
üçün Qabaqçölə göndərir. Cəza dəstələri Yusifin tutulması üçün
qabaqçöllülərdən zorla 11 min rubldan çox cərimə toplamış
dılar.1
Həmkəndlilərinə qarşı aparılan cəza tədbirlərindən qeyzlə
nən Yusif podpolkovnik Romanovskiyə məktubunda yazırdı:
“Eşitmişik ki, draqun piyada və artilleriya ilə bizi axtarırsınız.
Əlbəttə, bu, bizi bir qədər şad edir. Çünki bildiyimizə görə,
draqun və toplar ancaq müharibə zamanı düşmən dövlətə qarşı
çıxarılır. Biz indi bildik ki, siz bizi düşmən, qüvvələrimizi isə
düşmən ordu kimi qiymətləndirirsiniz. Bunun üçün sizə təşəkkür
edirik. Bununla bizim haqqımızda olan fikri yüksəldirsiniz.
Məsləhət görürük, bizə qarşı daha böyük ordu çıxardın ki,
Qafqazda məşhur olaq. Sizin bizi məhv etmək məqsədiniz bizi
heç narahat etmir. Çünki yaranan bir gün ölməlidir. Ancaq biz
çalışacağıq ki, öldükdən sonra uzun müddət igid qəhrəmanların
xatirində qalaq. Biz düşmənlərik. Sadə xalqı incidəcəksiniz deyə
biz hələ çox şeyi etmirik. Ancaq bilin ki, bütün vəhşiliklərinizin
cavabını alacaqsınız. Boş yerə deyilməyib, yaxşı sözlə dağları
ayırmaq olar, pis sözlə isə gülü də dərmək olmaz. Bu sözlərdə
gizlənən mənanı özünüz tapın. Sizə məsləhətimiz odur ki, bizə
qarşı kazak və artilleriya çıxardın. Bizim üçün indi toy və yas
günü bərabərdir. Göydə ulduz çoxdur, ancaq günəşin çıxmasıyla
onların hamısı yox olur. Sizin ordularınız çoxdursa da, heç nə
edə bilməyəcəksiniz. Əgər əcəli çatmayıbsa, Allah lazım
bilməyibsə, insanı öldürmək olmaz. Biz taleyə tabeyik və Allaha
şükr edirik”.2
Lakin çarizmin yerli idarə orqanları Yusifin dəstəsini
birdəfəlik darmadağın etmək üçün qüvvələri səfərbər etmişdi.
Fevralın 25-də Telavi qəzasının Kvareli məntəqəsindəki Qrem
daçasında Yusifin dəstəsi ilə onların izinə düşmüş polis və kazak
hissələri toqquşur. Bu döyüşdə qaçaqlardan bir nəfər yaralanır,
1
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biri də əsir düşür. Yusifin dəstəsini bir an belə gözdən qoymayan
rus hissələri qaçaqlarla yenidən qarşılaşır və baş vermiş atışma
nəticəsində daha bir qaçaq öldürülür. Ayağından yaralanmış
Yusif bir neçə yoldaşı ilə aradan çıxa bilir. O, özünü doğma
Qabaqçöl kəndinə çatdıraraq həmkəndlisi Musa Məhəmməd
oğlunun evində gizlənir. Lakin bundan xəbər tutan yerli rus
mühafizə və polis dəstələri martın 13-dən 14-nə keçən gecə saat
2-də onun gizləndiyi evi mühasirəyə alır. Baş vermiş əlbəyaxa
döyüş zamanı qaçaq Əli öldürülür. Qaranlıqdan istifadə edərək
qaçmaq istəyən Yusif isə ölümcül yaralanır. Zaqatala şəhərinə
gətirilən Yusif sonrakı gün, martın 15-də aldığı ölümcül yara
lardan vəfat edir.1 Qafqaz canişini Yusifin başı üçün vəd etdiyi
1000 rublu Zaqatala dairəsinin rəisinə göndərir.2
Hacı Yusifin ölümü Zaqatala dairəsində xalq hərəkatını
dayandırmır. Qaçaqların mübarizəsinə onun yaxın silahdaşı Hacı
İmammirzə rəhbərlik edir.3 Lakin onun mübarizəsi Yusifin
başçılıq etdiyi hərəkat qədər geniş vüsət almasa da, bir müddət
çarizmin yerli idarə orqanları və məmurlarını qorxu içərisində
saxlayır.
Qaçaqlara qarşı mübarizədə uğursuzluq çarizmi ciddi narahat
edir və təxirəsalınmaz tədbirlər görmək məcburiyyətində qoyurdu.
Bu məqsədlə Qafqaz komandanlığı özünün ənənəvi, sınanılmış
üsullarından istifadə etmək qərarına gəlir. Qafqaz canişinliyinin
əmrinə əsasən 1906-cı il oktyabrın 6-da vaxtilə dairə yoldaşlıq
məhkəməsinin deputatı, Car-Muxax, Əliabad və Qax məntəqələri,
eyni zamanda şəhər polis mühafizə xidmətinin rəisi vəzifələ
rində işləmiş, yerli əhalinin ən nüfuzlu adamlarından olan carlı
poruçik Məhəmməd Əli ağa İsmayılov qaçaqların daha fəal
olduğu Balakən məntəqəsinə rəis təyin olunur. Ona İmammir
zənin qaçaq dəstəsinin məhv edilməsi tapşırığı verilmişdi. Qaçaq
ların tutulması üçün komandanlıq tərəfindən pul mükafatları da
təyin olunmuşdu. Belə ki, onlardan İmammirzə, Məhəmməd Əli
1 Aslanov A.X.
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oğlu və Əzizin hərəsinin başı üçün 1000 rubl, Kartuli Qurbanın
başı üçün isə 400 rubl mükafat vəd olunmuşdu.1
1907-ci ilin əvvəlindən etibarən dairənin bütün kəndlərində,
xüsusilə Balakən, Qabaqçöl, Katex, Matsex, Car, Tala kimi iri
kəndlərdə polis və piyada kazak hissələrinin köməkliyi ilə küt
ləvi həbslər aparılır. Qaçaqlarla əlaqədə olmaqda təqsirli bili
nərək həbs olunanlardan 29 nəfərin sürgün olunması haqqında
Qafqaz canişinliyinə təqdimat verilir. Canişinin 31 yanvar 1907-ci
il tarixli göstərişinə əsasən həbs olunanlardan 18 nəfəri, qaçaq
ların ən yaxın qohumları, iki mərhələdə, 1907-ci ilin 11 aprel və
11 iyulda inzibati qaydada Gürcüstanın Axalsıx qəzasına sürgün
olunmuşdular.2 Yerdə qalanlar isə Zaqatala türməsində saxlanı
lırdı. Zaqatala türməsindəki acınacaqlı vəziyyəti, oradakı çar
məmurlarının qeyri-qanuni hərəkətlərini 1907-ci il noyabrın
28-də bu türmədə yoxlama aparmış Tiflis dairə məhkəməsinin
üzvü Əfəndi də etiraf edərək yazırdı: “Burada dözülməz antisanitar şəraitdə saxlanılan 202 məhbusun əksəriyyəti qaçaqlarla
əlaqədə günahkar bilinənlərdir. Onların çoxu günahsızlığının
sübut olunmasına baxmayaraq, hələ də türmədə saxlanılır, barə
sində hökm verilənlər isə qanuna zidd olaraq təyin olunduğu
yerlərə göndərilməyib”.3 Dairə rəhbərliyinin hədsiz özbaşınalığı
qaçaqların canişinə yazdıqları məktubdan da aydın olur. Onlar
yazırdılar: “Zaqatala dairəsinin hakimiyyət orqanlarında çalışan
məmurlar qanuna zidd hərəkətlər edir, əhalini incidir, onların
qanuni hüquqlarını tapdalayır, rüşvət alırlar. Bununla da bizim
kimi adamları onların qanunsuz hərəkətlərinə qarşı çıxmaqla
qanuna tabe olmamağa məcbur edirlər”.4
Zaqatala dairəsində yaz və yay aylarında qaçaqların fəallaş
ması ənənəvi hal almışdı. 1907-ci il mayın 28-də Əlibəyli kəndi
yaxınlığında toqquşma olur. İyulun 15-də Balakən kəndinin
Çederab Tala adlanan yerdə Hacı İmammirzənin dəstəsi ilə polis
1 Aslanov A.X.
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hissələri arasında döyüş baş vermişdi.1 Bütün bu toqquşmalar
dan qaçaqlar müvəffəqiyyətlə çıxa bilmişdilər. Bu fəallaşmadan
narahat olan canişin müşaviri, Veydenbaumu 1907-ci ilin iyul
ayında Zaqatala dairəsinə ezam edir. O, yerində vəziyyətlə tanış
olmalı, qaçaqlara qarşı mübarizədəki uğursuzluğun səbəblərini
araşdırmalı və hansı tədbirləri görməyin zəruriliyi barədə
canişinə hesabat verməli idi. Müşavirin hazırladığı hesabatda
Zaqatala dairəsində hərbi vəziyyət elan etmək və yerli əhalinin
inamını itirmiş dairə idarə aparatında tamamilə dəyişiklik etmək
təklif olunurdu.2
Zaqatala dairə rəisinin canişin dəftərxanasına göndərdiyi
6 iyul 1907-ci il tarixli məktubuna əsasən dairədə qaçaqlara
qarşı mübarizəni gücləndirmək məqsədilə həmin ilin iyul-avqust
aylarında buraya əlavə qüvvələr – 16-cı Tver alayının eskadronu,
5-ci Kuban kazak batalyonunun bölüyü və sentyabr ayında
həmin batalyonun daha bir yarım bölüyü göndərilmişdi.3 Qafqaz
komandanlığı eyni zamanda qaçaqların tutulması və məhv
edilməsi üçün planlar da hazırlamışdı.
Görülən tədbirlərin nəticəsində kazak-polis hissələri 1907-ci
ilin avqust ayından başlayaraq qaçaq dəstələrinin mütəşəkkil
şəkildə təqibinə başlayır. Artıq avqustun əvvəllərindən onlar ara
sında intensiv toqquşmalar olur. İmammirzənin yoldaşlarından
Kartuli Qurban 1907-ci il avqustun 12-də Kasbinədə baş vermiş
belə döyüşlərin birində öldürülmüşdü. Həmin ilin sentyabrın
16-da Qabaqçöl kəndində baş verən növbəti döyüşdə İmam
mirzə öyrədilərək onun dəstəsinə salınmış yoldaşı tərəfindən
öldürülür.4
Yerli qaçaqların əksəriyyəti, bir qayda olaraq, varlılardan
ibarət olmaqla, çarizmin idarə orqanlarının özbaşınalıqlarına, rüş
vətxorluğa və qanunsuz hərəkətlərinə qarşı mübarizə aparırdılar.
Zaqatala dairəsində qaçaq hərəkatının spesifikliyi barədə çar
məmuru yazırdı: “Dairədə quldurluq Qafqazın digər yerlərindən
1 ARDTA,
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fərqlənir. Zaqatala qaçaqları başqa yerlərdən fərqli olaraq, lütlər
və torpaqsızlar deyil, varlı adamlar idilər”.1
Zaqatala dairəsindəki vəziyyətə şəxsən nəzarət edən canişin
Vorontsov-Daşkov canişin dəftərxanasının rəis müavini generalmayor Stratonovu 1908-ci il yanvarın 16-da yoxlama aparmaq
üçün dairəyə ezam edir.2 Onun yoxlama nəticəsində hazırladığı
hesabatında göstərilirdi ki, dairə rəhbərliyi yaranmış vəziyyət
dən istifadə etməklə, öz səlahiyyətlərini aşaraq əhalini incitmiş
və onlara qarşı qeyri-qanuni rəftar etmişdi. Zaqatala dairəsində
sabitliyin əldə olunmasına mane olan dairə rəisinin özünün
məsuliyyətsizliyi və bəzi çar məmurlarının özbaşınalıqlarıdır.3
Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq edilən dövrdə
Zaqatala dairəsində müstəmləkəçilik əleyhinə etiraz çıxışları ara
verməmiş, 1863, 1877-ci il Zaqatala üsyanları Azərbaycanda
XIX əsrdə baş vermiş ən böyük çıxışlardan olmuşdur. Çarizmin
müstəmləkəçilik rejiminə qarşı dairədə baş verən və XX əsrin
əvvəllərində də arası kəsilməyən kəndli çıxışları məğlubiyyətlə
nəticələnsə də, bu üsyanların xalqın həmin rejimlə barışmaq
istəməməsi baxımından böyük əhəmiyyəti var idi.
2. Кавказские горцы в истории Северо-Западного
Азербайджана в начале XX века
В начале XX века крестьяне прилегающих к Азербайджану
селений Южного Дагестана и из районов сопредельных с
местами проживания повстанцев Закатальского округа и
Шекинского уезда Азербайджана совершали совместные
выступления против представителей царской администрации.
По словам начальника Кавказской полиции, до тех пор, пока
в Закатальском округе и Шекинском уезде не будут унич
тожены вооруженные крестьянские отряды, “невозможно
будет установить спокойствие в Дагестанской области”.4
AMEA TİEA, iş 1479, s. 8
f.125, s. 1, iş 223, v. 101
3 Yenə orada, v. 12-17
4 Ибрагимов З. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане. Баку, 1955,
с.76
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Военно-политические связи исторически скреплялись
экономической зависимостью горцев от Северного Азербай
джана.
С проведением железной дороги по Закатальскому
округу наладилось сообщение с Центральным Дагестаном,
которое ранее пролегало по горным ущельям Закатальского
округа: Белоканскому, Мацехскому, Мухахскому и Кахскому,
а также через Шекинский уезд, по ущелью Шин-дера,
находящему в 10 верстах от Каха. До проведения железной
дороги, по этим горным тропам ежегодно с осени прибы
вало в Закатальский округ около 100 тыс. лезгин. Они везли
с собой для продажи бурки, войлоки, шали, оружие, овец и
др. Некоторые из них оставались в этом округе, часть дви
галась дальше по всему Южному Кавказу: в уезды Телавский,
Закатальский, Шекинский и др. в поисках заработка. В конце
весны они возвращались обратно в горы.1 Кстати, к началу
ХХ века Владикавказская железнодорожная ветка связывала
все основные городские и промышленные центры Северного
Кавказа. Наладилось сообщение между Донской, Кубанской,
Терской, и Дагестанской областями, Ставропольской и Чер
номорской губерниями. Нельзя забывать и о построенных
еще в XIX веке сухопутных дорогах – Военно-Осетинская,
Военно-Сухумская дорога, Военно-грузинская, служивших
для транзита с Северного Кавказа на Южный Кавказ.2
Исторически сложившаяся экономическая зависимость
Северо-Восточного Кавказа или Дагестанской области от
Азербайджана сохранялась.
Так, жители Самурского и Кюринского округа издавна
перегоняли свои отары овец на пастбища Бакинской и Ели
заветпольской губерний, а также в пределы Закатальского
округа. Правда, они жаловались на препятствия в связи с
искусственным административно-территориальным делением,
поборы со стороны стражников, старшин и объездчиков.3
“Кавказ”, 12 августа 1897, № 212
Науменко В.Е., Нарожный Е.И. Основы регионоведения. Краснодар,
1999. С. 125
3 “Каспий”, 29 сентября 1905, № 189
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В связи с развитием отходничества жителей Дагестанской
области в Азербайджан, интенсивно между двумя регионами
развивается извозный промысел. Население Южного Дагес
тана на запряженных арбах и волах осуществляли рейсы, в
частности до Шеки, др. основных пунктов и обратно. По
дороге из Ахты в Шеки не было колесных дорог, поэтому
извоз осуществляли вьючным транспортом. Вдоль дорог
через каждые 12-15 км. для удобства путников находились
караван-сараи. Со строительством грунтовых и шоссейных
дорог возможности перевозок увеличились.1
В начале ХХ века в Южном Дагестане и на СевероЗападном Азербайджане наблюдается действия качагских
отрядов. Известно, что в качагских отрядах Дагестана
вместе сражались представители лезгин, азербайджанцев,
табасаранцев, аварцев, кумыков, татов и русских. Среди них
были известны предводители повстанческих отрядов – Дели
Али и Юсиф.2
Царская администрация пыталась решить социальноэкономические проблемы населения. В 1908 году канцеля
рия наместника составила два проекта: “О прекращении
зависимых отношений поселян к бекам и кешкелевладельцам
Дагестанской области и Закатальского округа”, “О позе
мельном устройстве поселян Дагестанской области и Зака
тальского округа”. После долгих обсуждений этих проектов
в разных инстанциях, проект о землеустройстве не был
утвержден в Государственной Думе, а “Закон о прекраще
нии зависимых отношений поселян Дагестанской области и
Закатальского округа к бекам и кешкелевладельцам и об
утверждении в их местностях установлений по крестьянс
ким делам” был одобрен Думой и утвержден Николаем II.
В то же время были приняты “Правила о прекращении зависи
1 Далгат Э.М. Крестьянство Дагестана на рубеже XIX – XX вв. Махачкала, 2000. с.154-155, 170
2 Воронцов-Дашков. Всеподданнейший отчет за восемь лет управления Кавказом. СПб., 1913, с.13-14
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мых отношений поселян Дагестанской области и Закатальс
кого округа к бекам и кешкелевладельцам”.
В первой статье “Правил” отмечалось, что “зависимые
поселяне Дагестанской области и Закатальского округа всех
разрядов (раяты, уздени, кешкелеплательщики) с 1 января
1913 года освобождаются от всех повинностей”.
В “Расписании причитающегося бекам вознаграждения
за отменяемые повинности” в дополнение к закону от
7 июля 1913 года указывался размер выкупа, причитаемый
бекам с крестьян. Выкупная сумма должна была выдаваться
бекам единовременно из государственного казначейства.
Крестьяне обязывались погашать выкупную сумму путем
ежегодных взносов в течение 20 лет, начиная с 1 января
1913 года. Всего крестьяне должны были выплатить бекам
более 302 309 рублей.
Царские власти поставили крестьян перед необходимостью
выкупать ежегодные феодальные повинности в десятикрат
ном размере. В среднем по области каждый крестьянский
дым должен был выплатить за отменяемые повинности
более 23 рублей.1
Реформы, проводимые царской администрацией, не могли
улучшить положения коренных народов Кавказа. Террито
риальные, земельные, национальные и другие проблемы
привели к росту социальной напряженности на Кавказе,
совпавшие с кризисом власти в Российской империи.
Азербайджанские национальные деятели отчетливо осоз
навали бесправность мусульманских народов Российской
империи. Они всячески пытались улучшить положение не
только своего азербайджанского, но и остальных мусуль
манских народов Кавказа, являлись показательным приме
ром для национальных лидеров Северного Кавказа.
Показательной является личность члена Государствен
ной Думы третьего созыва от Дагестанской области и
Закатальского округа социал-демократ Ибрагимбек Гайдарова.
Он выступал за увеличение прав мусульман, открытие нацио
1

История Дагестана. т. II. с.270-271.
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нальных школ на родном языке, прекращение переселений
из центральной России на Кавказ, т.д.1
Гайдаров на заседании Думы требовал ликвидации
института райатов, кешкельного права, отмены отношений
временнообязанных крестьян. По его оценке, “характерные
черты управления краем русской бюрократии состоят в
провокации, в стремлении развить среди местного населения
сепаратизм, семя подкупов и взяточничества, в игнориро
вании нужд населения”.2 И.Гейдаров во время второй сессии
третьего созыва Думы вышел из фракции социал-демократов
и перешел в мусульманскую фракцию.
В 1910 году социал-демократическая фракция Гос.Думы
внесла запрос министру внутренних дел “По поводу сущес
твующих архаических форм отношений между различными
частями населения в Дагестанской области и Закатальском
округе”. Лишь в 1913 году в ходе проведения реформы была,
наконец, отменена зависимость крестьян по отношению к
бекам.3
С вступлением Турции в I Мировую войну (1914-1918),
как известно, образовался еще один – Кавказский фронт.
Кавказский военный округ включал Южный и Северный
Кавказ, ставший тыловым районом Кавказского фронта.
Налоги возросли на 100%, возросли цены на продоволь
ствие, увеличились виды повинностей: охрана телеграфных
линий, воинская повинность, поставка лошадей, и т.д.
Повысилась политическая активность населения.
Турецкое правительство стремилось заручиться под
держкой кавказских народов взамен на выступление против
русских властей. Так, азербайджанцам предлагали часть
Северного Кавказа с Дагестаном, Бакинскую губернию и
часть Елизаветпольской губернии.4
“Каспий”, 23 апреля 1909, № 91
“Кавказ”, 30 января (12 февраля) 1909, № 24
3 Далгат Э.И. Крестьянство Дагестана… с.262-265
4 Багирова И.С. Политические партии и организации Азербайджана в
начале ХХ века. Б., 1997. с. 269-271
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Что касается Закатальского губернии, то по данным 1917
года, в ее пределах проживало 87 тысяч человек – предста
вителей азербайджанских народностей: азербайджанские
тюрки, аварцы, цахуры, ингилойцы.1
В октябре-ноябре 1918 года грузинская сторона сооб
щала о нападениях лезгин Закатальского округа на грузинс
ких жителей Сигнахского уезда и уводе скота. Азербай
джанская сторона в лице начальника участка Асланова
провела расследование, но ничего не установила.2
Территориальные споры в период существования неза
висимых демократических республик Кавказа обострились.
Но, если ранее они затушевывались царской администра
цией, и о национальных границах вообще не было речи, то в
1918-1920-годы “спорные территории” стали предметом
обсуждения и расследования специальных комиссий и
конференций.
Как известно, Грузия претендовала на Закатальский округ,
находящийся в пределах Азербайджанской Республики.
Жителями Закатальского округа помимо азербайджанцев
являлись также представители этнических меньшинств
Азербайджана: аварцы, ингилойцы, др. В Грузии считали,
что этот округ до XVI века принадлежал кахетинским царям
и был населен грузинами. При шахе Аббасе грузины
бежали, а их земли якобы заняли мусульмане.3
Ситуация со “спорными территориями” усугубила поло
жение, в частности, жителей Самурского округа Дагестанс
кой области. Они, по традиции, вместе с азербайджанцами
кочевали по восточной стороне Ширакских степей, по мес
течку южнее Базирган-булаха, в зимнее время года. Зака
тальский губернатор требовал установления границы между
Азербайджаном и Грузией в соответствии с историческими
традициями и интересами жителей Северо-Западного Азер
1 ГААР (Государственный архив Азербайджанской Республики), Ф.
970. Оп. 1. Д. 227. л. 43
2 Там же, Ф. 897. Оп. 1. Д. 26. Том 1. Л. 21 об., 22, 24 об., 25, 25 об.
3 ГААР. Ф. 897. Оп. 1. Д. 31. Л. 4, 4 об.
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байджана. К тому же, он обращал внимание на АнцухоКапучинский участок Гунибского округа Дагестанской области,
размещавшийся на склоне высокого перевала, обращенном в
сторону Закатальской губернии. Этот перевал отделял АнцухоКапучинский участок от остальной части Гунибского
округа. Между тем, по мнению Закатальского губернатора,
жители рассматриваемого участка тяготели к Закатальской
губернии и желали к нему присоединиться. С давних
времен местные жители Анцухо-Капучинский участка
Гунибского округа Дагестанской области сбывали свой скот
и продукты скотоводства в Закаталах, имели тесные
культурные и экономические связи.1
Еще в XIX – начале ХХ века на зимние азербайджанские
пастбища Ширака отгоняли свой скот не только азербай
джанцы, но и картлийцы, кахетинцы, кистинцы, пшавы,
мтиулы, гудамкаранцы, мохевцы, тушины и дагестанцы.
Тушины, и др. арендовали земли у азербайджанцев. Поэтому
их дети учили с детства азербайджанский язык, в основном
направляясь на жительство в семьи кунаков-азербайджанцев.
В азербайджанские семьи определяли своих детей также
кистины Грузии. Ребенок, проживший в какой-либо иноэт
ничной семье, в данном случае азербайджанской, становился
кунаком хозяев дома.
Итак, зимние пастбища Ширака служили для выпаса
скота, для обмена продуктами и товарами и тесных куль
турных связей. Так, тушины в обмен на шерсть, мясо и сыр
получали у азербайджанцев соль. По справедливому заме
чанию Н.Г. Волковой, межэтнические контакты в Шираке
вели к взаимообогащению хозяйственных традициям, уста
новлению куначеских связей, развитию двуязычия.2 Хотя
наблюдались и малоприятные случаи. Например, в ноябре
ГААР. Ф. 970. Оп. 1. Д. 63. Л. 1-2 об.
Волкова Н.Г. Этнокультурные контакты народов Горного Кавказа в
общественном быту (XIX – начало XX в.)// Кавказский этнографический
сборник. IX. Вопросы исторической этнографии Кавказа. М., 1989.
с.168-169, 183
1
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горское население Грузии – тушины выдворили азербай
джанцев-овцеводов селений Закатальского округа Азербай
джанской Республики: Кандах, Мосул, Энгиан, Алиабад,
Верхиан, Кичик, Ландж, Зегаи, Тасмоло, Лялало, Кандыгро,
Падар, Кюрдамир, Кепанакчи, Мухах, Сарибиш, Сабунчи,
Чердахло, Аламало, Карагач, Кетукло и Муганло с их
пастбищ в Шираке. Грузинские власти обещали принять все
меры для удаления тушин и возвращения азербайджанцев.1
Эта тема еще долгое время являлась предметом споров.
Закаталы являлись также камнем преткновения между
Азербайджаном и Горской республикой, также существо
вавшей в 1918-1920 гг. Власти Горской республики в отно
шении Закатальского и Сухумского округов постановили,
что Горское правительство, несомненно, распространяет
на них свою компетенцию по вопросам национальнокультурного и политического характера… об окончательном
вхождении означенных округов в составе той или другой
государственной единицы предоставляется на разрешение…
народных советов…”.2 Из-за сложного положения Горской
республики, ведущей борьбу по нескольким фронтам этот
вопрос практически был затушеван.
Надо подчеркнуть, что история взаимоотношений Азер
байджанской и Горской республик в 1918-1924 годы пока
зывает, что неоднократно появлялись проекты соединения,
слияния этих двух государств. Инициатива, как правило,
исходила от представителей Северного Кавказа. Выше
приведенные материалы свидетельствуют о тесных связях,
взаимном сотрудничестве и стремлении к объединению
мусульманских народов Кавказа.

1
2

ГААР. Ф. 970. Оп. 1. Д. 35. Л. 50
“Каспий”, 17 (30) декабря 1917, № 276.
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§2. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsi 1918–1930-cu illərdə
1. Zaqatala məsələsi Azərbaycan-Gürcüstan Demokratik
Respublikalarının münasibətlərində: “Mübahisəli torpaq sahə
ləri” məsələsi və onun meydana gəlmə səbəbləri (1918–1920)
1918-ci ildə Cənubi Qafqazda milli respublikaların təşkili
onların arasında çoxsaylı etnosiyasi və ərazi ixtilafları meydana
çıxması ilə müşayət olunurdu. Bu baxımdan AzərbaycanGürcüstan münasibətləri də istisna deyildi: iki dövlət arasında
bir sıra mübahisəli sərhədyanı ərazi məsələləri (Borçalı, Zaqatala,
Qarayazı, Sığnaq) mövcud idi.
Azərbaycanın tarixi vilayətləri – Car-Balakən camaatlıqları
və İlisu sultanlığının bir hissəsini əhatə edən Zaqatala dairəsinin
siyasi mənsubluğu məsələsi iki gənc respublika arasında kifayət
qədər gərginliklərə səbəb olmuşdu. Bu mahal 1917–1921-ci illərdə
gürcü siyasi (və intellektual) dairələrinin iddia predmetinə
çevrilmişdi, hərçənd ki, 1918-ci ilin iyunun 26-da bölgə əhalisi
siyasi, tarixi, mədəni və etnokonfessional mülahizələrdən çıxış
edərək, Azərbaycana birləşmək haqqında özünün taleyüklü qəra
rını vermişdi.
1918-ci ildən etibarən Zaqatala bölgəsi ilə bilavasitə əlaqə
dar olan bir başqa ixtilaf da inkişaf edirdi. Bəlli olduğu kimi,
çarizm Qafqazın inzibati-ərazi bölgüsünü həyata keçirərkən, bir
çox hallarda diyarın tarixi, etnokonfessional və təsərrüfat xüsu
siyyətlərini nəzərə almırdı. Ona görə də Azərbaycanın qədim
tarixi vilayətləri rus inzibati idarəçiliyi tərəfindən süni surətdə
yaradılmış müxtəlif quberniyalar arasında “paylaşdırılmışdı”.
Bu tip inzibati vahidlərin təşkili çox vaxt çarizmin strateji plan
larından irəli gəlirdi: o, Cənubi Qafqazda “etibarsız” hesab
etdiyi müsəlman əhalisinin pay çəkisini və siyasi nüfuzunu
əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaqla və əksinə, regionda xristian
elementinin sayını artırmaqla öz siyasi-sosial dayaqlarını möh
kəmləndirməyə can atırdı.
Belə ədalətsizliklə Zaqatala dairəsinin əhalisi də üzləşmişdi;
çarizm, Qafqazın digər bölgələrində olduğu kimi, Zaqatala dairəsi
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ilə Sığnaq qəzası arasında sərhəd müəyyən edərkən, yuxarıda
qeyd etdiyimiz amillərlə yanaşı, hərbi-strateji mülahizələrə də
üstünlük verirdi. Yəni hökumət inzibati sərhədi çaylar (Alazan,
Dərin- qobu və s.), yəni təbii baryerlər üzrə ixtiyari (özbaşına)
müəyyən etməklə o zaman olduqca narahat və qeyri-sakit olan
Dağıstan və Zaqatala mahalını nisbətən asayişli Tiflis quberni
yasından ayırmaq istəyirdi. Halbuki bu yeni sərhədlər Zaqatala
dairəsini təşkil edən Car-Balakən camaatlıqları və İlisu sultanlı
ğının tarixən mövcud hüdudlarını tamamilə qulaqardına vururdu.
İnzibati sərhədlərin bu cür ixtiyari (özbaşına) təsbiti nəticəsində
Car-Balakən camaatlıqlarına və İlisu sultanlığına məxsus nəhəng
torpaq massivləri Tiflis quberniyasının Sığnaq qəzasına daxil
edilmiş, yaxud da inzibati və ya təsərrüfat baxımından həmin
quberniyanın müvafiq təsisatlarının sərəncamına verilmişdi.
Çarizmin bu “inzibati xətası” 1918-ci ildə böyük siyasi anlam
kəsb etdi: Gürcüstan Zaqatala kəndlilərinin əsrlər boyu sahib
olduqları şumluqları, örüşləri, biçənəkləri, meşələri özününkü
ləşdirməyə təşəbbüs etdi ki, bu da iki respublika arasında kifayət
qədər ciddi ixtilafa səbəb oldu.
Sözügedən ixtilafın iki ocağının olduğunu qeyd etməliyik:
1) Sığnaq qəzasının şimal-şərqində, indiki Laqodexi rayonunda
rus idarəçiliyi tərəfindən “Çiaur meşə məntəqəsi” adlanan ərazi
– orada münaqişə ərəfəsində, yəni 1917-ci ildə Qabaqçöl kənd
cəmiyyətinə məxsus təqribən 4500 desyatin, yəni 5000 hektara
yaxın torpaq sahəsi var idi.1 Onun sərhədləri təxminən aşağıdakı
qaydada idi: şərqdən Abjit-çay və Ulqam-su çayları, qərbdə
Çürülü-çay (Çərəli-çay; gürcücə Svideba), şimalda – Laqodexi
məntəqəsinin Şroma, həmçinin yeddi rus kəndinin (Daşkovo və
başqaları) torpaqları.2 Bu ərazidə Qabaqçöl və Balakən
camaatlarının, əsasən, binələri və örüş sahələri yerləşirdi. Əraziyə
“Çiaur meşəliyi” adını rus inzibati idarəçiliyi vermişdi. Bu
toponimika “Car salnaməsində” “Cüyur” kimi təqdim olunurdu.3
1 ARDA,

f.379, s.1, iş 485, v.13; f.2502, s.2, iş 12, v.12 (arxa); iş 26, v.82-83
Yenə orada, f.379, s.1, iş 485, v.13; f.2502, s.2, iş 12, v.6, 94-94 (arxa);
ARDSPİHA, f.1, s.74, iş 198, v.136-136 (arxa)
3 Molla Məhəmməd Əl-Cari. Car Salnaməsi, s. 22
2

