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Şuşanın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin xalqa müraciəti 1 

 
‒ Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar! 
Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri 

işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Bu müna-
sibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün 
şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm. 

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şu-
şa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni 
döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan 
tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim 
şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür! Bu qələbəni biz döyüş 
meydanında qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox. Mən 
dəfələrlə demişəm, bütün bəyanatlara rəğmən ki, bu münaqişə-
nin – Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
hərbi həll yolları da vardır və bu gün biz bunu döyüş meydanın-
da sübut edirik. 30 ilə yaxın mənasız danışıqlar bizi heç bir nəti-
cəyə yaxınlaşdırmadı. Əzəli tarixi torpaqlarımız 30 ilə yaxın işğal 
altında qaldı. Danışıqlar prosesində Ermənistan tərəfi, sadəcə 
olaraq, vaxt udmaq istəyirdi, sadəcə olaraq, status-kvonu möh-
kəmləndirmək, əbədi etmək istəyirdi. Bu illər ərzində dəfələrlə 
Azərbaycana müxtəlif güc mərkəzlərindən göndərilən siqnallar 

                                                            
1 İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri xiyabanda və Şəhidlər 
xiyabanında olublar. 8 noyabr, 2020-ci il // https://president.az/az/articles/view/45756  
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bizi vəziyyətlə barışmağa sövq edib. Ancaq biz qətiyyət, cəsarət, 
siyasi iradə göstərərək Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab 
verməyən heç bir razılaşmaya getmədik. Mən dəfələrlə bütün 
beynəlxalq kürsülərdən bəyan etmişdim ki, torpaqlarımızın, ərazi 
bütövlüyümüzün bərpa edilməsi bizim əsas vəzifəmizdir və biz 
bu vəzifəni icra edirik. Danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Sadəcə 
olaraq, bizim başımızı aldadırdılar, sadəcə olaraq, məsələni 
dondurmaq istəyi müşahidə olunurdu. Biz bu Qələbəni döyüş 
meydanında qazandıq, şəhidlər verərək bu Qələbəni qazandıq. 
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Həm birinci Qarabağ, 
həm ikinci Qarabağ – Vətən müharibəsi adlandırdığımız mühari-
bədə şəhid olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyi-
rəm, onların yaxınlarına səbir diləyirəm. Yaralı soydaşlarımıza 
Allahdan şəfa diləyirəm. Biz xalqımızın, əsgərlərimizin, zabitləri-
mizin canı, qanı bahasına torpaqlarımızı işğalçılardan azad edi-
rik. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovuruq və qovacağıq! 

Şuşa 28 il yarım işğal altında idi. Şuşanın Azərbaycan tari-
xində xüsusi yeri vardır. Bu, bizim qədim, tarixi şəhərimizdir. 
Əsrlər boyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, yaradıb. 
Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın incisidir. Ancaq mən-
fur düşmən Şuşanı işğal altında saxlamaqla bizim mədəni irsimi-
zə böyük zərbə vurdu, bizim tarixi abidələrimizi dağıtdı, bizim 
məscidlərimizi dağıtdı, təhqir etdi. Biz indi Şuşaya qayıtmışıq. 
Bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik, bütün məscidləri bərpa 
edəcəyik, 28 ildən sonra Şuşada yenə də azan səsi eşidiləcək-
dir. Bir neçə il bundan əvvəl - 2016-cı ilin Aprel döyüşlərindən 
sonra işğaldan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı qəsəbəsində mə-
nim göstərişimlə tikilmiş məscidin açılışında bəyan etmişdim ki, 
bu məscid Şuşa məscidinin bənzəridir, ölçülərinə, memarlıq 
üslubuna görə eynidir. Demişdim ki, gün gələcək biz Şuşa şəhə-
rində erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış məscidlərimizi bər-
pa edəcəyik və bu gün gəlir. Bu gün Azərbaycan bayrağı Şuşa-
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da dalğalanır. Bu gün bütün Azərbaycan xalqı qürur hissi ilə bu 
xoş xəbəri qarşılayır. 

Biz güc toplayırıq, məqsədyönlü şəkildə, yorulmadan, 
bütün təzyiqlərə baxmayaraq, güc toplayırıq və toplamışıq. İqti-
sadi güc. Əgər iqtisadi gücümüz olmasaydı, bu Qələbəni əldə 
etmək mümkün olmazdı. İlk növbədə, iqtisadi müstəqillik təmin 
edilməli idi və təmin edildi. Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhət-
dən heç kimdən asılı deyil, heç bir ölkədən asılı deyil, heç bir 
beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı deyil. Müstəqilik və bu, 
bizə imkan verdi ki, ölkəmizi inkişaf etdirək, eyni zamanda, Or-
dumuzu gücləndirək. Biz Ordumuz üçün lazım olan bütün hərbi 
texnikanı, silahları xarici bazarlardan alırıq. Əgər bizim iqtisadi 
imkanlarımız olmasaydı, biz bunları necə əldə edə bilərdik? Biz 
ölkə daxilində uğurlu siyasət apararaq hesab edirəm ki, ölkə-
mizdə dünya üçün çox nadir inkişaf modelini yaratdıq. Daxildə-
ki həmrəylik, milli birlik, vahid amal uğrunda birləşməyimiz bizə 
əlavə güc verdi, imkan vermədi ki, bəzi mənfur xarici dairələr 
öz çirkin planlarını Azərbaycanda həyata keçirsinlər. Halbuki 
belə planlar var idi, belə cəhdlər var idi. Biz siyasi iradə göstə-
rərək, birlik göstərərək bu cəhdləri dəf etdik, xalq olaraq, millət 
olaraq öz qürurumuzu müdafiə etdik, öz müstəqil seçimimizi 
müdafiə etdik və sübut etdik ki, heç kim bizim işimizə qarışma-
sın və qarışa bilməz. Əgər bu birlik olmasaydı, milli həmrəylik 
olmasaydı, biz heç vaxt torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə 
bilməzdik. Bu illər ərzində bizə qarşı aparılan qara piar kampa-
niyası, qarayaxma, şər-böhtan kampaniyasının da əsas məq-
sədi o idi ki, bizi əsas vəzifəmizdən uzaqlaşdırsınlar, biz uzaq-
laşaq, daxili problemlər içində boğulaq və işğal edilmiş torpaq-
lar işğalçıların əlində əbədi qalsın. Güclü siyasi iradə, xalq-iqti-
dar birliyi bu planları da alt-üst etdi. 

Qələbəmizin üçüncü əsas amili beynəlxalq səviyyədəki 
uğurlarımızdır. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, Qarabağ əzəli 
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Azərbaycan torpağıdır. Sübut etdik ki, əsrlər boyu Azərbaycan 
xalqı bu torpaqlarda yaşayıb. Sübut etdik ki, erməni əhalisi bu 
torpaqlara 200 il bundan əvvəl köçürülübdür, necə köçürülübdür, 
hansı məqsədlərlə köçürülübdür, hamısını biz dünya ictimaiyyə-
tinə təqdim etdik, sübutlarla, faktlarla. Biz sübut etdik ki, Dağlıq 
Qarabağ tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır və bu məsələ bey-
nəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında öz həllini tapma-
lıdır. Dünyanın bütün aparıcı təşkilatları, bütün beynəlxalq təşki-
latlar Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 
bağlı ədalətli qətnamələr, qərarlar qəbul edibdir. BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının 4 qətnaməsi, BMT Baş Assambleyasının qətna-
mələri, Qoşulmama Hərəkatının qətnamələri, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının qətnamələri, Avropa Parlamentinin qətnamələri və di-
gər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri birmənalı şəkildə 
Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıdı. Bu, 
bizə əlavə güc verdi. Əgər biz bunu etməsəydik, bu gün münaqi-
şənin ətrafında cərəyan edən proseslər bizə böyük problemlər ya-
rada bilərdi. Biz bu illər ərzində bir çox ölkələrlə səmimi, işgüzar, 
qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətlər qura bildik, bir çox ölkələr 
Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir və artıq bu ifadə beynəl-
xalq sənədlərdə öz əksini tapır. Biz bütün qonşu ölkələrlə səmimi 
dostluq əsasında münasibətlər qura bildik, qarşılıqlı hörmət, qar-
şılıqlı inam əsasında. Əgər biz bunu etməsəydik, bu gün münaqi-
şə ətrafında tam başqa proseslər gedə bilərdi. 

Şuşa işğal altına düşəndə bizim əsas problemlərimiz həm 
o idi ki, ordumuz yox idi, rəhbərlik öz vəzifə borcunu yerinə ye-
tirə bilmirdi. Beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan demək olar ki, 
bütün ölkələrlə münasibətləri gərginləşdirmişdi. Biz demək olar 
ki, təcrid edilmiş vəziyyətdə idik. Ancaq bu gün biz Ermənistanı 
təcrid edilmiş vəziyyətə saldıq. Bizim transmilli layihələrimiz re-
gionda tamamilə yeni mənzərə yaratdı. Biz regionun enerji xəri-
təsini, nəqliyyat xəritəsini yenidən tərtib etdik. Bizim tə-
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şəbbüsümüzlə reallaşan layihələr təkcə bizim xalqımızın ma-
raqlarını təmin etmir, bir çox ölkələrin maraqlarını təmin edir, o 
cümlədən region ölkələrinin. Qonşu ölkələrlə bizim həm ikitə-
rəfli, həm üçtərəfli əməkdaşlıq formatlarımız vardır. Bütün bun-
lar Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu böyük dərəcədə güclən-
dirdi. Əgər bu nailiyyətlər olmasaydı, problem dondurulmuş və-
ziyyətdə qala bilərdi. 

Nəhayət və ilk növbədə, ordu quruculuğu. Bu 17 il ərzində 
mənim işimin əsas hissəsi ordu quruculuğuna həsr edilmişdir ki, 
biz ordumuzu necə gücləndirək, ordumuzu ən müasir silahlarla 
təchiz edək. O da asan məsələ deyildi. O silahları almaq üçün 
təkcə maddi vəsait kifayət etmir. Eyni zamanda, diplomatik, siya-
si səylər göstərilməlidir və biz buna da nail olduq. Bu gün Azər-
baycan öz hərbi təchizatını bir çox ölkələrdən təmin edir. Eyni 
zamanda, mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda müdafiə sənaye-
si yaradıldı. Biz ordumuzun tələbatını böyük dərəcədə daxili is-
tehsal hesabına təmin edirik. Azərbaycanda 1000-dən çox adda 
hərbi təyinatlı məhsul istehsal edilir, o cümlədən ən müasir məh-
sullar. Budur bizim fəaliyyətimiz. Ordu quruculuğu, hərbçilərin 
maddi-məişət problemlərinin həlli, təqaüdə çıxmış hərbçilərin 
məişət problemlərinin dövlət tərəfindən həll olunması, onlara 
mənzillərin verilməsi, hərbçilərimizin iş şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sı. Biz demək olar ki, bütün hərbi şəhərciklərimizi, hərbi bazaları-
mızı yenidən qurduq və onlar ən yüksək standartlara cavab ve-
rir. Əlbəttə, ilk növbədə, döyüş qabiliyyəti. Döyüş qabiliyyəti art-
dı. Azadlıq meydanında dəfələrlə keçirilmiş hərbi paradlar bütün 
dünyaya bizim gücümüzü göstərdi. 