314

Yerli xalq arasında isə həmin məntəqə ümumi ad altında deyil,
ayrı-ayrı sahələrin (binə və talaların) adı ilə məşhur idi: Beşkən,
Çürülü-tala, Qarakişi-tala (gürcü və rus yazışmasında Siteliqori(qora)), Dərin-qobu, Osman-binə və s.
2) Sığnaq qəzasının şərq və cənub şərqində Şirək düzünün
Alzanyanı vadisi (Alazan çayının sağ sahili) – bu rayonda müna
qişə ərəfəsində Gürcüstanın Əkinçilik Naziri N. Xomerikinin
1918-ci ildə təqdim etdiyi arayışa əsasən 18554 desyatin,1 yəni
təqr. 20261 ha (sovetləşmədən sonra bu rəqəm 16337 desyatinə
(təqr. 17850 ha) enmişdi) torpaq sahəsi – şumluqlar, biçənəklər,
örüşlər indiki Zaqatala və Qax rayonlarının 21 kəndinin (Qan
dax, Mosul, Yengian, Əliabad, Varxiyan, Kiçik Lahıc, Zəyəm,
Tasmalı, Lələli, Kəndirqala, Padar, Kürdəmir, Kəpənəkçi, Muxax,
Sarıbaş, Sabunçu, Çardaxlı, Almalı, Qorağan, Kötüklü və
Muğanlı) ixtiyarında idi.2
Qeyd olunmalıdır ki, Şirək çölünün Zaqatala kəndlərinə məx
sus Alazanyanı vadisinin çarizm dövründə inzibati mənsubluğu
məsələsi nisbətən dolaşıqdır. Məsələ ondadır ki, müəyyən sənəd
lərdə vadinin Sığnaq qəzasına daxil olduğu qeyd edilsə də,
inqilaba qədərki bir sıra xəritələrdə sözügedən vadi Zaqatala
dairəsi hüdudları daxilində göstərilirdi.3 Rus müəlliflərindən
Poserbskinin məlumatına əsasən, dairənin cənub-qərb sərhədləri
“Şirək çölünün ətəklərinədək”, yəni Qaş (Kas) sıra dağlarınadək
uzanırdı.4
Gürcü əkinçilik nazirinin yuxarıda gətirilən arayışından bəlli
olurdu ki, Zaqatala kəndliləri, sadəcə, vadidən istifadəyə görə
vergini Tiflis quberniyasının müvafiq qurumlarına ödəyirdilər.
Lakin inzibati sərhədlərin qoyulması heç də qeyd olunan
kənd icmalarının sözügedən torpaq sahələrindən məhrum olması
ARDA, f.897, s.1, iş 6, v.25-26
ARDA, f.2502, s.1, iş 20, v.53, 65; s.2, iş 14, v.4; iş 19, v.136; f.379, s.1,
iş 485, v.15
3 Bu xəritələrdən bəziləri ilə tanışlıq üçün bax: “Карта Кавказа” - Москвич Г.Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу.
С приложением. Изд.23, - Петроград, редакция путеводителей, 1916
4 Посербский А. Очерк Закатальского округа – Кавказский календарь
на 1866 г.- Литературный отдел – Тифлис, 1865, с.8
1
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mənasını vermirdi. Əksinə, 1918-ci ilədək onlar həmin sahələr
dən maneəsiz istifadə etməkdə idilər. Vəziyyət, qeyd olunduğu
kimi, 1918-ci ildə gürcü respublikasının həmin sahələrə müna
sibətdə iddia irəli sürməsi ilə dəyişdi. Mübahisə predmeti haq
qında daha dolğun təsəvvür yaratmaq üçün hadisələrin əvvəlki
tarixinə müəyyən ekskurs etməyi zəruri bilirik.
Uzaq keçmişə varmadan, nisbətən yaxın tarixin bəzi fakt
larına nəzər salaq. Osmanlı hökmdarı III Əhmədin 1728-ci ildə
Car-Balakən camaatlıqlarına göndərdiyi fərmanda bu qurumun
ərazisi aşağıdakı şəkildə göstərilirdi: “Gürcüstan və Şirvana
hazırlıq görülən səfərlərdə tam şəkildə iştirakınızı boynunuza
götürdüyünüzə görə əvvəllər və hal-hazırda ixtiyarınızda olan
Cəbəl əl-Fəth və Kurtumanı, Şəki tərəfdən Qobu çay, Kaxet
tərəfdən Qabırrı çayı və Kavaz suyu ətrafında olan İnisel, Padar,
Axilo, Bəy-Əhmədli, Lələli sizə qarşı mərhəmət və lütfkarlı
ğımızın əlaməti olaraq mükafatınız olur”.1 Fərmanda adıçəkilən
Cəbəl əl-Fəth, çox güman ki, Böyük Qafqaz sıra dağlarını,
Kurtuman çayı isə Qara-Tuban çayını bildirirdi. Yeri gəlmişkən,
Zaqatala dairəsinin sərhədlərindən bəhs edərkən, Qara-Tuban
çayının dairəni Telavi qəzasından ayırdığını Poserbski də qeyd
edirdi.
Fərmanın gətirilən hissəsindən bəlli olur ki, göstərilən ərazi
lər, o cümlədən Qabırrı (İori) çayınadək ərazilər (yəni Şirək çölü)
artıq uzun zamandan bəri camaatlıqların tərkibində idi və türk
sultanı, sadəcə, mövcud status-kvonu etiraf edirdi. Yeri gəlmiş
kən, tarixən camaatlıqların şimal-qərb hüdudları faktiki olaraq
Gürcüstanın indiki Laqodexi rayonu ərazisini də əhatə edirdi:
sənədlərdə Qara-tuban çayının (hal-hazırda Laqodexi və Telavi
rayonları ərazisindən keçən çay) mahalın şimal-qərb sərhədi
kimi göstərilməsi də dediklərimizi təsdiqləyir.
XVIII əsrin gürcü tarixçisi və coğrafiyaşünası Vaxuştinin yaz
dığına görə, 1706-cı ildə Kaxetiya çarı David (İmamqulu xan)
Car-Balakən camaatlıqları ilə döyüşdə məğlub olduqdan sonra
Süleymanova S. Zaqatala tarix-diyarşünaslıq muzeyinin XVIII–XIX əsr
lərə dair arxeoqrafik sənədləri // Azərbaycan EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə,
hüquq seriyası, 1990, №4, s.54 Poserbski A. Göstərilən əsəri, s.8
1
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Şirək düzünün şimal-qərb ucqarında yerləşən Qarağacdakı (bu
yer adının gürcücə deyil, türkcə olması da ərazinin tarixi mən
subluğu haqqında mülahizə yürütməyə imkan verir) qərargahını
ölkəsinin içərilərinə köçürmək məcburiyyətində qalır. O zaman
dan etibarən kaxetin qoşunları Şirək yaxınlıqlarında strateji dayaq
məntəqəsinə malik deyildilər.1
Vaxuşti öz “Coğrafiya”sında gürcü dağlılarının onun zama
nında Şirək düzünə baş çəkmələrindən bircə yerdə olsa belə,
bəhs etmir. Eyni zamanda o, tuşinlərin qışda öz mal-qaralarını
saxladığı yeri göstərir – bu, Qərbi Kaxetiyadır.2
Gürcü hökmdarı II İraklinin 1782-ci ilin sentyabrın 24-də
tuşin mouravı Durmuşxanın adına göndərdiyi əmrdən bəlli olur
ki, XVIII əsrin sonlarında tuşinlər öz sürülərini qışda Şirəkdə
deyil, Kaxetiyada – Lopotis, Pankis və Alvan dərələrində sax
layırdılar.3
Tuşinlərin kütləvi şəkildə Şirək düzündə peyda olmaları XIX
əsrə təsadüf edirdi. Tuşin-pşav-xevsur mahalı rəisi knyaz Çelo
kayevin 1846-cı ildə canişin Vorontsova göndərdiyi raportunda
deyilirdi ki, “rus hökmranlığı bərqərar olduqdan və carlıların
basqınları təhlükəsi aradan qalxdıqdan sonra tuşin və pşav
maldarları Şirək düzünə gəlməyə başladılar”.4
Zubarev adlı müəllifin 1841-ci ilə aid məlumatında deyilirdi
ki, Telavi qəzasının şimal-qərb hissəsində əlçatmaz dağlarda
məskunlaşmış tuşin, pşav və xevsur tayfaları öz sürülərini Alvan
düzündə, Telavi şəhərindən 15 verst şimal-qərbdə yerləşən Allah
verdi monastırı (monastırın adının türkcə olması maraq doğurur)
yanında otarır, qışda isə öz mal-qaralarını Samux dərəsinə sürür
dülər.5
Вахушти Багратиони История Царства Грузинского – Тбилиси, 1976,
с.165-166
2
Царевич Вахушти География Грузии. Тифлис, 1904, с.132
3 ARDA, f.2502, s.1, iş 20, v.4
4 Yenə orada, v.4(arxa)-5
5 Зубарев Д. Поездка в Кахетию, Тушетию, Пшавию, Хевсуретию и
Джару-Белоканскую область – “Русский вестник”, 1841, т. II, №6 –
с.520-526
1
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Şirək düzündə gürcü dağlılarının tədricən məskunlaşması rus
hökumətini orada torpaq istifadəsi qaydası və münasibətlərini
tənzimləməyə vadar etdi: 1884-cü ilin iyunun 29-da dərc edilmiş
qanuna əsasən Şirəkdə, xeyli hissəsi Gəncə quberniyası və
Zaqatala dairəsi kəndlilərinin istifadəsində olan 107617 desyatin
torpaq tuşinlərə verilirdi; eyni zamanda Şirək çölünə bitişik
Eldar düzündə 5000 desyatin bir qrup gürcü mülkədarına bağış
lanılmış, 1887-ci ildən isə dağlı gürcülərin ixtiyarına keçmişdi.1
Bununla bərabər, Şirək düzünün Alazanyanı vadisi dairənin
21 kəndinin ixtiyarında qalmaqda idi. Rusiyanın Əkinçilik və
Dövlət əmlakı nazirliyinin Tiflis quberniya idarəsi 1880-ci illərdə
həmin vadini iki dəfə yalnız sözügedən kəndlər arasında, tam
olmayan və təqribi məlumatlara görə, aşağıdakı qaydada bölüş
dürmüşdü: Mosul kəndinə – 1155 desyatin, Əliabad – 1600 des.,
Verxian – 1155 des., Muğanlı – 1000 des., Padar – 154 des., Kəpə
nəkçi – 147 des., Yengian – 232 des., Kürdəmir – 80 des., Kiçik
Lahıc – 240 des., Tasmalı – 182 des., Zəyəm – 650 des. və s.2
Bu kəndlərin sakinləri hər bir desyatinə görə xəzinəyə müəyyən
məbləğdə vergi ödəyirdilər.3
1931-ci ilin iyulun 6-da keçirilmiş ərazi məsələrinə dair
Cənubi Qafqaz müşavirəsində torpaqölçən Çxenkelinin verdiyi
arayışdan bəlli olurdu ki, 1883-cü ildə Şirək çölünün layihə
planı tərtib edilmişdi. Orada №16 altında işarələnmiş təqr.
16000 hektar sahənin Zaqatala kəndlilərinin istifadəsinə veril
diyi dəqiq göstərilirdi.4
Bənzər vəziyyət digər ixtilaf ocağında – Çiaur meşəliyində
də müşahidə olunurdu. Zaqatala mahalının fəal ictimai-siyasi
xadimlərindən olan xalq məktəbləri müfəttişi İslam bəy Qəbulov
dairə haqqında 1919-cu ildə yazdığı arayış səciyyəli məqalə
sində qeyd edirdi: “Sabiq hökumətin vaxtında polis idarəsincə
məmləkəti idarə etmək üçün hökuməti-məzkurə “Laqodex” təs
miyyə olan (adlanan – Ş.R.) Zaqatala okruğu ilə Sığnaq qəzası
1 ARDA,

f.2502, s.1, iş 20, v.5-5 (arxa)
Yenə orada, v.53-53(arxa)
3 Yenə orada, f.897, s.1, iş 61, v.7-7 (arxa)
4 ARDA, f.2502, s. 2, iş 14, v. 20
2

318

arasında sərhəd qərar etmişdi. Halbuki hal-hazırda Laqodex
qəsəbəsi olan yer, əslində, Balakən ilə Qabaqçöl camaatlıqlarına
məxsus idi. Təqribən qırx sənə bundan əqdəm ruslar hər iki
camaatdan izin alıb müvəqqəti olaraq orada əsgər qışlası tikir”.
Qəbulov Laqodex qəsəbəsindən şimala və şimal-qərbə doğru 30
verst (təqr. 32 km) məsafədə, yəni Alazan çayının qollarından
olan Şilda çayınadək ərazidə bircə gürcü kəndi istisna olmaqla,
yalnız müsəlman kəndlərinin yerləşdiyini əsas gətirərək, israr
edirdi: “həmin yerlər irsən, ürfən (adətcə – Ş.R.) və qanunən
bizim torpağımızdır”.1
Müəllif həmin ərazilərdə gürcülərin məskunlaşmasını belə
izah edirdi: “…Dağıstan və Zaqatala okruğunun müsəlmanlarına
rus hökuməti kəm nəzərlə baxırdı, gürcülər xaç qardaşı olmaq
həsəbilə (olduğuna görə – Ş.F.) ruslara pənah gətirib, tədriclə
müttəhim müsəlmanlara təəllüq (aid – Ş.R.) yerləri tutub, özlə
rinə mülk edərək, ətrafdan dəxi gürcülər gətirdib, həmin qəsb
etdikləri yerləri öz millətdaşlarıyla iskan etməyə başladılar”.
Qəbulovun məqaləsində gətirilən informasiya digər mənbə
lərlə də təsdiqini tapır. Zaqatalanın ilk qubernatoru olmuş generalmayor Əliyar bəy Haşımbəyov daxili işlər nazirinə 1918-ci ilin
noyabrın 24-də göndərdiyi raportunda yazırdı: “Rus hökmran
lığının ilk dövrlərində balakənlilər və qabaqçöllülər sabiq Zaqatala
dairəsinin xəritədə Mazimçay, Abjit və Dərin-qobu çayları ilə
işarələnmiş şimal-qərb sərhədindən qərbə doğru yerləşən, əzəl
dən onlara məxsus şumluq torpaqlar və meşələrdən istifadə
etməkdə davam edirdilər, özü də onlara mənsub… sahələr
Şroma kəndindən Snori-sxali stansiyasına doğru indiki şossedən
yan ötərək, Qəbələ-su (bu çay hal-hazırda Laqodex rayonunun
ərazisindədir – Ş.R.) çayınadək uzanırdı, fəqət sonralar torpaqlar
və meşələr onların əlindən alınaraq, rus hökumətinin sərənca
mına əsasən, bəzi gürcü zadəganlarına (knyaz Çelokayevə və
başqalarına) verilmişdi”.2
Qəbulov İ. Konfrans dolayısı ilə Zaqatala məsələsi – “Azərbaycan”,
1919, 27 may, №189
2 ARDA, f.897, s.1, iş 6, v.52
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1919-cu ilin oktyabrın sonu – noyabrın əvvəlində Zaqatala
şəhərində sərhədlərin müəyyənləşməsinə dair ikitərəfli komissi
yanın iclasları oldu. Azərbaycan tərəfinin eksperti F. A.Şima
novskinin həmin müşavirəyə təqdim etdiyi məruzədə Çiaur
məntəqəsi ilə bağlı maraqlı bilgilər səsləndi: məntəqə ilə hələ
XIX əsrin 80-ci illərindən tanış olan Şimanovski o zaman meşə
sahəsindən yalnız qabaqçöllülərin istifadə etdiklərini təsdiqlə
yirdi. Gürcü sakinlər isə özgə əşya və ya mülkiyyətdən müəyyən
hüdudlar çərçivəsində yararlanmağı bildirən, sadəcə, servitut
hüququna malik idilər: bu, bəzi məntəqələrdən gürcü kəndlərinə
pulsuz taxta-şalban buraxılışında və meşədə biletlər üzrə malqara otarmasında təzahür edirdi. Şimanovski təsdiqləyirdi ki,
mübahisəli əraziyə rus və gürcü məskunlarının gəlişi yalnız
1905-ci ildən sonraya təsadüf edirdi.1
Gətirilən faktlar Qabaqcöl kənd cəmiyyətinin müxtəlif
illərdə hökumətə ünvanlanmış ərizələrində də təsdiqini tapır.
Məsələn, 1919-cu il 27 sentyabr tarixli diləkçədə qabaqçöllülər
Çiaur meşəliyinə olan hüquqlarını belə əsaslandırırdılar: “...xati
rəgəlməz çağlardan, yəni kəndimizin meydana gəlməsindən eti
barən şumluq və otlaqlarımıza bitişik meşə torpaq sahəsi bizim
cəmiyyətə məxsus idi... Mahalımızda rus hakimiyyəti bərqərar
olduqdan və meşəbəyi institutu daxil edildikdən sonra adı
çəkilən sahə Dövlət Əmlakı Nazirliyinin ixtiyarına keçdi və
Çiaur meşə məntəqəsi adı altında qeydiyyata alındı, amma eyni
zamanda… sabiq rus hökumətinin sərəncamına əsasən, yerli
meşəbəyiləri Çiaur meşəliyini müstəsna olaraq bizim cəmiyyətin
istifadəsinə verirdi və ora heç bir yad şəxsi buraxmırdılar”.2
1923-cü ilə aid sənəddə isə çar hökumətinin camaatlıqlardan
hələ XIX əsrdə alıb gürcü knyazı Çelokayevə verdiyi sahənin
ölçüsü dəqiqləşdirilirdi: 6000 desyatin.3
Mənbələrdən bəlli olur ki, birinci rus inqilabından sonra,
Stolıpin aqrar islahatı ilə əlaqədar qabaqçöllülərin torpaqlarında
Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Внешняя
политика (Документы и материалы) – Баку: Азербайджан, 1998 – sənəd
№251, s.389
2 ARDA, f.897, s.1, iş 61, v.14 (arxa)
3 Yenə orada, f.2502, s.2, iş 12, v.6
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(indiki Laqodex rayonunda) yeddi rus kəndi təşkil edilmişdi:
Novo-Alekseyevka, İllarionovka, Novo-Mixaylovka, Qrafskoye,
Voronsovka, Daşkovo, İvanovo. Gürcü kəndi Şroma da elə o
vaxtlar həmin rayonda salınmışd.1
1917-ci ildə ruslar faktiki olaraq qovulurlar və onların
boşalmış kəndlərini gürcülər zəbt edirlər. Bu hadisəni İ.Qəbulov
öz məqaləsində belə xatırlayırdı: “Hürriyyət olan gündən
gürcülər hər vasitə ilə olsa da, yuxarıda zikr olunan kəndlərdəki
mühacir xaxolları gah təhdid və gah təzyiq edərək, o yerlərdən
köçürüb, onların yerinə Kutais quberniyasından və qeyri yerlər
dən gürcü qardaşlarını gətirib, iskan etdilər (məskunlaşdırdılar –
Ş.R.). Təbiri-digərlə, gələcəkdə Zaqatal okruğunu qəsb etməyə
mənəvi və cismani bir qüvvə hazırladılar”.
Bənzər proseslər Şirək düzündə də cərəyan etməkdə idi:
1905-ci ildən sonra Alazanyanı bölgədə iki gürcü kəndi – Aşağı
və Yuxarı Kedi salınmışdı.2 1918–1920-ci illərdə Zaqatala kənd
lilərini Şirəkdən sıxışdırmaq işində gürcü hökuməti məhz bu
kəndlərə istinad edirdi.
Mənbələrdəki faktlarla yaxından tanışlıq söyləməyə əsas
verir: mübahisəli sahələrə dair göstərilən rəqəmlər – müvafiq
olaraq 4500 və 16337 desyatin məhz 1917 və sonrakı illərin
reallıqlarını əks etdirirdi. Halbuki yaxın keçmişdə zaqatalalılar
daha geniş torpaq massivlərinə sahib idilər.
Mübahisəli sahələr, əslində, 20-ci illərin ortalarınadək mahalın
kəndlərinin əsas torpaq fondu və başlıca dolanışıq mənbəyi idi.
Qabaqçöllülər 1923-cü il 27 dekabr tarixli ərizələrində bu
məqamı belə təsvir edirdilər: “… Bizim kənd icmamız Zaqatala
qəzası hüdudlarında əlverişli şum torpaqlarına malik deyildir,
ona görə də bizdə əkinçilik zəif inkişaf etmişdir, bizim meyvəli
bağlarımız da yoxdur… və kənd təsərrüfatımız yalnız iri mal
darlığa söykənir… Mübahisəli torpaqların əlimizdən alınması
bizim kəndliləri mal-qarasız, tikinti materiallarsız və hətta yanacaqsız
qoymalıdır, yəni … kəndliləri qəti surətdə müflis etməlidir”.3
1 ARDA,

f.897, s.1, iş 6, v.52 (arxa); f.970, s.1, iş 66, v.67
Yenə orada, f.970, s.1, iş 63, v.14
3 ARDA, f.2502, s.2, iş 12,v.6
2

321

Analoji vəziyyət Şirək düzündə də yaranmışdı: qeyd olunan
21 kəndin istifadəyə yararlı torpaqları Zaqatala mahalında deyil,
məhz Alazan vadisində idi.1
Zaqatala valisi Haşımbəyovun raportunda deyilirdi ki, rus
idarəçiliyi aradan qalxdıqdan sonra Çiaur məntəqəsindəki müba
hisəli sahə Gürcüstan və Azərbaycan arasında neytral zolağa
çevrilmişdi.2 Lakin belə vəziyət uzun sürmədi: həm Çiaur meşə
liyinin, həm də Alazanyanı vadinin inzibati cəhətdən Sığnaq
qəzasına aidiyyətindən yararlanan gürcü hökuməti, artıq 1918-ci
ilin sonu 1919-cu ilin əvvəlində həmin rayonlarda fəal şəkildə
öz nəzarətini bərqərar etməyə girişir.
Məhz o andan etibarən gürcü hakimiyyət dairələri Azərbaycan
kəndlilərinin öz əzəli torpaqlarından istifadələrini müxtəlif üsul
larla əngəlləməyə başlayır ki, bu da etnososial səciyyəli ixtilafa
təkan verir.
Qeyd etməliyik ki, əgər qabaqçöllülər və balakənlilər, hətta
rus köçkünlərinin gəlişindən sonra da Çiaur meşəsindən sərbəst
istifadə edə bilirdilərsə, Gürcüstan respublikasının meydana çıx
ması ilə onların bu imkanı xeyli məhdudlaşır. 1919-cu ilin
yanvarından gürcü hökuməti Çiaur meşəsində ağacların seyrəl
məsini bəhanə gətirərək, qabaqçöllülərin oraya girişinə maneələr
yaratmağa başlamışdı,3 halbuki bu seyrəlmə məhz gürcü miq
rantlarının təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsi idi: bu minvalla onlar
əkinəyararlı torpaqlar əldə etmək istəyirdilər.4
Şirək düzündə isə gürcü hökuməti 1918–1919-cu ilin qışında
hər desyatinə görə ödənilən verginin ölçüsünü 15 dəfə qaldır
mışdı. Yeni vergi stavkası Zaqatala kəndliləri üçün çox yüksək
olduğundan, 1919-cu ilin payızına doğru onların Gürcüstan dövlət
xəzinəsinə 1 milyon 845 min manat məbləğində borcu yağıl
mışdı. Bu borcu bəhanə gətirən gürcü hakimiyyəti zaqatalalı
ların həmin torpaqlardan istifadəsini əngəlləyirdi və paralel
1 ARDA,

f.2502, s.1, iş 20, v.53; ARDSPİHA, f.1 s.74, iş 198, v.151-151 (arxa)
Yenə orada, f.897, s.1, iş 6, v.53
3 Yenə orada, iş 105, v.24
4 Yenə orada, v. 26, 186; iş 61, v.14
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olaraq ərazini sosial-iqtisadi cəhətdən mənimsəmək üçün oraya
təcili qaydada maldar tuşinləri köçürürdü.1
Gürcü hakimiyyət orqanlarının bütün bu tədbirləri, habelə
gəlmə gürcülərin təhrikanə əməlləri sərhəd zolağında qətl və
qarət hallarına səbəb olurdu. Mövcud şəraitdə qarşıdurmanın
kəskinləşməsinin qarşısını almağa yönəlmiş ilk əməli cəhdi
Zaqatala qubernatoru Haşımbəyov edir: onun təşəbbüsü ilə
1918-ci ilin noyabrın 8-də Qabaqçöl kəndində Sığnaq qəza
hakimiyyət orqanlarının iştirakı ilə iclas keçirilir.2 Orada
Haşımbəyov kompromis təklif irəli sürür: iki dövlət arasında
qəti sərhəd bərqərar edilənədək Çiaur meşəliyindən Zaqatala
sakinlərinin istifadə etmələrinə icazə verilməli, həmin istifadəyə
görə yığılan məbləğ isə iki dövlət arasında bölünməlidir.
Gürcü nümayəndələri bu təkliflə razılaşaraq, müvafiq məslə
hətləşmələrdən sonra birgə müşavirə təşkil etməyə söz verdilər.
Lakin sözügedən müşavirə gürcü tərəfinin ona maraq göstərmə
məsi üzündən baş tutmadı.
Haşımbəyov Çiaur meşəsindən qabaqçöllülərin istifadəsini
təmin etmək məqsədi ilə 1919-cu ilin əvvəllərində iki dəfə
sərhədyanı zonaya getmiş və orada yerli gürcü hakimiyyət
nümayəndələri ilə görüşmüşdü. O hətta meşədən istifadəyə dair
Sığnaq qəza hakimiyyətinin razılığını da almışdı.3
Fəqət mərkəzi gürcü hökumətinin mübahisəli torpaqlar
məsələsinə dair öz strateji xətti var idi və bu xətt yerli orqanların
yuxarıda qeyd olunan bəzi güzəştli addımlarını heçə endirirdi.
1919-cu ilin fevralın 12-də Haşımbəyov təəssüf hissi ilə daxili
işlər nazirinə yazırdı: Çiaur məntəqəsində – Beşkənd sahəsində
və onun ətrafında gürcü hökumətinin sərəncamı ilə meşə qırılırdı
və yerində məskənlər salınırdı.4
Yeri gəlmişkən, gürcü hökuməti mübahisəli əraziləri öz
soydaşları ilə məskunlaşdırmaqla iki əsas məqsəd güdürdü:
1 ARDA,

f.897, s.1, iş 61, v.3, 7-8; f.970, s.1, iş 66, v.70-71
orada, f.897, s.1, iş 6, v.52 (arxa)-53
3 Yenə orada, f.894, s.4, iş 60, v.38
4 Yenə orada, f.897, s.1, iş 105, v. 26, 186
2 Yenə
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1) Həmin ərazilərin etnik balansını öz xeyrinə dəyişdirməklə
o torpaqlara və onların iqtisadi resurslarına yiyələnmək,
2) Ən əsası Gürcüstanda gercəkləşdirilən aqrar islahatla
bağlı mühüm sosial vəzifəni həll etmək.1
Aqrar islahat gedişində gürcü hökuməti ilk növbədə torpaq
sızlıqdan əziyyət çəkən Kutaisi quberniyasından olan kəndliləri,
habelə dağlıq bölgələrdə yoxsul həyat keçirən tuşin maldarları
ölkənin şərq rayonlarına, o cümlədən mübahisəli ərazilərə
köçürürdü. Bu amil qabaqçöllülərin 1919-cu ilin sentyabrın
27-də valiyə ünvanladıqları ərizədə də qeyd olunurdu: “Hərçənd
gürcü hökuməti Çiaur meşəliyindən maneəsiz istifadə haqqında
sərəncam versə də, həqiqətdə nə yerli hakimiyyət, nə əhali
(gürcülər nəzərdə tutulur – Ş.R.) adıçəkilən məntəqəni ayrı-ayrı
sahələrə bölməkdən və oranı gəlmə gürcülərlə məskunlaşdır
maqdan əl çəkmirdi. Onlar öz əməllərini onlarda baş verən aqrar
islahatla izah edirdilər…”.2
Yeri gəlmişkən, gürcü aqrar islahatı gedişində bir ailəyə
düşəcək maksimum torpaq norması 7 desyatin (təqr. 7,65 hektar)
müəyyən edilmişdi. Əgər bu rəqəmdən çıxış etsək, onda Çiaur
meşəliyinin və Alazanyanı vadinin mənimsənilməsi nəticəsində
bizim təqribi hesablamalarımıza görə, 15000 yaxın torpaqsız
kəndliyə zəngin həyat bəxş etmək olardı. Norma aşağı salındığı
təqdirdə belə, təqribən 30-50 min gürcü kəndlisinin güzəranı
kifayət qədər təmin olunacaqdı. Amma bu firavanlıq zaqatalalı
ların iqtisadi cəhətdən müflisləşməsi bahasına əldə olunmalı idi.
1919-cu ilin martından etibarən münaqişə çərçivəsində yeni
süjet xətti – Mazımçay postu uğrunda mübarizə başlayır.
Məsələnin mahiyyəti qısaca olaraq aşağıdakılardan ibarət idi.
Mazımçay Alazan çayının qollarından olub, şimal-qərb səmtində
Zaqatala dairəsini Sığnaq qəzasından qismən ayıraraq, inzibati
sərhəd kimi çıxış edirdi. Hələ rus hakimiyyəti dövründə həmin
çayın sağ sahilində, yəni Sığnaq qəzasına aid hissədə,
1 Gürcüstanda keçirilən aqrar islahatla bağlı bax: Мицхулава И.А.
Аграрно-крестьянский вопрос в Грузии в 1900-1921 гг. – Тбилиси,
Мецниереба, 1978, с.289-308, 341-346.
2 ARDA, f.897, s.1, iş 61, v.15
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“Enfiaciansın bağı” adlı yerdə hərbi-keşikçi postu yerləşdirilmişdi.
Postun yerləşdiyi ərazi böyük strateji əhəmiyyətə malik idi: o,
Azərbaycan, Dağıstan və Gürcüstan hüdudlarının kəsişməsində,
Laqodex qəsəbəsinə olduqca yaxın bir yerdə mövqe tutmaqla,
geniş ərazini nəzarət altında saxlamağa imkan verirdi. Bu amili,
həmçinin sözügedən mövqenin Qabaqçöl və Balakən icmala
rının istifadə torpaqlarına daxil olmasını nəzərə alan Azərbaycan
hökuməti hələ 1918-ci ildə orada öz postunu qoymuşdu.1 İlk
vaxtlar öz daxili işlərinə başı qarışmış gürcü tərəfi bu fakta
əhəmiyyət vermirdi. Lakin 1919-cu ilin əvvəllərində o, yaranmış
daxili və xarici vəziyyəti əlverişli bilib, hərəkətə keçir.
Martın 21-də Azərbaycan Nazirlər Şurasına Zaqatala valisi
Haşımbəyovdan həyəcanlı teleqram daxil oldu: Sığnaq qəzasının
Laqodex sərhəd dəstəsinin komandiri Liladze Mazımçayın sağ
sahilindəki Azərbaycan keşikçi postuna postun təcili surətdə
götürülməsi barədə ultimatum təqdim etmişdir. Gürcülər həm
çinin Alazan çayındakı öz postlarını Ulqam çayının sağ sahilinə
(sol sahilində Azərbaycan sərhəd mühafizə dəstəsi yerləşirdi)
köçürmək niyyətində idilər.2 Arayış üçün qeyd edək ki, Ulqam
çay Mazımçaydan qərbdə və cənub-qərbdə axır və Çiaur meşəli
yinin cənub hissəsini Zaqatala kəndlərindən qismən ayırırdı.
İclas Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər qətiyyətli
ovqata kökləndiyini göstərdi: Daxili İşlər nazirinə lazım gələrsə,
silahlı qüvvə tətbiq etmək səlahiyyətləri verilmişdi. Nazir də
bununla əlaqədar Zaqatala valisinə zəruri tədbirlər almağı sərən
cam etdi.3
Martın 24-də Xarici İşlər naziri A.Ziyadxanov Azərbaycanın
Tiflisdəki diplomatik nümayəndəliyinə insidentlə bağlı teleqram
vurdu. Orada Azərbaycan tərəfinin hadisələrin müxtəlif, o cüm
lədən konfrontasion inkişaf ssenarisinə hazır oluduğu bəyan
edilirdi: “Mövcud vəziyyətin zorakı yolla dəyişdirilməsinə
ARDA, iş 105, v.53, 150; f.894, s.4, iş 60, v. 157; Азербайджанская
Демократическая Республика (1918-1920). Внешняя политика..., sənəd
№251, s.387
2 ARDA, f.897, s.1, iş 105, v. 53
3 Yenə orada, f.894, s.1, iş 12, v.3 (arxa)
1

325

yönəlmiş hər növ cəhd olduqca ağır və arzuolunmaz nəticələrə
gətirib çıxara bilər”.1
Martın 30-da gürcü sərhəd dəstəsinin komandiri Balakən
məntəqə rəisinə postu götürmək barədə növbəti ultimatum təq
dim etdi. Haşımbəyov danışıqlar üçün quberniya jandarmeriya
sının rəisi Ş.Dibirovu sərhəd zolağına ezam edir. O, gürcü rəisinə
postun yerinin dəyişdirilməsinin qeyri-mümkün olduğunu qətiy
yətlə bildirir.2
Yeri gəlmişkən qeyd etmək istərdik ki, “Mazımçay məsələ
sinin” necə çözüləcəyindən, əslində, hansı dövlətin Çiaur məntə
qəsinə və hətta Alazanyanı vadiyə son nəticədə nəzarət edəcəyi
asılı idi.
1919-cu ilin baharında gürcü hökuməti ixtilafın kəskinləşmə
sinə getmədi. Ş.Dibirovun apardığı danışıqlar uğurla nəticələndi:
aprelin 5-də Gürcüstan sərhəd qoşunlarının 2-ci Sığnaq bölmə
sinin komandiri Haşımbəyova göndərdiyi təliqədə sərhədlərin
qəti təsbitinə qədər postların öz əvvəlki yerlərində qalması
barədə göstəriş verdiyini bildirdi.3 Sığnaq sərhəd strukturunun bu
qərarı haqqında Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi aprelin 28-də
Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyini məlumatlandırdı.4
Gürcü hökumətinin bu addımı, sadəcə, müvəqqəti taktiki
manevr idi və xarici siyasi faktordan irəli gəlirdi: 1919-cu ilin
fevralında Denikin ordusu həm Dağıstan, həm də Qara dəniz
istiqamətində hücuma keçmişdi. “Könüllülər” gürcü hərbi hissə
lərini döyüşlə Soçi dairəsindən vurub çıxarmış, Qaqra şəhərini
tutmuş və Suxumiyə doğru irəliləməyə cəhd göstərmişdi.5 Bu
cür şəraitdə, təbii ki, gürcü hakim dairələri Azərbaycanla müna
sibətlərin pisləşməsində maraqlı deyildilər.
1 ARDA,

f.897, s.1, iş 105, v.48-51
Yenə orada, f.894, s.4, iş 60, v.254-254 (arxa)
3 Yenə orada, v.156
4 Yenə orada, f.897, s.1, iş 105, v.81
5 Адамия В.И. Из истории английской интервенции в Грузии (19181921 гг.) – Сухуми: Абгосиздат, 1961, с. 78-79; Воронович Н.В. “Зеленые”
повстанцы на Черноморском побережье – Деникин, Юденич, Врангель.
Мемуары. Составил С.А.Алексеев – М-Л.: Госиздат, 1927, с. 168-169
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1919-cu ilin yayında, Azərbaycan-gürcü müttəfiqliyinin
dolğun cizgilər kəsb etdiyi bir zaman Gürcüstan hakimiyyəti
bəhs etdiyimiz ixtilaf çərçivəsində dostluğa sığışmayan addımlar
atırdı: o, qabaqçöllülərin müxtəlif bəhanələrlə Çiaur meşəsindən
istifadələrinə maneçilik törətmək səylərindən, onların ora giri
şini faktiki yasaqlama tədbirlərinə keçmişdi. Nəticədə qabaqçöl
lülərin İllarionovka, Daşkovo, Voronsovka kəndlərində məskun
laşmış gürcü miqrantlar, habelə aqrar islahatı həyata keçirən
torpaq komissiyası üzvlərinə hücumları çoxalmışdı.1
Zaqatalanın yeni qubernatoru M.Şahmalıyevin sərhədlər
məsələsinin həllinədək torpaqölçmə işlərinin dayandırılması və
torpaqların Zaqatala və Sığnaq sakinlərinin ümumi istifadəsində
saxlanılması təkliflərini gürcü tərəfi rədd etmişdi.2
Gürcü hökuməti Şirək rayonunda da analoji surətdə hərəkət
edirdi: 1905-ci ildən sonra salınmış Aşağı və Yuxarı Kedi gürcü
kəndləri öz hökumətlərinin dəstəyi isə zaqatalalıların Alazanyanı
vadidəki torpaqlarından istifadəsinə hər vəchlə mane olurdu.3
M.Şahmalıyev Daxili İşlər nazirinə sentyabrın 1-də göndər
diyi təliqədə Zaqatala əhalisinin əhvali-ruhiyyəsini belə ifadə
edirdi: “Belə bir şəraitdə silahlı toqquşma qaçılmazdır və onu…
uzaqlaşdırmaqdan ötrü mən xeyli səy sərf edirəm, çünki …
sərhədi Balakən məntəqəsinin həyəcanlı və qətiyyətli əhalisinin
keçməsi üçün azacıq zəiflik yetər. Balakənliləri… Əliabad və
Almalı əhalisi dəstəkləyəcək”.4
Gürcü tərəfinin münaqişəyə dair seçdiyi taktiki xətt, müttə
fiqlik münasibətləri fonunda yalnız ilk baxışdan paradoksal
görünə bilər. Lakin hadisələrin daha geniş kontekstdə nəzərdən
keçirilməsi həmin taktikanın məntiqini ortaya çıxarır.
Məsələ onda idi ki, 1919-cu ilin sentyabrın sonlarında Azər
baycan xarici-siyasi sferada növbəti gərginliklərlə üzləşmişdi.
1919-cu ilin sentyabrın 21-də “könüllülərin” donanmasının
vitse-admiralı Gerasimov Azərbaycan rəsmilərinə “Azərbaycan
1 ARDA,

iş 105, v.160; f.970, s.1, iş 66, v.70
Yenə orada, f.970, s.1, iş 66, v.71
3 Yenə orada, f.894, s.4, iş 60, v.104-105; f.970, s.1, iş 66, v.64
4 Yenə orada, f.894, s.4, iş 60, v.106-106 (arxa)
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hərbi və ticarət donanmasının Xəzər dənizində üzməsinin yol
verilməzliyi” haqqında bəyanat təqdim etdi.1 Denikin təhlükəsi
nin növbəti aktuallaşmasından xəbər verən bu akt Azərbaycan
hökumətini şimal istiqamətində hərbi səylərini intensivləşdir
məyə məcbur edirdi.
Paralel olaraq Zəngəzurda ermənilər sentyabrın əvvəllərindən
başlayaraq, azərbaycanlı əhalini sistemli şəkildə məhv etməyə
başlamışdılar. Bu, bölgəyə Azərbaycan qoşunlarının göndərilməsi
zərurətini doğurmuşdu.2
“Könüllü Ordu” rəhbərliyinin və ermənilərin, çox güman ki,
uzlaşdırılmış çıxışlarının Azərbaycan üçün doğurduğu hərbisiyasi çətinliklər, aydın məsələdir ki, gürcü hökuməti tərəfindən
də diqqətlə izlənilirdi: çox güman ki, son hadisələri ətraflı təhlil
edən gürcü strateqləri Mazımçay mövqeyi ilə bağlı planların
gerçəkləşməsi üçün münasib vaxtın yetişdiyini qərara almışdılar.
1919-cu ilin sentyabrın 24-də 30 nəfərlik gürcü sərhəd
mühafizəsi çətinlik çəkmədən Mazımçay postunu ələ keçirdi,
çünki belə əhəmiyyətli mövqeyi cəmi 2 Azərbaycan keşikçisi
qoruyurdu.3 İxtilaf yerinə həmin gün gəlmiş Zaqatala valisinin
köməkçisinin postu təmizləmək barədə tələblərini gürcü zabiti
qətiyyətlə rədd etdi.
“Mazımçay insidenti” vəziyyəti olduqca kəskinləşdirdi:
nəzərdən keçirdiyimiz münaqişə çərçivəsində tərəflər arasında
hərbi konfrontasiya ehtimalı hələ bu qədər real olmamışdı. Hətta
biz söyləyə bilərik ki, bu hadisə 1918-ci ilin yayında Borçalı və
Qarayazıda baş vermiş ixtilaflardan sonra Azərbaycan və
Gürcüstan respublikalarını ikinci dəfə lokal müharibə həddinə
gətirib çıxarmışdı.
Laqodexdə yerli hakimiyyət orqanları səviyyəsində sentyab
rın sonlarında danışıqların getdiyi zaman çoxlu sayda qabaq
çöllü kənd məscidinin hasarı yanında toplaşaraq, silahlı çıxışa
1 ARDA, s.10, iş 86, v.61-62, 72; Azərbaycan tarixi (7 cilddə). Beşinci
cild – Bakı, Elm, 2001, s.378-379
2 Süleymanov M. Azərbaycan Ordusu… s.374-375
3 ARDA, f.970, s.1, iş 61, v.13-14
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hazırlaşırdı.1 Yalnız böyük səylər hesabına onun qarşısını almaq
mümkün oldu.
Eyni zamanda Azərbaycanın yerli hakimiyyət orqanları hərbi
qarşıdurmaya hazırlaşırdılar. M.Şahmalıyevin Gəncəyə getməsi
ilə əlaqədar onu əvəz edən Ş.Dibirov sentyabrın 24-də Laqodex
zemstvosu sədrinə yazırdı: “Sərhəd keşik dəstəsinin Mazımçay
postuna qayıtması haqqında sərəncam verilmişdir və Gürcüstan
Respublikası məmurları tərəfindən hər cür maneə hərbi toq
quşma doğuracaqdır”.2
Lakin yuxarıda deyildiyi kimi, ölkənin üzləşdiyi xarici-siyasi
və hərbi problemlər Azərbaycan hökumətini öz yeganə müttəfiqi
ilə konfrontasiyadan yayınmağa məcbur edirdi. Tezliklə Azər
baycan hökumətinin və diplomatik nümayəndəliyin xətti ilə
Dibirova silahlı toqquşmaya qətiyyən yol verməmək tapşırıldı.3
Nəticədə Dibirov geriyə addım atmalı oldu: sentyabrın 26-da
silah tətbiqi ilə postu qaytarmağı qadağan etdi və qabaqçöllü
lərin Çiaur meşəliyində sahələr tutmasına son qoyulması barədə
göstəriş verdi.4
İkinci Mazımçay insidentinin baş verdiyi dövrdə Zaqatala
quberniyasının Gürcüstanla on kilometrlərlə uzanan sərhədini
cəmi 40 nəfərdən ibarət keşikçi dəstəsi mühafizə edirdi.5 Bundan
əlavə, 1919-cu ilin sentyabrın sonlarında Zaqatala alayı tədricən
bölgədən çıxarılaraq Zəngəzura göndərilirdi.6
Bölgədə silahlı qüvvələrin kafi sayda olmaması Azərbaycan
tərəfinin resurs potensialını əskildirdi və onun münaqişəyə dair
siyasi fəaliyyət strategiyasına mənfi təsir göstərirdi.
Mazımçay postunun ələ keçirilməsi gürcü tərəfinə mübahi
səli ərazilərdən zaqatalalıları daha fəal şəkildə sıxışdırmağa imkan
1 ARDA,

f.897, s.1, iş 61, v.14-15
Yenə orada, f.894, s.4, iş 60, v.155-155 (arxa)
3 Yenə orada, v.113; f.897, s.1, iş 105, v.71
4 Yenə orada, f.897, s.1, iş 105, v.186, 189
5 Yenə orada, f.894, s.3, iş 17, v.79
6 Yenə orada, f.894, s.3, iş 17, v.79
2
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verirdi. Məsələn, oktyabrda gürcü hökuməti zaqatalalılardan dörd
gün ərzində Şirək düzünü tərk etməyi tələb etmişdi.1
Qeyd etdiyimiz kimi, 1919-cu ilin oktyabrın sonlarında müba
hisəli torpaq sahələri məsələsinin müzakirəsi üçün Zaqatalada
Azərbaycan – Gürcüstan beynəlxalq komissiyası işə başladı.
Azərbaycan tərəfinin Mazımçay postundan imtinası komissiya
nın oktyabrın 29-da keçirilmiş ikinci iclasında rəsmiləşdi. Orada
gürcü nümayəndəsinin təklifi ilə belə bir qətnamə qəbul olundu:
sərhəd postu hər dövlətin öz ərazisində olmalıdır, ona görə də
“Azərbaycan postunun Mazımçayın sol sahilində yerləşməsi…
düzgün olardı”.2
Beynəlxalq komissiya mübahisəli torpaq sahələri məsələsinə
də baxdı. Çiaur meşəliyi ilə bağlı bir nəticə hasil olmasa da,
Şirək məsələsində müəyyən irəliləyiş nəzərə çarpırdı: gürcü
hökuməti Zaqatala sakinlərinin Alazanyanı vadidəki torpaqla
rından hələlik çıxarılmamalarına razılığını verirdi.3 Son ifadə,
əslində, vəziyyətin müvəqqətiliyinə eyham idi.
Mübahisəli məsələlərin qarşılıqlı məqbul şərtlər əsasında həll
edilməməsi, habelə gürcü hakimiyyət orqanlarının və gəlmə
gürcülərin məqsədyönlü şəkildə Zaqatala sakinlərinin torpaq
hüquqlarını pozması münaqişə rayonlarında zorakılıq hallarının
artmasına səbəb olmuşdu. 1919-cu ilin son ayları münaqişə tərəf
lərinin qarşılıqlı hücumları və ittihamları şəraitində keçmişdi.
Məsələn, Gürcüstanın xarici işlər idarəsinin başçısı öz azər
baycanlı həmkarına noyabrın 10, 14 və 21-də göndərdiyi təliqə
lərində qabaqçöllüləri torpaq sahələrini ələ keçirməkdə, mal-qara
oğurlamaqda, yerli əhalini qarət etməkdə suçlayırdı.4 Halbuki
bir çox hallarda məhz gəlmə gürcülərin hərəkətləri zaqatalalıları
zorakılığa təhrik edirdi. Məsələn, Çiaur meşəliyinin Sitelqora
(Qarakişi-tala) adlı sahəsi müstəsna qabaqçöllülərin istifadəsində
idi. 1919-cu ilin sonunda həmin rayonda öz qoyun sürüləri ilə
tuşinlər peyda oldular və qabaqçöllüləri otlaqlardan sıxışdırıb
1 ARDA,

s.4, iş 60, v.157; f.897, s.1, iş 61, v.16-16 (arxa)
АДР (1918-1920). Внешняя политика... sənəd №251, s.387
3 Yenə orada, s.393.
4 ARDA, f.897, s.1, iş 105, v.228, 231, 243
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çıxarmaq niyyətinə düşdülər. Nəticədə zor gücünə onların özləri
ərazidən kənarlaşdırıldılar.1
Tuşinlər Şirək düzündə də fəallaşaraq, oradan Azərbaycan
təbəələrini qovmağa çalışırdılar. Öz məhsullarını Gürcüstan
ərazisinə – Sığnaq qəsəbəsinə və Snori-sxali stansiyasına aparıb
satan Zaqatala sakinləri sistematik qarətlərə məruz qalırdılar.2
1920-ci ilin yanvarında Zaqatala qubernatoru təyin edilmiş
B.Mallaçixanov fevralın 28-də Daxili İşlər nazirinə ünvanladığı
təliqəsində qabaqçöllülərin əkin sahələrinin gürcü hərbi hissələri
tərəfindən tutulmasından bəhs edirdi. Qubernator, yeni təsərrüfat
mövsümünün yaxınlaşması ilə əlaqədar, bu amilin vəziyyəti
partlayış həddinə çatdıra biləcəyindən ehtiyatlanırdı. Onun söz
lərinə görə, o günlərdə gürcülərin qabaqçöllülər haqqında kina
yəli ibarəsi ağızdan-ağıza dolaşmaqda idi: “qabaqçöllülər öz
sahələrini əkmişlər, biçini isə başqaları (yəni gürcülər) edəcək
lər”.3
Lakin region ətrafında cərəyan edən proseslər, habelə zaqata
lalıların qətiyyətli mövqeyi gürcü hökumətinin münaqişənin
sonrakı eskalasiyasına getməməsini şərtləndirdi. Bu, özünü bəzi
güzəştli addımlarda göstərdi: məsələn, 1920-ci ilin baharında
gürcü hökuməti zaqatalalıların Şirəkdəki şum və əkin işlərinə
maneə törətmədi. Mənbələr birbaşa şahidlik etməsə də, analoji
halın Çiaur məntəqəsində də yarandığını ehtimal edə bilərik:
qabaqçöllülərin 20-ci illərdə təqdim etdikləri ərizələrindən, hər
halda, belə təəssürat aşılanır.4
Beləliklə, Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarının müs
təqil mövcudluq illərində Çiaur meşəliyi və Şirək düzündə
Zaqatala kənd icmalarına məxsus torpaq sahələri məsələsi öz
həllini tapmadı. Azərbaycan tərəfinin həmin sahələri Azərbaycan
Respublikasına birləşdirmək səyləri baş tutmadı. Gürcü tərəfinin
ARDA, f.894, s.1, iş 12, v.108-108 (arxa)
Yenə orada, f.970, s.1, iş 103, v.15
3 ARDSPİHA (Azərbaycan Respublikası Siyasi Partiyalar və İctimai
hərəkatlar arxivi), f.277, s.2, iş 51, v.33-34
4 ARDA, s.2, iş 12, v.6, 94-94 (arxa); ARDSPİHA, f.1, s.74, iş 198, v.150152 (arxa).
1
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münaqişədə riayət etdiyi davranış xəttini sözügedən torpaqların
öz həqiqi sahiblərindən tədricən almaq və demoqrafik və iqtisadi
baxımdan mənimsəmək planları müəyyən edirdi.
Zaqatala sakinlərinin sözügedən torpaqları itirməsinin təməli
məhz 1918–1920-ci illərdə qoyulmuşdu; o dövrdə həmin ərazilər
üzərində nəzarətini bərqərar etmiş Gürcüstan artıq 20-ci illərin
ortalarından etibarən, yəni sovetləşmədən sonra onları qəti surətdə
özününküləşdirməyə müvəffəq oldu.

§3. Zaqatala Zakfederasiya dövründə
1. 1921–1923-cü illərdə Azərbaycan-Gürcüstan sərhədlə
rinin müəyyənləşdirilməsində Zaqatala məsələsi
XX əsrin 20-30-cu illərinin əvvəlləri Cənubi Qafqazın milliərazi mərzlənməsi (ayrılması) baxımından son dərəcədə əhəmiy
yətli bir dövrü idi. Faktiki olaraq o illərdə hər üç respublikanın
sərhəd və əraziləri, əsasən, təsbit edilmiş və regionun vərdiş
etdiyimiz siyasi-coğrafi siması təşəkkül tapmışdı.
Milli-ərazi mərzlənməsi prosesi üç Qafqaz respublikası
arasında məhz Azərbaycan üçün ağır və ağrılı cərəyan edərək,
əhəmiyyətli ərazi itkiləri ilə müşayiət olunmuşdu. İqtisadi planda
Azərbaycan regionun aparıcı respublikası – lokomotivi və qon
şularının donoru idi. Siyasi planda isə formalaşmaqda olan
Cənubi Qafqaz dövlətçilik sistemində Azərbaycan qonşularına
nisbətən daha zəif təsir bağışlayırdı: o, öz milli mənafelərinin
müdafiəsində daha az ardıcıl və məqsədyönlü mövqe tuturdu.
Bu, onunla şərtlənirdi ki, əgər digər Qafqaz respublikalarının
rəhbərliyində titul millətin nümayəndələri qeyd-şərtsiz dominant
mövqe tuturdularsa, Azərbaycanın partiya-dövlət elitası bəhs
etdiyimiz dövrdə etnik cəhətdən daha rəngarəng idi və yerli
zəminlə çox vaxt bağlı olmurdu. 20-30-cu illərdə azərbaycan
lılar nəinki Cənubi Qafqazın, hətta öz respublikalarının belə
hakimiyyət strukturlarında saylarına müvafiq surətdə təmsil
olunmamışdılar. Nərimanovun Azərbaycandan uzaqlaşdırılma
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sından sonra uzun müddət respublikada partiya işinə qeyriazərbaycanlı və kənardan gəlmə şəxslərin rəhbərlik etməsi isə
artıq müəyyən tendensiyadan xəbər verirdi.
Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq, qeyd etdiyimiz
amillə əlaqədar Azərbaycan 20-30-cu illərdə titul etnosun milli
dövlət qurumundan daha çox müəyyən dövlətin inzibati-ərazi
vahidini xatırladırdı. Yalnız çox-çox sonralar – 50-ci illərdə,
Azərbaycanda yerli kadrlar zümrəsinin idarəetmə strukturlarında
tədricən üstünlük qazandığı, milli özünüdərkin isə yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm basdığı bir şəraitdə vəziyyət dəyişməyə üz
tutdu. Azərbaycan milli dövlətçiliyinin bərpasının praktiki əsasları
isə H.Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəlişindən sonraya – 70-ci
illərə təsadüf edirdi.
Sözügedən illərdə Azərbaycan və Gürcüstan arasında sərhəd
lərin və ərazilərin təsbiti də olduqca mürəkkəb proses olub,
dramatik kolliziyalarla müşayiət olunmuşdu. Bu prosesin ilk
mərhələsi 20-ci illərin əvvəllərinə təsadüf edirdi.
1921-ci ilin iyunun sonlarında Tiflisdə Cənubi Qafqaz respub
likalarının daxili sərhədlərinin nizama salınması üzrə konfrans
öz işinə başladı. Konfrans iyul ayının 5-də F.Maxaradze və
N. Nərimanovun imzası ilə Azərbaycan və Gürcüstan arasında
sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsinə dair beş maddədən ibarət
qətnamə qəbul etdi.
Qətnamənin ikinci maddəsi Azərbaycanla Gürcüstan ara
sında sərhədləri ümumi qaydada müəyyən edirdi. Sözügedən
anlaşma iki respublika arasında etnososial mülahizələrə istinadən,
daha ədalətli sərhədlərin qoyulmasını bəyan edirdi. Faktiki
olaraq bu sənədlə çarizmin ədalətsiz bölgüsü nəticəsində Tiflis
quberniyası tərkibinə keçmiş bəzi əzəli Azərbaycan torpaqla
rının Azərbaycana qaytarılmasına start verilirdi
N.Nərimanov – F.Maxaradze sazişinin dördüncü maddəsi
Zaqatala mahalına həsr edilmişdi. Ona əsasən Gürcüstan SSR
dairəyə olan hər hansı iddiasından əl çəkirdi və bu barədə
Gürcüstan İnqilab Komitəsi müvafiq bəyanat verməli idi.1
1 ARDA,

f.28, s.1, iş 78, v.6-6 (arxa); f.2502, s.2, iş 3, v.1-1(arxa)
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Tezliklə 5 iyul sazişinə uyğun olaraq, Ə.Abbasov (Azərbay
can) və V.Kandelakinin (Gürcüstan) sədrliyi altında xüsusi
qarışıq komissiya yaradıldı. Bu komissiya əsasən Qarayazı,
Eldar və Çatma düzlərində Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinin
demarkasiyası ilə məşğul oldu.
Komissiyanın gəldiyi qənaətlər noyabrın 15-də Azərbaycan
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri Muxtar Hacıyev və Gür
cüstan İnqilab Komitəsinin sədri Budu Mdivani arasında imza
lanmış yeni sazişdə ifadəsini tapdı.1 Bu sazişdə iki respublika
arasında sərhədlər Nərimanov-Maxaradze razılaşması ilə müqa
yisədə daha dəqiq göstərilirdi. Onun 3-cü paraqrafına əsasən,
Zaqatala dairəsi haqqında əvvəlki qərar qüvvədə qalırdı. Zaqatala
və Sığnaq qəzaları arasında əvvəlki inzibati sərhəd saxlanılmışdı.
Həmçinin sazişlə Qarayazı iki respublika arasında bölünürdü:
Yuxarı Qarayazı Gürcüstana, Aşağı Qarayazı isə Azərbaycana
aid edilirdi. David-Qareci monastır kompleksi rayonunda sərhəd
Quzey-Keşiş dağına uzanaraq, oradan sıra dağlar ilə cənub-şərqə
istiqamətlənərək, monastırın şimalında ucaldılmış qüllədən keçirdi.
Deməli, monastır kompleksi bütünlükdə Azərbaycan tərkibində
təsbit olunurdu.
Qarışıq gürcü-Azərbaycan komissiyası 1921-ci ilin yanvarın
28-də Çatma çölü (bu çölün şimal-şərq hissəsi heç bir əsas
olmadan Gürcüstana güzəşt edildi) və Eldar düzü haqqında
qətnamənin qəbulu ilə öz fəaliyyətini başa vurdu.2 Onun qərar
larının ümumən götürüldükdə Azərbaycan üçün pozitiv məqam
ları var idi: ilk növbədə Azərbaycana 79600 desyatin, yəni təqri
bən 87000 hektar ərazi qaytarılırdı ki, bunların 9200 desyatinini
(10051 ha) meşə, 3600 des. (3933 ha) şumluq, 67500 des.
(73743 ha) otlaqlar təşkil edirdi.3
Lakin sözügedən komissiyanın fəaliyyətində Azərbaycanın
maraqlarına cavab verməyən məqamlar da yox deyildi. Qeyd
olunmalıdır ki, onun nəzərdən keçirdiyi torpaq məsələləri prinsip
etibarı ilə mübahisə predmetinə çevrilməməli idi; yəni istər
1 ARDA,

f.28, s.1, iş 84, v.7-7 (arxa)
Yenə orada, f.2502, s.2, iş 3, v.93-94
3 Yenə orada, f.2502, iş 4, v.9-11
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Qarayazıda, istərsə də Eldar və Çatma düzlərindəki sahələr, bir
qayda olaraq, Azərbaycan kəndlilərinin və maldarlarının əzəli
torpaqları idi. Orada gürcülərin sayı əhəmiyyətsiz dərəcədə az
idi. Məsələn, Qarayazıda yaşayan əhalinin 88%-ni azərbaycanlı
lar təşkil edirdi, Eldar düzündə isə bu rəqəm 100%-ə çatırdı.1
Gürcülər, ümumiyyətlə, həmin ərazilərdə əsasən 1918-ci ildən
sonra peyda olmuşdular. Lakin Çatma çölü ilə bağlı qərardan da
göründüyü kimi, sərhədlərin təsbiti zamanı bəzən bu amil qulaq
ardına vurulurdu. Bu baxımdan Çatma və Qarayazı düzlərinə
dair 1921-ci il sazişləri bir növ presedent idi. Sonra görəcəyimiz
kimi, 20-ci illərin ortaları və ikinci yarısında istər Zaqatala kənd
icmalarının torpaqları məsələsi, istərsə də bəzi digər ərazi
mübahisələri bənzər sxem üzrə həll olunurdu: mübahisəli tor
paqlarda müəyyən miqdarda gürcü elementinin olması (onların
orada son dövrlərdə məskunlaşmalarına baxmayaraq), habelə
Gürcüstanda torpaq çatışmazlığı bəhanə gətirilərək, həmin
ərazilər qonşu respublikaya güzəşt edilirdi.
20-ci illərin əvvəllərində Qabaqçöl camaatının “Çiaur meşə
liyi” adlanan məntəqədə (indiki Laqodex rayonunda) 4500 des
yatin (5000 ha), Zaqatala mahalının daha 21 kənd cəmiyyətinin
Şirək çölünün Alazanyanı vadisində 16337 desyatin (təqr. 17850
ha) torpaqların məsələsi Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində
mübahisəli ərazi məsələlərindən biri kimi qalmaqda idi. Yuxa
rıda qeyd etdiyimiz kimi, menşevik Gürcüstanı həmin ərazilər
üzərində öz nəzarətini bərqərar edə bilmişdi.
Gürcüstanın sovetləşməsindən və Maxaradze-Nərimanov
sazişinin imzalanmasından sonra zaqatalalılar müəyyən çətin
liklərlə də olsa, yenidən öz torpaqlarından istifadə etməyə baş
ladılar.2 Lakin belə vəziyyət uzun sürmədi.
Artıq 1922-ci ildən etibarən, gürcü hakimiyyət orqanları
zaqatalalıların Şirəkdəki sahələrindən istifadələrinə müəyyən
maneələr törətməyə başladı. Həmin ilin iyununda Azərbaycanın
Xalq Torpaq Komissarlığı (XTK) tərəfindən təşkil olunmuş
xüsusi heyət Şirək çölündə Muğanlı bərə keçidindən başlayaraq,
1 ARDA,
2

f.970, s.1, iş 227, v.6 (arxa)
Yenə orada, f.2502, s.2, iş 12, v.1; iş 14, v.4; iş 19, v.143
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Alazanın sağ sahilində cənuba doğru 10 verst istiqamətində Əlia
bad nahiyəsinə məxsus sahələri təhqiq etdi.1 Təhqiqat gedişində
gürcülərin ərazini intensiv surətdə mənimsəməyə girişdikləri
aşkara çıxarıldı: tuşinlər təqribən 200 desyatin torpağı əkmişdi
lər, qalanında isə öz mal-qaralarını otarırdılar. Özü də onlar,
sadəcə, dinc təsərrüfat işləri ilə məşğul olmayıb, Əliabad və
digər kəndlərin sakinlərinin öz dədə-baba torpaqlarından istifadə
etmələrinə fəal şəkildə maneələr törədir, həmin kəndlərə məxsus
təsərrüfat tikililərini dağıdırdılar.
Bununla yanaşı, Alazanyanı vadinin qalan hissəsində zaqata
lalılar öz təsərrüfat işlərini aparmaqda davam edirdilər: həmin il
onlar 2000 desyatindən artıq sahəni şumlamışdılar.
Artıq 20-ci illərin əvvəllərində mübahisəli torpaq məsələsinə
dair ilk növbədə lokal səviyyədə müəyyən razılıq əldə olun
masına cəhdlər göstərilmişdi. Hələ 1921-ci ilin dekabrın 12-də
Zaqatala qəza icraiyyə komitəsinin o zamankı sədri Z.Balaxlins
kinin təşəbbüsü ilə Zaqatala və Sığnaq qəzalarının yerli haki
miyyət orqanlarının müştərək iclası oldu.2 Balaxlinski həmin
tədbirdəki çıxışında tuşinlərin Şirəkdəki torpaqları qanunsuzca
sına qəsb etdiyini göstərdi. Onun sözlərinə görə, tuşinlər mal-qara
oğrularına bələdçiliklə də məşğul olurdular, Sığnaq hakimiyyəti
isə onların bu əməllərinə göz yumurdu. Yeri gəlmişkən, gürcü
hakimiyyət orqanları münaqişənin davam etdiyi müddət ərzində
fəal surətdə öz vətəndaşlarının müxtəlif qanunsuzluqlarını örtbasdır edirdi və hətta bəzən özü belə əməllərə təhrik edirdi.
1922-ci ilin noyabrın 12-də Zaqatala şəhərində Əliabad və
Almalı nahiyələrinin kənd cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin
iştirakı ilə xüsusi müşavirə keçirildi.3 Müşavirə gedişində ona
sədrlik edən Abdullayev çox maraqlı və mühüm faktı açıqladı:
Şirəkdəki torpaqlar 25 min qəza sakininin yaşayış mənbəyi idi.
Tədbirdə iştirak edən Yengian cəmiyyətinin nümayəndəsi,
80 yaşlı Məhəmməd Qarakişi oğlu və Əliabad cəmiyyətinin
təmsilçisi Cümə Bədir oğlu həmin torpaqların onlara əzəldən
1 ARDA,

f.2502, s.1, iş 20, v.6-7, 11
Yenə orada, v.14-15
3 Yenə orada, f.2502, s.1, iş 20, v.22-22 (arxa)
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mənsubluğunu təsdiqlədilər. Bu şəxslərin sözlərinə görə, çarizm
dövründə Zaqatala dairəsi hakimiyyəti tərəfindən Alazanyanı
vadidə Qarabulaq adlı məntəqədə polis postu qoyulmuşdu. Bu
faktın özü, onların fikrincə, bir daha vadinin inzibati cəhətdən
dairəyə mənsubluğuna dəlalət edirdi.
Müşavirə mahal sakinlərinin türkcə Qaş, gürcülərin isə Kedi
adlandırdığı (təəssüflər olsun ki, hal-hazırda birinci toponim
unudulmuşdur) dağ silsiləsinədək uzanan 17852 desyatin (19503
hektar) ərazinin (onun da, qeyd etdiyimiz kimi, 16337,5 des.
təsərrüfata yararlı idi) Zaqatala qəzasına birdəfəlik birləşdiril
məsi xahişi ilə hökumətə müraciət qəbul etdi.
Bu tədbirin baş tutduğu gün – noyabrın 12-də Zaqatala QİKnin təşkil etdiyi bir başqa müşavirə də keçirildi.1 Orada məsə
ləyə dair xüsusi komissiyanın yaradılması təklifi irəli sürüldü və
qərara alındı ki, “(Şirək) məsələsinin qəti həllinədək (Cənubi Qaf
qazın) İttifaq Şurasından Zaqatala və Sığnaq qəzaları arasında
sərhəd kimi Alazan çayının deyil.., 1905-ci il xəritəsində işarə
lənmiş və mövcud olmuş xəttin tanınması xahiş edilsin”. Yeri
gəlmişkən, 1905-ci il xəritəsində vadi Zaqatala dairəsi hüdudları
daxilində göstərildiyindən, Azərbaycan tərəfi ona istinad edirdi.2
1922-ci ilin payızında Zaqatala və Sığnaq qəzaları arasında
torpaq mübahisələri Cənubi Qafqazın mərkəzi hakimiyyət
instansiyalarının maraq predmetinə çevrilir ki, bu da ixtilafın
ciddiliyindən və əhəmiyyətindən xəbər verirdi. O dövrdə Zaqaf
qaziya federasiyası İttifaq Şurası nəzdində sərhəd məsələləri
üzrə xüsusi komissiya fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanı ilk vaxtlar
bu qurumda İsrafil İbrahimov və Muxtar Hacıyev təmsil edirdi.
1922-ci ilin oktyabrın 30-da Azərbaycan Şuraları Mərkəzi İcraiyyə
Komitəsi (MİK) sədri S.Ağamalıoğlu və xalq torpaq komissarı
F.Əliyev həmin şəxslərə təliqə göndərirlər.3 Təliqədə Zaqatala və
Sığnaq qəzaları arasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi zamanı
hansı prinsiplərə əməl olunması barədə təlimat verilirdi. Ağama
lıoğlu və Əliyevin fikrincə, sərhədin təsbiti zamanı Alazanyanı
1 ARDA,