Döyüş qabiliyyətinin artırılması ordu quruculuğu sahəsində 
əsas amildir. Biz müasir silahlardan istifadə edirik, texnikadan is-
tifadə edirik, düşmənin texnikasını məhv edirik. Torpaqlarımızı 
ancaq Azərbaycan əsgəri azad edir, Azərbaycan zabiti azad 
edir, sinəsini qabağa verərək, heç nədən qorxmayaraq, əlində 
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bayraq, əlində silah düşməni qovan da əsgərdir, düşməni məhv 
edən də əsgərdir. Eşq olsun bizim əsgərlərimizə! 

Bax, belə ordu yaratmışıq biz! Deyirdik işğalçılara, deyirdik, 
düz yola gəlin, işğala son qoyun, hələ ki, gec deyil. Ona görə bi-
zim bütün dövrlərdəki siyasətimiz birmənalı olub. Demişik ki, 
əgər məsələ sülh yolu ilə öz həllini tapmasa, hərbi yolla məsələ-
ni həll edəcəyik. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Buna görə də 
tənqid olunmuşam bəzi ölkələr tərəfindən. Mən demişəm ki, bəs 
bizim torpaqlarımız məgər hərbi yolla zəbt edilməyibmi? Ermə-
nistan bizim torpaqlarımızı sülh yolu iləmi zəbt edib? Hər bir 
ölkənin özünümüdafiə hüququ var. Bu hüququ bizə BMT Nizam-
naməsi verir. Mən demişdim, əgər görsəm ki, danışıqlar artıq ta-
mamilə səmərəsizdir, bizim başqa yolumuz qalmayacaq. Bunu 
hamı bilsin - düşmən, onun havadarları və bu məsələ ilə məşğul 
olan vasitəçilər. Həmişə sözümün üstündə durmuşam. Azərbay-
can xalqına nə demişəmsə, onu da etmişəm. Bu məsələdə də 
sözümün üstündə durdum və artıq biz Qələbəni qeyd edirik. 

Sentyabrın 27-dən bu günə qədər 200-dən çox şəhər, kənd, 
qəsəbə işğaldan azad edildi. O cümlədən Füzuli şəhəri, tamami-
lə darmadağın edilmiş, bir dənə də salamat bina qoymayıb mən-
fur düşmən. Cəbrayıl tamamilə dağıdılmış. Qubadlı, Zəngilan ta-
mamilə dağıdılmış. Kəndlər, şəhərlər. Hadrut qəsəbəsi, Suqovu-
şan qəsəbəsi və bu gün Şuşa şəhəri. 

Bizim zəfər yürüşümüz davam edir. Hələ də işğal altında tor-
paqlar var, hələ də döyüşlər gedir. Əgər Ermənistan rəhbərliyi 
mənim tələblərimə cavab verməsə, sona qədər gedəcəyik. Heç 
kim bizi dayandıra bilməz. Dünyada elə qüvvə yoxdur ki, bizi da-
yandıra bilsin. Ermənistan artıq öz acı məğlubiyyətini etiraf edib, 
özünü alçalda-alçalda, xalqını təhqir edə-edə. Ermənistan rəh-
bərliyi indi dünya ölkələrindən yardım istəyir, hərbi yardım istə-
yir, silah, texnika istəyir. Bəs, hanı sənin yenilməz ordun? Məhv 
etmişik onu. Onların bütün sözləri, onların bütün bəyanatları mif 
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idi, yalan idi. Yenilməz ordu Azərbaycan Ordusudur! Bunu döyüş 
meydanında göstərir, düşməni torpaqlardan təkbaşına qovur. 
Otuz il ərzində milyardlarla dollar xərclənib oraya, istehkamlar 
qurulub, mühəndislik qurğuları inşa edilib. Amma hamısını vurub 
dağıtmışıq - mənəvi ruh, güc hesabına, birlik hesabına! 

Bir daha demək istəyirəm ki, bizim zəfər yürüşümüz davam 
edir. İşğal edilmiş bütün torpaqlardan düşmən qüvvələri çıxarıl-
malıdır. Bu, bizim tələbimizdir. Beynəlxalq norma və prinsiplər, 
beynəlxalq təşkilatların qərar, qətnamələri bunu tələb edir. 

Əziz bacılar və qardaşlar, bu gün bu müjdəni mən burada - 
Şəhidlər xiyabanında doğma xalqıma verirəm. Bu, təsadüfi deyil. 
Bu, təbiidir. Bu gün şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir daha baş 
əyirəm. Bu gün bəyan edirəm ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qal-
mır. Erməni vəhşiliyinin qurbanlarının, Xocalı qurbanlarının qanı 
yerdə qalmır. İntiqamımızı döyüş meydanında aldıq. Biz mülki 
vətəndaşlara qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq, bu dəfə də 
aparmamışıq. Baxmayaraq ki, mənfur düşmən 93 mülki şəxsi 
namərd atəşlə öldürüb, 400-dən çox mülki şəxs yaralanıb. Am-
ma mən dedim yox, biz azərbaycanlıyıq! Biz intiqamımızı döyüş 
meydanında alacağıq və alırıq! Onların ordusunu məhv etmişik, 
texnikasını məhv etmişik, məhv edirik və edəcəyik. Düşməni qo-
vuruq və qovacağıq! 

Mən bu gün, eyni zamanda, ulu öndər Heydər Əliyevin mə-
zarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə 
dedim, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şu-
şanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Şəhidlərimizin, Ulu Öndə-
rin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun, Azərbaycan! 
Gözünüz aydın olsun, dünya azərbaycanlıları! 

Mən bu günlərdə dünya azərbaycanlılarından və Azərbay-
canda yaşayan insanlardan minlərlə məktub alıram. Hər gün 
minlərlə məktub. Sadəcə olaraq, heyfsilənirəm ki, bütün bu mək-
tubları oxuya bilmirəm. Sadəcə olaraq, vaxt çatmır. Nə qədər 
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gözəl sözlər, nə qədər böyük dəstək göstərilir. Bu gün biz bir da-
ha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük xalqıq, biz məğrur 
xalqıq! Biz yenilməz xalqıq! Biz döyüş meydanında düşmənə ye-
rini göstəririk! 

Bu günlərdə dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərək 
düşmənə yumruq göstərmişdim, yumruq göstərmişdim. Demiş-
dim ki, bu yumruq elə belə yumruq deyil. Bu, dəmir yumruqdur. 
Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzirik və əzəcəyik! Eyni 
zamanda, bu yumruq birliyimizin rəmzidir. Bax, bu gün Azər-
baycan xalqı bu yumruq kimi birləşib! Həmişə belə olacaq! Bu 
birlik əbədi olacaq! Bu birlik bizə gələcəkdə də bütün vəzifələri 
icra etmək üçün imkan yaradacaq. Mən bütün bu illər ərzində - 
17 il ərzində Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm, 
görmüşəm, inamını, mənə olan xoş münasibəti görmüşəm. Bu, 
mənə güc verir. Bu, mənim siyasətim üçün əvəzolunmaz dəs-
təkdir. Həmişə Azərbaycan xalqını əmin edirdim ki, mən Vətə-
nə, doğma xalqıma ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət edəcəyəm. Şa-
dam ki, sözümün üstündə durmuşam. Həmişə olduğu kimi, 
sözümə sadiq olmuşam. 

Bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək 
mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərimdən biridir. 

Əziz Şuşa, sən azadsan! 
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! 
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! 
Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 
 

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 8 noyabr 2020-ci il 
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Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət  
paytaxtı elan edilməsi haqqında Azərbaycan  

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 2 
 

Şuşa şəhəri tarixən Azərbaycanın tarixi-mədəni, ictimai-siya-
si həyatının mühüm mərkəzlərindən biri olmuşdur. 1977-ci ildə 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şuşa 
şəhərinin tarixi hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan etmək haq-
qında” qərar qəbul edilmişdir. Həmin qərar nəticəsində Şuşada 
abidələrin qorunması, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadim-
lərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli 
addımlar atılmışdır. 

Azərbaycana qarşı başladığı hərbi təcavüz nəticəsində Er-
mənistan Respublikası 1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhərini işğal 
etmiş və şəhərdə xalqımızın tarixi-mədəni irsinin məhv edilməsi 
siyasətini həyata keçirmişdir. 

Ordumuzun qətiyyətli mübarizəsi ilə tarixi ədalət bərpa edil-
miş və 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işğaldan azad olun-
muşdur. Şəhərə, onun tarixi-mədəni irsinə və təbiətinə vurulmuş 
zərərin təxirəsalınmadan inventarizasiyası aparılmış, bərpa işlə-
rinə başlanılmışdır. Bərpa-quruculuq işlərinin təşkilində çevikliyi 

                                                            
2 Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 7 may, 2021-ci il. //  
https://president.az/az/articles/view/51394  
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və səmərəliliyi təmin etmək üçün Şuşada dövlət idarəetməsinə 
də böyük diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk xüsusi nümayən-
dəsi məhz Şuşa rayonuna təyin edilmişdir. 

Tarixi-mədəni əhəmiyyəti və Azərbaycan xalqı üçün 
müstəsna mənəvi dəyərə malik olması Şuşaya xüsusi qayğı 
və həssaslıqla yanaşılmasını zəruri edir. Bu baxımdan, Şuşa-
da dövlət idarəetməsinin və hüquqi tənzimləmənin daha da 
təkmilləşdirilməsi şəhərdə tarixi-mədəni irsin bərpasına və qo-
runub saxlanmasına xidmət etməklə yanaşı, onun daim inki-
şafına şərait yaradacaqdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddə-
sinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Şuşa şəhərinin tarixi görkəmi-
nin bərpası, əvvəlki şöhrətinin özünə qaytarılması və ənənəvi 
dolğun mədəni həyatına qovuşması, eləcə də Azərbaycanın ço-
xəsrlik zəngin mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənəti-
nin parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliği məqsədilə qərara 
alıram: 

1. Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilsin. 
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərən-

camdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 
 

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il 
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Azərbaycan Respublikasında 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı 3 
 
Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün müqəddəs və 

əziz məkandır. Şuşa sevgisi hər bir azərbaycanlının mənəvi var-
lığının ayrılmaz parçasıdır. 

Təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən 
qoyulan və bu il 270 illiyi qeyd olunacaq Şuşa şəhəri zəngin inki-
şaf yolu keçmiş, Azərbaycanın və bütün Cənubi Qafqazın mədə-
ni və ictimai-siyasi həyatında müstəsna rol oynamışdır. 

Bənzərsiz tarixi görkəmini və formalaşdırdığı özünəməx-
sus mühiti həmişə qoruyub saxlayan bu şəhər yetirdiyi böyük 
şəxsiyyətləri ilə ədəbi, mədəni, elmi və ictimai fikir salnaməmizə 
əlamətdar səhifələr yazmışdır. 

Şuşa şəhərinin ötən əsrin 70-ci illərində sürətli inkişafı 
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Şəhərin 
inkişafına dair xüsusi qərarlar məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 
qəbul edilmişdir. Həmin vaxtdan Şuşada quruculuq işləri geniş 
vüsət almış, mədəniyyət xadimlərimizin xatirəsinin əbədiləşdiril-
məsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. 

                                                            
3 Azərbaycan Respublikasında 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 5 yanvar, 2022-ci il. // 
https://president.az/az/articles/view/55197   
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Strateji mövqeyi ilə seçilən Şuşa Azərbaycana qarşı hərbi 
təcavüzə başlamış Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən 
1992-ci il mayın 8-də işğala məruz qalmışdır. İşğal dövründə şə-
hərdəki yüzlərlə tarix və mədəniyyət yadigarı vandalizm aktları 
nəticəsində dağıdılmışdır. 

Haqq işi naminə apardığımız 44 günlük Vətən müharibə-
sində rəşadətli Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərini 2020-ci il no-
yabrın 8-də işğaldan azad etdi. Ermənistanın kapitulyasiyasına 
yol açan Şuşa qalibiyyəti xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntə-
nəsinə çevrilərək, tariximizə Zəfər Günü kimi həkk olundu. 

Şuşa zəfərindən dərhal sonra şəhərdə infrastrukturun qu-
rulması ilə yanaşı, tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpasına 
başlanılmış, quruculuq işlərinin təşkilində çevikliyin, səmərəliliyin 
təmin olunması üçün burada dövlət idarəetməsinə böyük diqqət 
yetirilmiş, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi yaradılmışdır. 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada bu 
gün şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihə-
lər gerçəkləşdirilir. Qısa müddətdə Şuşanın Baş planının hazır-
lanması, qüdrətli şair Molla Pənah Vaqifin büstünün və muzey-
məqbərə kompleksinin öz ilkin görkəminə qaytarılması, Bülbülün 
ev-muzeyinin və Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin açılışları, habelə 
buradakı tarixi, dini və memarlıq abidələrinin bərpası prosesi 
ölkəmizin mədəniyyət paytaxtındakı kompleks işlərin tərkib his-
səsidir. 

Cıdır düzündə “Xarıbülbül” musiqi festivalının və Vaqifin 
möhtəşəm məqbərəsi önündə Vaqif Poeziya Günlərinin təşkili 
ənənəsinin bərpası da göstərir ki, Şuşa sürətlə dirçələrək əvvəlki 
dolğun mədəni həyatına qovuşmaq yolundadır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu mad-
dəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və Şuşanın Azərbaycan xal-
qı üçün tarixi əhəmiyyətini, yüksək mədəni-mənəvi dəyərini nə-
zərə alaraq qərara alıram: 
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1. 2022-ci il Azərbaycan Respublikasında “Şuşa İli” elan edilsin. 
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Şuşa İli” ilə 
bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin. 

 
İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 5 yanvar 2022-ci il 
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ŞUŞA İLİNƏ DƏYƏRLİ HƏDİYYƏ 
 

“ŞUŞA ABŞ VƏ BÖYÜK BRİTANİYA MƏTBUATINDA:  
1827-1915-Cİ İLLƏRƏ AİD QƏZET MATERİALLARI 

ƏSASINDA” KİTABINA 
ÖN SÖZ 

 
Azərbaycan tarixinin qeyrət və qəhrəmanlıq qalası Şuşa 

tarixi Azərbaycan şəhəridir. Əbəs yerə deyil ki, ulu öndər Heydər 
Əliyev Şuşa ilə bağlı çıxışında belə qeyd edirdi: “Şuşa Azərbay-
canın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradan-
lar, Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan 
torpağının sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan torpağı-
nın daim qorunması, saxlanılması üçün Şuşa şəhərini, qalasını 
yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı 
böyük abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir. Bu 
şəhərdə, onun ətrafında Azərbaycan xalqının bir neçə əsrlik tari-
xə malik böyük mədəniyyəti, mədəni irsi, qəhrəmanlıq nümunə-
ləri yaranıbdır. Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbay-
canlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün 
əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abi-
dədir. Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız ümumiyyətlə Azərbaycan 
yoxdur”.4  

XX əsrin 90-cı illərində başını qara buludlar alan və erməni 
işğalına məruz qalan Qarabağın alınmaz qalası Şuşa 28 il işğal 
altında qaldı. 2020-ci ilin noyabr ayında isə Müzəffər ali Baş Ko-

                                                            
4 Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. 14 iyul, 2020 //  
http://shusha-ih.gov.az/az/news/521.html  
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mandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azər-
baycan Ordusu 44 günlük “Dəmir yumruq” əməliyyatı nəticəsin-
də 30 ildən artıq erməni işğalında olan bütün ərazilərimizi işğal-
dan azad etdi. Əzəmətli Şuşa şəhəri də yenidən öz tarixi sahib-
lərinə qaytarıldı. 

Bu gün Azərbaycandakı birliyi, həmrəyliyi, vətənpərvərliyi, 
bütün xalqın cənab Prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızın ət-
rafında sıx birləşdiyini görəndə hər bir azərbaycanlının sevinci, 
fərəhi yerə-göyə sığmır! Doğma Azərbaycanımız heç vaxt bu 
qədər yekdil, bu qədər həmrəy və bu qədər güclü olmamışdır! 
Zənnimcə, bu gücün mənbəyi də  xalqla rəhbərin, ordunun birli-
yindədir. İkinci Qarabağ savaşının, Vətən Müharibəsinin davam 
etdiyi bir aydan bir qədər artıq olan qısa müddət ərzində Azər-
baycan ordusu çox böyük uğurlar qazanmışdır, cəsur və qorx-
maz Azərbaycan əsgəri düşmən tapdağındakı torpaqlarımızı 
kəndbəkənd, qarışbaqarış azad edərək inamla hamımızın fəxri, 
Qarabağımızın tacı olan Şuşaya da Azərbaycan bayrağını sanc-
mağa nail oldu. Bu müharibə xalqımızın haqq savaşı, zəfər tarixi 
idi. Xüsusilə də Şuşanın işğaldan azad olunması müharibənin 
taleyini həll etdi və Ermənistan kapitulyasiya aktını imzaladı. Şu-
şanın azad olunduğu gün Müstəqil Azərbaycanımızın tarixinə 
Zəfər günü kimi daxil oldu.  

2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali 
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Şuşa ili” 
elan edilməsi bu tarixi şəhərin Azərbaycan xalqı üçün tarixi əhə-
miyyətini, yüksək mədəni-mənəvi dəyərini bir daha nümayiş et-
dirdi. İnanırıq ki, “Şuşa ili” Qarabağın tarixində bir dönüş nöqtəsi 
olacaq və bu il milli mədəniyyətimizin inkişafına əvəzsiz töhfələr 
veriləcəkdir. Cənab Prezidentimiz Azərbaycan xalqına yeni il 
müraciətində demişdir: “Biz 2022-ci ildə Şuşa şəhərinin 270 illiyi-
ni qeyd edəcəyik. Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qo-



Elnur Nəciyev, Ədibə İsmayılova 

 18 

yub və biz yeni ildə bu yubileyi böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. 
Bu şanlı tarixi nəzərə alaraq və Şuşanın bərpasının sürətləndir-
mək məqsədilə mən yeni ili “Şuşa İli” elan edirəm”.5  

Şuşa ilinə dair Azərbaycan Milli Kitabxanasında da mühüm 
işlər görülür. Hələ ötən il “Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədə-
niyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 7 may 2021-ci il tarixli Sərəncamına müvafiq 
olaraq Milli Kitabxananın əməkdaşlarının tərtib etdiyi “Şuşa – 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı: biblioqrafiya” adlı kitab Şu-
şanın işğaldan azad edilməsinin 1 illiyi münasibətilə nəşr olun-
muşdur. Milli Kitabxanada 2021-ci ildə Şuşa biblioqrafiyası ilə 
yanaşı, “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından “Xan 
Şuşinski” adlı biblioqrafiya da nəşr edilmişdir.  

2022-ci ilin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərən-
camı ilə “Şuşa İli” elan edilməsi ilə əlaqədar Milli Kitabxanada 
cari ilin fevral ayında Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
naziri Anar Kərimovun, eləcə də görkəmli ziyalılarımızın və ge-
niş ictimaiyyətin iştirakı ilə “Şuşa İli”nin açılış mərasimi keçiril-
mişdir və bu tədbirdə. “Şuşa – Azərbaycanın mədəniyyət pay-
taxtı: biblioqrafiya” və “Xan Şuşinski: biblioqrafiya” kitablarının 
təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Bu mərasimdə “Biz səni dirçəl-
dəcəyik Şuşa” adlı il boyu daimi fəaliyyət göstərəcək geniş kitab 
sərgisinin açılışı olmuş, Azərbaycan Milli Kitabxanasının nadir 
kitablar kolleksiyasında mühafizə olunan Qarabağın və Şuşanın 
tarixinə dair qədim kitablar və dövri mətbuat nümunələri  nüma-
yiş olunmuşdur. 

2020-ci ilin dekabrında Milli Kitabxananın əməkdaşları tə-
rəfindən tərtib olunmuş “Qarabağın incisi – Şuşa” adlı Elektron 
                                                            
5 İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il müna-
sibətilə müraciəti. 1 yanvar, 2022-ci il // 
https://president.az/az/articles/view/55195   
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məlumat bazası bu gün də gündən-günə yeni məlumatlarla zən-
ginləşdirilir. “Şuşa ili” ilə əlaqədar dərc olunan yeni materiallar 
seçilərək mütəmadi olaraq  bu bazaya daxil edilir və Kitabxana-
nın saytı vasitəsilə bütün dünyaya yayımlanır  

2021-ci ilin yanvar ayından Milli Kitabxana Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə yeni “Qarabağa ki-
tabla gedək” adlı layihəyə start vermişdir. Bu layihənin əsas 
məqsədi 30 ildən artıq erməni işğalı altında qalan və 44 günlük 
Vətən müharibəsi nəticəsində azad olunan ərazilərimizdə bir 
vaxtlar fəaliyyət göstərən kitabxanaların kitab fondlarının bərpası 
məqsədilə kitab toplamaqdan ibarətdir. Ölkəmizin 30 illik işğalı 
ərzində erməni işğalçıları bəşər tarixində görünməyən və insan-
lığa yaraşmayan vəhşiliklər törədərək Qarabağın işğal zonasın-
da qalan 275 kitabxanamızı yerlə yeksan etmiş və onların fond-
larında mühafizə olunan 4,6 milyon nüsxə qiymətli kitab fondları-
nı tamamilə yandırmışlar. Hörmətli cənab Prezidentimizin işğal-
dan azad olunan ərazilərə ilk səfəri zamanı Cəbrayıl rayonunun 
erməni vəhşiliyinə məruz qalan ərazilərini göstərərək bütün 
dünyaya “Baxın, erməni vandalizminin nəticələri budur, erməni-
lər bunu bacarırlar, biz isə bu binaları, bu əraziləri bərpa edəcə-
yik və Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu sübut edəcəyik” 
çağırışına səs verərək Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə belə bir 
layihəyə, kompaniyaya başlamağa qərar verdik, yəni işğaldan 
azad edilmiş bölgələrimizdəki kitabxanalar üçün kitab toplamağa 
başladıq. Bizim dövri mətbuat və kütləvi informasiya vasitələri ilə 
Azərbaycan ziyalılarına, yazıçılara, alimlərə, gənclərə və geniş 
ictimaiyyətə müraciətimiz nəticəsiz qalmadı. Bugünədək “Qara-
bağa kitabla gedək” layihəsi üzrə artıq 100 min nüsxədən artıq 
qiymətli kitab və kitabçalar toplanmışdır. İnanırıq ki, tezliklə 
hörmətli cənab Prezidentimizin rəhbərliyi altında işğaldan azad 
olunmuş ərazilərimizə başlanan uğurlu qayıdış siyasəti nəticə-
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sində yeni yaradılan kənd və qəsəbələrimizdə inşa olunan kitab-
xana binalarında yeni kitabxanalar yaradılacaq və toplanan ki-
tablar həmin kitabxanaların ilkin kitab fondlarını təşkil edəcəkdir.  