v.21-21 (arxa)
Yenə orada, f.2502, s.1, iş 20 v.53
3 Yenə orada, s.2, iş 3, v.25
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vadi Zaqatala qəzasına daxil edilməli idi. Bu zaman mübahisəli
ərazinin böyük hissəsinin Zaqatala qəzasının sakinlərinin istifa
dəsində olduğu, gürcülərin vadinin şimalında ələ keçirdikləri
sahələrdə belə zaqatalalıların xutorlarının (binələrinin) izlərinin
qaldığı, həmin torpaqların qədimdən xəzinə tərəfindən zaqatala
lılara icarəyə verildiyi əsas kimi irəli sürülürdü. Həmçinin təliqə
müəllifləri sərhəd kimi Alazan çayının deyil, Qaş (Kedi) sıra
dağlarının seçilməsini təsərrüfat baxımından da məqsədəuyğun
hesab edirdilər.
Bu təliqənin göndərildiyi gün, oktyabrın 30-da Zaqafqaziya
Ölkə Partiya Komitəsinin Rəyasət Heyəti Orconikidze, Nəri
manov və Myasnikov tərkibli komissiyaya mövcud bir sıra
sərhədyanı, o cümlədən Sığnaq qəzasındakı mübahisəli torpaq
məsələlərini ləğv etməyi tapşırdı.1
Bu direktiv çərçivəsində Zaqatala və Sığnaq partiya komi
tələri katibləri Balaxlinski və Varamaşvilinin sədrliyi altında
təşkil olunmuş xüsusi komissiya Alazan çayının sağ sahilini və
Çiaur meşəliyini təhqiq edərək, 1923-cü ilin aprelin 25-də pro
tokol imzaladı.2
Cənubi Qafqaz Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi (MİK) nəzdində
qəzaların sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə komissiya –
1923-cü ilin mayın 14-də olmuş iclasında Balaxlinski – Vara
maşvili protokolunu təsdiq etdi. Qəbul edilmiş qərara əsasən,
Alazanyanı vadi Zaqatala və Sığnaq qəzaları arasında aşağıdakı
qaydada bölünməli idi: sərhədləri qərbdə Mosul bərəsi, şərqdə
Qanıx-daşan adlı yerdə Zəyəm-binə, cənubda Kedi (Qaş) dağ
ları, şimalda Alazan çayı ilə hüdudlanan ərazi Zaqatala qəzası
nın, qərbdə Muğanlı çaydan perpendikulyar surətdə Kedi (Qaş)
dağlarının zirvəsinə, Qanlı-qobuya doğru, şərqdə Mosul bərəsindən
düz xətlə həmin dağların zirvəsinə uzanan, şimalda Alazanla,
cənubda isə Kedi (Qaş) dağları ilə sərhədlənən ərazi isə Sığnaq
qəzasının inzibati və təsərrüfat sərəncamına keçirdi. Qətnamənin
“Qeydində” açıq şəkildə elan olunurdu ki, Muğanlı cəmiyyətinin
Хармандарян С.В. Ленин и становление Закавказской Федерации
(1921-1923) – Ереван, 1969, с.279
2 ARDSPİHA, f.1, s.74, iş 198, v.148-148 (arxa)
1
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25 aprel protokoluna uyğun olaraq ayrılmış şumluqlardan və
otlaqlardan vergi tutulması yalnız Zaqatala qəza hakimiyyətinin
səlahiyyətlərinə daxildir.1
1923-cü ilin 14 may qərarı ilə vadinin təqribən 16500 des
yatin təsərrüfat üçün yararlı ərazisindən 10200 des. zaqatalalı
ların istifadəsində qalırdı,2 qalan sahələr – otlaqlar Duşet və
Tionet qəzalarından gəlmiş dağlı-tuşin maldarların, şumluqlar
isə Yuxarı və Aşağı Kedi, Arxiloskalo gürcü kəndlərinin, habelə
Nuxa qəzasından Şirəkə yenicə köç etmiş erməni Səbətli
kəndinin ixtiyarına keçirdi.3
Cənubi Qafqaz MİK nəzdində xüsusi komissiyanın bəhs
etdiyimiz qərarı kompromis xarakter daşıyırdı. Lakin bu kom
promis Əliabad və Almalı nahiyələri kəndlilərinin torpaqları
hesabına baş tutmuşdu: göründüyü kimi, onların təsərrüfat
istifadəsindən 6 min desyatindən artıq torpaq sahəsi alınırdı. Bu,
gürcü kəndlərinin təsərrüfat tələbatını ödəmək üçün lazım
olandan qaq-qat çox idi. Balaxlinski-Varamaşvili komissiyası
müəyyən etmişdi ki, Sığnaq qəzasının Alazanyanı vadidə yeganə
ehtiyacı Yuxarı və Aşağı Kedi və Arxiloskalo kəndlərinin malqarasının suvatı üçün Alazan çayına aparan yola malik
olmaqdan ibarət idi ki, bunun üçün də 6 min desyatin yox, xeyli
az torpaq tələb olunurdu. Gürcü hökuməti vadini mənimsəməyə
çalışmaqla o vaxtlar ilk növbədə Telav, Tionet və Duşet qəza
larının qoyunçularını otlaqlarla təmin etmək məqsədi güdürdü.4
1923-cü ilin 14 may qərarı ilə Şirək çölünün sərhədyanı
zolağının faktiki olaraq Azərbaycan ərazisi kimi tanınmasını
həmin il Tiflisdə nəşr olunmuş məlumat kitabı da təsdiqləyirdi.5
Digər ixtilaf predmeti – Çiaur meşəliyi də diqqət mərkəzində
qalmaqda idi. Daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, 1917–1918-ci
illərdə Gürcüstanın dağlıq rayonlarından köç etmiş tuşinlər,
habelə Kutais quberniyasından gəlmiş torpaqsız kəndlilər indiki
1 ARDSPİHA,

f.1, s.74, v.135; s.85, iş 630, v.23
f.2502, s.2, iş 14, v.4
3 ARDSPİHA, f.1, s.74, iş 198, v.148-148 (arxa)
4 ARDA, f.2502, s.1, iş 20, v.53
5 Все Закавказье. – Тифлис, 1923, с.4.
2 ARDA,
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Laqodex rayonunun ərazisində, Qabaqçöl və Balakən kənd icma
larının əzəli torpaqlarında 10 il öncə salınmış rus kəndlərini qəsb
etmişdilər. 20-ci illərin əvvəllərində gürcülər həmin kəndləri
artıq tamamilə özününküləşdirmişdilər: sənədlərdə Voronsovka,
Daşkovo, İllarionovka və başqa rus toponimikası tədricən yox
olur, onları Çuduani, Tamariani, Tsodniskari, Podaani, Vardisu
bani (sonuncunun əhalisi Telavi qəzasının eyniadlı kəndindən
gəlmişdi) kimi gürcü adları əvəzləyir.
Sovet dövründə “Çiaur meşəliyi” məsələsi ilk dəfə 1923-cü
ildə Balaxlinski-Varamaşvili komissiyası tərəfindən təhqiq edil
mişdi. 25 aprel protokolunun 8-ci və 9-cu paraqrafları tərəflərin
bu məsələyə dair kompromis xarakterli razılaşma əldə etdiklə
rindən xəbər verirdi. Orada qabaqçöllülərlə gürcü kəndləri arasında
mübahisə rayonunda sərhəd kimi Kalçanka (Soyuq su) çayından
Dərin-qobu çayına və oradan da birbaşa Alazana doğru gedən
xətt tanınırdı. Qabaqçöllülərə yeni binələrini götürmək, daşkov
lulara (gürcülərə) isə Beşkən adlı yerdə (orada qabaqçöllülərin
iri binələri yerləşirdi) Çürülü çayı (gürcücə Svideba) keçməmək
tövsiyə olunurdu. Çiaur meşəliyində qabaqçöllülərin mühüm
təsərrüfat əhəmiyyətli torpaq sahələrindən biri – Qalabuqav-tala
Podna və Laqodex kənd icmalarının sərəncamına verilirdi.
Gürcü tərəfi Balaxlinski-Varamaşvili protokolunda və 14 may
qərarında ifadəsini tapmış razılaşmalara, əslində, riayət etmək niy
yətində deyildi. Əksinə, 1923-cü ildən etibarən gürcü hökuməti
istər Şirək çölündə, istərsə də Çiaur meşəliyində məqsədyönlü
surətdə zaqatalalıra maneələr törətməyə, onların torpaq istifadə
sini məhdudlaşdırmağa girişmişdi. Sığnaq qəza hakimiyyət
orqanlarının şirnikləndirməsi və təhriki ilə gürcü miqrantlar o
ildən Zaqatala kəndlilərinə yenidən basqın etməyə başlamışdılar.
Məsələn, 1923-cü ildə gürcü qoyunçuları Şirəkdə xutorlar tik
dikdən sonra mütəmadi olaraq əliabadlılara hücumlar edir, onların
çobanlarını döyür və hətta öldürür, mal-qarasını isə qovub apa
rırdılar. Analoji hadisələr Çiaur meşəliyində də baş verməkdə
idi: 1923-cü ilin martında gürcülər dörd qabaqçöllünü qətlə
yetirmişdilər.1
1 ARDA,

f.2502, s.1, iş 20, v.26
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Paralel olaraq, gürcü hökuməti Alazanyanı vadinin və Çiaur
meşəliyinin tamamilə Gürcüstana birləşdirilməsi məqsədi ilə
addımlarını intensivləşdirmişdi. Bu baxımdan 1923-cü ilin
14 may qərarı gürcü rəsmilərinin nəzərində öz irəligedən plan
larının yalnız ilkin mərhələsini təşkil edirdi.
1923-cü ilin oktyabrında Sığnaq qəza icraiyyə komitəsi və
Gürcüstanın Xalq Torpaq Komissarlığı 14 may qərarına yenidən
baxılması haqqında Cənubi Qafqaz MİK-i qarşısında vəsatət
qaldırdı.1 Cənubi Qafqaz MİK Rəyasət Heyəti özünün noyabrın
5-də olmuş iclasında həmin vəsatəti təmin etdi: qərara alındı ki,
məsələ torpaq mübahisələrinin həlli üzrə komissiyaya verilsin.
Komissiyanın mübahisəli əraziyə ezam olunmasına qədər isə
mayın 14-dək olan vəziyyət saxlanılmalı idi.2
Gürcü hakimiyyətinin mübahisəli torpaqlara münasibətdə
fəallığının artması əvvəlki illərdə olduğu kimi, bu dəfə də
Gürcüstanda həyata keçirilən aqrar islahatla əlaqədar idi.
Menşevik hökumətinin aqrar tədbirləri Gürcüstanda torpaq
məsələsini həll etməmişdi. 20-ci illərin əvvəllərində bu respubli
kada aqrar vəziyyət böhran həddinə çatmışdı. Gürcü kəndlisi
torpaq azlığından son dərəcə məhrumiyyətlər içərisində yaşayırdı.
Məsələn, 1921-ci ildə Gürcüstanda adam başına düşən əkinə
yararlı torpağın orta ölçüsü 0,7 desyatini keçmirdi.3 “Zarə Vos
toka” qəzetində İ.Jvaniya adlı müəllifin gətirdiyi bilgilərə əsasən,
bu respublikada hətta 20-ci illərin ortalarında belə 322328 des
yatin şum torpaq çatışmazlığı mövcud idi. Özü də bu zaman
64465 kəndli evi torpaqdan tamamilə məhrum idi.4
Torpaq qıtlığı üzündən Gürcüstanda 87695 ailənin başqa
rayonlara köçürülməsi zərurəti meydana çıxmışdı. Yeri gəlmiş
kən, o zaman qonşu respublikada mövcud 16 qəzadan yalnız
ARDA, f.2502, s.2, iş 14, v.4
Yenə orada, s.1, iş 20, v.27
3 Азизбекова П., Мнацаканян А., Траскунов М. Советская Россия и
борьба за установление и упрочение власти советов в Закавказье – Баку:
Азерб.гос.изд-во, 1969, с. 247
4 Жвания И. Еще к объединению пастбищных и сенокосных участков
Закавказья. - “Заря Востока”, 4 янв., 1924, № 468
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üçündə (Axalkələk, Sığnaq və Borçalı) torpaq bolluğu qeydə
alınmışdı. Elə torpaqsız kəndlilərin də miqrasiyasını ilk növbədə
bu qəzalara yönəldirdilər. Bəllidir ki, Axalkələk və Borçalı
qəzalarının 20-ci illərdə əhalisinin mütləq əksəriyyətini türklər
təşkil edirdilər. Deməli, torpaqsız gürcü kəndlilərinin bu ərazi
lərdə yerləşdirilməsi sosial-iqtisadi səciyyəli vəzifələrin həlli ilə
yanaşı, həmin bölgələrin əhalisinin etnik balansını da dəyişdir
mək məqsədini güdürdü.
Sığnaq qəzasına gəlincə isə, qeyd etdiyimiz kimi, orada
Çiaur meşəliyi və xüsusən də Şirək düzü kimi qonşu Azərbaycan
kəndlilərinin sərəncamında olan nəhəng torpaq massivləri möv
cud idi ki, aqrar islahat gedişində onların da gürcü miqrantla
rının xeyrinə yenidən bölüşdürülməsi planlaşdırılırdı.
Jvaniyanın hesablamalarına görə, gürcü maldarlarının təmi
natı üçün 60000 desyatin qış, 50000 desyatin yay otlaqları tələb
olunurdu ki, bu da qeyd etdiyimiz ərazilərin əhəmiyyətini artırırdı.
Bu müəllifin “Zarə Vostoka” qəzetinin elə həmin sayında getmiş
bir başqa məqaləsində köçürülmə fondu üçün ilkin olaraq 35000
desyatinədək torpaq ayrılacağı bildirilirdi1.
Gürcü hökuməti izafi kənd əhalisini torpaqların nisbətən bol
olduğu rayonlara, o cümlədən “mübahisəli ərazilərə” köçürmək
niyyətində idi. 1920-ci illərin ortalarında Azərbaycan SSR XTK
kollegiyasının üzvü, Ali Torpaq Məhkəməsinin sədri vəzifələrində
çalışan Muxtar Hacıyev bununla əlaqədar qeyd edirdi ki, “Gür
cüstan köçürmə siyasəti ilə məşğuldur və Zaqatala kəndlilərinin
– hansılarının ki, özlərinin [torpağa] ehtiyacı var – torpaq istifa
dəsini azaltmaq istəyir… orada (“Çiaur” məntəqəsində və Şi
rəkdə – Ş.R.) köklü sakinlər deyil, fəqət gürcü hakimiyyəti
tərəfindən köçürülənlər var; bu, təfsilatı ilə müəyyən olunmuş və
protokolda qeyd edilmişdir”.2
20-ci illərin sonlarında müşavirələrdən birində bir gürcü
səlahiyyətlisi “Çiaur meşəliyi” və Alazanyanı vadinin təsərrüfat
əhəmiyyətini belə təsvir edirdi: “Bu torpaqların Gürcüstana
Жвания И. Земельная реформа в Грузии – “Заря Востока”, 4 yanvar,
1924, № 468
2 ARDA, f.2502, s.2, iş 20, v.73
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gərəksizliyi haqqında bəhs edilərkən, bu yanaşma vəziyyəti
bilməməkdən irəli gəlir. Şirək çölündən qoyunçuluq məqsədi ilə
istifadə edən gürcülər… ya tamam torpaqsız, ya da az torpaqlı
dırlar… Burada hazırkı şəraitdə maldarlıq təsərrüfatı müstəsna
səciyyə daşıyır”.1
Beləliklə, Balaxlinski – Varamaşvili komissiyası tərəfindən
əldə olunmuş və 1923-cü ilin mayın 14-də Cənubi Qafqaz MİK
Rəyasət Heyəti komissiyası tərəfindən təsdiqlənmiş razılaşmalar
zaqatalalıların ciddi güzəştlərini nəzərdə tuturdu: qeyd etdiyimiz
kimi, Şirəkdə 6000 desyatindən artıq rəsmən Sığnaq qəzası
lehinə təsbit olunurdu. Həmçinin “Çiaur meşəliyində” də bəzi
önəmli sahələr gürcü kəndlilərinin sərəncamına keçirdi.
2. Bünyadzadə-Gegeçkori sazişi Şirək çölündəki və “Çiaur
meşəliyindəki” torpaqların Gürcüstana verilməsinin hüquqi
bazası kimi
1923-cü ilin dekabrın 27-də Qabaqçöl kənd icması müvək
killəri (Muhuma Cəgərçi oğlu, Muhuma Tinov Ömər oğlu,
Həmzət Xəlilov və başqaları) Zaqatala qəza icraiyyə komitəsinə
müraciət etdilər.2 Müraciətdə son dövrlərdə Çiaur meşəliyinin,
guya, Sığnaq qəzasına mənsub olduğu bəhanəsi ilə, gürcülərin
qabaqçöllülərə öz əzəli torpaq və meşələrindən istifadələrini
yasaqlamalarından şikayət edilirdi. Belə bir məqam xüsusi vur
ğulanırdı ki, 10 min kənd sakini gürcü hökumətinin siyasəti
nəticəsində böhran vəziyyətindədir.
Qabaqçöllülərin şikayət ərizəsi, habelə gürcü tərəfinin tələb
ləri 1924-cü ilin aprel ayının 24-də Zaqafqaziya MİK Rəyasət
Heyətinin iclasında müzakirə olundu. İclasda Zaqatala və
Sığnaq qəzaları arasında torpaq mübahisələrinin həlli üçün yeni
bir xüsusi komissiyanın yaradılması haqqında qərar çıxarıldı.3
1924-cü ilin mayın 17-də Azərbaycan tərəfindən ASSR XTK
kollegiyasının üzvü Muxtar Hacıyevin, torpaq quruluşu mütə
1 ARDA,
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Yenə orada, iş 12, v.6
3 Yenə orada, f.2502, s.2, iş 12, v.8, 9
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xəssisi M.Kondratyevin və torpaqölçən Molotkovun daxil olduğu
xüsusi komissiya mübahisəli sahələrin təsbiti üçün Çiaur meşə
liyinə ezam olundu. Komissiya mübahisəli ərazinin qabaqçöllü
lərin istifadəsində olduğunu, gürcülərin isə həmin rayonda torpaq
paylarını əsasən 1923-cü ildə gerçəkləşdirilən aqrar islahatı
gedişində aldıqlarını müəyyənləşdirdi. Belə bir fakt da bəlli oldu
ki, gürcü kəndliləri şumluq torpaqlar əldə etmək üçün meşəni
qıraraq, kötüklərdən təmizləməyə başlamış, lakin qabaqçöllülərin
müqaviməti ilə rastlaşınca öz işlərini dayandırmalı olmuşdular.1
Texniki komissiya mübahisəli sahələri müəyyənləşdirdikdən
sonra əraziyə Tiflisdən Ağamalıoğlunun sədrliyi altında xüsusi
komissiya təşrif buyurdu. Bu komissiya Qabaqçöl və qonşu
Sığnaq kəndlərinə baş çəkdikdən sonra 1924-cü ilin mayın
26-da 4 maddədən ibarət qətnamə qəbul etdi.2 Qətnamə Balax
linski-Varamaşvili protokolu kimi, mövcud status-kvonu təs
diqləyirdi və mübahisənin qəti həllini faktiki təxirə salırdı. Lakin
bu sənəddə yer almış bir fraqment münaqişənin gələcək çözü
münün ilkin konturlarını cızırdı. Qətnamənin 2-ci bəndində
birmənalı şəkildə bəyan edilirdi ki, ixtilafın həlli zamanı
“istifadənin əlamətləri”, yəni torpaqların tarixən hansı kənd
icmasının (bizim nümunəmizdə qabaqçöllülərin) təsərrüfat isti
fadəsində olması faktı deyil, tərəflərin torpaqla təminatı nəzərə
alınacaq. Bu isə gürcü rəsmilərinə respublikalarında təsərrüfata
yararlı torpaqlara böyük ehtiyacın olması faktından Azərbay
canla torpaq mübahisələrində spekulyativ məqsədlər üçün
yararlanmasına meydan açırdı.
Qətnamənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, iyunun 2 və 3-də
Laqodexdə Zaqatala və Sığnaq qəza rəhbərliyinin müşavirəsi
keçirildi, lakin orada heç bir razılaşma əldə etmək mümkün
olmadı. Müşavirə ilə bağlı onun işində iştirak edən Zaqatalanın
rəhbər işçiləri – M.Qocayev (qəza icraiyyə komitəsi sədri),
D. Nəsibov (torpaq şöbəsi müdiri) və Süleymanov (qəza icraiyyə
komitəsinin katibi) Zaqafqaziya MİK-nə təliqə göndərmişdilər.3
1 ARDA,
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Oradan bəlli olurdu ki, bu və əvvəlki müşavirələrdə Sığnaq
nümayəndələri Ulqam-su və Dərin-qobu çayları arasında kiçik
bir sahənin Zaqatala qəzasına keçməsinə etiraz etmirdilər. Fəqət
Dərin-qobudan şərqdə axan Çürülü çay və şimalda Daşkovo
kəndi istiqamətində uzanan və qabaqçöllülərin binələrinin bu
lunduğu Çürülü-tala, Beşkən və Qarakişi-tala (Sitel-qora) adlı
sahələrin güzəştinə qarşı qətiyyətlə çıxış edirdilər. Gürcü tərəfi
qabaqçöllülərin torpaqla daha təminatlı olduqlarını iddia edərək,
məsələnin Mərkəz, yəni Zaqfederasiyanın rəhbər orqanları tərə
findən öz xeyirlərinə çözüləcəyini inamla bildirirdilər. Halbuki
bu sənəddən də aydın olurdu ki, Zaqatala qəzasının üçdə birini
torpaqsız kəndlilər təşkil edirdi və gələcəkdə torpaqların bölüş
dürülməsi zamanı Qabaqçöl kəndi normadan aşağı payla kifa
yətlənməli olacaqdı.
1924-cü ilin sentyabrın 29-da Zaqafqaziya MİK Rəyasət Heyəti
Azərbaycan və Gürcüstan xalq torpaq komissarları Bünyadzadə
və Gegeçkoriyə qısa müddət ərzində Zaqatala və Sığnaq qəzaları
arasında torpaq mübahisələrini yoluna qoymağı həvalə etdi.1
1924-cü ilin oktyabrın 15-də Tiflisdə Zaqatala və Sığnaq
qəzaları arasında sərhəd mübahisələrinə baxmaq üçün müşavirə
çağırıldı. Həmin müşavirədə Azərbaycan tərəfini Y.A.Balabanov
(XTK katibi), M.Qocayev (Zaqatala QİK sədri) və Süleymanov
(Zaqatala QİK katibi) təmsil edirdi. Gürcü heyəti 5 nəfərdən
ibarət idi.
Müşavirənin ilk iclasında “Çiaur meşəliyi” məsələsinə baxıldı.
İştirakçılar texniki komissiyanın materialları ilə tanış olduqdan
sonra qətnamə qəbul etdilər.2 Qətnaməyə əsasən, meşəlik inzibati
cəhətdən Gürcüstana keçirdi. Lakin məsələnin hüquqi aspektini
Gürcüstan lehinə çözən bu qərar, onun təsərrüfat tərəfinin həl
lində, hər halda, qabaqçöllülərin maraqlarını nəzərə almışdı.
Məsələn, bu sənədin “Qeydlər” hissəsinin “a” bəndində şimalqərbdən Abjit-su, şərqdən isə Laqodex-Qabaqçöl yolu ilə hüdud
lanan meşə sahəsinin qırılması yasaqlanırdı. Bu, gürcü kəndlərinin
həmin rayonda öz sahələrini artırmasını qismən əngəlləməli idi.
1 ARDA,
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Qətnamənin “b” bəndi ilə Abjit-su çayının sağ sahilində
30 desyatin sahə Qabaqçöl və Laqodex kəndlilərinin ümumi
örüş sahəsi elan olunurdu.
Qabaqçöllülərin qanuni maraqları qətnamənin “v” bəndində
daha bariz şəkildə gözlənilmişdi. Ona əsasən, Sığnaq qəzasına
qatılan sahələrdə – Dərin-qobunun sağ sahilində, habelə Çürülütala, Beşkən, Qarakişi-tala (Sitel-qora) adlanan ərazilərdə mövcud
binələr (xutorlar) Qabaqçöl camaatının istifadəsində saxlanılırdı.
Bu zaman otlaqların və binələrin bundan sonra artırılmaması
şərti irəli sürülürdü.
Qətnamənin “q” bəndi ilə Sığnaq qəzasına keçən sahələrdən
istifadəyə görə gürcü hakimiyyət orqanları 1924–1925-ci illərdə
qabaqçöllülərdən icarə haqqı almamalı idi.
Müşavirənin oktyabrın 16-da olmuş iclasında Şirək çölündə
sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarıldı.1
“Çiaur meşəliyi” məsələsindən fərqli olaraq, müşavirə iştirakçı
ları bu məsələyə dair razılığa gələ bilməmişdilər. Zaqatala
rəhbərliyi (Qocayev və Süleymanov) Alazanyanı vadi haqqında
bilgiləri qeyri-kafi hesab edərək, müşavirəni iki həftəlik təxirə
salmağı təklif edirdi. Gürcü tərəfi isə əldə olan materialı kafi
bilərək, sərhədi Alazan çayı üzrə keçirməyi lazım bilirdi; bu
zaman Zaqatala qəzası sakinlərinin 1 aprel 1923-cü ilədək faktiki
istifadələrində olan torpaqların bundan sonra da onların istifadə
lərində saxlayacaqlarına təminat verirdi.
Qocayev və Süleymanov elə ertəsi gün Gegeçkori-Bünyad
zadə komissiyasına müraciət etdilər.2 Orada müşavirənin Şirəklə
bağlı razılığa gəlmədiyi qeyd olunmaqla yanaşı, komissiyanın
məsələyə dair gözlənilən qərarının əsasına 14 may 1923-cü il
qətnaməsinin qoyulması zərurəti vurğulanırdı. Zaqatala rəhbər
liyi kompromis kimi vadidəki gürcü xutorlarının torpaq isti
fadəsinə mane olmamaq, habelə Kedi və Arxiloskalo kənd
cəmiyyətlərinin Alazana suvat yolunu təmin etmək barədə möh
kəm zəmanət verirdi.
1 ARDSPİHA,
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1924-cü ilin oktyabrın 17-də Tiflisdə “Çiaur meşəliyi” haq
qında 15 oktyabr qətnaməsi Gegeçkori və Bünyadzadə tərəfindən
imzalandı. Eyni zamanda bu şəxslərin sədrlik etdiyi komissiya
Azərbaycan təmsilçilərinin etirazlarına baxmayaraq, Şirək
çölündəki torpaq mübahisəsinə dair tezliklə qızğın müzakirə
predmetinə çevriləcək üç bənddən ibarət qərar qəbul etdi:
“1) Sığnaq və Zaqatala qəzaları arasında “Şirək” adlı yerdə
inzibati sərhədi, əmək istifadəsi prinsipini qoruyub saxlamaq
şərti ilə, Alazan çayı üzrə saxlamaq.
2) Həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan vətəndaşlarının Şirək
çölündəki faktiki əmək istifadəsində olan torpaqların mərzlən
məsi üçün ora komissiya göndərmək.
3) Komissiyaya müvafiq sayda torpaq ölçənlər vermək və
ona öz işini iki həftə ərzində bitirməyi təklif etmək”.1
Bu qətnamənin 2 və 3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş
komissiya tezliklə Y.A.Balabanovun sədrliyi altında təşkil olundu.
Balabanovun komissiyası 1924-cü ilin oktyabrın 28-də Alazan
çayının sağ sahilində 16337,5 desyatin torpağı təhqiq edərək,
onu Zaqatala kəndliləri və Tionet və Duşet qəzalarından bura
köçürülmüş tuşin-maldarlar, habelə Nuxa qəzasından gəlmiş
ermənilərin Qırmızı Səbətli kəndi arasında bölüşdürdü.2 Bu
bölgü son dərəcə ədalətsiz keçirildi: onun nəticəsində Azərbay
can vətəndaşlarının müstəsna istifadəsində 9 sahə – 3707 desyatin
saxlanılırdı. Daha iki sahə gürcülərlə müştərək surətdə istifadə
olunmalı idi: ümumi sahəsi 969,75 des. olan bu torpaq sahələ
rindən zaqatalalıların payına real surətdə cəmi 194 des. torpaq
düşürdü.
Beləliklə, əgər 14 may 1923-cü il qərarına əsasən, Zaqatala
qəzası kəndliləri üçün Şirəkdə 10200 des. nəzərdə tutulmuşdusa,
Balabanov komissiyasının bölgüsü nəticəsində onlara yalnız
3901 des. sahə ayrılmışdı. Alazanyanı vadinin nəhəng hissəsi –
14154,65 des. torpaq gürcü miqrantlarının və erməni qaçqınları
nın ixtiyarına keçirdi.3 Yeri gəlmişkən, Zaqatala kəndlilərinin
1 ARDSPİHA,
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dəhşətli torpaq qıtlığı fonunda erməni qaçqınları səxavətlə
mükafatlandırılmışdılar – onlara bölgü nəticəsində 685,5 des.
torpaq verilmişdi.1
1924-cü ilin oktyabr sazişləri “mübahisəli torpaqlar” adlan
dırdığımız ərazilərin taleyində müstəsna dərəcədə həlledici rol
oynadı. Birincisi, o, sözügedən ərazilərin mənsubluğu haqqında
müzakirələrə bir növ yekun vururdu: sonrakı illərdə, aşağıda
görəcəyimiz kimi, Azərbaycanın müxtəlif hakimiyyət instansi
yalarının məsələnin yenidən həllinə dair çoxsaylı cəhdləri
müvəffəqiyyətsizliyə uğrayırdı. 1924-cü ilin 17 oktyabrından
etibarən istər “Çiaur meşəliyi”, istərsə də Alazanyanı vadi
hüquqi baxımdan Gürcüstan ərazisi kimi təsbit olunmuşdu.
İkincisi, əgər 1924-cü ilin oktyabrına qədər mübahisə pred
meti özlüyündə iki komponenti ehtiva edirdisə: 1) ərazinin siyasiinzibati mənsubluğu məsələsi, 2) ərazinin iqtisadi resurslarının –
torpaq sahələrinin bölüşdürülməsi məsələsi; bundan sonra
Azərbaycan tərəfinə təsərrüfat resurslarının, heç olmasa, razılaş
malarda təsbit olunmuş bölgüsünün həyata keçirilməsinə çalış
maq qalırdı.
Üçüncüsü, sözügedən aktlar gürcü hökumətinə istər Çiaur
meşəliyini, istərsə də Alazanyanı vadini iqtisadi baxımdan daha
fəal surətdə mənimsənilməsinə girişməyə imkan verirdi. Aşağıda
görəcəyimiz kimi, gürcü tərəfinə ilk növbədə oktyabr sazişlərinin
mübahisəli rayonların inzibati mənsubluğu haqqında maddələri
lazım idi; hüquqi əsas əldə etdikdən sonra o, Azərbaycan kənd
lilərini həmin ərazilərdən birdəfəlik xaric etməyi planlaşdırırdı.
Mübahisəli ərazilərin mənsubluğu məsələsinin Azərbaycan
üçün son dərəcə əlverişsiz səpkidə həlli, fikrimizcə, bir sıra
amillər ilə şərtlənmişdi. Ən əvvəla, gürcü tərəfi 1920-ci illərin
əvvəllərində Qarayazıda, Eldar və Çatma düzlərində məlum
torpaqların Azərbaycana qaytarılması faktından və Gürcüstanda
torpaq qıtlığından, artıq qeyd etdiyimiz kimi, meşəlik ərazisini
və vadini özünə birləşdirmək üçün bir bəhanə kimi istifadə
edirdi. Halbuki Azərbaycanda da münbit torpaq və otlaqlar bol
deyildi. Məsələn, 1920-ci illərin statistik bilgilərinə görə, Azər
1 ARDA,
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baycanda təsərrüfata yararlı torpaqların ümumi sahəsi 1733893
desyatin idi ki, bu da adambaşına 1 desyatindən bir qədər çox
təşkil edirdi.1
Mübahisəli sahələrin Gürcüstana verilməsində subyektiv
amillərin də mühüm rolu olmuşdu. 1920-ci ilin sonlarında o
zaman Azərbaycanın xalq torpaq komissarı müavini vəzifəsində
çalışan İslam Datiyev müşavirələrin birində çox maraqlı məqamı
açıqlamışdı. 1924-cü ilin oktyabrında olmuş Tiflis müşavirəsində
Azərbaycanın xalq torpaq komissarlığını təmsil etmiş şəxs
haqqında o, aşağıdakı etirafda bulunurdu: “O zaman məsələnin
qəti həlli güman olunurdu və bizə, sadəcə, kimi isə ezam etmək
lazım idi. Bu yoldaş torpaq məsələsindən tamamilə baş çıxar
mayaraq, ola bilsin ki, Alazana qədər də, dağ silsiləsinə (Kedi
(Qaş) dağları nəzərdə tutulur – Ş.R.) qədər də [torpaqların veril
məsini – Ş.R.] sanksiya edən sənədi imzalamışdı…”.2
Biz bəhs olunan dövrdə savadlı azərbaycanlı kadrların
azlığını artıq qeyd etmişik. Bunu 1923-cü ilə dair Azərbaycanın
xalq torpaq komissarlığının milli tərkibi də dolayı surətdə
təsdiqləyir: komissarlığın 144 əməkdaşından, sadəcə, 45-i azər
baycanlı idi; ruslar 75, ermənilər 13, digər millətlərdən olanların
sayı isə 11 nəfər idi.3
Elə bu səbəbdən idi ki, oktyabr razılaşmalarının, habelə
Şirək düzünün mərzlənməsi işində Azərbaycan nümayəndə
heyətinin aparıcı siması qismində XTK katibi Y.A.Balabanov
çıxış edirdi. Bu şəxs 1885-ci ildə Poltavada yəhudi ailəsində
doğulmuşdu. Onun 1919-cu ilədək fəaliyyəti Azərbaycandan
çox-çox uzaqlarda – Poltavada, Odessada, Vladivostokda və s.
yerlərdə cərəyan etmişdi. Balabanov 1919-cu ilin mayında
vətəndaş müharibəsinin tüğyan etdiyi Rusiyadan Bakıya pənah
gətirərək, 1920-ci ilin aprelinədək özəl bir müəssisədə anbardar
işləyir. Aprel çevrilişi bir çoxları kimi bu şəxsin də həyatında
dönüş nöqtəsi olur. Heç bir tədris müəssisəsini bitirməyən,
yalnız özünütəhsil yolu ilə ibtidai savada yiyələnən, Rusiyanın
1 ARDA,
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müxtəlif guşələrində mirzə və bu kimi kiçik kontor vəzifələrində
çalışan Balabanov sürətli karyera edir. O, ilk öncə Azərbaycan
SSR Xalq Ərzaq Komissarlığında işə düzəlir, 1923-cü ildə
Cənubi Qafqaz federasiyasının müvafiq nazirliyinə keçir. Nəha
yət, 1924-cü ilin martın 20-də Azərbaycan SSR Xalq Torpaq
Komissarlığında katib vəzifəsinə təyin olunur.1 Yəni Tiflis
sazişləri imzalanarkən bu şəxs torpaq məsələləri ilə yalnız 7 ay
idi məşğul olurdu. Qənaətimizcə, sazişlərin Zaqatala kəndliləri
nin və ümumən Azərbaycanın mənafelərinə bu qədər zidd
redaktədə imzalanmasında bu şəxsin də rolu olmuşdu. Belə ki,
oktyabrın 16-da Şirəklə bağlı müzakirələr zamanı Balabanov
Azərbaycanı təmsil etməsinə baxmayaraq, Qocayev və Süley
manovdan fərqli olaraq, sərhədin məhz Alazan çayı üzrə keçi
rilməsini məqsədəuyğun saymışdı, yəni gürcü tərəfinin rəyinə
şərik çıxmışdı. Ən nəhayət, Alazanyanı vadinin 1924-cü ilin
28 oktyabrında ədalətsiz mərzlənməsində də Balabanovun üzə
rinə komissiya sədri kimi müstəsna məsuliyyət düşürdü.
Təbii ki, məsələnin ədalətsiz həllində bütün günahı yalnız
Balabanovda axtarmaq səhv olardı. Hadisələrə daha geniş rakurs
dan baxılarsa, bəhs etdiyimiz torpaq məsələlərinin həllinin, 20-ci
illərin ortaları üçün getdikcə daha da müəyyənləşməkdə olan
ümumi təmayülün təzahürü olduğu aydınlaşar. Məsələ onda idi
ki, o dövrdə Azərbaycanla Gürcüstan arasında haqqında artıq
qərar çıxarılmış, həmçinin hələ gündəlikdə duran torpaq mübahi
sələrinin yekun tənzimlənməsinə təşəbbüs edilmişdi. Və aşağıda
görəcəyimiz kimi, torpaq məsələləri, bir qayda olaraq, gürcü
tərəfi üçün əlverişli səpkidə həll edilirdi. Burada da artıq qeyd
etdiyimiz kadr amili öz sözünü deyirdi. Zaqfederasiyanın möv
cudluğu dövründə onun ali hakimiyyət eşelonlarında aparıcı
mövqeləri, adətən, gürcü və erməni millətlərindən olan şəxslər
tuturdular. Məlum olduğu kimi, Cənubi Qafqaz MİK Rəyasət
Heyətinin sədrliyinə hər üç respublika öz nümayəndəsini ezam
edirdi və bu nümayəndələr növbə ilə bir-birlərini əvəz edirdilər.
1924-cü ildə həmin vəzifəyə S.Ağamalıoğlu, S.Ambarsumyan
1 ARDA,
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və M.Tsxakaya seçilmişdi. Lakin Ağamalıoğlundan fərqli olaraq,
qonşu respublikalardan olan sədrlər səlahiyyətləri müddətində
bu və ya digər məsələnin həlli zamanı öz respublikalarının
mənafelərini daha fəal surətdə gözləyirdilər.
Zaqfederasiyanın digər hakimiyyət strukturlarında da qonşu
larımız mühüm vəzifələrə malik idilər. Məsələn, 1924-cü illərdə
ZSFSR XKS sədri vəzifəsində M.Oraxelaşvili, işlər müdiri vəzi
fəsində isə N.İvanişvili çalışırdı.1 20-ci illərdə Cənubi Qafqaz
MİK-nin katibi vəzifəsini A.Şaverdov tuturdu. MİK nəzdində
torpaq mübahisələri komissiyasının katibi vəzifəsində Onanov,
sədri vəzifəsində əslən Şuşa ermənisi Sərkis Kasyan (TerKasparyan) çalışırdı. 1930-cu illərin əvvəllərində ZSFSR XTK
kollegiyasının üzvləri Vartapetyan, Xundadze, Salaridze, katibi
İsaxanyan idi.2 Göründüyü kimi, federal torpaq komissarlığı
kimi məsuliyyətli bir qurumda azərbaycanlı təmsil olunmamışdı.
Ümumiyyətlə, 20-ci illərin ilk yarısında Cənubi Qafqaz MİK
əməkdaşlarından, sadəcə, 15,4 %-i azərbaycanlı idi; 30,8 %-ni
ermənilər, 23,1 %-ni gürcülər, 11,5 %-ni isə ruslar təşkil edirdi.3
20-ci illərdə torpaq mübahisələri komissiyasında Azərbaycan
tərəfini Seyid Cəfər Yaqubov təmsil edirdi. Əslən Nijni Nov
qorod tatarlarından olan, şüurlu həyatını Bakı neft-mədən rayo
nunda inqilabi hərəkatla bağlamış Yaqubov Cənubi Qafqazın
mürəkkəb etnik və etnososial reallıqlarına bələd deyildi. Təsadüfi
deyildi ki, Azərbaycanın xalq daxili işlər komissarı M.C.Bağırov
1925-ci ilin noyabrında olmuş müşavirədə onu yaxşı yoldaş,
fəqət mübahisəli torpaq məsələlərinin incəliklərindən büsbütün
başı çıxmayan bir şəxs kimi səciyyələndirmişdi. 4
Oktyabr sazişlərinin Azərbaycanın maraqlarına nə dərəcədə
zidd olduğunu dərk edərək, öz etiraz səsini ucaldan ilk rəsmi
şəxs Zaqatala qəza torpaq şöbəsinin müdiri Dibir Nəsibov ol
muşdu. Bu şəxs, ümumiyyətlə, 20-ci illərin ortalarında Zaqatala
“Заря Востока”, 9 yanvar, 1924, № 472; 23 oktyabr, 1924, № 710
f.271, s.1, iş 338, v.48
3 ARDSPİHA, f.1, s.85, iş 340, v.248-249
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kənd icmalarının torpaqlarının Gürcüstan tərəfindən mənimsə
nilməsi siyasətinə qarşı fəal mövqeyi ilə seçilirdi. O, 1924-cü
ilin dekabrın 14-də hakimiyyət orqanlarına ünvanladığı etiraz
təliqəsində torpaqların verilməsini qəti şəkildə pisləyirdi.1 Nəsi
bov bu aktın, məsələn, Qabaqçöl camaatı üçün sosial-iqtisadi
nəticələrini belə qiymətləndirirdi: “Əgər bu torpaqlar Sığnaq
qəzası sakinlərinin istifadəsinə verilərsə, onda Qabaqçöl sakinləri
otlaqsız qalacaqlar və öz isti yurd-yuvalarını tərk etməli ola
caqlar, çünki belə olduğu halda onların… hətta mal-qaralarını
otarmaları üçün örüşləri belə olmayacaq”.
1925-ci ilin fevralında Qabaqçöl cəmiyyəti müvəkkilləri
(fikrimizcə, D.Nəsibovun yaxından iştirakı ilə) Azərbaycan
Şuraları MİK və Azərbaycan K(b)P MK-ya ərizə ilə müraciət
etdilər. Ərizədə müxtəsər olaraq aşağıdakı dəlillər irəli sürülmüşdü:
1) Torpaqlar tarixən Zaqatala qəzasının – tarixi Car-Balakən
camaatlığının istifadəsində olmuşdur və bu ərazilərdə yaxın
zamanlaradək gürcü elementi bulunmamışdır. 2) Torpaqların
Gürcüstana verilməsi zaqatalalıların müflisləşməsi deməkdir.
3) Mübahisəli rayonlar (o cümlədən Şirək çölü) Zaqatala kənd
lilərinin bilavasitə istifadəsində olduğu üçün onların Zaqatala
qəzası idarəçiliyində olması inzibati cəhətdən də özünə haqq
qazandırır.
Ərizənin sonunda deyilirdi: “Mübahisəli torpaqlara tarixi və
faktiki hüquqlar Zaqatala qəzasının əhalisinə məxsusdur və əgər
bilik və qüvvə üstünlüyü yolu ilə bu torpaqlar gürcülərə ayrıla
caqsa, bu, açıq ədalətsizlik və bizim qanuni hüquqlarımızın və
yaşama haqlarımızın pozulması demək olacaq. Bu mübahisəli
torpaqlar əhalimizin möhtac qisminin çörək tikəsidir…”.2
Gətirilən fraqmentdə “bilik və qüvvə üstünlüyü” ifadəsi
diqqətəlayiqdir. “Bilik” dedikdə, çox güman ki, qabaqçöllülər
onların mənafelərini müdafiə edəcək savadlı azərbaycanlı idarə
çilik kadrlarının yoxluğuna, “qüvvə” dedikdə isə yuxarı haki
miyyət strukturlarında gürcü və erməni vəzifəlilərinin sayca və
nüfuzca üstünlüyünə işarə edirdilər.
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Bu müraciətə Azərbaycan SSR MİK Rəyasət Heyətinin 1925-ci
ilin 21 fevralında olmuş geniş iclasında baxıldı. İclasda məsələyə
yenidən baxılması və o vaxtadək 1924-cü il 15 oktyabr öncəsi
mövcud köhnə vəziyyətin qüvvədə saxlanılması haqqında Cənubi
Qafqaz MİK-i qarşısında vəsatət qaldırıldı.1
Lakin 1925-ci ilin martın 30-da Cənubi Qafqaz MİK nəz
dində torpaq məsələləri üzrə komissiyanın iclasında oktyabr
protokollarının təsdiqi və Azərbaycan tərəfinin vəsatətinin rədd
edilməsi haqqında qərar qəbul edildi.2 Yeri gəlmişkən, həmin
qərar komissiyanın sədri S.Kasyan və katibi Onanov tərəfindən
imzalanmışdı.
Elə həmin gün Cənubi Qafqaz MİK-nin iclası keçirildi. İclasda
Kasyanın məruzəsi əsasında torpaq komissiyanın yuxarıda gös
tərilmiş qətnaməsi təsdiq edildi.3
Bu qərar oktyabr sazişlərini qüvvəyə mindirməklə bərabər,
“mübahisəli torpaqlar” adlandırdığımız məsələyə hüquqi baxım
dan yekun vururdu: o tarixdən etibarən Azərbaycan tərəfinin
həmin ərazilərin inzibati cəhətdən özünə tabe etdirilməsinə
yönəlmiş bütün səyləri dönmədən rədd edilirdi və rədd cava
bının da hüquqi əsası kimi məhz 30 mart 1925-ci il qərarı çıxış
edirdi.
20-ci illərin ortalarına doğru Gürcüstanın rəsmi dairələri
Azərbaycanla həll edilmiş və mövcud torpaq mübahisələrinin öz
lehinə dəyişdirilməsi və ya çözümü istiqamətində səylərini
gücləndirmişdi. Bu vəziyyəti M.C.Bağırov 1925-ci ilin noyabr
müşavirəsində belə təsvir edirdi: “Gürcü yoldaşlar bir sıra
məsələlər qaldırıblar ki, o zaman bizim yoldaşlar (yəni 1921-ci
ildə sazişlərə imza atan və komissiyanın işində iştirak edən
gürcü səlahiyyətliləri – Ş.R.) səhvə yol vermişlər və bu qərarlar
yekun deyil. Və hətta siz gürcü xəritəsinə baxsanız, görərsiniz ki,
bu sazişlər üzrə bizə keçmiş bütün sahələri özlərinə qatıblar və
özü də bizim nöqteyi-nəzərimizcə, ən mübahisəsiz sahələri belə
1 ARDSPİHA, f.1, s.74, iş 198, v.142; ARDA, f.379, s.1, iş 7495, v.82;
iş 7533, v.42
2 ARDA, f.2502, s.1, iş 12, v.53
3 Yenə orada, iş 20, v.42; s.2, iş 12, v.33
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onlar mübahisəli kimi qələmə vermədən öz ərazilərinə daxil
etmişlər və bizim kəndlilərlə gürcü kəndliləri arasında bütün
mübarizə, bütün dava-dalaş da məhz elə bu məntəqələrdə (söhbət
Eldar düzündəki, habelə Qazax-Sığnaq və Zaqatala-Sığnaq qəza
ları arasında mübahisələrdən gedir – Ş.R.) baş verməkdədir”.1
Yeri gəlmişkən, 20-ci illərdə Azərbaycanla Gürcüstan arasında
8 mübahisəli torpaq məsələsi mövcud idi: Çiaur meşəliyi, Şirək
çölünün Alazanyanı vadisi, Eldar düzündə sahələr, Vaşlovani və
Buğa adlanan sahələr, İori (Qabırrı) kənarı rayon, Çatma çölü,
Aramdərə və Bodbi pay torpaqları, David-Qareci monastırı
rayonu. Çiaur meşəliyi və Alazanyanı vadi ilə əlaqədar sazişlər
və onların Cənubi Qafqaz MİK-i tərəfindən təsdiqlənməsi digər
Azərbaycan-gürcü torpaq mübahisələrinin analoji şəkildə həllinə
yol açmışdı.
Gürcü hökuməti gündəlikdə duran birinci məsələni həll etdik
dən – Çiaur meşəliyi və Alazanyanı vadini özünə birləşdirdikdən
sonra həmin rayonları sosial-iqtisadi baxımdan özününküləşdir
məyə başladı.
Alazanyanı vadidə gürcü hakimiyyət orqanları zaqatalalıların
təsərrüfat hüquqlarını müntəzəm surətdə pozurdu. İlk növbədə
Sığnaq qəza icraiyyə komitəsi 28 oktyabr 1924-cü il aktı ilə
nəzərdə tutulan sahələrin Zaqatala kənd icmalarına verməkdən
müxtəlif bəhanələrlə ya imtina edir, ya da gecikdirirdi.2 Bu cür
hərəkət etməklə gürcü tərəfinin başlıca məqsədi əkin kampani
yasına maneələr yaratmaq və hətta onu pozmaq idi.
Digər tərəfdən, gürcü hakimiyyəti Şirəkdəki otlaqlardan isti
fadəyə görə Zaqatala kəndlilərindən böyük məbləğdə vergi ödə
mələrinin tələb edirdi, əks təqdirdə onları örüşə buraxmayacağı
ilə hədələyirdi.3
Gürcü hakimiyyət orqanlarının zaqatalalıların mübahisəli
rayonlardan metodik xarakter almış sıxışdırıb çıxarma kursu
Azərbaycanın rəsmi dairələrini məsələyə yenidən baxmağa sövq
edirdi. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan hökuməti 1924-cü il oktyabr
1 ARDA,