2022-ci ilin aprel ayında “Molla Pənah Vaqif”, “Qarabağ 
abidələri”, “Xurşidbanu Natəvan” adlı virtual sərgilər hazırlana-
raq istifadəçilərə təqdim olunmuşdur. Milli Kitabxananın əmək-
daşları tərəfindən hazırlanmış “Zəfərimizin təntənəsi 2022-ci il 
Şuşa İlidir” adlı elektron metodik vəsait də kitabxanaçıların  xid-
mətinə verilmişdir.  2022-ci ilin may ayında “Şuşanın milli geyim-
ləri”, iyun ayında “Şuşanın əl işləri”, “Şuşanın zərgərlik məmulat-
ları”, “Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri. Bülbül”, “Şuşanın məişət 
əşyaları” adlı virtual sərgilər, iyul ayında isə “Xurşidbanu Natə-
van – 190” adlı elektron daycest hazırlanaraq virtual formatda 
dünya ictimaiyyətinin istifadəsinə təqdim edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Xurşidbanu Natə-
vanın 190 illik yubileyinin qeyd olunması haqqında” 14 mart 
2022-ci il tarixli sərəncamına müvafiq olaraq may ayında Milli Ki-
tabxananın əməkdaşları tərəfindən Xurşidbanu Natəvanın ana-
dan olmasının 190 illiyi ilə əlaqədar “Xurşidbanu Natəvan” adlı 
Elektron məlumat bazası tərtib olunaraq virtual formatda istifa-
dəçilərə təqdim olunmuşdur.İyul ayında Qarabağ ədəbi məktəbi-
nin görkəmli nümayəndəsi Xurşidbanu Natəvan haqqında son il-
lərdə dərc olunan dövri mətbuat materiallarını əhatə edən “Xur-
şidbanu Natəvan – 190” mövzusunda daycest hazırlanaraq vir-
tual rejimdə kitabxana işçilərinə və bütün oxuculara təqdim olun-
muşdur. 

Qısa müddət ərzində Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən 
tərtib olunan Xanqızı Xurşidbanu Natəvanın həyat və yaradıcılı-
ğını, bütün əsərlərini, həyat və yaradıcılığı haqqında Azərbay-
can, ingilis və rus dillərində dünya kitabxnalarında mühafizə olu-
nan bütün ədəbiyyatı əhatə edən “Xurşidbanu Natəvan. biblioq-
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rafiya” kitabı “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından 
nəşr edilərək ədəbiyyatşünasların, tədqiqatçıların, oxucuların is-
tifadəsinə təqdim olunmuşdur. 

Xurşidbanu Natəvanın 190 illiyinin qeyd edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına və Mədə-
niyyət Nazirliyinin Tədbirlər Planına uyğun olaraq sentyabrın 9-
da Qarabağın tacı azad Şuşada Xurşidbanu Natəvanın 190 illik 
yubileyi münasibətilə tədbir keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində bir 
vaxtlar Şuşada Xanqızı Natəvanın dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən, 
nəinki Qarabağın və Şuşanin, habelə Azərbaycanın görkəmli şa-
irlərini öz ətrafına toplayan “Məclisi – Üns” ədəbi məclisinin bər-
pasına həsr olunmuş ilk şeir məclisi ərəfəsində Milli Kitabxana 
tərəfindən Xurşidbanu Natəvanın erməni vandalları tərəfindən 
dağıdılmış evinin fonunda “Qarabağ ədəbi məktəbinin görkəmli 
nümayəndəsi Xurşidbanu Natəvan” mövzusunda geniş kitab 
sərgisi, Xurşidbanu Natəvanın öz əli ilə çəkdiyi rəsmlərdən iba-
rət foto-rəsm sərgisi və  “Xurşidbanu Natəvan. biblioqrafiya” kita-
bının təqdimatı keçirilmişdir. Tədbirin sonunda geniş kitab və fo-
to-rəsm sərgisində nümayiş olunan bütün materiallar, kitablar və 
Natəvanın Respublika Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan yega-
nə əlyazmasının rəngli surəti Şuşa Dövlət Tarixi-Memarlıq Qoru-
ğuna hədiyyə edilmişdir. 

Bu il 5-9 oktyabr tarixlərində Bakı Ekspo Mərkəzində Azər-
baycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ke-
çirilən VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində Milli Kitab-
xana 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan olunması səbəbindən sərgidə 
“Şuşa tarixi sənədlərdə”, “Şuşanın tarixi Milli Kitabxananın Qızıl 
fondundakı xarici mənbələrdə” və “Xurşidbanu Natəvan - 190” 
mövzusunda ekspozisiyalarla təmsil olunmuşdur. Habelə VIII 
Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin proqramına uyğun olaraq okt-
yabrın 5-də Milli Kitabxananın ekspozisiyasında görkəmli alimlə-
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rin, yazıçıların və ziyalıların iştirakı ilə Kitabxananın əməkdaşları 
tərəfindən tərtib olunmuş “Şuşa Tarixi mənbələrdə: biblioqrafiya” 
kitabının təqdimatı keçirilmişdir. Oktyabrın 6-da Ekspo sərgi zalı-
nın Üzeyir Hacıbəyil Təqdimat zonasında alim və ziyalıların, 
Türkiyənin, Rusiyanın, Latviyanın, Albaniyanın, Qırğızıstanın və 
Tacikistanın milli kitabxanalarınin rəhbərlərinin iştirakı ilə Milli Ki-
tabxananın “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından 
nəşr etdirdiyi “Xurşidbanu Natəvan: biblioqrafiya” kitabının təqdi-
matı olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin elan etdiyi “Şuşa 
ili” ilə əlaqədar tədbirlər planına müvafiq olaraq Azərbaycan Milli 
Kitabxanası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdiyi “Azərbaycanı dünyaya tanı-
daq” layihəsi çərçivəsində Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 
işləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə nəşr olunan doktor Mi-
xail Hessin “Şuşanın irsi”  (Michael Reinhard Heß «Schuschas 
vermachtnis geschichte und werdegang der kulturhauptstadt 
Aserbaidschans», München, 2022) və Peter Tibor Veresin “Qaf-
qaz Albaniyası: Əsrlərin dərinliklərindən gələn bir ölkədir” («Cau-
casian Albania: a country from the depths of the centuries», Bu-
dapest, 2021) adlı kitablar  dünyanın bir çox ölkələrinin milli və 
universitet kitabxanalarına göndərilmişdir. 

“Şuşa ili” çərçivəsində Milli Kitabxananın həyata keçirdiyi 
layihənin əsas məqsədi kitabxananın öz fondunda, habelə 
dünyanın digər iri və zəngin kitabxanalarının fondlarında mühafi-
zə olunan materialların geniş tədqiqi və araşdırılması nəticəsin-
də Şuşanın və Qarabağın tarixinə dair əldə olunan qiymətli mən-
bələrin nəşr olunaraq tədqiqatçılara və oxuculara çatdırılmasın-
dan ibarət olmuşdur. Bu sahədə aparılan elmi tədqiqatlar içəri-
sində Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşları – tarix üzrə 
fəlsəfə doktoru Ədibə İsmayılova və tarix üzrə fəlsəfə doktoru El-
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nur Nəciyevin ərsəyə gətirdikləri “Şuşa ABŞ və Böyük Britaniya 
mətbuatında: 1827-1915-ci illərə aid qəzet materialları əsasında” 
adlı tədqiqat əsəri xüsusilə diqqətəlayiqdir.  

Şuşa ilə bağlı ümumiyyətlə qərb mətbuatının yeni dövrünə 
dair mənbələrin tədqiq olunmaması bu əsərin Azərbaycan tarixi 
üçün əhəmiyyətini daha da artırır. Xüsusilə də təqdim olunan 
əsərdə Qarabağ xanlığının ləğvindən 1915-ci ilə qədər Şuşa ta-
rixi ilə bağlı müxtəlif mövzulara toxunulması onu hazırkı döv-
rümüz üçün daha da aktual edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Şuşa 
tarixinə dair qərb mətbuatında – xüsusilə də 1827-1915-ci illərdə 
ABŞ və Böyük Britaniya qəzetlərindən toplanan bu materiallar ilk 
dəfə olaraq tədqiqata cəlb edilərək  geniş oxucu kütləsinə kitab-
ça formasında təqdim olunur. Materiallarda Şuşanın, Qarabağın 
tarixi adı təhrif olunmadan düzgün formada qeyd olunmuşdur. 
Kitabçaya daxil edilən materiallar Şuşada keçirilən məhərrəmlik 
mərasimlərindən, Şuşada 1905-1906-cı illər ermənilərin türk-
müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımlardan, aclıq çəkən 
əhaliyə göndərilən humanitar yardımları əngəlləmək üçün törət-
dikləri vəhşiliklərdən, çar hökumətinin Şuşanın türk-müsəlman 
əhalisini ermənilərlə qarşı-qarşıya qoymaq üçün həyata keçirdiyi 
təxribatçı siyasətdən, 1892-ci ildə Şuşada yayılan vəba xəstəliyi 
və onun fəsadlarından, Şuşa şəhərinin memarlıq quruluşuna, 
əhalinin geyiminə görə tarixi Azərbaycan şəhəri olmasını təsdiq 
edən məlumatlardan, rus rəssam Vasili Vereşşaginin 1865-cı il-
də Şuşada çəkdiyi fotolardan (“Şuşa məscidi”, “Şuşada məhər-
rəmlik”, “Müsəlman məktəbi”, “Şuşada varlı tatar (Azərbaycan 
türkünün) evinin zalı” və s.), Qarabağın Kür və Araz çayları ara-
sındakı ərazini əhatə etməsi, əsas şəhərinin Şuşa olmasından, 
1813-cü il Gülüstan müqaviləsindən, çar Rusiyanın Qafqazda 
ruslaşdırma siyasətindən və bu siyasəti pərdələmək üçün atdığı 
addımlardan, Şuşadan XX əsrin əvvəllərində yerli əhalinin 
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köçməyə məcbur edilməsindən və bu təşəbbüsə səbəb olanların 
həbs edilərək sürgün edilməsindən və başqa maraqlı məlumat-
lardan ibarətdir.  

Bu mənbənin Şuşanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı bir sı-
ra qaranlıq məqamların aydınlaşdırılması istiqamətində yeni cı-
ğır açacağına böyük inam bəsləyirəm və materialların tərcümə-
sində və onların mətninə şərhlər yazılmasında böyük əməyi olan 
tədqiqatçılara – tarix üzrə fəlsəfə doktorları Ədibə İsmayılovaya 
və Elnur Nəciyevə bu istiqamətdə cələcək tədqiqatlarında yeni-
yeni uğurlar arzulayıram.  