f.2502, s.2, iş 20, v.57
Yenə orada, f.379, s.1, iş 485, v.35
3 Yenə orada, v.36 (arxa)
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sazişlərini ratifikasiya etməmişdi: o, sadəcə, baş vermiş fakt
qarşısında qoyulmuşdu.
1925-ci ilin sonlarında Azərbaycan SSR XTK qonşu
respublikalarla torpaq mübahisələrinə dair münasibətini əks
etdirən geniş arayış hazırlamışdı. Onun Alazanyanı vadiyə dair
hissəsində deyilirdi ki, “komissiyanın (Balabanov komissiya
sının – Ş.R.) torpaq istifadəsi haqqında əldə etdiyi nəticələr
onların əsasında müəyyən qərar çıxarmaq üçün həddən ziyadə
qeyri-dəqiqdir; ASSR vətəndaşlarının GSSR ərazisi daxilində
torpaq istifadəsi hüququ ilə respublikalar arasında sərhədi Ala
zan çayı üzrə təsbit etmiş qərar məsələnin həlli olmayıb, yalnız
ASSR vətəndaşlarının xeyrinə olmayan mübahisə ocağının yara
dılmasıdır”.1
Arayışda sərhədlərin müəyyən edilməsi üçün bu və ya digər
respublikanın vətəndaşlarının torpaq istifadəsinə dair daha dəqiq
və etibarlı bilgilərin əldə olunması zəruriliyi də vurğulanırdı.
Sözügedən materiallar 1925-ci ilin noyabrın 30-da Azərbay
can MİK sədri S.Ağamalıoğlunun sədrliyi altında keçirilmiş
müşavirəyə təqdim olundu. Müşavirənin təklifi ilə Azərbaycan
MİK Rəyasət Heyəti özünün 1925-ci il 12 dekabr iclasında həll
edilmiş bəzi sərhəd məsələlərinə, o cümlədən Alazanyanı vadi
məsələsinə yenidən baxılması haqqında Cənubi Qafqaz MİK-i
qarşısında vəsatət qaldırdı. Bu vəsatətə Cənubi Qafqaz MİK-nin
Rəyasət Heyəti 1926-cı ilin martın 15-də baxdı. Rəyasət Heyəti
torpaq komissiyasına vəsatətdə irəli sürülmüş məsələlərlə bağlı
öz rəyini təqdim etməyi tapşırdı.2
1926-cı ilin dekabrın 6-da Zaqatala qəza icraiyyə komitəsi
Cənubi Qafqaz MİK-nə vəsatətlə müraciət etdi. Vəsatətdə Şirək
çölündə bu qəzanın sakinləri ilə gürcü maldarları arasında torpaq
istifadəsi zəminində baş verən ixtilafların həlli xahiş olunurdu.
Vəsatətə 1927-ci ilin yanvarın 12-də Cənubi Qafqaz MİKnin respublikalar arasında torpaq, meşə və su istifadəsinə dair
mübahisələrin həlli üzrə komissiyası baxdı. Komissiya Azərbay
1 ARDA,
2

f.2502, s.2, iş 20, v.23-23 (arxa)
Yenə orada, f.379, s.1, iş 485, v.2, 5
355

can tərəfinə qısa zaman ərzində Şirəkdə, Alazanyanı vadidə
torpaq məsələsinin vəziyyəti haqqında məruzə təqdim etməyi
tapşırdı. Məruzədə sözügedən rayonda Zaqatala qəzasının hansı
kəndlərinin torpaq istifadəsinə malik olduğu, həmin torpaqların
sahəsi və tutduğu ərazi, hansı hakimiyyət orqanları və hansı
şərtlərlə icarəyə verildiyi, torpaq istifadəçiləri arasında hansı
anlaşılmazlıqların yarandığı və s. bu kimi məsələlər barədə
məlumat verilməsi təklif olunurdu.1
Yanvarın 24-də Azərbaycan xalq torpaq komissarı vəzifəsini
icra edən İ.Datiyev (o, Bünyadzadə olmadığı zaman onu əvəz
edirdi) Zaqatala qəza torpaq şöbəsi müdiri D.Nəsibova yeddi
sualdan ibarət sorğu vərəqəsini ünvanladı.2
Sorğu ilə əlaqədar D.Nəsibov ətraflı cavab məktubu hazır
ladı. Həmin məktub Zaqatala qəza icraiyyə qəza komitəsinin
1924-cü ilin yanvarın 15-də olmuş iclasında təsdiq edildi. İclas
“kəndlilərin Şirək məsələsinin qeyri-düzgün həlli üzündən böyük
narazılıq ifadə etdiklərini nəzərə alaraq”, Azərbaycan MİK-dən
ali hakimiyyət instansiyaları qarşısında məsələni yenidən baxıl
maya çıxarmağı xahiş etdi.3
1927-ci ilin fevralın 27-də D.Nəsibov sözügedən məktubunu
Azərbaycan XTK-na göndərdi. Bu təliqənin dəyərliliyi ondan
ibarətdir ki, orada Alazanyanı vadidə indiki Zaqatala və Qax
rayonu sakinlərinin malik olduqları torpaqların həcmi, 1924-cü
ilin oktyabrından 1927-ci ilin əvvəlinədək, yəni cəmi 2 il ərzində
itirilmiş torpaqların hər kənd cəmiyyəti üzrə sahəsi, qəzanın
torpaqdan tamamilə məhrum kəndləri, torpaq istifadəsinin
xarakteri və s. haqqında dolğun olmasa da, kifayət qədər maraqlı
faktlar ehtiva olunur.4
Nəsibov 1924-cü ildən qəzanın Şirək çölündən tamamilə
sıxışdırılıb çıxarılmış 13 kəndinin adlarını sadalayır: Muğanlı,
Varxiyan, Padar, Qandax, Yengiyan, Kəpənəkçi, Mosul, Kürdə
mir, Kötüklü, Çardaxlı, Tasmalı, Muxax, Sabunçu (bir başqa
1 ARDA,

f.2502, s.1, iş 20, v.45
Yenə orada, v.49-50
3 Yenə orada, f.27, s.1, iş 100, v.3
4 Yenə orada, f.2502, s.1, iş 20, v.51-52
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sənəddə bu siyahıya daha dörd kəndin adı əlavə olunur: Almalı,
Kiçik Lahıc, Lələli, Qorağan).1 Adıçəkilən kəndlərin əllərindən
alınan torpaqların ümumi sahəsi, Nəsibovun məlumatına görə,
8438 desyatin (9218,5 hektar) təşkil edirdi.
Qəzanın Alazan çayı hövzəsində yerləşən digər kəndləri isə
torpaqların yalnız kiçik hissəsini istifadələrində saxlaya bilmişdi.
Məsələn, əvvəllər Şirək çölündə 1600 des. torpağı olan Əliabad
kəndinin 1927-ci ildə cəmi 500 desyatini qalmışdı. Bu kəndin
vadidə yerləşən 40 binəsindən 30-u ləğv edilmişdi. Analoji halla
başqa kəndlər də üzləşmişdi.
Arayışda həmçinin qeyd olunurdu ki, yuxarıda göstərilən
torpaq sahələrindən əlavə, Zaqatala qəza torpaq şöbəsinin Şirək
düzündə 7750 des. (8466,8 ha) otlaq fondu da var idi ki, 1924-cü
ildən etibarən o da gürcü hakimiyyətinin sərəncamına keçmişdi.
Zaqatala Qəza İcraiyyə Komitəsinin Rəyasət Heyəti 1927-ci
ilin fevralın 5-də olmuş iclasında Cənubi Qafqaz MİK-nin
torpaq komissiyasına müraciət etdi.2 Müraciətdə Şirək çölü
məsələsinə yenidən baxılması və vadinin Azərbaycana verilməsi
xahiş olunurdu.
Zaqatala qəza hakimiyyətinin bu vəsatəti ilə əlaqədar 1927-ci
ilin aprelin 11-də Cənubi Qafqaz MİK-nin torpaq komissiyası,
aprelin 20-də isə MİK-in özü Azərbaycan MİK-ə müraraciət
etdi. Orada məsələyə dair Azərbaycan ali hakimiyyət orqanının
rəyi soruşulurdu.3 Cənubi Qafqaz MİK-nin 11 may tarixli
təliqəsində isə Zaqatala qəzası kəndlərinin torpaq təminatına
dair bilgilər xahiş olunurdu.4
Tezliklə tələb olunan məlumatları Zaqatala qəza torpaq
şöbəsi Azərbaycanın xalq torpaq komissarlığına təqdim etdi.
Gətirilən bilgilər Zaqatalanın kənd cəmiyyətlərinin 1924-cü ilin
oktyabrından etibarən tam və qismən məhrum olduğu torpaq
sahələrini yetərincə təsvir edirdi. Onların əsasında aşağıdakı
cədvəl tərtib edilmişdir.
1 ARDA,

f.2502, s.1, iş 20, v.98-99
Yenə orada, v.53-54
3 Yenə orada, f.2502, s.1, iş 20, v.65-65 (arxa), 101
4 Yenə orada, v.88
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Cədvəl 1
Zaqatala kəndlərinin Şirək çölündə 1920-ci illərin
ortalarında məhrum olduqları torpaq sahələri1
Zaqatala qəzası
kəndlərinin kənd
təsərrüfatı
dövriyyəsinin azalması (1924-cü illə
müqayisədə, %-lə)
Muğanlı, qismən №674 – Zemo Kedi
Muğanlı – 50%
Almalı
№675 – tuşinlər
Almalı – tamamilə
№677–Arxiloskalo
Mosul və Padar
Zemo və Kvemo
50%
(əkinlər və 40 binə) Kedi kəndləri və
tuşinlər
Qandax (əkinlər və
tuşinlər
50%
20 binə)
Varxiyan (əkinlər və
Gürcü kəndləri
––
40 binə)
Padar (əkinlər,
tuşinlər
75%
2 meyvə bağı, 15 binə)
Yengiyan və Kəpətuşinlər
50%
nəkçi
Mosul (əkinlər və
tuşinlər
Əkin sahələri 60%
60 binə)
azalmış
Əliabad
4/5 – tuşinlər
50%
1/5 – Əliabad
Kürdəmir və Kiçik Gürcü kəndləri və
60%
Lahıc (əkinlər və 40
tuşinlər
binə)
Çardaxlı
№688 – tuşinlər
Əkin sahələrindən
№690 - Zəyəm
tamamilə məhrum
olmuş
Tasmalı
1/3 – Tasmalı
40%
2/3 – tuşinlər
Lələli
tuşinlər
Əkin sahələrindən ta
mamilə məhrum olmuş

Zaqatala qəzasının
Torpaq
hansı kənd
sahələri,
cəmiyyətlərinə
№
məxsus idi
№674,
675, 677
№676,
678
№679,
681
№680
№682
№683
№684,
685
№686
№687
№688,
690
№689
№691

1 ARDA,

1924-cü ildən
etibarən hansı
təsərrüfat
subyektinə keçdi

f.2502, s.1, iş 20, v.91-92
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№692,
701

Lələli və Sabunçu №692 (1/2) - Lələli
––
(əkinlər və 30 binə)
və Sabunçu
№692 (1/2), 701 –
tuşinlər
№693,
Muxax
№693 – Qırmızı
Əkin sahələrindən
695
Səbətli
tamamilə məhrum
№695 - tuşinlər
olmuş
№694
Qorağan
tuşinlər
Torpaqlardan tama
milə məhrum olmuş
№696,
Almalı
№699, 700 – Almalı
40%
697, 698,
№696, 697, 698 –
699, 700
tuşinlər
№702
Çardaxlı (40 binə və
tuşinlər
––
əkinlər)
№704
Zəyəm (40 binə)
tuşinlər
50%

Qeyd etməliyik ki, gətirilən rəqəmlər təxmini idi, belə ki,
Zaqatala qəzası üzrə torpaq quruluşu tədqiqi həyata keçirilmə
mişdi.1 Torpaq quruluşu işlərinin aparılmaması (qeyd etməliyik
ki, hətta 30-cu illərin əvvəllərində də bəzi kəndləri çıxmaqla,
vəziyyət əvvəlki kimi qalırdı)2 Zaqatala kəndlilərinin torpaq
hüquqlarının təsirli müdafiəsində özünü mənfi planda göstərirdi.
Bu səbəbdən məsələnin müzakirəsi zamanı Azərbaycan tərəfi
dəqiq və rəsmi statistik bilgilər gətirməkdən məhrum olurdu.
Azərbaycan SSR XTK özünün Az.MİK-ə ünvanladığı
12 iyul 1927-ci il və 8 mart 1928-ci il tarixli təliqələrində, heç
olmasa, müvəqqəti, torpaq quruluşu işlərinin görülməsinədək
zaqatalalıların Şirəkdə torpaqla təmin edilməsinə təkid edirdi.3
Bununla əlaqədar Cənubi Qafqaz MİK nəzdindəki torpaq komis
siyası vergi mükəlləfiyyətləri əsasında zaqatalalılara torpaq ayır
mağı qərara aldı, lakin onun həyata keçirilməsi üçün heç bir
əməli addım atmadı.4
1 ARDA,