Kərim Tahirov  
Professor,  

Əməkdar mədəniyyət işçisi.  
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GİRİŞ 
 

Şuşa şəhərinin tarixinə və mədəniyyətinə dair Avropa və 
ABŞ mətbuatında öz əksini tapan materialların indiyə qədər diq-
qətdən kənarda qalması, tədqiq olunmaması bizdə bu boşluğu 
nisbətən də doldurmaq, az da olsa bu istiqamətdə müəyyən işlər 
görmək istəyən tədqiqatçılar üçün cığır açmaq istəyi yaratdı. 
Tədqiq etmək üçün müəyyən etdiyimiz xronoloji çərçivə kifayət 
qədər böyük olduğundan biz daha çox ABŞ və Böyük Britaniya 
mətbuatı üzərində kökləndik. Əvvəlcədən qeyd edək ki, Şuşa ilə 
bağlı xarici mətbuat nümayəndələrinin məlumatları əsasən 
Sankt-Peterburqdan əldə edilən məlumatlara əsaslandığına 
görə əsasən çar hökumətinin, eləcə də Qərbin maraqlarına uy-
ğun formada, xüsusilə də ermənilərin xeyrinə olurdu. Bununla 
belə, hətta bu cür məlumatların içərisində də Şuşa tarixinə, onun 
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin mədəniyyəti mərkəzi, tarixi 
şəhəri olmasını sübut edən dəyərli materiallara təsadüf etmək 
olur. Tədqiqata cəlb etdiyimiz materiallar başlanğıcda həddindən 
artıq çox idi, lakin onları təhlil edib araşdırmaqla təhrif edilmədən 
və daha çox obyektiv mövqe nümayiş etdirən 22 qəzet məqaləsi 
üzərində qarşıya qoyulan problemi işıqlandırmaq qərarına gəl-
dik. Bəzi hallarda eyni məqalələr müxtəlif qəzetlərdə olduğu kimi 
çap olunduğuna görə həmin qəzetlərə sadəcə istinad verməklə 
kifayətləndik. Bu materialların əksəriyyətinin tam mətnini, bəzilə-
rindən isə yalnız Şuşa ilə bağlı qeyd olunan hissələri çıxarış 
edərək tərcümə etdik və yeri gəldikcə tərcümə edilən materialla-
ra şərh verməyə çalışdıq. Bəzi məlumatlar informativ xarakter 
daşıdığına görə təhlili üzərində o qədər də geniş dayanmayıb 
sadəcə həmin mənbədəki məlumatın tərcüməsini oxuculara təq-
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dim etməklə kifayətləndik. Qeyd edək ki, tədqiq etdiyimiz materi-
allar ABŞ-ın Pensilvaniya, Vermont, Virciniya, Miçiqan, Merilənd, 
İllinoys, Mississippi, Missuri, Nyu-York, Luiziana, Massaçusets, 
Montana, Tennessi, Vaşinqton, Ohayo, Kanzas, Cənubi Dakota, 
Şimali Karolina ştatlarında, Böyük Britaniyanın London, Derbi, 
Darlinqton, Ekseter, Qloster, Birmingem, Şotlandiyanın Dandi, 
Şimali İrlandiyanın Belfast şəhərlərində çap olunan qəzetlərin 
məqalələrinə əsaslanır. Bu məqalələrin aparıcı xəttini 1905-
1906-cı illər ermənilərin Şuşada türk-müsəlman əhaliyə qarşı 
törətdikləri soyqırımları, həmin illərdə baş verən aclıq, xəstəlik 
və ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə edilən humanitar yardım-
ları önləməsi, çar hökumətinin ermənilərlə türk-müsəlman əhalini 
qarşı-qarşıya qoyaraq həyata keçirdiyi təxribatçı siyasət, Şuşada 
keçirilən məhərrəmlik mərasimi və həmin məclislərin fonunda 
Şuşanın tarixi Azərbaycan şəhəri olmasını sübut edən memar-
lıq, geyim və adət-ənənə kimi detallara diqqət çəkilməsi təşkil 
edir. Rus rəssam Vasili Vereşşaginin 1865-cı ildə Şuşada çəkdi-
yi fotolar tədqiq etdiyimiz qəzet materiallarında öz əksini tapma-
sa da, Vereşşaginin Şuşa səfərinə, tarixi Azərbaycan şəhərində-
ki təəssüratlarına istinadlar edilməsi bizə həmin əsərin orijinalına 
da istinad etmək imkanı verdi. Qeyd edək ki, rus rəssam Vereş-
şaginin Şuşa ilə bağlı səfər təəssüratlarında Şuşaya dair maraqlı 
fotolar da vardır. Həmin fotoları da əsərə əlavə etməklə bu məlu-
matları tamamlamağa çalışdıq. 

Bütövlükdə məqsədimiz Şuşanın bu dövr tarixini tam tədqiq 
etmək olmadığına görə, əsasən Şuşa tarixi ilə bağlı ABŞ və 
Böyük Britaniya mətbuatında öz əksini tapan ən maraqlı və daha 
obyektiv məlumatları tədqiq etməyə çalışdıq. Bu istiqamətdə 
görülən işin gələcəkdə də vətən tarixşünaslığında daha sistemli 
şəkildə davam etdirilməsini və Şuşa tarixinin ümumiyyətlə dünya 
mətbuatında daha geniş şəkildə araşdırılmasını ümid edirik. 
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ŞUŞA ABŞ VƏ BÖYÜK BRİTANİYA MƏTBUATINDA:  
1827-1915-Cİ İLLƏRƏ AİD QƏZET MATERİALLARI ƏSASINDA 

 
I Məqalə 6 

 

 
                                                            
6 Russia and Persia // The National Gazette and literary register. Philadelphia, 
Pennsylvania. Tuesday. June 19, 1827, №2028, Vol. VII, p .1 
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1. Fətəli Şah Qacarın fərmanında Şuşa qalası 
 

1827-ci il iyun ayının 19-da Pensilvaniyanın Filadelfiya şəhə-
rində “The National Gazette and literary register” adlı qəzetin ilk 
səhifəsində Qacarlar dövləti ilə Rusiya imperiyası arasında 
1826-1828-ci illərdə baş verən müharibəyə dair məlumatları 
özündə əks etdirən “Rusiya və Persiya” adlı məqalə diqqəti cəlb 
edir. Məqalədə verilən məlumat “Calcutta Government Gazette” 
adlı mətbu orqanın 1826-cı il 11 dekabr tarixində çap olunan sa-
yına istinadən oxuculara təqdim olunur. Həmin məqalədə Fətəli 
Şah Qacarın hicri tarixi ilə 1242-ci ilin məhərrəm ayında, miladi 
təqvimi ilə 1826-cı ilin avqust ayına verilmiş fərmanının mətni 
təqdim olunur. Həmin fərmanda Qacar qoşunlarının Rusiya im-
periyası tərəfindən işğal edilən Azərbaycan xanlıqlarının azad 
edilməsi istiqamətində apardığı hazırlıq işləri və döyüşlərin apa-
rılacağı istiqamətlər diqqəti cəlb edir. Xüsusilə Qarabağ ərazisi 
bu fərmanda fərqləndirilir. Təsadüfi deyil ki, Fətəli şah Qacar Şu-
şa qalasını və Qarabağ ərazisini fəth etmək üçün 15000 atlı qo-
şun və Azərbaycanın digər ərazilərindən əlavə 20000 nəfərlə 
yürüş etmək üçün əmr vermişdi. 

 
“Rusiya və Persiya” məqaləsindən ixtisarla  

(“Calcutta Government Gazette”nin (Kəlküttə Hökumət 
qəzetinin) 11 dekabr sayından) 
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I Məqalə (ardı) 7 
 

 
 
                                                            
7 Russia and Persia // The National Gazette and literary register. Philadelphia, 
Pennsylvania. Tuesday. June 19, 1827, №2028, Vol. VII, p .1 
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“...Biz Cəmi Cihannuma”dan Persiya şahının (Qacarlar dövləti-
nin  şahının – G.N.) Rusiya ilə müharibəyə başlamasına dair he-
sabat verən oğlu Hüseyn Əli Mirzəyə ünvanlanmış, bülleten 
üslubunda olan fərmanlarını götürdük.   
Əsas hadisələrlə bağlı bizdə olan məlumatlara çox az qisimdə 
nəsə əlavə edir, lakin detalları daha dolğun şəkildə qeyd edir və 
haqqında bəhs edilən şəxslər, yerlər barədə daha dəqiq təsvirlər 
verir... bunun Persiya siyasətində yenilik olduğunu düşünə bilə-
rik... Fərmanda dini təəssübkeşliklə insanları müharibəyə cəlb 
etmək üçün sarayın məqsədləri göstərilir... Biz başa düşürük ki, 
məşhədli Molla böyük miqyasda olan müharibənin əsas təhrikçi-
si idi və ... Ağa Seyid Məhəmməd xeyli sayda dindar insanla bir-
gə şahın Sultaniyyədəki düşərgəsinə gedir ki, onu kafirlərə qarşı 
hərbi əməliyyatlar aparmağa təhrik etsin. Saray bülletenində tə-
zahür edən təkmil ruh hələ də insanların dini kəsimlərinə təsir et-
məkdən uzaqdır. 

 
 

Fətəli Şahın 1242-ci ilin məhərrəm ayında  
verilmiş fərmanı 

 
 Şöhrətli və bəxtəvər Şahzadə, səltənətin himayədarı və 

bəzəyi Hüseyn Əli Mirzəyə məlum olsun ki, bu ilin yazında əla-
həzrət Rusiyanın İrəvan qəzasında Göyçədən8 asılı olan Ba-
lıqlı mülkünü saxlamaqla keçmiş qudurğanlığına, eləcə də Mə-
həmməd inancına (müsəlmanlığa – G.N.) və Şah sarayına son 
günlərdə çoxsaylı etirazlar ünvanlayan əhaliyə edilən zülmə 
görə cəzalandırmaq qərarına gəlib. Bu qərarlığın sübutu olaraq 
Sultaniyyə bağlarında şah çadırları qurulmuşdur. Buraya dinc 
                                                            
8 Mənbədə Kokcheh kimi qeyd olunub. 
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münasibətlərin qorunması və hərbi əməliyyatların baş verməsi-
nin qarşısını almaq üçün Rusiyadan bir səfir gəldi. Buna müva-
fiq olaraq nazirlər qaydalara uyğun olaraq danışıqlara başladı-
lar. “Etinasız olmayın, sülhə çağırın və siz güclü olacaqsınız, 
çünki Allah sizinlədir. Onlar hər zaman razılaşmadan kənara 
çıxır, onu başqa təkliflərlə əvəzləyirdilər. Bu minvalla bir neçə 
gün keçəndən sonra səfirin işğal edilən əraziləri boşaltmaqla 
bağlı razılaşacağına, və ya onun hakimiyyəti altında olan Mə-
həmmədi (müsəlman – G.N.) rayonları müdafiə etməyə vəd 
verməsinə dair heç bir ümid yaranmadı. Buna görə  də, qərara 
alındı ki, həqiqi inancın vəziyyəti kafir qəsbkarlığından təmiz-
lənsin, deyildiyi kimi “Qəlblərindəkinə gələndə, Allah onların pis 
niyyətini ortaya çıxarmayacaqmı?”; “imanı olmayan kafirlərlə 
döyüş”, “Allah iman edənləri haq sözlərlə dəstəkləyəcək”.Əla-
həzrət dövlətin naibinə Şuşa qalasını (Şuşa9, paytaxt) və 
Qarabağ 10 ərazisini fəth etmək üçün 15000 atlı qoşun və 
Azərbaycanın digər ərazilərindən əlavə 20000 nəfərlə 
yürüş etmək üçün əmr verdi. İrəvan sərdarı Hüseyn xana da 
göstəriş verildi ki, eyni vaxtda 10 min nəfərlik nizami qoşun və 
xidmətində olanlarla Göyçəni və Tiflis ətrafını fəth etsin. Şahın 
öz qoşunları ilə əlahəzrətə qoşulmaları üçün verdiyi əmrlər Şir-
vanlı Mustafa xana, Surxay xan Ləzgiyə, Bakılı11 Həsənəli xa-
na və Şəki, Dərbənd və Dağıstanın digər hakimlərinə də 
ünvanlandı.” 12          

 

                                                            
9 Mənbədə Shisha kimi qeyd olunub. 
10 Mənbədə Kerabagh kimi qeyd olunub.  
11 Mənbədə Badkoh kimi qeyd olunub. 
12  Russia and Persia // The National Gazette and literary register. 
Philadelphia, Pennsylvania. Tuesday. June 19, 1827, №2028, Vol. VII, p .1 
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II Məqalə 13 
 

 
 

 
                                                            
13 [From the New York observer]. State of evangelical religion in Germany 
// Farmer's Herald. St. Johnsbury, Vermont. Wednesday, July 21, 1830, p .4 
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2. Xristian dini cəmiyyətlərinin Qarabağdakı 
missionerlik fəaliyyəti 

 
Vermont ştatının Seint Consböri şəhərində 1828-1832-ci il-

lərdə çapdan çıxan “Farmer's Herald” adlı qəzetdə xristian dini 
cəmiyyətlərinin Qarabağdakı missionerlik fəaliyyətinə həsr edil-
miş maraqlı bir yazı diqqəti cəlb edir.  

“Nyu-York müşahidəçisindən. Almaniyada yevangelist 
dinin vəziyyəti” adlı məqalədə Qarabağın xristian əhalisinin ye-
vangelistləşdirilməsi istiqamətində müəyyən missionerlik fəaliy-
yətləri aparılmasından söhbət gedir. “Bizim Şuşadakı qardaşları-
mız 8 il çox bəhər almadan çalışdılar və indi bəzi “erməni pri-
yestləri”nin (rahiblərinin – G.N.) həqiqətən də oyandıqlarını və 
döndüklərini (həqiqi xristianlığı qəbul etdiklərini – G.N.) görəndə 
sevinirlər. İndi öz həmvətənləri də bu rahiblərin yolunu  gedir, 
çünki onlar deyir ki, ölənlər üçün dua etmək və müqəddəslərin 
şəfaəti boş-boş şeylərdir və s. Lakin Allah onlara mülayim bir ruh 
verir ki, onlar kinlə cavab verməsinlər, sadəcə desinlər: biz belə 
inanırıq, çünki Bibliyada belə yazılıb”.    
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III Məqalə14 

 
 
3. Qacar şahzadəsinin Şuşada qətli 

 
Böyük Britaniyanın London şəhərində çapdan çıxan “The 

Morning Post” qəzetində “Pers şahzadəsinin qətli” adlı Röyter 
agentliyinin teleqramında Qacar şahzadəsi Bəhmən Mirzənin 
oğlu Buadhin (?)15 Mirzənin Şuşada qətli barədə məlumat öz ək-
sini tapıb: “Tiflis, 29 avqust. Uzun müddətdir Rusiya ərazisində 
yaşayan Pers şahzadəsi Bəhmən Mirzənin oğlu Buadhin (? – 
G.N.) Mirzə Şuşada, 20-ci düymdə qətlə yetirildi. Öldürülən kişi-
nin qardaşlarından ikisi və beş xidmətçisi həbs edilmişdir.”16   

Qeyd edək ki, bu məlumat demək olar ki, bir çox Qərb mətbu 
orqanlarında17 yayımlanmışdır. 
                                                            
14 The Morning Post. London, Greater London, England. Saturday, August 30, 
1884, p. 5 
15 Bəhmən Mirzənin övladları arasında Buadhin adına bənzər bir ad müəyyən 
edə bilmədik. 
16 Murder of a Persuan Prince. The Morning Post. London, Greater London, 
England. Saturday, August 30, 1884, p. 5 
17  The Standard. London, Greater London, England. Saturday, August 30, 
1884, p. 3; Derby Daily Telegraph. Derby, Derbyshire, England. Saturday, 
August 30, 1884, p.3; The Courier and Argus. Dundee, Tayside, Scotland. 
Saturday, August 30, 1884, p.3 və s.   
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IV Məqalə18 
 

 
                                                            
18  Vassili Verestchagin. Pittsburgh Daily Post. Pittsburgh, Pennsylvania. 
Monday, January 12, 1891, p. 4 
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4. Rus rəssam Vasili Vereşşaginin əsərlərində Şuşa 
 

Pensilvaniya Ştatının Pitsburq şəhərində çapdan çıxan 
“Pittsburgh Daily Post” qəzetinin 1891-ci il 12 yanvar buraxılışın-
da 19 Şuşa şəhəri ilə bağlı da dəyərli fotoların müəllifi, rus rəs-
sam Vasili Vereşşagin (1842-1904) barədə məlumat verilir və bu 
məlumatda Şuşa şəhəri ilə bağlı məsələlərə də toxunulur.  

“Pittsburgh Daily Post” qəzetinin 1891-ci il 12 yanvar buraxı-
lışında rus rəssamı Vasili Vereşşagin barədə belə məlumat veri-
lir: “Vereşşagin 14 oktyabr 1842-ci ildə Novqorod əyalətində 
anadan olmuşdur. Atası onun dəniz piyadaları zabiti olmasını ar-
zu edirdi, lakin oğlu rəssam olmaq istəyirdi. O dəniz məktəbinə 
daxil oldu, lakin boş vaxtını incəsənətin öyrənilməsinə həsr edir-
di. O hər iki istiqamətdə uğurla işləmişdir, o incəsənət akademi-
yasında gümüş medal qazanmış və dəniz məktəbini bitirərkən 
ən yüksək mənsəbə yüksəlmişdir. O tezliklə xidməti tərk edərək 
17 yaşında özünü bütünlüklə incəsənətə həsr etdi. 1864-cü ildə 
bir səyyah kimi böyük şöhrət qazanmışdır. O Londonda və Pa-
risdə, daha sonra Qafqaza və yekunda da Şuşada olmuşdur, 
qəribə və yeni çox şey görmüşdür...” 20   

Qeyd edək ki, 1865-ci ilin mayında Şuşaya gələn məşhur 
rəssam V.Vereşşagin 3 aya yaxın burada qalmış, hətta, Parisə 
qayıdandan sonra da Şuşaya aid silsilə rəsmlər çəkmişdir və bu 
əsərlərdə Şuşanın Azərbaycan şəhəri olduğu aydın görünür. 
Rəsmlərin adları belədir. “Şuşa məscidi” (17 iyul 1865), “Şuşada 

                                                            
19  Vassili Verestchagin. Pittsburgh Daily Post. Pittsburgh, Pennsylvania. 
Monday, January 12, 1891, p. 4 
20 Yenə orada. 
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məhərrəmlik”, “Müsəlman məktəbi”, “Şuşada varlı tatar  (Azər-
baycan türkünün) evinin zalı”, “Şuşada varlı tatarın qonaq evi” 
və s. Qeyd edək ki, Şuşada məhərrəmlik, əzadarlıq məclisi ilə 
bağlı daha öncə verdiyimiz məlumatlar məhz Vasili Vereşşaginin 
səfər təəssüratlarına əsaslanır. Sadəcə bu fotolar diqqətdən kə-
narda qalmış və Amerika mətbuatında dərc edilməmişdir. Vasili 
Vereşşaginin müəllifi olduğu fotolar Şuşanın tarixinə dair dəyərli 
mənbədir.  

    

 
 

Vasili Vereşşagin. Şuşada məhərrəmlik21 
 

                                                            
21  Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. Василия Верещагина : 
(Рисунки автора) / В. Верещагин. - [СПб., 1870]. : ил. ; 30 см.. - Отд. отт. из 
журн.: "Всемирный путешественник". 1870 г. Т.7. Вып. 14-19 (С. 209-304).  
c. 245  
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Vasili Vereşşagin. Şuşada məhərrəmlik  
mərasimində iştirak edən əzabkeşlər. 22 

                                                            
22 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 248-249 
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Vasili Vereşşagin. Şuşada məhərrəmlik  
mərasimində iştirak edən əzabkeşlər. 23 

                                                            
23 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 248-249 
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Vasili Vereşşagin. Şuşada “Dərviş və tövbəkarlar” 24 

                                                            
24 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 253  
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Vasili Vereşşagin. Tövbəkarlar. 25    

                                                            
25 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 261 
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Vasili Vereşşagin. Məhərrəmlik mərasimindən 26 

                                                            
26 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 264-265 
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Vasili Vereşşagin. Məhərrəmlik mərasimindən  27 
                                                            
27 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 264-265 
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Vasili Vereşşagin. Məhərrəmlik mərasimindən  28 
 

 
 

Vasili Vereşşagin. Şuşada tatar (türk) kafesi 29 
                                                            
28 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 269 
29 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 273 
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Vasili Vereşşagin. Şuşada dramatik tamaşanın  
(məhərrəmlik mərasiminin)  sonu 30 

                                                            
30 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 276-277 
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Vasili Vereşşagin. Şuşada tatar (türk) evində 31 
 

 
 

Vasili Vereşşagin. Şuşada tatar (türk) məktəbi 32 

                                                            
31 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 280 
32 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 281 



ŞUŞA ABŞ VƏ BÖYÜK BRİTANİYA MƏTBUATINDA 

  47 

 
 

Vasili Vereşşagin. Şuşada məscid 33 

                                                            
33 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 284 
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Nəcib ailədən olan Azərbaycan türkü 34 
                                                            
34 Путешествие по Закавказью в 1864-1865 г. c. 285 
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V Məqalə 35 
 

 

 
 

5. 1892-ci ildə Şuşada vəba xəstəliyi İngiltərə 
mətbuatında 

 
12 iyul, 1892-ci il tarixində İngiltərədə Birmingemdə çapdan 

çıxan “Birmingham Daily Post” qəzetindəki “günün xəbərləri” 
başlıqlı məqalədə Şuşada da yayılan vəba xəstəliyi barədə mə-
lumat verilir. Həmin məqalədə Parisdə baş verən vəba xəstəliyi, 
onun yayılması, daha sonra Asiya vəbasının da həmin dövrdə 
geniş ərazilərə yayılmasından bəhs edilir. Xüsusilə də Asiya və-
basının Zakaspi dəmiryolunun açılmasından sonra daha geniş 
areala yayılması, bu areala Xəzər sahillərindəki Bakı şəhərindən 
Şuşaya, Volqanın mənsəbindəki Astraxana və Tiflisə qədər əra-
zilərin də daxil olması qeyd edilir. 