f.2502, s.1, iş 20, v.105-106
Yenə orada, s.2, iş 14, v.20
3 Yenə orada, s.1, iş 20, v.116-117
4 Yenə orada, f.2502, s.2, iş 19, v.29
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3. 20-ci illərin sonu 30-cu illərin əvvəllərində Zaqatala
kəndlilərinin Şirəkdən tamamən sıxışdırılıb çıxarılması və
bunun sosial-iqtisadi nəticələri
Zaqafqaziya MİK Rəyasət Heyətinin 1929-cu il fevralın
18-də olmuş iclasında Şirək məsələsinin torpaq mübahisələrinə
dair komissiya tərəfindən bir ay müddətinə təhqiq olunması
haqqında qərar çıxarıldı.1 Müəyyən təhqiqat aparıldı, lakin
məsələni yenə də “ölü nöqtədən” tərpətmək mümkün olmadı.
Gürcü hökuməti hətta Balabanov komissiyasının ədalətsiz
bölgüsü nəticəsində zaqatalalıların payına düşən 3900 desyatini
belə ayırmaq fikrində deyildi. Yeri gəlmişkən, 20-ci illərin
ortalarında Gürcüstanın hakimiyyət orqanları zaqatalalıları
Şirəkdən sıxışdırıb çıxarmaq üçün müxtəlif vasitələrə, o cümlə
dən cinayət əməllərinə əl atırdılar; məsələn, Əliabad rayonu
kəndlilərinin şahidliklərinə görə, Şirək çölündə onlara qarşı
quldurluq və qarətliklə məşğul olan silahlı tuşinlər Sığnaq qəza
hakimiyyətinin qeyri-aşkar himayəsi altında idi.2
1928-ci ilin noyabrın 19-da Cənubi Qafqaz MİK-nin qərarı
ilə sərhədyanı mübahisələrin və otlaq məsələlərinin qəti həlli
üçün xüsusi komissiya təşkil olundu. Komissiyanın 1931-ci ilin
iyulun 6-da olmuş müşavirəsində Şirəklə bağlı məsələyə baxılsa
da, konkret qərar çıxarılmadı.3
1930-cu illərin əvvəllərində Şirək məsələsinin yenidən
gündəliyə daxil edilməsi, fikrimizcə, regionda kənd təsərrüfa
tının kollektivləşdirilməsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı idi.
1931-ci ilin yazında Azərbaycan elliklə kollektivləşdirmə
mərhələsinə qədəm basmışdı.4 Dövlət yeni təşkil olunmuş
kolxozlar qarşısında əkin sahələrinin genişləndirilməsi, dənli və
ARDA, f.379, s.2, iş 1234, v.68 (arxa); f.2502, s.2, iş 26, v.99
f.1, s.85, iş 630, v.4-4 (arxa)
3 ARDA, f.2502, s.2, iş 14, v.10
4 Məmmədov E.İ. Elliklə kollektivləşmə illərində Azərbaycan kəndində
sinfi mübarizə – Bakı, Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1967, s.57; Коллективи
зация сельского хозяйства в Азербайджане. В 3-х томах. Т.1 (1927-1929
гг.) – Баку: Элм, 1982, с.13
1
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qiymətli bitki növlərinin məhsuldarlığının artırılması kimi vəzi
fələr qoymuşdu.
1930-cu ilin avqustunda təşkil olunmuş Əliabad rayonu üçün
1931-ci ilə dair təsərrüfat planı bir neçə dəfə dəqiqləşdirilərək,
sonunda aşağıdakı rəqəmlərlə ifadə olunmuşdu: 6000 hektar
payızlıq taxıl, 2000 hektar pambıq və 5000 hektar digər texniki
bitkilər.1 Pambıq, soya, tütün kimi bitkilər rayonun kənd
təsərrüfatı üçün tamamilə yeni idi.
Göründüyü kimi, rayon təsərrüfatları qarşısında olduqca ciddi
rəqəmlər qoyulmuşdu, halbuki Alazanyanı vadidəki torpaqların
Gürcüstana keçməsi və zaqatalalıların ərazidən uzaqlaşdırılması
nəticəsində Əliabad rayonunun cəmi 7871 hektar əkin sahəsi
qalmışdı.2 Bu zaman rayonun hər kəndli təsərrüfatına cəmi 0,88
hektar şumluq torpaq düşürdü.3
1931-ci ilin avqust-sentyabr aylarında Əliabad rəhbərliyi
hökumətə Şirək düzündə torpaq sahələrinin ayrılması xahişi ilə
iki dəfə müraciət etmişdi.4 Müraciətlərdə torpaq mübahisəsinin
yaxın vaxtlarda həll olunmayacağı təqdirdə rayonun plan tapşırıq
larını yerinə yetirə bilməyəcəyi vurğulanırdı. Həmçinin 1924-cü
ildən etibarən torpaq sahələrindən məhrum olma nəticəsində
Əliabad rayonunda maldarlığın məhv olma təhlükəsi ilə üzləş
diyi qeyd edilirdi. Yeri gəlmişkən, məsələnin müsbət həll
olunacağı halda əliabadlılar Alazanyanı vadidə buğda, rayonun
özündə isə müxtəlif qiymətli texniki bitkilər (pambıq, soya,
yerfındığı və s.) planlaşdırırdılar.5
Bir başqa sənəddə deyilirdi ki, Şirəkdə, Alazan çayı sahilində
Əliabad və digər kəndlərin baramaqurdu yetişdirmək üçün əkdik
ləri tut ağacları erməni Qırmızı Səbətli kəndinin ixtiyarına keç
mişdi. Ermənilər tut meşəliyini özününküləşdirdikdən sonra həmin
ağacların barama toxumlarını baha qiymətə əliabadlılara satırdılar.6
1 ARDA,
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3 ARDA, f.2502, s.2, iş 14, v.32
4 Yenə orada, f.2502, iş 19, v.101, 103
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6 Yenə orada, iş 19, v.101, 103
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Əliabad rəhbərliyinin müraciəti ilə əlaqədar Azərbaycan
MİK sədri S.M.Əfəndiyev 1931-ci ilin oktyabrın 28-də xalq
torpaq komissarlığının müfəttişi M.Şəfiyevdən Tiflisə ezam
olunmağı xahiş etdi. Müfəttişə Əliabad rayonu kəndlilərinin
payız əkini planını yerinə yetirmək üçün müvəqqəti olaraq
Şirəkdə torpaq sahələri ilə təmin etmək imkanlarını araşdırmaq
tapşırılmışdı.1
Şəfiyev Tiflisdə məsələnin Cənubi Qafqaz MİK Rəyasət
Heyətinin 1931-ci ilin 2 noyabr iclasında baxılmasına nail olur:
orada Əliabad rayonunda həmin mövsüm payız əkinini təmin
etmək məqsədi ilə MİK üzvü Maskuliyanın sədrliyi altında
xüsusi komissiya təşkil edilir.
Komissiya Şirək düzündə Əliabad kəndlilərinin torpaqla
təmin etmək imkanlarını araşdırdı. Araşdırma nəticəsində gürcü
hökuməti tərəfindən 1924-cü il sazişlərinin pozulması və əlia
badlıların vadidən çıxarılması faktı bir daha aşkar edildi.2
Maskuliya komissiyası, sadəcə, bir – 1931-ci ilin payız
mövsümü üçün Muğanlı, Əliabad, Varxiyan, Mosul, Tasmalı,
Lələli, Zəyəm kəndləri üçün 688, 689, 690, 691 və 692 №-li
sahələrdə 2275 hektar torpaq ayırdı. Göstərilən sahələrin təqri
bən 1000 hektarını şumluq, qalanını isə otlaqlar təşkil edirdi.
Göründüyü kimi, komissiyanın ayırdığı torpaqların sahəsi
hətta Balabanov komissiyasının zaqatalalılar üçün nəzərdə tutduğu
normativlərdən aşağı idi. Həmçinin Maskuliya komissiyasının
bu qərarı müvəqqəti xarakter daşıyırdı.
Komissiyanın işində fəal iştirak etmiş M.Şəfiyev Bakıya
qayıtdıqdan sonra Azərbaycan MİK Rəyasət Heyətinin 1931-ci
il 24 noyabr iclasında geniş məruzə etdi. Onun məruzəsi
əsasında iclas Cənubi Qafqaz MİK-dən mübahisəyə qəti şəkildə
son qoymaq xahişi ilə müraciət etdi.3
Əliabad rayonu torpaq şöbəsinin sədrinin Azərbaycan
XTK-na 1932-ci ilin yanvarın 21-də göndərdiyi məktubdan bəlli
olurdu ki, Sığnaq rəhbərliyi və gürcü əhali Maskuliya komissi
1 ARDA,
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yasının qərarına əməl etmək fikrindən uzaqdır: azərbaycanlı
kolxozçular Şirəkdə onlar üçün ayrılmış sahələrdən yenə də
istifadə edə bilməmişdilər.1
1932-ci ilin martın 2-də Cənubi Qafqaz MİK-in Kiçik
Rəyasət Heyəti Alazanyanı vadidə torpaq mübahisəsinin qəti
surətdə nizamlanması üçün ZSFSR xalq torpaq komissarı
müavini Mamaladzenin sədrliyi altında yeni bir komissiya təşkil
etdi. Onun tərkibinə hər iki respublikanın XTK nümayəndələri
(Azərbaycan tərəfini M.Şəfiyev təmsil edirdi), Əliabad və
Sığnaq hakimiyyət təmsilçiləri və başqa şəxslər daxil edilmişdi.2
1932-ci ilin martında M.Şəfiyev komissiyaya ətraflı məruzə
təqdim etdi.3 Orada mübahisənin əvvəlki tarixçəsi verilirdi və
Maskuliya komissiyasının məlum qərarının həyata keçirilməməsi
faktı konstatasiya olunurdu. Şəfiyevin sözlərinə görə, Sığnaq
rayon hakimiyyəti hətta Əliabad sakinlərinin qismən şumladıq
ları 250 hektar torpağı belə əkməyə icazə verməmişdi. Bu
zaman gürcü tərəfi mövqeyini onunla izah edirdi ki, Şirək çölü
Gürcüstanın qoyunçuluq təsərrüfatı üçün müstəsna əhəmiyyət
daşıyır.
Şəfiyev məruzəsində Alazanyanı vadinin bir hissəsinin Əlia
bad və Zaqatala kəndlilərinin təsərrüfat sərəncamına verilməsi
zərurətini kolxoz quruculuğu prosesi ilə əlaqələndirirdi: “Əliabad
rayonunun kolxozları və əməkçi kəndliləri… əgər bu çağadək
(1924-cü ildən sonrakı vəziyyət nəzərdə tutulur – Ş.R.) bu
vadidə ildə 70-100 hektar əkin sahələrinə malik idilərsə, indi
onu, heç olmasa, 2000 hektara qədər genişləndirməlidirlər, belə ki,
onların kənd təsərrüfatının əsası bundan asılıdır… 1930-cu
ilədək bu rayon özünün bütün torpaqlarını (8000 hektaradək)
müstəsna olaraq buğda, arpa və qarğıdalı əkinində istifadə
edirdi… 1931-ci ildən etibarən partiya və hökumətin intensiv
texniki bitkilərə xüsusi əhəmiyyət verməsi ilə əlaqədar buğda
becərilməsini düyü, yerfındığı, tütün və s. ilə qismən əvəz etmək
lazım gəldi… Düyünün daxil edilməsi və bu illər ərzində əha
1 ARDA,
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linin müvafiq surətdə artması rayon qarşısında vəziyyətdən çıxış
yolunu axtarmaq məsələsini qoydu; belə çıxış yolu 1920-ci ilə
qədər olduğu kimi, vadidən istifadədir”.1
Şəfiyevin məruzəsində səslənmiş faktlar Zaqatala rayon
icraiyyə komitəsinin Cənubi Qafqaz MİK-nə 1932-ci ilin mayın
23-də ünvanladığı təliqəsində gətirilən bilgilərlə də təsdiqlənirdi.
Orada rayonun kənd təsərrüfatları üçün Şirəkdə torpaq ayrılması
gərəkliliyi belə əsaslandırılırdı (nömrələmə bizimdir): 1) Rayonda
düyü becərilməsinə başlanılmışdır, bu bitki isə ikiqat sahə tələb
edir; 2) Əliabad və qonşu kəndlər ovalıqda yerləşdiyindən, həm
içmək, həm də təsərrüfat məqsədləri üçün lazım olan suyu
yaxınlıqdakı meşəlikdən və kolluqdan alır. Ona görə də Əlia
badın bu meşə və kolluqdan, heç olmasa, bir neçə yüz hektar
təmizləyərək, öz şumluq və otlaqlarına qatmaq imkanı yoxdur,
çünki belə olan halda su da qeyb olacaq; 3) Əhali ilbəil artır və
yaxın perspektivdə müstəsna kənd təsərrüfatı ilə məşğul olacağı
gözlənilir.2 Təliqənin sonunda 3-4 min hektar istisna olmaqla,
Alazanyanı vadinin bütünlükdə Zaqatala rayonuna verilməsi
xahiş olunurdu.
Bu arada Mamaladze komissiyasının da fəaliyyəti əməli nəticə
vermədi. 1932-ci ilin aprelin 11-də onu növbəti komissiya əvəz
etdi. Onun da ömrü uzun olmadı: o, Cənubi Qafqaz MİK Rəya
sət Heyətinin 1932-ci il 7 avqust tarixli qərarı ilə ləğv edildi.3
Nəhayət, 1932-ci ilin avqustun 27-də Cənubi Qafqaz MİK
Rəyasət Heyətinin iclasında Şirək düzündəki torpaqlar məsələsi,
bizim təxminlərimizə görə, son dəfə müzakirə olundu və məsə
ləyə dair qətnamə qəbul edildi.
Qətnamənin artıq ilk bəndi çıxarılmış qərarın ədalətsiz xarak
terindən xəbər verirdi: “Alazanyanı vadinin (Şirəkin) Cənubi
Qafqaz MİK Rəyasət Heyətinin 30 mart 1925-ci il tarixli qərarı
ilə təsdiq edilmiş ərazi mənsubiyyəti məsələsinin yenidən baxıl
ması haqqında təklif qəti surətdə rədd edilsin”.4
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Qətnamənin digər bəndləri də Zaqatala və Əliabad kəndli
lərinin mənafelərinə etinasızlıq ruhunda tərtib edilmişdi. Məsələn,
1924–1932-ci illərdə Zaqatala rayonu kəndlilərinin, sadəcə, 2348
hektardan məhrum olması iddia olunurdu. Bu, çox güman ki,
Balabanov komissiyasının normativləri əsasında irəli sürülmüş
təxmin idi və Şirəkdəki təsərrüfat reallıqlarına tamamilə məhəl
qoymurdu. Əslində, qeyd etdiyimiz kimi, 20-ci illərin əvvəllə
rindən başlayaraq Azərbaycan kəndliləri Alazanyanı vadidə
16000 hektardan artıq torpaq itirmişdilər.
İkincisi, qətnamədə 2348 hektardan məhrum olma hadisəsi
belə zaqatalalıların həmin torpaqları, guya, gürcülərə satması,
yaxud da könüllü güzəştə getməsi kimi qələmə verilirdi.
Bu iddia həqiqətə büsbütün zidd idi. Zaqatala kəndlərinin və
hakimiyyət təmsilçilərinin öncə iqtibas gətirdiyimiz çoxsaylı
müraciət və xahişlərində torpaq çatışmazlığı faktı və bununla
əlaqədar Şirəkdəki sahələrin onlar üçün fövqəladə təsərrüfat
əhəmiyyəti dönə-dönə qeyd edilmişdi. Vaxtilə Şirəkdə torpaq
sahələrinin icarəyə verilməsinə nəzarət edən Lısenko adlı bir şəxsin
etirafına görə, 1920-ci illərin sonu 30-cu illərin əvvəllərində
Əliabad bölgəsinin kəndliləri Şirəkdəki torpaqlardan məhrum olma
nəticəsində real aclıq keçirirdilər və səfalətə yuvarlanmışdılar.
Əhali arasında bu zəmində hökumətdən narazılıq artmaqda idi.1
Belə bir şəraitdə Əliabad bölgəsi kəndlilərinin gürcülərə torpaq
satması və ya icarəyə verməsi absurd olardı.
27 avqust qətnaməsinin 4-cü bəndində Zaqatala kənd təsər
rüfatlarına yalnız müvəqqəti olaraq 600-1000 hektar əkin üçün
torpaq ayrılması nəzərdə tutulurdu. Əvvəla, yeni norma hətta
Maskuliya komissiyasının normasından (2275 ha) da aşağı idi.
İkincisi, bu halın belə müvəqqəti olması zaqatalalıların uzun
müddətli maraqlarına etinasızlığın növbəti təzahürü idi.
Yeri gəlmişkən, qətnamənin 3-cü və 4-cü bəndləri arasında
uyğunsuzluq nəzərə çarpırdı: 3-cü bəndə əsasən, “Sığnaq rayon
icraiyyə komitəsinə Zaqatala rayonu kəndlilərinin… 30 mart
1925-ci il qərarında nəzərdə tutulmuş hüdudlarda əmək istifadə
sini bərpa etmək təklif olunurdu”. Bəlli olduğu kimi, 30 mart
1 ARDA,
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1925-ci il qərarı ilə Alazanyanı vadidə Zaqatala kəndlilərinə daimi
əsasda təqribən 4000 hektar torpaq verilirdi. Halbuki 27 avqust
qətnaməsinin 4-cü bəndi ilə, qeyd etdiyimiz kimi, analoji məq
sədlər üçün ən yaxşı halda cəmi 1000 hektar, özü də müvəqqəti
olaraq ayrılmalı idi.
Üçüncü bənd hüquqi baxımdan da qüsurlu tərtib olunmuşdu.
Məsələ onda idi ki, 1925-ci ilin aprelin 14-də qəbul edilmiş
ZSFSR-in konstitusiyasının birinci və ikinci fəslinə əsasən,
Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanları – Şuralar qurultayı və
MİK respublikaların ən müxtəlif hakimiyyət instansiyalarının
qərarlarını ləğv edə bilərdi; respublika MİK və onların Rəyasət
Heyətləri isə ali hakimiyyətin qərarlarını ləğv etmək hüququn
dan məhrum idi.1 Deməli, nəinki Sığnaq rayonu hakimiyyəti,
ümumiyyətlə, Gürcüstan rəhbərliyi birtərəfli qaydada 30 mart
1925-ci il qərarını dəyişdirə bilməzdi.
27 avqust qətnaməsinin son iki bəndi də gürcü maraqlarına
cavab verirdi. 5-ci bənddə vadidə Zaqatala kəndlilərinə şumluq
ayırarkən gürcü maldarlarının suya olan yolunu bağlamamaq bir
şərt kimi irəli sürülürdü. 6-cı bənddə isə Zaqatala və Sığnaq
RİK-lərinə qərarla bağlı əhali arasında kütləvi izahat işi apar
maq, ortaya çıxa biləcək məsələlərin yerindəcə operativ həlli üçün
məsul təmsilçi ayırmaq, subarenda (vasitəli icarə) ilə mübarizə
aparmaq tövsiyə olunurdu.
Yeri gəlmişkən, gürcü tərəfinin məsələyə dair arqumentasi
yasına da toxunmaq istərdik.
1931-ci ilin sonlarında Sığnaq rəhbərliyi Gürcüstan ali haki
miyyət orqanlarına “Məruzə qeydlərini” ünvanlamışdı.2 Orada
Gürcüstanın Alazanyanı vadiyə və ümumən Şirək çölünə hüquq
larını əsaslandırmalı olan aşağıdakı mülahizələr təqdim olun
muşdu:
1) Məsələnin hüquqi əsası kimi məlum 1924-cü il 17 oktyabr
sazişi göstərilirdi, bu zaman həmin sazişə uyğun olaraq 4000
1 История советской конституции (в документах), 1917-1956 гг., М.,
1957, с.502-504; Мерквиладзе В.Н. Создание и укрепление советской
государственности…с.342
2 ARDA, f.2502, s.2, iş 19, v.160-162
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hektarın Azərbaycan kəndlilərinin ixtiyarında saxlanılması faktı
isə qulaqardına vurulurdu.
2) Şirək düzünün müstəsna təsərrüfat əhəmiyyəti vurğulanırdı.
Qeyd etdiyimiz kimi, orada iri sovxoz fəaliyyət göstərirdi; onun
10000 ha şumluq, 25 ha otlaq sahəsi var idi və torpaq fondunun
64000 ha-ya çatdırılması planlaşdırılırdı. Gürcü tərəfinin müla
hizəsinə görə, bu vəziyyət vadinin Azərbaycana verilməsi ehti
malını heçə endirirdi.
3) Şirəkdəki 3 gürcü və bir erməni kəndinin (Yuxarı və Aşağı
Kedi, Arxiloskalo, Qırmızı Səbətli) rifahı bilavasitə vadi ilə
bağlı idi.
4) 1930-cu ildə Şirəkdə pambıq sovxozu təşkil edilmişdi.
Həmin sovxoza daxil Maçxaani, Dzveli, Anaqa, Paniani, Bodbis
xevi gürcü maldar kəndlərinin (çox güman ki, bu kəndlər gəlmə
tuşin və başqa dağlılar tərəfindən yaxın zamanlarda salınmışdı)
Alazan çayının sahilində qış binələri var idi. Sovxoza verilən
12000 ha-dan 11000 ha-da bu kəndlərin sakinləri öz mal-qaralarını
otarırdılar. Bu səbəbə görə Sığnaq rəhbərliyi həmin maldarlara
Şirəkin digər yerində kompensasiya olaraq otlaqlar ayırmaq niy
yətində idi.
5) İddia olunurdu ki, 20-ci illərin əvvəllərində Eldar düzü və
onun qərbində Çatma çölünün – ümumən 31000 hektar ərazinin
Azərbaycana verilməsi nəticəsində Sığnaq rayonu torpaq çatış
mazlığı ilə üzləşmişdi. Bu iddia həqiqətə uyğun deyildi. Əvvəla,
sözügedən düzlərdə müstəsna olaraq Azərbaycan əhalisi yaşa
yırdı. İkincisi isə, aşağıda görəcəyimiz kimi, 20-ci illərin ikinci
yarısında həmin düzlərdən böyük torpaq massivi – 29277,85 ha
kəsilərək, Gürcüstana verilmişdi.
Gətirilən dəlillərə istinadən, gürcü tərəfi Alazanyanı vadidə
ən kiçik torpaq sahəsinin belə Azərbaycana güzəştini qeyrimümkün hesab edirdi. Çox güman ki, gürcü rəsmilərinin arqu
mentasiyası Cənubi Qafqaz hökumətinin nəzərində Zaqatala
kəndlilərinin vadiyə olan tarixi haqları və təsərrüfat ehtiyac
larından daha əhəmiyyətli görünmüşdü və qeyd etdiyimiz kimi,
gürcüləri tam təmin edən qərar çıxarılmışdı.
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1932-ci ilin avqustun 27-də qəbul edilmiş qərar Şirək çölü
nün Alazanyanı vadisinin inzibati-siyasi və təsərrüfat mənsub
luğu məsələlərinin müzakirəsinə bir növ yekun vururdu. Artıq
qeyd etdiyimiz kimi, bu proses iki mərhələdən ibarət idi: əgər
1924-cü ilin 17 oktyabr sazişi ilə başa çatmış birinci mərhələdə
vadi inzibati cəhətdən Gürcüstana tabe etdirilmişdisə, həmin tarix
dən etibarən başlanmış ikinci mərhələdə ərazi gürcü hökuməti
tərəfindən iqtisadi cəhətdən mənimsənilmiş, zaqatalalılar isə oradan
tamamilə sıxışdırılıb çıxarılmışdı. 27 avqust aktı bu mərhələnin
finalı idi; o, Azərbaycan hakimiyyətinin vadidən, qismən də olsa,
istifadə etməyə dair ümidlərini qəti surətdə puç etdi.
Digər ixtilaf ocağında – Çiaur meşəliyində də hadisələr bən
zər ssenari üzrə cərəyan edirdi.
1924-cü ilin 15 oktyabr protokolunda Zaqatala və Sığnaq qəza
ları arasında sərhəd olduqca qeyri-müəyyən təsbit olunmuşdu.
Azərbaycan XTK-nın artıq iqtibas etdiyimiz 1925-ci ilin noyabr
arayışında deyilirdi ki, “sazişdə… layihələşdirilən sərhədin
təsvirində bəzi qeyri-aydınlıqlar nəzərə çarpır. Məsələn, orada
bu sayaq ifadələrə rast gəlirik: “sonra bu çayla (Abjit-su ilə –
Ş.R.) köhnə cığıradək, oradan həmin cığırla düz xətt üzrə şimalqərb istiqamətində Kvirias-Sxali (Dərin-qobu – Ş.R.) çayının
mənsəbindəki kurqana doğru”.1
15 oktyabr protokolunda ümumi şəkildə təsvir olunan sərhəd
xəttinin müəyyənləşdirilməsi, Çiaur meşəliyində hər iki respub
likanın kəndlilərinin torpaqlarının mərzləşdirilməsi üçün Cənubi
Qafqaz MİK torpaq komissiyasının torpaq ölçənləri V. Koçmer
jevski və V.Çxenkelinin, habelə Azərbaycan və Gürcüstan XTKlarının nümayəndələri P.Qrin və Tsxomelidzenin iştirakı ilə xüsusi
komissiya təşkil edildi. O, 1925-ci ilin aprelin 23-dən mayın 5-dək
üzərinə qoyulmuş vəzifələri həyata keçirdi.2
Mərzlənmə nəticəsində 15 oktyabr protokoluna uyğun surətdə
sərhəd xətti təsbit edildi. Bu xətt Dərin-qobu çayı üzrə uzanaraq,
onun Abjit-su ilə qovuşmasınadək və oradan Ulqam-su çayı üzrə
(Abjit-su Dərin-qobu ilə qovuşandan sonra belə adlanırdı) onun
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Alazana tökülməsinədək müəyyən edilmişdi. Sərhəd xəttinin sağ
tərəfində torpaqlar Sığnaq qəzasına, sol tərəfində olan torpaqlar
isə Zaqatala qəzasına keçirdi.
Mərzləmədə iştirak etmiş Azərbaycan XTK-nın nümayən
dəsi P.Qrin onun nəticələrinə tənqidi münasibətini elə həmin
akta əlavə edilmiş ayrıca rəydə ifadə etmişdi: “Gürcüstan və Azər
baycan vətəndaşları arasında əməkçi torpaq istifadəsinin sərhədlə
rinin təsbiti üzrə işlər… tam həyata keçirilməmişdir. Zaqatala
qəzası vətəndaşlarının Sığnaq qəzası hüdudlarında qalan talalarının
sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi hələ də qalır. Həmin sərhəd
lərin müəyyən edilməsi son dərəcə vacibdir, çünki hal-hazırda…
Laqodex məntəqəsi və Qabaqçöl kəndinin sakinləri arasında
böyük çəkişmələr baş verməkdədir”.1
Qrin Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığına 1925-ci ilin
mayın 10-da göndərdiyi məruzədə Koçmerjevski-Çxenkeli komis
siyasının mərzləmə zamanı yol verdiyi qeyri-dəqiqlikləri göstər
məklə yanaşı, Cənubi Qafqaz MİK Rəyasət Heyətinin 1925-ci il
30 mart qərarını da ədalətsiz kimi tənqid edirdi: “…Mən hesab
edirəm ki, Kvirias-Sxali (Dərin-qobu – Ş.R.) çayından Daşkovo
torpaqlarının hüdudu ilə Svideba çayınadək və oradan da aşağı
Alazan çayınadək çəkilən sərhədin zaqatalalılar tərəfindən etiraz
edilməsi tamamilə ədalətli və əsaslıdır, çünki həmin tərəfin sol
tərəfində yerləşən torpaqlar – istər talalar, istərsə də onlara bitişik
meşə sahələri yalnız Zaqatala qəzası vətəndaşlarının müstəsna
istifadəsindədir. Yalnız Sitel-qora (Qarakişi-tala – Ş.R.) talasının
müəyyən hissəsi kiçik istisnadır: o, bu mövsüm Sığnaq meşə
bəyisi tərəfindən Telavi və Tioneti qəzalarının qoyunçu gürcülərinə
otarılma üçün verilmişdir. Ona görə də mən sərhədin Daşkovo
torpaqlarından aşağı Svideba (Çürülü çay – Ş.R.) çayı üzrə onun
Alazana qovuşmasınadək təsbitini düzgün buluram”.2
Yeri gəlmişkən, Zaqatala hakimiyyət təmsilçiləri 30 mart
qərarına etiraz əlaməti olaraq komissiyanın işində iştirak etmək
dən imtina etmişdilər. Zaqatala QİK sədri Ş.Balacayev Azərbay
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can XTK-na teleqram vuraraq, 30 mart qərarına yenidən baxıl
masını xahiş etmişdi.1
Qabaqçöllülərin şikayətinə baxmaq üçün Teymur Əliyev və
Morçiladzenin sədrliyi altında xüsusi komissiya təşkil olundu.
O, 1925-ci ilin mayın 6-da Laqodexdə toplaşaraq, qətnamə qəbul
etdi.2 Ona əsasən, qabaqçöllülər 15 oktyabr protokoluna uyğun
olaraq otlaq və şumluqlarla təmin olunmalı idilər. Eyni zamanda
Zaqatala QİK-nə Laqodex meşəbəyiliyinin müvafiq icazəsi
olmadan qabaqçöllülərin meşə qırmalarının qarşısını almaq tap
şırılırdı.
Qətnaməyə T.Əliyevin məruzəsi əlavə edilmişdi. Orada bütün
problem Koçmerjevski-Çxenkeli komissiyası tərəfindən sərhəd
müəyyənləşdirilərkən, səhvən Dərin-qobu və Qarakişi-tala rayon
larında kiçik sahələrin Sığnaq qəzasına aid edilməsi məsələsinə
müncər olunurdu.3 Yəni diqqət qabaqçöllülərin narazılıqlarının
köklü səbəblərinə deyil, texniki komissiyanın yol verdiyi bu və
digər nöqsanlara yönəldilirdi. Yeri gəlmişkən, ikincidərəcəli
məsələləri qabartmaqla problemin mahiyyətini arxa plana çək
mək sonrakı illərdə toplaşmış müxtəlif komissiya və heyətlərin
fəaliyyəti üçün də səciyyəvi idi. Halbuki qabaqçöllülərin narazı
lıqları ayrı-ayrı haqsızlıqlara deyil, bütünlükdə əzəli torpaqları
nın Gürcüstana verilməsinə qarşı yönəlmişdi.
Şirək məsələsində olduğu kimi, “Çiaur meşəliyi” məsələsində
də Qabaqçöl sakinləri 1924-cü ilin oktyabr sazişinin imzalanma
sından sonra gürcü hakimiyyətinin və əhalisinin sistematik təzyiq
və sıxışdırmalarına məruz qalırdı: onların Çiaur meşəliyində
əkinləri, bostanları, otlaqları mütəmadi surətdə məhv edilirdi.
Məsələn, 1925-ci ilin iyununda xüsusi komissiya qabaqçöllülə
rin şikayətlərini araşdırmaq üçün mübahisə rayonuna ezam
olunmuşdu. Təhqiqat gedişində bəlli olmuşdu ki, Dərin-qobu
məntəqəsində qabaqçöllülərə məxsus bostanların korlanması
Sığnaq qəza icraiyyə komitəsinin sədrinin müavini Bayduşvili
və Laqodex rayonu torpaq ölçəni Maryaxinin birbaşa əmri ilə
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baş vermişdi. Həmçinin qabaqçöllülərin Beşkən nahiyəsində, Çürülütala məntəqəsində 1,5 des. bostan sahəsinin gürcü Tamariani
kəndinin maldarları tərəfindən tapdalandığı aşkarlanmışdı.
Analoji hal növbəti ildə də təkrarlanmışdı.1
Əkin və bostanların yandırılması ilə paralel olaraq gürcü
əhalisi öz hakimiyyətlərinin himayəsi altında mübahisəli rayonda
əkinə, yararlı sahələr əldə etmək məqsədi ilə meşəni intensiv
surətdə qırmağa başlamışdı. Həmçinin Gürcüstan meşə təsərrü
fatı idarəsi də orada meşə tədarükünə girişmişdi. Bu zəmində
1925-ci ilin sonu 1926-cı ilin əvvəllərində Çiaur məntəqəsində,
Beşkən, Çudulu-tala, Vaşlovan adlı yerlərdə qabaqçöllülərlə ağac
tədarük edən fəhlələr arasında bir sıra toqquşmalar baş vermişdi.
Meşəni özününkü hesab edən qabaqçöllülər fəhlələrin işini
dayandırmışdılar. Adi təsərrüfat ixtilafını Sığnaq və Laqodex
milis idarəsi qarətçilik kimi qələmə vermiş və hətta ən yuxarı
hakimiyyət orqanlarına hadisə haqqında qərəzli məlumatlar
ötürmüşdü.2
Həmin məlumatları yoxlamaq üçün 1926-cı ilin yanvarın
sonu, fevralın əvvəllərində hadisə yerinə Zaqatala qəza milis rəisi
Səlimov ezam olunur. Onun qənaətinə görə, “... (Laqodex) rayon
(milis) rəisinin məlumatına inanmaq olmaz, çünki gürcülər qədim
dən bəri bu meşələri ələ keçirməyə... can atırlar. Ona görə də bu
cür səs-küy qaldıraraq, anlaşılmazlıq və böhtan yaradırlar”.3
1926-cı ilin aprelin 16-18-də Az. ÇEKA Balakən rayonunda
xüsusi əməliyyat keçirirdi. Bundan sui-istifadə edən Çuduani və
Daşkovo kəndlərinin sakinləri yerli gürcü hakimiyyətinin təhriki
ilə Dərin-qobu çayının sahilində yerləşən qabaqçöllülərə məxsus
16№-li sahəyə – Osman-binəyə basqın etmiş, meşədə xeyli ağac
qırmış və bir neçə binəni yandırmışdılar.4
Sözügedən rayonda gürcü hakimiyyətinin qanunsuzluqlara
rəvac verməsi Zaqatala hakimiyyət orqanlarının da narahatlığına
səbəb olmuşdu. 1926-cı ilin oktyabrında AK(b)P MK katibi Ağa
1 ARDSPİHA,

f.1, s.85, iş 630, v.15,17, 18
Yenə orada, v.51-55
3 Yenə orada, v.54 (arxa)
4 ARDA, f.379, s.1, iş 485, v.36
2

371

verdiyevin ünvanına Zaqatala qəza partiya komitəsinin katibi
S. Qocayevdən, qəza icraiyyə komitəsinin sədri Hacıyevdən,
habelə ASSR Baş Siyasi İdarəsinin müavini Qorobçenkodan üç
“Məruzə qeydləri” daxil olmuşdu.1 Qeydlərdə sentyabrın sonla
rında Ulqam-çay yaxınlığında gürcü milisionerlərinin Qabaqçöl
sakinlərinə məxsus 31 baş mal-qaranı qovub aparmaları barədə
məlumat verilirdi. Ən maraqlısı o idi ki, milisin bu cinayət
əməlinin arxasında Sığnaq qəza hakimiyyəti dururdu. Sığnaq
QİK açıqcasına bəyan etmişdi ki, hadisə qabaqçöllülərin otlaq
lardan istifadəyə görə icarə haqlarını ödəmədiklərinə görə baş
vermişdir.
İstər gürcü əhalisinin, istərsə də yerli hakimiyyətin qabaqçöl
lülərə və onların təsərrüfat haqlarına qarşı qanunsuz əməllərinə
Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanları faktiki olaraq göz
yumurdu. Hətta əksinə, hadisələrə görə Azərbaycan əhalisi
günahlandırılırdı. Məsələn, yuxarıda Çiaur meşəliyində qabaqçöl
lülərlə gürcü fəhlələr arasında ixtilafdan bəhs etmişdik. Təhqiqat
ixtilafın bir çox hallarda məhz gürcü tərəfinin razılaşdırılmamış
əməllərinin sayəsində meydana çıxdığını sübut etsə də, yuxarı
instansiyalar baş verənlərə görə yalnız qabaqçöllüləri suçlamışdı.
O dövrdə Cənubi Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının (ÇEKA-nın)
sədr müavini vəzifəsində çalışan Beriya ÜK(b)P Cənubi Qafqaz
Ölkə komitəsinə 1926-cı ilin fevralın 2-də göndərdiyi təliqəsində
məlum hadisələri banditizm kimi səciyyələndirərək, Zaqatala
hakimiyyətinə təsir göstərilməsini vacib bilirdi. Beriyanın fikrincə,
Zaqatala rəhbərliyi “passiv qalmayaraq, banditizmin ləğvinə dair
vaxtlı-vaxtında ölçü götürməli, həmçinin GSSR ilə həmsərhəd
kəndlərin sakinlərinə Beşkən meşəsinin düzgün bölüşdürülməsi
və bu cür basqınlara son qoyulması zərurətini başa salmalı” idi.2
Çox güman ki, 1926-cı ilin aprelində ÇEKA-nın yuxarıda qeyd
etdiyimiz əməliyyatı da Beriyanın təliqəsinin müvafiq nəticəsi idi.
Ümumiyyətlə, o illərdə Azərbaycan kəndlisinin müxtəlif
səbəblər, o cümlədən torpaq mübahisələrinin ədalətsiz həlli zəmi
ARDSPİHA, f.1, s.85, iş 630, v.3-3 (arxa), 7-8, 10-11; s.74, iş 198,
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nində ifadə etdiyi ən kiçik narazılığı belə “banditizm” adı ilə
damğalanırdı. 1925-ci ilin 30 noyabr müşavirəsində M.C.Bağırov
vəziyyəti belə dəyərləndirirdi: “Cənubi Qafqaz MİK-in torpaq
komissiyasının işinə dair sənədlərdən biz bu və ya digər müba
hisənin həlli zamanı qərəzli münasibət görürük. Bu məsələlərin
həlli üçün göndərilmiş işçilərin qərəzli münasibət göstərmələri
azmış kimi, onlar hətta xalis iqtisadi, torpaq və otlaq məsə
lələrini belə bizim qəzalarımız tərəfindən törədilən cinayət,
banditizm səciyyəli məsələlərə çevirmişlər və ali Zaqafqaziya
orqanlarının nəzərində Azərbaycan qəzalarına qarşı ən repressiv
tədbirlər görməyin zəruriliyi barədə təsəvvürlər yaratmışlar. Bu
mübahisələrin səbəbini araşdırmaq üçün… Cənubi Qafqaz MİK
Rəyasət Heyətinin sərəncamı ilə Şaverdovun sədrliyi altında
komissiya yaradılmışdı… Orada (komissiyada – Ş.R.) deyilirdi
ki.., Azərbaycanda hakimiyyətsizlikdir, başdan-başa banditizmdir,
qarətçilikdir…”.1
Yeri gəlmişkən, o dövrün torpaq mübahisələrinə dair sənəd
ləri ilə tanışlıq Cənubi Qafqazın müvafiq hakimiyyət qurumla
rında müəyyən mənada gürcü-erməni tandemin yaranmasından
danışmağa imkan verir. Bu tandem hər iki qonşu respublikanın
Azərbaycanla mövcud ərazi və sərhəd mübahisələrində uzlaş
dırılmış fəaliyyətini ehtimal edirdi. Ona görə də Şaverdov Azər
baycanla mübahisəli məsələlərin müzakirəsi və həlli zamanı
gürcü tərəfinə qeyri-aşkar dəstək göstərirdi. Belə bir şəraitdə
20-ci illərin ortalarına doğru, artıq qeyd etdiyimiz kimi, qonşu
respublikalarla mövcud ərazi və sərhəd mübahisələrinin həllində
Azərbaycan üçün son dərəcə arzuolunmaz tendensiya qabarıq
şəkildə təzahür edirdi. Həmin tendensiyanın əyani illüstrasiyası
üçün o illərdə Azərbaycanın Gürcüstanla olan bəzi torpaq ixti
lafların həllinə dair faktları göstərmək olar.
Cənubi Qafqaz MİK Rəyasət Heyətinin 1926-cı ilin dekabrın
5-də çıxardığı qərara əsasən, Gəncə ilə Sığnaq qəzaları arasında
yerləşən Vaşlovan və Buğa adlı sahələr (7667 des.), habelə
Qabırrı (İori) yanı rayon (7851 des.), azərbaycanlı maldarların
istifadəsində olmasına baxmayaraq, Gürcüstana güzəşt edilmişdi.
1 ARDA,
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1926-cı ilin dekabrın 7-də Cənubi Qafqaz MİK Rəyasət Heyəti
daha böyük ədalətsizliyə yol verdi: həmin gün qəbul edilmiş
qərara əsasən, ümumi sahəsi 16667 des., yəni təqribən 18209 hektar
olan Çatma çölünün 11799,4 desyatindən (12890,84 ha) ibarət
şərq hissəsi Gürcüstana birləşdirildi.1
Çatma çölünün yaxınlığında yerləşən Aramdərə və Bodbi
pay torpaqları da 1927-ci ilin yanvarın 11-də analoji qərarla
Sinax qəzasına daxil edildi.2
Azərbaycan hakimiyyət orqanı – Az.MİK torpaq mübahisə
lərinin əlverişsiz həlli meylinin qarşısını almağa dəfələrlə cəhd
etmişdi. Belə cəhdlərdən biri, artıq qeyd etdiyimiz kimi, Az.
MİK-in Rəyasət Heyətinin 1925-ci ilin dekabrın 12-də olmuş
geniş iclasında ərazi-sərhəd mübahisələrinə, o cümlədən “Çiaur
meşəliyi” məsələsinə yenidən baxılması haqqında vəsatət qaldır
maq haqqında qərar qəbul etməsi oldu.
Cənubi Qafqaz MİK Rəyasət Heyəti 1926-cı ilin martın
15-də “Çiaur meşəliyi” məsələsini yenidən torpaq komissiya
sının araşdırmasına verdi.3
Bununla əlaqədar Azərbaycan XTK 1926-cı ilin aprelində
Zaqatala və Sığnaq qəzaları arasında mübahisəli torpaq məsələ
lərinə dair arayış hazırlamışdı. Məlum olduğu kimi, 1924-cü ilin
oktyabr sazişində ixtilafın həlli prinsipi kimi mübahisə edən
tərəflərin torpaqla təminatının aydınlaşdırılması irəli sürülmüşdü.
Bu prinsipdən çıxış edərək, Azərbaycanın torpaq komissarlığı
əsaslı olaraq soruşurdu: “Əgər Qabaqçöl kəndi torpaqla daha
yaxşı təmin olunmuşsa, onda nə üçün mübahisəli sahədə bulu
nan meşə sahələri qabaqçöllülərin istifadəsindədir? Əgər onlar
torpaqla qeyri-kafi təmin olunmuşlarsa, onda mübahisəli ərazini
Zaqatala qəzasına birləşdirmək lazımdır”. Bu fikrin inkişafı
olaraq, Azərbaycan tərəfi belə bir mülahizə yürüdürdü ki,
“mübahisənin özünün həlli və sərhədin Abjit-çay üzrə qoyulması
ixtiyaridir, çünki xutorlar qabaqçöllülərin istifadəsində bulundu
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ğundan və meşə ilə əhatə olunduğundan, bütün mübahisəli sahə
Zaqatala qəzasına aid edilməlidir, ələlxüsus da ona görə ki, Qa
baqçöl kəndi bu sərhəd çayına, demək olar ki, tam bitişikdir”.1
İkinci tip iradlar texniki səciyyəli idi və Azərbaycan XTK
tərəfindən əvvəlki sənədlərdə artıq səsləndirilmişdi: söhbət
15 oktyabr protokolunda sərhədlərin qeyri-dəqiq göstərilməsindən
gedirdi.
Arayışda irəli sürülmüş üçüncü tip iradlar hüquqi səciyyə
daşıyırdı. Protokolda qabaqçöllülərin əmək istifadəsində olan
həyətyanı sahə və əkinlərin böyüdülməsinə qoyulmuş yasaq 20-ci
illərin sovet torpaq qanunvericiliyinə zidd idi; hüquqi baxımdan
yalnız torpaq istifadəsi sahələrini artırmaq olmazdı, halbuki
qabaqçöllülərin torpaq sahələrinin sərhədləri hələ də müəyyən
edilməmişdi.
15 oktyabr protokolunun “v” bəndində torpaqların qabaqçöl
lülərin əmək istifadəsində olduğu, “q” bəndində isə icarəyə
verildiyi qeyd olunurdu. Arayış müəllifləri bu uyğunsuzluğun
hüquqi dolaşıqlığa gətirib çıxardığını göstərirdilər: sovet qanun
vericiliyi əmək istifadəsi və dövlət torpaq fondlarını və bu fond
lardan istifadəyə görə müvafiq təsərrüfat haqlarını fərqləndirirdi.
Azərbaycan MİK-nin Zaqafqaziya MİK-nə ünvanladığı bir
başqa təliqədə (1926-cı ilin ikinci yarısı) bu məqama aydınlıq
gətirilirdi: sahələrin icarə kateqoriyasında təsbit olunması
qabaqçöllülərin mənafelərinə zidd idi.2 Çünki bu halda həmin
torpaqlar dövlət fonduna aid edilirdi və onların sərəncamçısı
kimi Sığnaq qəzasının müvafiq strukturları çıxış edirdi. Bu
strukturlar da icarə verən tərəf kimi müqavilə şərtlərinə yenidən
baxmaq bəhanəsi ilə icarə anlaşmasını poza və torpaqları qabaq
çöllülərdən ala bilərdi. Halbuki torpaqlar əmək istifadəsi kateqo
riyasında təsbit olunduğu halda, gürcü hakimiyyəti müqaviləni
birtərəfli qaydada pozmaq imkanından məhrum olurdu. Eyni
zamanda əmək istifadəsi kateqoriyasına görə vergilər birinci
kateqoriya ilə müqayisədə xeyli aşağı idi. Ona görə də Zaqatala
1 ARDA,
2
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QİK Rəyasət Heyətinin 1926-cı il 14 iyul tarixli iclasında sözü
gedən sahələrin qəza kəndlilərinin əmək istifadəsində olması
haqqında 15 oktyabr protokolunun “v” bəndinə istinadən, vahid
kənd təsərrüfatı vergisinin tutulması haqqında yuxarı instansiya
lardan xahiş edilmişdi.1
Azərbaycan XTK qərarın ləğvini, mübahisə tərəflərinin tor
paqla təminatının və həmin torpaqların sərhədlərinin dəqiq müəy
yənləşdirilməsini zəruri sayırdı: yalnız bundan sonra ədalətli
qərar çıxarmaq olardı.
Qanunsuzluqların təşəbbüskarı və təhrikçisi qismində çox
vaxt gürcü tərəfi çıxış edirdi. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, gürcü
rəsmilərinin hadisələri özlərinə sərfəli səpkidə təqdim etmələri
nəticəsində zaqatalalılar olayların müstəsna müqəssirinə çevrilir
dilər. Məsələn, Laqodex rayon milis rəisi Sığnaq qəza milis rəisinə
1926-cı ilin 30 aprel və 3 mayda göndərdiyi telefonoqramlarda
Balakən nahiyəsi sakinlərinin Sitel-qora (Qarakişi-tala) rayonunda
sərhədi keçərək, yeni yaşayış məskənləri salmağa cəhd gös
tərdikləri barədə məlumat verirdi.2
1926-cı ilin mayın 12-də Gürcüstan XKS sədrinin müavini
S.Cugeli və işlər müdiri A.Salaridze Zaqafqaziya MİK-nə
qabaqçöllülərin “qanuna zidd əməlləri” ilə əlaqədar müraciət
etdilər.3 1924-cü ilin 15 oktyabr protokolunun şərtlərinin ən
kobud pozucusu özləri olmalarına baxmayaraq, gürcü hökuməti
bu gedişlə Azərbaycan tərəfini qabaqlamağa çalışırdı.
Cənubi Qafqaz MİK Rəyasət Heyəti 20 may iclasında Gür
cüstan hökumətinin müraciətinə baxdı və Azərbaycan MİK-nə
qabaqçöllülər tərəfindən Sığnaq qəzasının müvafiq kəndlərinə
verilmiş sahələrin ələ keçirilməsi faktlarını araşdırmağı və ölçü
götürməyi tapşırdı.4
Təqribən həmin günlərdə – 1926-cı ilin mayın 24-də Sığnaq
QİK Rəyasət Heyətinin iclası oldu. Həmin iclasda 15 oktyabr
1 ARDA,
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1924-cü ilə qədər mövcud binə və əkinlərin say və ölçülərinin
saxlanılması, qabaqçöllülərin son 1,5 il ərzində Çiaur meşəli
yində təşkil etdikləri binələrin ləğv edilməsi və mal-qaranın
çıxarılması, 15 oktyabr protokolunun “q” bəndinə uyğun olaraq,
1926-27-ci təsərrüfat ili üçün icarə haqqının ödənilməsi haq
qında Zaqatala qəza hakimiyyətinə təkliflər qəbul olundu.1 Bu
zaman icarə haqqını ödəməyən qabaqçöllülərə qarşı inzibati ölçü
götürüləcəyi və hətta tutduqları sahələrdən çıxarılacaqları bildi
rilirdi.
1926-cı ilin iyunun 7-də Sığnaq və Zaqatala qəza hakimiyyət
orqanlarının müşavirəsi oldu.2 Müşavirə Sığnaq QİK-in yuxarıda
göstərilən tələblərini təsdiq etdi.
Bu müşavirə eyni zamanda həmin dövrdə mübahisə rayonunda
formalaşmış “status-kvonu” konstatasiya edirdi: qabaqçöllülərin
Beşkəndə 8, Dərin-qobuda 32, Sitel-qorada (Qarakişi-talada)
39 binəsi və əkin sahələri (2 des.) saxlanılmaqda idi.
Dərin-qobu çayının köhnə və yeni axarları arasında yerləşən
80 desyatin meşə sahəsi – 16№-li sahə (Osman-binə) yasaq elan
olunurdu və onun mənsubluğu haqqında məsələ Cənubi Qafqaz
MİK-in öhdəsinə buraxılırdı. Digər tərəfdən, Ulqam çayının
məhz köhnə məcrasının sərhəd hesab olunması haqqında razılığa
gəlinmişdi. Bu, müəyyən mənada Azərbaycan tərəfini təmin
edirdi, belə ki, çayın yeni məcrası şərqə istiqamətlənməklə,
qabaqçöllülərin, onsuz da, azalmış torpaq fondundan yeni sahə
lər kəsib, Sığnaq qəzasına qatırdı.
Müşavirənin protokolunun qısa xülasəsindən göründüyü kimi,
o, 1924-cü ilin 15 oktyabrında əsası qoyulmuş xəttin məntiqi
davamı olub, gürcü tərəfinə öz məqsədlərinə çatmaq yolunda
növbəti addım idi. O dövrdə Zaqatala qəza icraiyyə komitəsi
sədri vəzifəsində çalışan Şirin Balacayev başda olmaqla Azər
baycan heyəti icarə haqlarının ödənilməsi ilə bağlı tələbi qəbul
etməklə böyük səhvə yol vermişdi, çünki qeyd etdiyimiz kimi,
Azərbaycan rəsmiləri mübahisəli sahələrin qabaqçöllülərin məhz
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əmək istifadəsində olduğunu iddia edirdi. Bir qədər sonra –
iyulun 14-də Zaqatala hakimiyyəti öz səhvini başa düşərək, onu
düzəltməyə çalışmışdı: artıq qeyd etdiyimiz kimi, Zaqatala QİK
Rəyasət Heyətinin həmin gün olmuş iclasında qabaqçöllülərdən
icarə haqqının deyil, təsərrüfat vergisinin tutulması barədə qərar
qəbul edilmişdi. Lakin Cənubi Qafqaz hökumətinin nəzərində məhz
birgə müşavirələrin çıxardığı qərarlar prioritet önəmə malik idi.
Müşavirənin protokolu Zaqatala QİK Rəyasət Heyətinin
1926-cı ilin iyunun 9-da olmuş iclasında təsdiqlənmişdi.1 İclasda
həmçinin Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanı qarşısında
Osman-binənin (16-cı sahənin) Qabaqçöl cəmiyyətinin istifadə
sində saxlanılması haqqında vəsatət qaldırıldı.
1926-cı ilin iyunun 17-də 7 iyun müşavirəsinin qərarına
uyğun olaraq iki qəza təmsilçilərindən ibarət xüsusi komissiya
mübahisə rayonunda qabaqçöllülərin torpaq sahələrini dəqiqləş
dirməyə başladı. Komissiyanın tərtib etdiyi akta əsasən, Qarakişitalada (Sitel-qorada), Ulqam-çayının sağ sahilində, qabaqçöllü
lərin binələrinin yaxınlığında onlara əkin üçün 2 des. ayrılmış,
habelə sabiq Daşkovo kəndindən aşağıda 18 binə və 4 des. əkin
sahəsi qeydə alınmışdı. Abjit-su çayı yaxınlığında 30 des. meşə
sahəsi otlaq kimi Qabaqçöl və gürcü kəndlilərinin birgə istifa
dəsinə verilirdi.2
1926-cı ilin avqustun 2-də Zaqatala və Sığnaq qəzaları haki
miyyət nümayəndələrinin növbəti müşavirəsi keçirildi.3 O, 7 iyun
müşavirəsinin qətnaməsinə uyğun olaraq, qabaqçöllülərdən icarə
haqlarının alınması haqqında qərar çıxardı. Lakin Zaqatala QİK-in
yeni sədri Rəhimov bu qərarla razılaşmayaraq, torpaqların qabaq
çöllülərin əmək istifadəsində olması haqqında öz rəyində qaldı.
Zaqafqaziya MİK Rəyasət Heyətinin 1926-cı il 19 avqust
iclasında Çiaur meşəliyində sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi
məsələsi növbəti dəfə müzakirəyə çıxarıldı. İclas MİK üzvü
Koçetkovun sədrliyi altında növbəti qarışıq komissiyanın yara
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dılması haqqında qərar qəbul edildi. Komissiyanın qarşısına aşağı
dakı vəzifələr qoyulmuşdu: 1) 15 oktyabr müşavirəsində təsbit
edilmiş sərhədin qeyri-aydın, müxtəlif təfsirlərə yol verən hissə
lərini plan üzərində müəyyənləşdirmək. 2) Həmin müşavirənin
qətnaməsini yerinə yetirmək. 3) Mübahisəli zolaq daxilində
istifadəsi olan kəndlərin bütün torpaq təminatının ölçüsünü, habelə
torpaq istifadəsi əsasını (daimi əmək istifadəsi, yaxud müvəqqəti
əcarə) aydınlaşdırmaq.1
1926-cı ilin noyabrın 24-də Tiflis şəhərində Koçetkovun
sədrliyi altında komissiyanın iclası oldu. Komissiya torpaq
quruluşçusu Çxenkelinin təqdim etdiyi bilgilər əsasında Çiaurda
müəyyən edilmiş sərhədə və qabaqçöllülərin xutor və əkin
sahələrinə baxış keçirmişdi.
Fikir mübadiləsi gedişində Azərbaycan tərəfi (Həmid Sulta
nov, Əli Məmmədov və Ələkpərov) Dərin-qobu və Osman-binə
haqqında Zaqatala QİK-nin mövqeyini səsləndirmiş, həmçinin
Çxenkeli-Koçmerjevski komissiyasının müəyyən etdiyi sərhəd
xəttini qeyri-dəqiqliyinə görə tənqid etmişdi. Azərbaycan təmsil
çilərinin rəyincə, “qabaqçöllülərin 1926-cı il 7 iyun komissiya
sının protokolunda qeydə alınmış 79 binəsini və Zaqatala qəza
torpaq şöbəsinin məlumatlarına görə 600 baş iri mal-qarasını və
50-60 baş atını faktiki istifadə yerində (Sitel-qoridə, Beşkəndə,
Dərin-qobuda) saxlamaq və onlara… norma üzrə otlaq vermək,
habelə Beşkən binələrində onların 1924-cü ilin sonlarındakı
faktiki istifadə sərhədləri daxilində şumlamalarına icazə vermək
zəruridir”.2
Gürcü tərəfi Osman binəni, habelə Dərin-qobu çayı ilə onun
arxı arasında kiçik adanı, sanki, Zaqatala qəzasına güzəştə
getməyə hazır idi. Lakin bu zaman elə şərtlər irəli sürülürdü ki,
həmin güzəştləri mənasız edirdi. Birincisi, qabaqçöllülərin bütün
binələri göstərilən 2 sahəyə köçürülməli idi. Yəni, başqa sözlə,
Qabaqçöl camaatı 3 iri təsərrüfat rayonu – Qarakişi-tala (Sitel1 ARDSPİHA,
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qora), Beşkən və Dərin-qobu əvəzinə miqyasca və dəyər etibarı
ilə xeyli kiçik iki sahə ilə kifayətlənməli olacaqdılar.
Gürcülərin ikinci şərtinə görə isə, gələcəkdə Zaqatala qəza
sında torpaq quruluşu işləri keçirilərkən, qabaqçöllülərin Laqodex
sakinlərinə nisbətən daha çox torpaqları olduğu aşkarlanarsa,
sözügedən iki sahə belə Laqodexiyə qaytarılmalı idi.
İclasa sədrlik edən Koçetkov Çxenkeli-Koçmerjevski komis
siyası tərəfindən təsbit olunmuş sərhədi tanımağı, qabaqçöllü
lərin Sitel-qora, Beşkən və Dərin-qobu rayonlarındakı binə və
xutorlarını saxlamağı, onların mal-qarasının dəqiq uçotunu tut
mağı və qabaqçöllülərə müvafiq norma icarə verməyi təklif edirdi.
Lakin fikir ayrılığı üzündən iclasda yekdil rəyə gəlmək
mümkün olmadı və məsələ yenidən Cənubi Qafqaz MİK-in
baxılmasına verildi.
1927-ci ilin yanvarın 3-də H.Sultanovun sədrliyi altında
Az.MİK-in mübahisəli ərazilərlə bağlı məsələlərin ilkin müzaki
rəsi üzrə komissiyasının iclası oldu. Qəbul edilmiş qətnamənin
Çiaur meşəliyi ilə bağlı hissəsində deyilirdi: “Zaqafqaziya MİK-i
tərəfindən 1925-ci ilin martın 30-da təsbit edilmiş sərhədi 16№li sahə rayonunda dəyişiklər etməklə (Kvirias-Sxalinin (Dərinqobunun – Ş.R.) köhnə axarı), dəstəkləmək. 52,8``5/39,29``0 və
51,35``9/38,8``0 məntəqələri arasında Ulqam-su çayının köhnə
məcrasını sərhəd hesab etmək. Bununla yanaşı, Zaqatala qəzası
sakinlərinin müəyyən edilmiş sərhəddən qərbdə Sığnaq qəzası
hüdudları daxilində mövcud torpaq istifadəsini dəqiq və müəy
yən təsbit etmək”.1
Bu qətnamə ilə Azərbaycan rəsmi orqanları Zaqatala və
Sığnaq qəzaları arasında 1924-cü ilin oktyabr sazişlərindən sonra
bərqərar olmuş sərhədi ilk dəfə etiraf edirdilər. Bundan sonra
Azərbaycan tərəfi Çiaur meşəliyinin tamamının deyil, ancaq bəzi
sahələrinin Azərbaycanın tərkibində saxlanılmasına, həmçinin artıq
Gürcüstan ərazisi hesab olunan rayonlarda öz vətəndaşlarının,
sadəcə, təsərrüfat haqlarının qorunmasına çalışırdı.
1 ARDSPİHA,
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1927-ci ilin yanvarın 11-də Zaqafqaziya MİK Rəyasət
Heyətinin iclası oldu. Orada Koçetkov komissiyasının məruzəsi
əsasında qərar qəbul edildi.1 O, Cənubi Qafqaz MİK-in torpaq
komissiyasının Çiaur meşəliyində sərhədin Dərin-qobu çayının
mövcud axarı üzrə qoyulması haqqında 6 may 1925-ci il tarixli
qərarını təsdiqləyirdi. Deməli, Azərbaycan tərəfinin sərhədin
Dərin-qobu çayının köhnə məcrası üzrə keçirilməsi və bununla
da qabaqçöllülərin bəzi sahələrinin Zaqatala qəzasına aid edil
məsi haqqında vəsatətləri faktiki rədd edilmiş olurdu.
Qətnamənin göstərilən redaksiyada qəbul edilməsi Azərbay
canda müəyyən narazılıq doğurmuşdu. Hətta Az.MİK-in 1927-ci
il 12 mart tarixli iclasında Çiaur meşəliyi ilə bağlı məsələ
yenidən qaldırılmış, lakin baxılmadan rədd edilmişdi.2
Qafqazın ali hakimiyyət orqanının 19 avqust 1926-cı il və
11 yanvar 1927-ci il qərarlarında nəzərdə tutulan tədbirləri həyata
keçirmək üçün torpaq quruluşçusu V.Çxenkelinin sədrliyi altında
növbəti komissiya təşkil olundu. O da əvvəlki komissiyalar kimi
iki qəza arasında sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsi ilə məşğul
olmuşdu.3 Onun işində iştirak etmək üçün Laqodexiyə Zaqatala
qəza torpaq şöbəsinin sədri D.Nəsibov, Balakən dairə icraiyyə
komitəsinin sədri H.Hacıyev, Qabaqçöl kənd sovetinin sədri
S. Mustafayev və başqaları ezam olunmuşdular.4
Aprelin 18-də Çxenkeli qabaqçöllülərin Çiaur meşəliyindəki
binə və əkinlərini ayırmaq istədikdə, onların (və onları dəstək
ləyən Zaqatala nümayəndə heyətinin) etirazlarına rast gəlmişdi;
qabaqçöllülər 6 may 1925-ci il qətnaməsinə uyğun olaraq,
otlaqların da ayrılmasını tələb edir, əks təqdirdə öz binə və
şumluqlarını göstərməyəcəklərini bildirirdilər.
Bu tələbə isə, öz növbəsində, Sığnaq hakimiyyəti etiraz edirdi.
Sonuncunun iddiasına görə, Sığnaq qəzasında boş otlaqlar yox
idi, olanlar isə Tamariani və başqa gürcü kəndlərinə icarəyə
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verilmişdi. Nəzərə alsaq ki, qabaqçöllülərin Çiaur meşəliyində
torpaqlarının əsas qismini otlaqlar təşkil edirdi, onda gürcülərin
bu addımının münaqişədə tutduqları taktiki xəttin (qabaqçöl
lüləri müxtəlif bəhanələrlə ərazidən sıxışdırmaq) məntiqinə
uyduğunu görmək olar. Gürcü tərəfi rasionalcasına ehtimal edirdi
ki, otlaqların əldən çıxmasının ardından qabaqçöllülər qısa bir
zaman ərzində öz əkin və binələrindən də məhrum olacaqdılar.
Həqiqətən də, son nəticədə qabaqçöllülərə nəinki otlaqlar, hətta
binə və əkin sahələri də ayrılmadı.
Bu vəziyyət Zaqatala QİK Rəyasət Heyətinin 1927-ci ilin
25 aprel iclasında müzakirə edildi. D.Nəsibov Sığnaq hakimiy
yəti tərəfindən qabaqçöllülərə torpaq sahələri ayrılmasına dair
ali orqanların qətnamələrinə əməl olunmaması barədə məruzə ilə
çıxış etdi. İclas məsələnin həllinə dair qəti ölçü götürülməsi
haqqında vəsatət qaldırdı.1
Bu vəsatətə Zaqafqaziya MİK Rəyasət Heyətinin həmin ilin
mayın 6-da olmuş iclasında baxıldı və adətən olduğu kimi, rədd
edildi. İclasda həmçinin hər iki tərəfə Qabaqçöl sakinlərinin
otlaqlarla təmin edilməsi məsələsində razılığa gəlmək tapşırıldı.2
Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanının
müxtəlif komissiyalarının qabaqçöllüləri torpaqla təmin etmək
haqqında çıxardığı qətnamələr kağız üzərində qalırdı. Bu fakt
Zaqatala QİK-in Az.MİK-ə 7 may tarixli müraciətində həyəcanla
konstatasiya olunmuşdu. Müraciətdə qeyd edilirdi ki, Sığnaq
hakimiyyət təmsilçiləri hətta 11 yanvar 1927-ci il qərarının
qabaqçöllülərin torpaqla təminatına dair hissəsinə əməl etmək
dən boyun qaçırırdılar.3
1927-ci ilin iyulun 12-də Az.MİK Zaqafqaziya MİK-nə sorğu
ilə müraciət etdi. Orada Sığnaq qəza hakimiyyəti tərəfindən ali
orqanların qərar və qətnamələrinə məhəl qoyulmaması faktı bir
daha vurğulanırdı.4
1 ARDA,

f.27, s.1, iş 100, v.52
Yenə orada, v.54
3 Yenə orada, f.379, s.2, iş 1234, v.1
4 Yenə orada, f.2502, s.2, iş 12, v.127-127 (arxa)
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Bu sorğunun nəticəsi olaraq, “Qabaqçöl kənd sakinlərinin
Çiaur məntəqəsi hüdudları daxilində torpaq istifadəsinin tənzim
lənməsinə dair” adlı məsələ 1927-ci ilin sentyabrın 19-da Zaqaf
qaziya MİK Rəyasət Heyətinin iclasının gündəliyinə salındı.1
Həmin iclasda qəbul edilmiş qərara əsasən, Gürcüstan MİK-i bir
ay müddətinə Qabaqçöl kəndlilərinə otlaq və əkin sahələri ayır
malı idi. Bu zaman 1924-cü ilədək qabaqçöllülərin istifadəsində
olub, sonrakı illərdə gürcü kəndlərinin sərəncamına keçmiş
sahələrin əvəzinə qabaqçöllülər Çiaur məntəqəsinin digər hissə
lərində bərabər ölçüdə torpaqlarla təmin olunmalı idilər.
Lakin Gürcüstan hakimiyyəti əvvəlki praktikasından imtina
etməyə hazırlaşmırdı: o, öz məqsədlərinə cavab verməyən
19 sentyabr qətnaməsinin icrasını, ilk növbədə də komissiyanın
təşkilini hər vəchlə yubadırdı. Bununla əlaqədar oktyabrın 29-da
Zaqatala QİK Rəyasət Heyəti Azərbaycanın Xalq Torpaq
Komissarlığından ölçü götürülməsini xahiş etmişdi.2
Bu müraciətlə əlaqədar 1927-ci ilin noyabrın 4-də Azərbay
can XTK Az.MİK Rəyasət Heyətinə təliqə göndərərək, komissi
yanın nə zaman işə başlayacağını aydınlaşdırmaq üçün Gürcüstan
MİK ilə əlaqə saxlamağı xahiş edirdi.3
Tezliklə Gürcüstan hökuməti 19 sentyabr qərarını həyata
keçirməkdən açıqcasına imtina etdi. Gürcüstan MİK Azərbaycan
MİK-nə 1927-ci ilin dekabrın 21-də ünvanladığı təliqədə bildirirdi:
“Çiaur meşə məntəqəsinin aşağı hissəsi pay torpağı və… yerli
əhəmiyyətli meşə kimi… yerli əhaliyə (gürcülərə) verilmişdir;
700 des. sahəsi olan Beşkiani (Beşkən) meşəsi isə qabaqçöllü
lərin ağac qırmaları üzündən güclü şəkildə zərər çəkmişdir.
“Oğlan” adlı məntəqədəki 1200 kv.des. boş sahə Sığnaq qəza
sının torpaqsız kəndlilərinin məskunlaşması üçün verilmişdir.
Bundan əlavə, bu məntəqələrdən Alazan çayının o tayındakı
rayonlar da tikinti materialları ilə təmin olunmalıdır… Yuxarıda
1 ARDA,

f.379, s.2, iş 1234, v.6
Yenə orada, v.7; f.2502, s.2, iş 12, v.132
3 Yenə orada, f.27, s.1, iş 100, v.123
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deyilənləri nəzərə alaraq, Gürcüstan MİK-i Azərbaycan MİK-in
xahişini təmin etmək imkanından məhrumdur”1
Beləliklə, Gürcüstan hakimiyyəti ən yüksək səviyyədə açıq
şəkildə bəyan edirdi ki, Cənubi Qafqazın ali dövlət orqanının
qərarları onun üçün icbari deyildir. Ehtimalımızca, gürcü rəsmi
lərinin belə etinasızlığı onların ən ali instansiyalarda hərəkətlərinə
zəmanət almalarından irəli gəlirdi. Bunu hadisələrin sonrakı
inkişafı da təsdiqləyirdi.
Gürcü təliqəsi ilə əlaqədar Az.MİK dekabrın 29-da Zaqaf
qaziya MİK-nə müraciət etdi. Müraciətdə 19 sentyabr qərarından
irəli gələn vəzifələri gerçəkləşdirmək, ilk növbədə də nəzərdə
tutulmuş komissiyanın tezliklə işə başlamasını təmin etmək
xahiş olunurdu.2
Lakin Zaqafqaziya MİK Rəyasət Heyətinin 1928-ci il 16 yan
var tarixli iclasında bu xahiş müzakirəsiz gündəlikdən çıxarıldı.3
Elə bu qərarın özü də gürcü təliqəsinin impulsiv akt olmayıb,
yuxarılarla kifayət qədər razılaşdırılmış addım olmasından xəbər
verirdi.
Gürcü hökumətinin Çiaur meşəliyində torpaq sahələri ayır
maqdan imtina etməsi, Zaqatala QİK-in Az.MİK-ə 1928-ci ilin
martın 8-də göndərdiyi təliqədə deyildiyi kimi, o dövrdə Qabaq
çöl sakinlərinin dəfələrlə etirazlarını doğurmuşdu və onların
daimi narazılıq mənbəyinə çevrilmişdi.4 Qabaqçöllülərin Çiaur
meşəliyində torpaq istifadəsi məsələsinə növbəti dəfə Zaqaf
qaziya MİK Rəyasət Heyətinin məşhur 18 fevral 1929-cu il tarixli
iclasında baxıldı. Bu iclasda Azərbaycanın qonşu respublikalarla
olan ərazi mübahisələri nəzərdən keçirilmiş və bir çox hallarda
Azərbaycan mənafelərinə zidd qərarlar çıxarılmışdı. Ona görə
də haqlı olaraq həmin gün tariximizə qara hərflərlə düşməyə
layiqdir.
1 ARDA,

f.2502, s.2, iş 12, v.133
Yenə orada, f.379, s.2, iş 1234, v.12
3 Yenə orada, f.2502, s.2, iş 12, v.134-134 (arxa)
4 Yenə orada, f.271, s.1, iş 319, v.4
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İclasda çıxarılan qətnaməyə əsasən, “Gürcüstan SSR maldar
larının ehtiyacını təmin etmək üçün” Eldar-Samux qış otlaqla
rından 15000 des. (16387,5 ha) ərazi ayrılıb, Gürcüstana birləş
dirilirdi.1 Həmçinin David-Qareci monastırı kompleksinin
“mübahisəli hissəsində” ayrı-ayrılıqda 2000, 340 və 300 des.
torpaq sahələri, yəni ümumən 2640 des. (2884,2 ha) Tiflis qəza
sına qatılırdı.2 Artıq bəhs etdiyimiz kimi, 1921-ci ilin noyabrın
8-də Azərbaycan-gürcü komissiyası monastır kompleksini Azər
baycan ərazisi kimi təsbit etmiş, lakin 20-ci illərin ortalarından
etibarən Gürcüstan hökuməti məsələni yenidən gündəliyə sal
mağa müvəffəq olmuşdu.
1927-ci ilin yanvarın 7-də Cənubi Qafqaz MİK torpaq
komissiyası monastır kompleksi rayonunda sərhədi dəyişmədən,
monastırın özünün Gürcüstana aid edilməsinin məqsədəuyğun
luğu haqqında qərar çıxarmışdı. Lakin o zaman Zaqafqaziya MİK-i
bu qərarı təsdiqləməmişdi.
Məhz 1929-cu ilin 19 fevral qətnaməsi monastır rayonunda
hal-hazırda da mövcud sərhəd xəttini müəyyən etdi; yəni monastır
kompleksi faktiki olaraq iki respublika arasında bölünmüş oldu.
Qətnamənin “Çiaur meşəliyinə” dair hissəsində Qabaqçöl
sakinlərinə 6 may və 19 sentyabr 1927-ci il qərarlarına müvafiq
olaraq, otlaq sahələri verilməsi nəzərdə tutulurdu.3 Görünür,
qətnamənin digər bəndləri ilə Azərbaycandan xeyli ərazi qopar
dıqdan sonra Cənubi Qafqaz hakimiyyəti “Çiaur meşəliyi” məsə
ləsində Azərbaycan maraqlarını qismən nəzərə almalı olmuşdu.
Lakin ali hakimiyyət orqanının bu, sayca üçüncü analoji
qərarı əvvəlkilər kimi Gürcüstan tərəfindən yenə də qulaqardına
vurulurdu. Cənubi Qafqaz hökuməti isə qərarın gerçəkləşməsi
üçün təsirli tədbirlər görmək fikrində deyildi. Hətta 19 fevral
qərarının nəşrindən sonra gürcülər Dərin-qobu və Çürülü-tala
ərazilərində qabaqçöllülərin 6 binəsini yandırmış, əkinlərini məhv
1 ARDA,

f.379, s.2, iş 1234, v.14
Yenə orada, v.18 (arxa)-19
3 Yenə orada, f.379, s.2, iş 1234, v.19 (arxa)-20
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etmiş, torpaqlarını şumlamışdılar. Bu fakt Cənubi Qafqaz MİK
nəzdində torpaq komissiyası tərəfindən də etiraf olunmuşdu.1
Hər halda, qabaqçöllülərin torpaqla təminatına dair qərarlar
mövcud idi və onlara müəyyən dərəcədə əməl etmək lazım
gəlirdi. Bu məqsədlə Zaqafqaziya MİK-nin xüsusi komissiyası
1929-cu ilin 26 aprel aktına əsasən, Azərbaycan və Gürcüstan
nümayəndələrinin iştirakı ilə Çiaur məntəqəsində 130,13 və
339,37 hektar iki torpaq sahəsini ayıraraq, Qabaqçöl sakinlərinin
sərəncamına verdi.2
Göründüyü kimi, qabaqçöllülərə ümumən 5000 hektara yaxın
əzəli torpaqlarından bu aktla cəmi 469,5 ha ayrılırdı ki, bu da
onların təsərrüfat ehtiyaclarının təminatı üçün kifayət deyildi.
Lakin digər bənzər qərar və sərəncamlar kimi sözügedən akt da
kağız üzərində qaldı. Artıq 30-cu illərin materiallarından bəlli
olur ki, gürcü hakimiyyət orqanları ona faktiki olaraq məhəl
qoymamışdı. Azərbaycan XTK-nın 1931-ci ilin 13 iyun tarixli
arayışında obrazlı deyildiyi kimi, “Qordi düyünü indiyədək
çözülməmişdir”.3
Ona görə də Azərbaycan tərəfi 6 may və 19 sentyabr 1927-ci
il, 18 fevral 1929-cu il qərarlarının mövcud olması ilə əlaqədar
məsələyə adi deyil, inzibati qaydada baxılmasını, yəni süründür
məçiliyə və etinasızlığa yol vermiş səlahiyyətlilərin məsuliyyətə
cəlb olunmasını, Qabaqçöl sakinlərinin qanuni tələblərinin qeydşərtsiz və qəti şəkildə təmin olunmasını məqsədəuyğun hesab
edirdi. Lakin Azərbaycan tərəfinin bu əsaslı tələbi də nəticəsiz
qaldı.
1933-cü ilin fevral-mart aylarında Azərbaycan XTK-sı və
Xalq Komissarları Şurası Zaqafqaziya MİK-nə müraciət edərək,
Gürcüstanın yerli hakimiyyət orqanlarının qabaqçöllülərə ayrılmış
sahələrdən istifadə etmələrin mane olduqlarını bildirmişdi.4
1 ARDA,

f.379, s.2, iş 1234, v.18 (arxa)
Yenə orada, v.22
3 Yenə orada, f.2502, s.2, iş 4, v.61
4 Yenə orada, iş 19, v.28
2