                                                            
35 News of the day. Birmingham Daily Post. Birmingham, West Midlands, 
England.  Tuesday, July 12, 1892, p.4 
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VI Məqalə 36 
 

 
 
 
 

                                                            
36 Alexandria Gazette. Alexandria, Virginia. Wednesday, June 29, 1892, p. 2 
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6. 1892-ci ildə Şuşada Vəba xəstəliyi ABŞ mətbuatında 
 

Virciniyada çapdan çıxmış “Alexandria Gazette” adlı mətbu 
orqanında “Vəba” başlıqlı bir məqalədə 1892-ci ildə Azərbayca-
nın bəzi bölgələrində baş vermiş vəba xəstəliyi və onun fəsadları 
barədə maraqlı məlumatlar verilir. Məqalədə belə qeyd edilir:  

“London, 29 iyun. – Persiyanın Məşhəd şəhərində vəbadan 
ölənlərin sayı artmağa davam edir. İndi gündəlik olaraq orta 
ölüm səviyyəsi 25 nəfərdir. Əvvəlki rəsmi xəbəri gündəlik orta 
ölüm sayının 35 nəfər olması əvəzlədi. İyunun 26-da Rusiyada, 
Bakı şəhərində hospitala 35-dən çox xəstə daxil oldu. Bunlardan 
18 nəfəri öldü. Orada 84 nəfər hələ də xəstəlikdən əziyyət çəkir. 
Şuşada, türk sərhəddi yaxınlığında 3 hadisə qeydə alınıb. İn-
diyə qədərki hesabatlar iyun ayı ərzində bütün yerlərdə geniş 
ərazidə xəstəliyə məruz qalan 512 nəfərdən cəmi 374 nəfərinin 
öldüyünü göstərir. Əgər rəqəmlər etibarlıdırsa, bu o qədər də  
narahatedici deyil.” 

Qeyd edək ki, bu məlumat demək olar ki, bir çox Qərb mət-
bu orqanlarında 37 yayımlanmışdır.      

 
 

                                                            
37  Der Deutsche Correspondent. Baltimore, Maryland. Thursday, June 30, 
1892, p. 1; The Inter Ocean. Chicago, Illinois, Thursday, June 30, 1892, p. 9; 
The Daily Commercial Herald. Vicksburg, Mississippi, Thursday, June 30, 
1892, p. 2; Detroit Free Press. Detroit, Michigan, Thursday, June 30, 1892, p. 
4; The Baltimore Sun. Baltimore, Maryland, Thursday, June 30, 1892, p.2; St. 
Louis Globe-Democrat. St. Louis, Missouri, Thursday, June 30, 1892, p. 1; 
Cholera Epidemic. St. Louis Post-Dispatch. St. Louis, Missouri. Wednesday, 
June 29, 1892, p. 5; The Epidemic crosses into European territory at 
Astrakhan. The New York Times, New York, New York, Monday, July 04, 
1892, p. 1  
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VII Məqalə 38 
 

                                  
                                                            
38  The passion play of Moharrem. The Times-Picayune. New Orleans, 
Louisiana, Friday, September 21, 1894, p. 2 
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VII Məqalə (ardı) 39 
 

 

                                                            
39  The passion play of Moharrem. The Times-Picayune. New Orleans, 
Louisiana, Friday, September 21, 1894, p. 2 
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7.Şuşada məhərrəmlik mərasimi  (Dini mərasimlə  
bağlı Rus rəssam Vasili Vereşşaginin təəssüratları  

qərb mətbuatında) 
 

Luiziana ştatının Nyu Orlean şəhərində çapdan çıxan “The Ti-
mes-Picayune” qəzetinin 1894-cü il, 21 sentyabr tarixli nəşrində 
məhərrəmlik ayında Qafqazda, o cümlədən də Şuşada keçirilən 
əzadarlıq məclislərinə həsr edilmiş bir məqalə diqqəti cəlb edir. Hə-
min məqalə “Qızğın Məhərrəm məclisi. Hamısından ən mənzə-
rəli və ən diqqətəlayiqi. Dünyada möhtəşəm dini mərasimlər. 
Şiələrin “Hüseyn məclisi. Müsəlman şəhidinin öldürülməsinin 
xatirəsinə” adlanır. Həmin məqalədə belə qeyd olunur:  

 “İki böyük müsəlman məzhəbindən sünnilər daha ortadok-
sal hesab edilir. “Nyu York Tribun” bildirir ki, hər halda, onlar 
inancın texniki tələblərinə, ibadət formalarına, oruc, bayram və 
digər mərasim funksiyalarına daha çox riayət edirlər. Digər tərəf-
dən isə şiələr skeptik və laqeyddir, ilin bir qısa dövrü istisna ol-
maqla dini məsələlərə az diqqət yetirirlər. Lakin kafirlərin və ga-
vurların iyul adlandırdıqları ayda Məhərrəm məclisləri başlayan-
da onlar sünnilərlə müqayisədə daha şövqlü dindar olurlar. San-
ki bir ayda digər on bir ayın laqeydliyini kompensasiya etməyə 
çalışırlar. Məclisin ilk 10 günü ərzində onlar ən ciddi şəkildə oruc 
tuturlar. Nə baş qırxarlar, nə də saqqal. Onlar 7-ci əsrin faciəsi-
nin – şiələrin müqəddəsləri – Əli, o cümlədən Hüseynin Ərəb xə-
lifəsi Yezidin fitvası ilə oğlanları ilə birgə vəhşicəsinə qətlə yetiril-
mə hekayəsini oxuyur, ya da onlara oxunulur. Onlar gecə boyu 
davam edən dərvişlərin çılğın rəqslərinə qoşulurlar, o vaxta qə-
dər ki onlar yorğunluqdan qopub gözləri önündə imamın qətlinin 
nümayiş olunduğu müdəqqəs tamaşada təntənəli bir vəzifə ola-
raq iştirak etsinlər. 
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“Hüseyn məclisi” bütün dünyadakı “coşğun tamaşa”lardan 
ən mənzərəli və ən diqqətəlayiqidir.  Bu Persiyanın, Qafqaz və 
Əfqanıstanın şiə əhalisi arasında Məhərrəmlik məclisinin ən 
möhtəşəm xüsusiyyətidir. Lakin “London Standart”dan olan 
müşahidəçiyə görə Transqafqazın Yelizavetpol əyalətinin kimi 
qeyd edilən və tanınan Qarabağın qədim paytaxtı Şuşada 
Transqafqaz tatarlarının Hüseynin qətlini, daha doğru ifadə et-
sək açıq-aydın barbarlığa, çəkdiyi əzablara və işgəncələrə 
könüllü olaraq dözdüyünə görə bu şəhadət prosesinin təntənəli 
yürüşlə anılması öz xarakterinə görə tamamilə unikaldır və ana-
loqu yoxdur. Şuşada Məhərrəmlik məclisləri şiələr arasında 
məşhurdur və transqafqazın aparıcı mərkəzlərindən – İrəvan-
dan, Şimali Persiyadan və Asiya Türkiyəsindən çoxlu sayda din-
darları özünə cəlb edir. Məclis 10 gün davam edir. Şuşada 
Hüseyn mərasimləri keçirmək ənənə halını almışdı... hər növbəti 
gün məscidin qarşısında, açıq havada və karvansara əhatəsində 
məclis keçirilirdi. Şəhidlər üçün yürüş məclisin yekun hadisəsi ki-
mi təşkil edilirdi və müqəddəs İmam Hüseynin qətlinin anılması 
ilə yekunlaşırdı.  

Şuşa daha təmiz və bəzi düz küçələri olan normal Qafqaz 
tipli şəhərdir. Lakin dağınıq quruluşa malikdir. Belə ki, ərazinin 
böyük hissəsini əhatə edir və transqafqaz tatarlarının evləri Mə-
hərrəm məclisləri kimi açıq havada keçirilən tamaşaları izləmək 
üçün yaxşı uyğunlaşdırılmışdır. Şuşadakı evlər əksər hissələrdə 
ikimərtəbəlidir, ikinci mərtəbələrində açıq balkon və ya veranda 
var. Evlərin damı aşağıya doğru elə formada tikilmişdi ki, günəş-
dən və əlverişsiz  havadan qorumaq üçün sığınacaq rolu oyna-
yırdı. Mərasim keçirilərkən “əzabkeşlər”in səhər keçdikləri məs-
cidə yaxın küçədəki döngədə bütün balkonlar tutulmuş olurdu, 
küçələr isə dindarlar və nizamlı bir izdihamla dolu olurdu; amma 
belə bir izdihamı yalnız transqafqaz yüksəkliklərində görmək 
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olardı. Çərkəz tipli əsl tatar qanlılar uzun, qara “xalat” və “qal-
paq”da, keçə xalat və xəz papaqda; konusvari Astraxan baş ge-
yimində yuxulu görünüşlü farslar öz milliyyətini nümayiş etdirirdi-
lər; Xəzər dənizi regionlarından olan əcnəbilər türbanlarda və di-
zə qədər çatan, daxilə yönələn qıvrım-qıvrım nöqtələri olan hərbi 
çəkmələrdə, qadınlar ayaqlarına kimi onları örtən, heç bir şey 
görməyə imkan verməyən yaşmaqda olurlar, ancaq gözləri üçün 
yaşmaqda açılan deşiklər və bir cüt sarı çəkmələri görünür. Ha-
zırda və daha sonra rus rəsmiləri hərbi mərasim papağında və 
boz paltoda, adamlar arasında rahat şəkildə yerlərini tuturlar bu-
rada və orada qaragözlü “Kauli” və ya qaraçı at satıcıları 
gözünüzə dəyə bilər... Məscidin iki minarəsi və mərkəzi günbə-
zində ağ bayraqlar var ki, onları da bir neçə atlı götürür və xətt 
boyu aralıqlarla qruplaşdırırlar. Küçənin yalnız bir tərəfini tutan  
yürüşün digər tərəfdən daha asan keçməsini təmin etmədən iz-
diham inamlı və nizamlıdır, lakin insanların əksəriyyəti ritmik for-
mada, meditativ şəkildə sinələrinə döyürlər və ya səssiz bir bağ-
lılıqla özlərini önə və geriyə doğru yırğalayırlar. Həmin anda ağ 
bayraq dalğalandıran bir atlı keçir, hərəkət edən kütlənin aramlı  
səsi eşidilir və bütün başlar şövqlə yüksəklərə doğru çevrilir, ar-
xasında təpəlik fonla uzaqdakı ağ sütun cəsarətlə önə çıxır. 
Səsküylü nidalar qeyri-müəyyən şəkildə qulağa çatır və daha 
sonra da  “Hüseyn!”, “Hüseyn!” sözləri yüksək səslə təkrarlanır. 
Tatarlar müqəddəsin adını belə tələffüz edirlər. Hüseyn eşidilir, 
“əzabkeş” lərin yaxınlaşmasından xəbər verir. İzdiham tərəfin-
dən fəryad qoparılır və bir az vaxt ötdükdən sonra yürüş edən 
kütlə daha yaxşı görünür. Qarşıda günün daha kiçik  - könüllü 
şəkildə az miqdarda əzaba razı olan “əzabkeşləri” gəlir. Sayları 
iki-iki addımlayan 150 nəfərdir. Hər biri başı qırxılmış və ayaqya-
lın hərəkət edirlər, boyun ətrafına bağlanılmış və çılpaq ayaq bi-
ləklərinə qədər asılmış uzun ağ parça geyinirlər. Hər birinin sağ 
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əlində kəskin, əyri və çarpaz saplı qılınc var. Qılınc özünəməx-
sus şəkildə tutulur, baş barmaq eləcə də şəhadət barmağı ilə tu-
tulur, 3 barmaq isə qulpun ətrafında olur, tiyə içəriyə doğru çevri-
lir. Silahı tutan sağ əl sinəyə sıxılır və iti kənarını çılpaq alına elə 
bir tərzdə tuturlar ki, onu daşıyan hərəkət etdikcə bədəni və dəri-
ni kəsir. Alınları və qafa tasının ön hissəsinin sümüyünə vurulur 
və dərin kəsiklərlə yaranır, həmin kəsiklərdən qan damcılayır.   