386

20-ci illərin sonu 30-cu illərin əvvəllərində sözügedən məsələ
Zaqatala mahalının yerli hakimiyyəti tərəfindən də diqqət
mərkəzində sazlanılmaqda idi. Məsələn, 1929-cu ilin mayın 5-də
Zaqatala QİK Rəyasət Heyəti öz iclasında Çiaur meşəliyinin
Azərbaycana verilməsi haqqında vəsatət qaldırmışdı.1 Yeri gəl
mişkən, bu, mübahisəli ərazinin Azərbaycana birləşdirilməsini
nəzərdə tutan vəsatətlərdən sonuncusu idi.
1931-ci ilin yanvarın 7-də artıq Balakən rayon icraiyyə
komitəsi Azərbaycandan qabaqçöllülərin torpaqla təminatı məsə
ləsinin tezliklə həllini xahiş etmişdi.2
Lakin bütün bu vəsatətlər, özlərindən əvvəlkilər kimi, əməli
nəticə vermədi. Gətirilən faktlardan aydın olur ki, Şirək çölü
məsələsində olduğu kimi, Çiaur meşəliyi məsələsində də
Azərbaycanın bir sıra tələbləri Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət
orqanı tərəfindən qəbul edilsə də, əməli surətdə həyata keçi
rilmirdi. Gürcü rəsmiləri müxtəlif komissiyalarda iştirak edərək,
qabaqçöllülərin Çiaur meşəliyində müəyyən torpaq sahələri ilə
təmin edilməsinə dair çoxsaylı qətnamələrə, aktlara imza atsalar
da, bu, onlara mübahisəli əraziləri məqsədyönlü şəkildə mənim
səməyə, həmin torpaqların həqiqi və əzəli sahiblərini sıxışdırıb
çıxarmağa mane olmurdu. Bütün bunlar, artıq dəfələrlə qeyd
etdiyimiz kimi, mərkəzi orqanların “susqun razılığı” və hətta
gizlin həvəsləndirməsi ilə baş verirdi. Nəticədə qabaqçöllülər
tədricən “Çiaur meşəliyi” adlanan ərazidən uzaqlaşdırılırdılar.
Azərbaycan hakimiyyəti isə 30-cu illərdə mövcud yerli təsərrü
fatları artıq keçmiş Zaqatala qəzası hüdudlarında torpaqla təmin
etmək məcburiyyətində qalmışdı.
Beləliklə, 1920–30-cu illərin əvvəlləri Zaqatala mahalı kənd
icmalarının Çiaur meşəliyi və Şirək çölündəki əzəli torpaqların
dan məhrum olmaları ilə əlamətdar idi.
Sözügedən dövrdə ixtilafın faktiki olaraq iki mərhələyə
ayrıldığını artıq qeyd etmişik. 1924-cü ilin oktyabrınadək olan
mərhələdə gürcü tərəfi məsələnin hüquqi cəhətdən həllinə, yəni
1 ARDA,
2

f.2502, s.2, iş 4, v.61
Yenə orada, iş 12, v.149
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həmin torpaqların Gürcüstan hüdudlarında təsbitinə çalışırdı.
Qeyd edildiyi kimi, 1924-cü ilin oktyabrın 15-də Tiflisdə keçiril
miş Azərbaycan-Gürcüstan müşavirəsində tərtib olunmuş protokola
və oktyabrın 17-də xalq torpaq komissarları Bünyadzadə və
Gegeçkorinin imzaladıqları sazişlərə əsasən, Çiaur meşəliyi və
Alazanyanı vadi inzibati cəhətdən Gürcüstana verilirdi.
Bundan sonra ixtilafın inkişafında ikinci mərhələ başlan
mışdı. Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanlarının himayə və
dəstəyi sayəsində gürcü hökuməti qanunlara kobud surətdə məhəl
qoymadan Zaqatala mahalının kəndlilərini – qabaqçöllüləri,
əliabadlıları, muğanlıları, almalıları və başqalarını öz əzəli
torpaqlarından sıxışdırıb çıxarmağa girişdi. Artıq 20-ci illərin
sonlarına doğru ikinci mərhələnin də ümumən başa çatmasından
danışa bilərik. Gürcüstan hökuməti mübahisəli ərazilərin böyük
qismini təsərrüfat baxımından mənimsəməyə, orada dağlıq və
torpaqsız rayonlardan köçürülmüş həmvətənlərini əsaslı surətdə
yerləşdirməyə və deməli, zaqatalalıları uzaqlaşdırmağa müvəf
fəq olmuşdu. 20-ci illərin sonları 30-cu illərin əvvəllərində
həyata keçirilən kollektivləşdirmə gedişində həmin ərazilərdə
Gürcüstan hakimiyyəti iri təsərrüfat vahidləri – kolxoz və
sovxozlar yaratmağa başlamışdı. Belə bir şəraitdə nəhəng torpaq
massivlərinə ehtiyaclarını bəhanə gətirən gürcü rəsmiləri kiçik
torpaq sahələrinin güzəştini belə qəti surətdə rədd etmişdi. Hal
buki həmin torpaqlar Zaqatala kəndlilərinin ən cüzi iqtisadi ehti
yaclarının ödənilməsi üçün istifadə olunmalı idi.
Azərbaycan kəndlisinin faciəsi onda idi ki, qabaqçöllülərin
təbirincə, “bilik və qüvvə üstünlüyü” onun tərəfində deyildi; yəni
bir tərəfdən savadlı, öz vətəninin tarixinə bələd olan azərbaycanlı
kadrlar fəlakətli şəkildə çatışmırdı, digər tərəfdən isə Cənubi
Qafqazın müxtəlif hakimiyyət strukturlarında qonşu millətlərin
nümayəndələri mütləq əksəriyyət təşkil edirdilər. Belə bir vəziy
yətdə mübahisəli ərazi məsələlərinin çözümü Kasyan, Şaverdov,
Onanov, Balabanov, Çxenkeli kimi şəxslərin ixtiyarına verilirdi.
Yeri gəlmişkən, 20-ci illərdə Zaqfederasiya çərçivəsində
ərazi mübahisələrinin həllinin müxtəsər icmalı onların bir çox
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hallarda Azərbaycan maraqlarına zidd olduğunu söyləməyə əsas
verir. Bu, aşağıda verilmiş cədvəldə də öz təsdiqini tapır.
20-ci illərdə Gürcüstana verilən torpaqlar1

№
1
2
3
4
5

Ərazilərin adları
Çiaur meşəliyi
Şirək çölü
Eldar düzü
Vaşlovan və Buğa
İori (Qabırrı) yanı rayon

Cədvəl 2

Zaqafqaziya MİK
Sahəsi (hektar) Rəyasət Heyətinin mü
vafiq qərarının tarixi
5000 ha
18000 ha
16387 ha
8376 ha
8577 ha

30 mart 1925
30 mart 1925
18 fevral 1929
5 dekabr 1926
5 dekabr 1926

12890,85 ha
(Azərbaycan
tərkibində cəmi
5318 ha qaldı)

7 dekabr 1926

6

Çatma çölü

7

Aramdərə və Bodbi pay
torpaqları

–

11 yanvar 1927

8

David Qareci monastırı
rayonu

2884,2 ha

18 fevral 1929

Ümumiyyətlə, Azərbaycanla Gürcüstan arasında mövcud tor
paq mübahisələri haqqında 20-ci illərin ortalarında və ikinci
yarısında qəbul edilmiş qərarlar nəticəsində 63 min hektardan
artıq ərazi Gürcüstana verilmişdi. Bu zaman 20-ci illərin əvvəl
lərində Azərbaycana qaytarılmış və yaxud Azərbaycanın obyek
tiv haqlarının tanındığı bir sıra torpaqlar da müxtəlif bəhanələrlə
Gürcüstana güzəşt edilmişdi.

1 ARDSPİHA,

f.277, s.2, iş 51, v.33-34.
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NƏTİCƏ
Azərbaycanın bölünməz hissəsi olan Şimal-Qərb regionu
əsrlər boyu böyük və kiçik dövlətlər tərəfindən təcavüzə məruz
qalmış, öz geo-strateji əhəmiyyətinə və münbit şəraitinə görə
onların diqqətini daima cəlb etmişdir. Bu regiona müasir Azər
baycanın Zaqatala, Qax, Balakən və qismən Şəki və Qazax
rayonlarının ərazisi daxildir. Bu ərazilərdə yaşayan Car-Balakən
camaatlığı XVII əsrin, İlisu sultanlığı isə XVI əsrin sonlarında
yaranmış və XIX əsrin birinci otuzilliyinə qədər mövcud olmuşdur.
Şimal-Qərbi Azərbaycanın tarixi, əfsuslar olsun ki, Azərbay
can tarixşünaslığında bu günə qədər kompleks şəkildə tədqiqat
obyekti olmamışdır. Problemin aktuallığı isə belə bir vəziyyətin
aradan qaldırılmasını və onun xüsusi araşdırmasını tələb edirdi.
Bu səbəbdən “Şimal-Qərbi Azərbaycanın tarixi” mövzusunda
ümumi tədqiqat işi böyük elmi kollektiv tərəfindən yerinə
yetirildi. Araşdırmaların elmi nəticələri problemin Azərbaycan
tarixşünaslığında öyrənilməsinin nə qədər vacib olduğunu bir
daha təsdiq edir.
Ciddi elmi araşdırma olan və oxucuların nəzərinə təqdim
olunan bu tədqiqat işi ilk əvvəl belə nəticələrə gəlmək imkanı
vermişdir ki, Şimal-Qərbi Azərbaycan ərazisi qədim Albaniya
tarixində hərbi-siyasi münaqişələrin ağırlıq mərkəzinin düşdüyü
başlıca regionlardan biri idi. Tədqiqata cəlb olunmuş mötəbər
elmi faktlar əsasında Qafqaz Albaniyasının şimal-qərb əraziləri
nin, yəni gürcü mənbələrinə görə, Hereti adlanan əzəli Alban
torpaqlarının müxtəlif dövrlərdə İberiya dövlət qurumunun
tərkibinə qatılması barədə tarixi faktları təhrif edən müasir gürcü
tədqiqatçılarının məkrli iddialarının əsassız olduğu sübuta yeti
rilmişdir. Xüsusilə də VIII əsrdə Qafqaz Albaniyasının süqutun
dan sonra, Şəki əyaləti də daxil olmaqla Hereti torpaqlarının,
yəni gel (her) tayfalarının etnik ərazilərinin, guya, tamamilə İberi
yaya qatılması ilə bağlı müasir gürcü və qeyri-gürcü tədqiqat
çılarının ciddi tarixi təhriflərə yol verdikləri aşkar olunmuşdur.
Şimal-Qərbi Azərbaycanın tarixini öyrəndikcə bu sərhəd
bölgəsində alban dövründən bəri mərzbanlıq üsul-idarəsinin möv
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cud olduğunu və qədim ənənənin burada əsrlər boyu mürəkkəb
etnosiyasi proseslər nəticəsində formalaşmış yerli xalqlar –
avarlar, saxurlar, muğallar, ingiloylar tərəfindən yaşanmasını, belə
liklə də, arxaik “sərhəd qoruyucuları” institutunun qalıqlarının
XIX əsrin əvvəllərinədək saxlanmasını müşahidə etmək müm
kün olmuşdur.
Əsərdə göstərildiyi kimi, Car-Balakən camaatlığının meydana
gəldiyi əraziləı qədim Azərbaycan dövləti Albaniyanın tərkib
hissəsi olmuş və yalnız XII əsrdə Kartli gürcü çarı Qurucu David
tərəfindən işğal edilmişdir.
Siyasi birləşmədən sonra da islam şərqində, habelə erməni
mənbələrində Şəki (bəzən Albaniya), gürcü mənbələrində isə
Hereti-Kaxeti çarlığı adlandırılan feodal dövlət qurumunun
mövcudluğuna Abxaz-Kartli çarı Qurucu David tərəfindən 1104–
1117-ci illərdə son qoyulmuşdur. Bu hadisə ilə əlaqədar Qurucu
David özünün çar tituluna “ranların (albanların) çarı” titulunu da
əlavə etmişdir. Nəticədə XII əsrin əvvəllərindən etibarən ŞimalQərbi Azərbaycan torpaqları, habelə gel (her) tayfaları mərkəz
ləşdirilmiş Gürcüstan dövləti tərkibinə qatılmışdı. XIII əsrin
əvvəllərindən başlanan monqol yürüşlərindən sonra, faktiki olaraq,
bu və ya digər dövlət qurumunun hakimiyyəti altına keçən gel
(her) tayfaları üzərində, eyni zamanda Gürcüstan çarlarının
nominal hakimiyyəti də saxlanmaqda idi. Gel (her) tayfalarının
qədim dini inamları, erkən orta əsrlərdə digər Alban tayfaları
kimi onların arasında xristianlığın yayılması və hakim dini
ideologiyaya çevrilməsi, xristian monofizit (antixalkidon) və
diofizit (xalkidon) məzhəbləri arasında mübarizə, habelə islam
dininin qəbulu, XIX əsrin ortalarında pravoslav məzhəbli Rusi
yanın Qafqazda möhkəmlənməsi ilə əlaqədar ingiloyların bir
hissəsinin yenidən xristianlaşdırılması bu etnosun tarixi tale
yində dərin iz buraxmışdır. Məlum olduğu kimi, gel (her)
tayfalarının, o cümlədən onların varisi olan ingiloyların sonrakı
taleyində din amili çox mühüm rol oynamışdır. İlk mənbələrdən,
xüsusilə də yerli qaynaq olan M.Kalankatuklunun “Albaniya”
tarixindən məlum olur ki, qədim dövrlərdən eramızın V əsrinin
sonlarınadək gel (her) tayfalarının da məskunlaşdığı Şimal-Qərbi
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Albaniya əyalətlərində bir sıra ibtidai dini inamlar, o cümlədən
bütpərəstlik (oda, ağaca, heyvana və s. sitayiş) geniş yayılmışdı.
Sasani imperiyası dövründə gel (her) tayfaları arasında atəşpə
rəstliyin geniş yayıldığı, çoxlu atəşgah və məbədlərin tikildiyi
müəyyən olunmuşdur.
XIII əsrdən Şimal-Qərbi Azərbaycanın əraziləri Ali Monqol
xaqanlığının, daha sonra isə I Hülakilər (Elxanilər) dövlətinin
tərkibində olmuşdur. XV əsrdə bu ərazilər əvvəlcə Qaraqoyunlu,
daha sonra isə Ağqoyunlular dövlətinin tərkibinə daxil edilmişdir.
XVI əsrdən isə bu bölgəyə (o cümlədən Gürcüstana) Səfəvilər
dövləti nəzarət etməyə başlayır. Car-Balakən camaatlığının məhz
bu bölgədə yaranması da Səfəvilərin burada apardığı siyasətlə
birbaşa bağlı olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, Car-Balakən camaatlığı
yarandığı gündən “sərhəd qoruyucusu” və ya “uc torpaqlarının
qoruyucusu” statusu daşımışdır. Belə ki, paytaxt Təbrizin
Gürcüstandan uzaqda yerləşməsindən istifadə edən gürcü çarları
tez-tez itaətsizlik göstərir, üsyanlar qaldırır, qonşu müsəlman
vilayətləri ilə hücumlar edirdilər. Gürcü çarlıqları ilə sərhəddə
yerləşən və mərkəzdən asılı olan güclü müsəlman hakimlikləri
nin köməyi ilə gürcü çarlarını itaətdə saxlamaq Səfəvilərin yeni
siyasi kursunun əsasını təşkil edirdi. Dövlətin uc torpaqlarını
qorumaq məqsədilə Şəki hakimliyi gücləndirilir.
1695-ci ildə isə Qoloda kəndində gürcülərlə müsəlman əhali
arasında baş verən döyüş Car-Balakən camaatlığının yaranma
sında həlledici olur: gürcü yürüşlərinə qarşı mübarizədə üstün
lük Car-Balakən camaatlığının əlinə keçir; Tezliklə gürcü çarları
da faktı tanımaq məcburiyyətində qalırlar. 1715-ci ildər Kaxeti
valisi car-balakənlilərə illik bac ödəməyə başlayır. 1723-cü ildə
isə Car-Balakən və İlisunun birləşmiş hərbi qüvvələri Tiflisi
tutur. Beləliklə, XVIII əsrdə Car-Balakən camaatlığı Cənubi
Qafqazda baş verən hadisələrə birbaşa təsir göstərən güclü siyasi
qüvvəyə çevrilir.
Artıq XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvəllərində Car-Balakən
camaatlığının ərazisi şimalda Böyük Qafqaz dağlarının şimal
ətəklərindən, yəni Samur çayı hövzəsindən cənubda Kür çayına
dək, şərqdə İlisu sultanlığından qərbdə Qara Tubal (Kartuban)
392

çayadək uzanırdı. Camaatlıq altı azad icmadan – Car, Balakən,
Tala, Katex, Muxax, Cınıx icmalarından təşkil olunmuşdu. Hər
icma isə avar, muğal, saxur və ingiloy kəndlərindən ibarət idi.
Tədqiqatlar nəticəsində burada yaşayan ailələrin sayını da
müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur.
Aparılmış araşdırmalar Şimal-Qərbi Azərbaycanın əhalisi
haqqında gürcü və XIX əsr Rusiya tarixşünaslığında formalaş
dırılmış fikirlərin elmi əsası olmadığını təsdiq edir: Car-Balakən
camaatlığının ərazisində yaşayan əhalinin yerli və gəlmələrə
bölünməsi yalnız müəyyən siyasi məqsədlər daşımışdır. Bu gün
də keçmiş Car-Balakən camaatlığının mövcud olduğu ərazidə
yaşayan muğal adlandırılan Azərbaycan türkləri, avarlar, ingi
loylar, saxurlar bölgənin yerli sakinləri olmuş və vaxtilə alban
tayfa ittifaqına daxil olmuşlar.
XIX əsrin əvvəllərində Rusiya Azərbaycanın Şimal-Qərb
bölgəsini işğal etdikdən sonra, əhalinin dini tərkibində dəyişik
liklər baş verir. Çar hökuməti Şimal-Qərbi Azərbaycanda, yəni
Car-Balakən camaatlığı və İlisu sultanlığında pravoslav xristi
anlığını yaymaq cəhdlərinə 1803-cü ildə camaatlığın işğalı zamanı
başlayır. Özünü “gürcü əsilli, rus ürəkli adlandıran çar generalı
Sisianovun təşəbbüsü ilə rusların Car-Balakən camaatlığına
yürüşünün nəticəsi olan “Car-Balakənin Rusiyanın itaətinə
keçməsi haqqında”kı andlı öhdəlikdə qədim albanların nəsilləri
olan müsəlman ingiloyların yaşadığı Əliabad kəndinə “xüsusi
status” verilir. Lakin gürcü kilsəsinin “zorla müsəlmanlaşdırıl
mış gürcülər” kimi qələmə verdiyi ingiloyların, guya, “xristianlığı
qəbul etmək arzusunda olmaları” barədə çar hərbi və siyasi
dairələrində formalaşdırdığı yanlış fikirlər özünü doğrultmur.
Buna görə də XIX əsrin 50-ci illərində çar məmurları keçmiş
Car-Balakən camaatlığının ərazisində yaşayan ingiloyları zorla
xristianlaşdırmağa başlayırlar.
XIX əsrdən Car-Balakən camaatlığının tarixində yeni dövr
başlayır, o, özünün siyasi, iqtisadi maraqlarını gerçəkləşdirməyə
çalışan Rusiya imperiyasının işğalçı siyasətinə qarşı mübarizə
dövrünə qədəm qoyur. 1803-cü ildə çar generalı Qulyakovun
komandanlıq etdiyi rus qoşunları Car-Balakən camaatlığını işğal
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edir. Lakin bu fakt bölgədə çarizmin dayaqlarının möhkəmlən
dirilməsində həlledici olmur. Yerli əhalinin işğalçıya qarşı
müqavimət hərəkatı işğal prosesinin uzanmasına səbəb olur.
1803–1830-cu illər ərzində rus qoşunları Car-Balakən camaatlı
ğının çıxışlarını yatırtmaq üçün bu bölgəyə 7 dəfə yürüş edirlər.
Həmin üsyanların yatırılmasından sonra bütöv kəndlərin əhalisi
öz doğma yurd-yuvalarından düzən ərazilərə zorla köçürülmüş,
onların kəndləri isə dağıdılmışdı.
1830-cu ildə rus qoşunlarının növbəti yürüşünün nəticəsi
olaraq Car-Balakən camaatlığı ləğv edilir və ərazisində eyni adlı
vilayət yaradılır. Vilayətin idarəçiliyi Müvəqqəti Vilayət İdarə
sinə həvalə edilir. 1830-cu ildə Car-Balakən camaatlığının ərazi
sində yadelli işğalçılara qarşı mübarizə tarixinin ən güclü üsyan
larından biri baş verdi. Altı ay davam edən üsyan yatırıldıqdan
sonra camaatlığın ərazisində inzibati-ərazi dəyişiklikləri həyata
keçirildi. Car-Balakən camaatlığının hüdudları daxilindəki ərazi
lərin bir hissəsi Gürcüstan və Dağıstanın tərkibinə qatıldı. Bölgədə
köçürmə və xristianlaşdırma siyasəti həyata keçirildi. 1844-ü
ilin aprelində Car-Balakən və İlisu sultanlığının ərazisində CarBalakən hərbi dairəsi yaradılır və uzun müddət burada hərbi üsulidarəsi hökm sürür. Yalnız 1860-cı ildə Car-Balakən hərbi dairəsi
yeni qaydalara əsasən Zaqatala dairəsi adlandırılmağa başlanır.
Çarizm Zaqatala dairəsinə münasibətdə daim məqsədyönlü
siyasət yeritmişdi. Bu bölgədə əvvəlcə hərbi, ardınca hərbi-xalq
üsul idarəsi tətbiq edilmiş, daxili asayişi qorumaq üçün dairədə
çoxsaylı qoşun hissələri yerləşdirilmişdi. Çarizmin bu bölgədə
yeritdiyi sosial-iqtisadi siyasəti dairədəki qeyri-sabit vəziyyətin
əsas səbəblərindən idi. Hökumət dairələri bir qrup əyan və pra
voslavlığı qəbul edənləri imtiyazlı təbəqəyə aid etməklə onların
timsalında özünə dayaq yaratmaq məqsədini güdürdü. 1859-cu
ilin qərarı ilə dövlət xəzinəsinə keçmiş asılı muğal kəndləri
pravoslavlığı qəbul etmiş kəndləri azad etmək müqabilində bəy
və keşkəl sahiblərinə verilirdi. Pravoslavlığı qəbul edənlər döv
lət vergilərindən ömürlük, yerli vergilərdən isə 6 il müddətinə
azad edilirdilər.
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Təbii ki, belə vəziyyət Zaqatala dairəsində ara verməyən
üsyanlara və qaçaqlar hərəkatına səbəb olmuşdu. Bu hərəkatların
xüsusiyyəti onda idi ki, onların iştirakçıları əsasən varlılardan
ibarət idi. Nəticədə isə rus idarə orqanları, Cənubi Qafqazın digər
yerlərində olduğu kimi, Zaqatala dairəsində də yerli feodalzadəgan təbəqəsinin hüquqlarını saxlamağa məcbur olmuşdu.
Çar hökumətinin Cənubi Qafqazda hələ XIX əsrdə həyata
keçirdiyi inzibati-ərazi bölgüsü zamanı regionun tarixi, etnoqra
fik və təsərrüfat xüsusiyyətlərini və reallıqlarını nəzərə almaması
XX əsrin əvvəllərində də çoxsaylı torpaq mübahisələrinin mey
dana çıxmasının ən mühüm səbəblərindən biri idi. Bu zaman rus
hökumətinin əsas məqsədi Qafqaz regionunda müsəlman xalq
larının, ilk növbədə isə azərbaycanlıların nüfuz üstünlüyünü
əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaqla və əksinə, xristian elementinin
sayını artırmaqla və yaşayış arealını genişləndirməklə öz mövqe
və dayaqlarını möhkəmləndirmək idi. Çar hökuməti vaxtaşırı
Zaqatala kənd icmalarının torpaq massivlərindən sahələr kəsib
ayıraraq, müxtəlif gürcü zadəganlarına, gürcü dağlılarına (tuşin
lərə) və daha sonra isə rus köçkünlərinə paylayırdı.
1917-ci ilə qədər Zaqatala dairəsi sakinləri həmin torpaqlar
dan istifadədə önəmli problemlərlə üzləşmirdilər. Lakin 1918-ci
ildə Cənubi Qafqazda yeni dövlətlərin meydana gəlməsi ilə
əvvəlki inzibati sərhədlər dövlət sərhədlərinə çevrildi, onların
baryer funksiyası ortaya çıxdı və gücləndi. Dünənə qədər
zaqatalalıların maneəsiz istifadəsində olan torpaq sahələri gürcü
hökumətinin sərəncamına keçməsindən sonra öz sahibləri üçün
xeyli əlçatmaz oldu ki, bu da münaqişəyə gətirib çıxardı.
Gürcü hökumətini münaqişəyə sövq edən bir sıra motivlər
mövcud idi. Əvvəla, Çiaur meşəliyi və Alazanyanı vadi təsər
rüfat baxımından əlverişli və əhəmiyyətli idi. Menşevik höku
mətinin həyata keçirdiyi aqrar islahatı gedişində Gürcüstanın
torpaq qıtlığı hiss olunan rayonlarından boş torpaqların olduğu
şərq rayonlarına, o cümlədən qeyd etdiyimiz ərazilərə kəndlilər
köçürülürdü. Digər tərəfdən, gürcü hakimiyyət orqanları zaqata
lalıların mübahisəli sahələrə girişlərini məhdudlaşdırmaqla siyasi
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təşviqat məqsədi də güdürdü, belə ki, alternativ variant kimi
Gürcüstan lehinə siyasi seçim təklif edilirdi.
Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarının müstəqil möv
cudluq illərində Çiaur meşəliyi və Şirək düzündə Zaqatala kənd
icmalarına məxsus torpaq sahələri məsələsi öz həllini tapmadı.
Gürcü tərəfinin münaqişədə riayət etdiyi davranış xəttini
sözügedən torpaqların öz həqiqi sahiblərindən tədricən almaq və
demoqrafik və iqtisadi baxımdan mənimsəmək planları müəyyən
edirdi.
Zaqatala mahalının mənsubluğu məsələsi öz qəti həllini
yalnız Gürcüstanın sovetləşməsindən sonra tapdı: 1921-ci ilin
iyulun 5-də F.Maxaradze və N.Nərimanov Azərbaycan və Gür
cüstan arasında sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsinə dair
qətnaməyə imza atdılar. Bu sənədlə, habelə 15 noyabr 1921-ci il
M.Hacıyev-B.Mdivani sazişi ilə Gürcüstan SSR Zaqatala dairə
sinə olan bütün iddialarından əl çəkirdi. Lakin bununla da
mübahisəli torpaqlar məsələsinə son qoyulmadı.
1920–1930-cu illərin əvvəlləri Zaqatala mahalı kənd icmala
rının Çiaur meşəliyi və Şirək çölündəki əzəli torpaqlarından
məhrum olmaları ilə əlamətdar oldu. 1924-cü ilin oktyabrın
15-də Tiflisdə keçirilmiş Azərbaycan-Gürcüstan müşavirəsinin
protokoluna və oktyabrın 17-də xalq torpaq komissarları Bün
yadzadə və Gegeçkorinin imzaladıqları sazişlərə əsasən, Çiaur
meşəliyi və Alazanyanı vadi inzibati cəhətdən Gürcüstana verildi.
Hətta 30-cu illərin əvvəllərində həyata keçirilən kollektiv
ləşdirməsi dövründə də gürcü rəsmiləri Azərbaycan tərəfinin
cüzi torpaq sahələrinin güzəştinə dair xahişlərini qəti surətdə
rədd edirdilər.
Monoqrafiyanın III fəslində gətirilən faktlardan aydın olur
ki, Zaqatala kəndliləri öz torpaqlarının itkisi ilə asanlıqla barışma
mış, dəfələrlə yuxarı instansiyalara müraciətlər etmiş, hətta
bəzən gürcü tərəfinin qanunsuz əməllərinə əks-təsir göstərməyə
çalışmışdılar. Lakin M.C.Bağırovun da etiraf etdiyi kimi, Azər
baycan kəndlilərinin sırf təsərrüfat səciyyəli çıxışları belə dərhal
“banditizm” ittihamı ilə damğalanırdı.
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Azərbaycanla Gürcüstan arasında mövcud torpaq mübahi
sələri haqqında 20-ci illərin ortalarında və ikinci yarısında qəbul
edilmiş qərarlar nəticəsində 63 min hektardan artıq ərazi
Gürcüstana verilmişdi. Bu zaman 20-ci illərin əvvəllərində
Azərbaycana qaytarılmış və yaxud Azərbaycanın obyektiv haq
larının tanındığı bəzi torpaqların da mühüm qismi müxtəlif
bəhanələrlə Gürcüstana güzəşt edilmişdi. Onların içərisində
David Qaredci monastır kompleksi də var idi ki, bu məsələ
yalnız son illərdə öz həllini tapmışdır. Ümumiyyətlə, müasir
dövrdə iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası hələ də həll
olunmamış məsələlər sırasında qalmaqdadır və bu baxımdan
monoqrafiyada sərhədlərin müəyyənləşdirilməsində tarixi təcrü
bənin araşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Beləliklə, Azərbaycan tarixşünaslığında uzun müddət “unu
dulmuş və tədqiqatlara cəlb olunmamış” bölgələrdən biri kimi,
“Şimal-Qərbi Azərbaycanın tarixi” kollektiv monoqrafiyası möv
cud boşluqları aradan qaldırmaqla tarix elmimizə layiqli töhfə
ola bilmişdir. Zəngin mənbələrə arxalanan və müasir elmin
yüksək tələbləri ilə yazılan bu ümumi təfəkkürün bəhrəsi gələ
cək nəsillərdə də vətən tarixinə böyük maraq oyadacaq.
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