Üz qatılaşmış və laxtalanmış qanla örtülü, zolaq-zolaq olur, 
gözlərin sarısı və dişlərin ağından başqa heç nəyin görünmədiyi, 
insanın xüsusiyyətlərini effektiv şəkildə maska kimi gizlədən qa-
ranlıq şəbəkə yaradır. Hər birinin önündən asılı olan ağ parça qı-
lınc kəsiklərindən davamlı olaraq damcılanan laxtalanmış və qa-
tılaşmış qanla örtülürdü, küçələrdəki daşların iti kənarlarının 
üryan ayaqları üzərində açdığı qanayan ləkələr vardı. Vaxtaşırı 
onlar irəli doğru yollarına davam etdikcə bu prosesin iştirakçıları 
daşıdıqları qılıncları qaldırır və onların başına enən qılınc qan 
damcılayan yeni-yeni və dərin yaralar açırdı. Onlar bunu edər-
kən iştirakçılar gözlərini səmaya doğru yönəldərək əlləri ilə sinə-
lərinə vurur və qışqırırlar: “Bizim təqvalılara nəzər eylə, ya 
Hüseyn!”, “Bizim dürüstlüyümüzün sütunlarına nəzər eylə, ya 
Hüseyn!” Səslər daha da güclənir, “Hüseyn”çağırışları daha da 
coşğun olur və həmin anda əzabkeşlərdən birincisi ortaya çıxır, 
bir neçə qan ləkəli qılınc daşıyıcısının yanında irəliləyir...” 40 Bu 
məlumat Nyu Yorkda eyni ildə noyabrın 11-də çap edilən eyni 
məzmunlu məqalə də təkrar çap edilmişdir. 41   

 
 

                                                            
40  The passion play of Moharrem. The Times-Picayune. New Orleans, 
Louisiana, Friday, September 21, 1894, p. 2 
41 Moslem passion play. Democrat and Chronicle. Rochester, New York. 
Sunday, November 11, 1894, p. 3 
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VIII Məqalə42 
 

 
 

                                                            
42  Russianize the Caucasus. Boston Evening Transcript. Boston, 
Massachusetts. Monday, November 03, 1902, p. 14  
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8.Şuşa şəhərinin timsalında Çar hökumətinin  
Qafqazda ruslaşdırma siyasəti  

 
1902-ci ildə Massaçusets ştatında çapdan çıxan “Boston 

Evening Transcript” qəzetində “Qafqazın ruslaşdırılması” adlı 
məqalə dərc olunub. Sankt-Peterburqdakı “Tayms” qəzetinin 
müxbiri tərəfindən də istinad edilən “Novaya Vremya” adlı qəze-
tin bu məqaləsində Qafqazda soyğunçuluğun yayılması məsələ-
si müzakirə olunur. Məqalədə qeyd olunur ki, Qafqazda yayılan 
qanunsuzluq halları getdikcə daha da artır və hər gün daha 
təhlükəli hal alır. Bu hadisələrin fonunda Şuşada, Bakıda baş 
verən soyğunçuluq halları misal göstərilir. Qəzet rusları daha 
mədəni göstərərək əslində dövlətin hər zaman niyyətində olduq-
ları ruslaşdırma siyasəti üçün səbəb yaradır. Təsadüfi deyl ki, 
Qafqazda qanun pozuntularının qarşısının alınması kimi halların 
qarşısının alınması üçün “Novaya Vremya” qəzeti belə bir təklif 
edirdi: “Məqalə hökumətə rusların Qafqaz əhalisi arasında say 
nisbətinin artırılmasını şiddətlə tövsiyə edir.  Deyilir ki, bütün sa-
kinlər rus dilini öyrənməyə məcbur edilməlidir və kiçik, eləcə də 
daha yüksək inzibati vəzifələr ruslara verilməlidir”. Əslində baş 
verənlər çar Rusiyasına qarşı narazılıq dalğasının bir forması idi. 
Yəni çar hökumətinin özünün soyğunçu siyasətinə qarşı bir 
mübarizə forması idi. Eyni məzmunlu Nyu Yorkda “The Buffalo 
Review” adlı qəzetdə çap olunan “Qafqazda quldurlar cürətli-
dir” başlıqlı məqalədə 43  də maraqlı məlumatlara rast gəlirik. 
Həmin məqalədə hətta Qafqazda rus şahzadəsinin öldürülməsi 
barədə də məlumat verilir.       

                                                            
43  Brigands bold in Caucasus. The Buffalo Review. Buffalo, New York. 
Tuesday, November 04, 1902, p. 2 
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IX Məqalə44 
 

 
                                                            
44 Who Controls Persia? Boston Evening Transcript. Boston, Massachusetts. 
Thursday, July 30, 1903, p. 10 
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9. Gülüstan müqaviləsi ilə çar Rusiya tərəfindən Qarabağ 
xanlığının işğalının rəsmiləşdirilməsi 

 
1903-cü il 30 iyul tarixində “Boston Evening Transcript” 
qəzetində “Persiyanı kim idarə edir?” başlıqlı məqalədə 
Gülüstan müqaviləsi barədə məlumat verilir. Həmin məqalədə 
belə qeyd edilir: “1813-cü il Gülüstan (məqalədə - Culistan – 
G.N.) müqaviləsi ilə Persiya Rusiyaya Dağıstanı, Şirvanı və 
Şuşanı güzəştə getdi, eyni zamanda Gürcüstan və Qafqazın 
digər əraziləri üzərində olan bütün iddialarından imtina etdi.” 
Eyni məlumat  dövrün digər qəzetlərində də dərc edilmişdir.45   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                            
45 Seek control of Persia. Russia and England  Engaged  in a Great Game 
of Diplomacy. The Anaconda Standard. Anaconda, Montana. Tuesday, 
August 25, 1903, p. 10; Russia is Steadily Aggressive. Nashville Banner. 
Nashville, Tennessee. Monday, September 28, 1903, p.1. 
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X Məqalə46 
 

 
 

                                                            
46 The unrest in the Caucasus. The Guardian. London, Greater London, 
England. Monday, February 08, 1904, p. 10 
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10. Qafqazda iğtişaşlar və Şuşa şəhərində vəziyyət 
 

“Qafqazda iğtişaşlar” adlı məqalə Şuşa tarixi ilə bağlı maraq-
lı nüanslara şahidlik edir. Belə ki, 1904-cü ilin fevralın 8-də Lon-
donda “Guardian” qəzetində çap olunan bu məqalədə çar höku-
mətinin türk-müsəlman əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi sürgünlər 
və həbslərdən bəhs edilərkən Şuşa şəhərindən örnək gətirilir:   

“Tayms” qəzetinin bir rus müxbiri yazır ki, Transqafqazda 
müəyyən müddətdir ki, tatarların keçmiş narazılıq əlamətləri 
özünü büruzə verir. Hazırki qubernatorun əyalətə çatmasından 
qısa müddət sonra onlar həyatlarındakı ağır şərtlərdən şikayət-
ləndilər və Persiyaya (Qacarlar dövlətinə - G.N.) mühacirət et-
mək məqsədi ilə Yelizavetpoldakı (Gəncədəki – G.N.) Persiya 
konsulluğu ilə danışıqlara başladılar. Qubernator şəhərdəki bir 
sıra varlı tatarları həbs etməklə bağlı göstəriş verdi, bəhanə kimi 
isə onların təşviqatçı olmasını göstərdi. Bəziləri azadlığa çıxmaq 
üçün ödəniş etdi, qubernatorun arzularını təxmin edə bilməyən 
digərlərinin isə bəxti o qədər də gətirmədi. Bir illiyinə həbs edilə-
rək ölkədən sürgün edildilər. Erməni iğtişaşları başlayanda Qu-
bernator təklif etdi ki, sürgün edilənlərə geri qayıtmağa icazə ve-
rilə bilər və tatarlar ermənilərə hücum edərdisə onları silahlarla 
da təmin etməyə şəxsən vəd verirdi. Tatarlar bunu rədd etdi və 
Qubernator Şuşada tatarların evləri önündə əsgərlər yerləşdirə-
rərək göstəriş verdi ki, heç kimə çölə çıxmağa icazə verilməsin. 
Mühasirə 10 günlərlə davam etdi və təxminən 100 nəfər aclıq-
dan öldü.” 47  

                                                            
47 The unrest in the Caucasus. The Guardian. London, Greater London, 
England. Monday, February 08, 1904, p. 10 
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XI Məqalə  
 

 
 
 

11. Şuşada çar məmurunun öldürülməsi 
 

28 dekabr, 1904-cü il tarixində Vaşinqtonda Takomada 
çapdan çıxan “The Tacoma Daily News” adlı qəzetdəki “Rus 
rəsmisi öldürüldü” adlı məqalədə48 Şuşa şəhərində polis rəisi 
Saxarovun səhər vaxtı Şuşanın əsas küçəsində öldürülməsi 
barədə məlumat verilir. 
 

                                                            
48  Russian official was killed. The Tacoma Daily News. Tacoma, 
Washington. Wednesday, December 28, 1904, p. 1  



ŞUŞA ABŞ VƏ BÖYÜK BRİTANİYA MƏTBUATINDA 

  65 

XII Məqalə49 
 

 
 
 

                                                            
49  Disorders in the Caucasus. The Guardian. London, Greater London, 
England. Monday, August 07, 1905, p. 5 



Elnur Nəciyev, Ədibə İsmayılova 

 66 

 
 

12. Qafqazda qarışıqlıq  
 

7 avqust, 1905-ci il tarixində Londonda çapdan çıxan “Guar-
dian” qəzetində “Qafqazda qarışıqlıq” adlı məqalə öz əksini tap-
mışdır. Bu məqalənin yeganə müsbət cəhəti Şuşada inzibati ida-
rəçilik səlahiyyətlərinin tamamilə Azərbaycan türklərində olması 
ilə bağlıdır desək, yanılmarıq. Digər məsələlərdə isə Yelizavet-
pol adlandırılan Gəncə hökumətində əslində məxsus olduğu 
Azərbaycan türkləri tərəfindən guya “Rusiya ərazilərinin yağma 
edilməsi”, “ermənilərin daha çox əziyyət çəkməsi” kimi fikirlər ab-
surddur. Bu məlumatın mənbəyi isə “Peterburqskaya Vedomos-
ti”dir. Əslində bu məqalədəki məlumatı 1905-ci ildə Azərbayca-
nın Qarabağ bölgəsində, xüsusilə də Şuşada çar hökumətinə 
qarşı bir oyanış kimi şərh etmək də olar. Qəzetdə yazılır ki, ka-
zak postları o qədər kiçik idi ki, onlara qarşı müqavimət göstərə 
bilmirdi.   
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XIII Məqalə 50 
 

 
 
 

                                                            
50 50 killed in revolt. The Daily Times. New Philadelphia, Ohio. Tuesday, 
September 05, 1905, p.1 
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13. Şuşada çar hökumətinə qarşı mübarizə 
 

1905-ci il sentyabrın 5-də ABŞ-ın Ohayo ştatında çapdan 
çıxan “The Daily Times” qəzetindəki “Qiyamda 50 nəfər öldü-
rüldü” başlıqlı məqalədə əsasən Bakıda hökumət əleyhinə baş 
verən hadisələrə işıq tutulur. Bakıda baş verən döyüşlər zamanı 
50 nəfərin öldürülməsi qeyd olunur. 2 sentyabr tarixində baş 
verən bu hadisə zamanı çoxlu sayda yaralananların olması, 
onların da çoxunun Azərbaycan türkləri (mənbədə  tatarlar – 
G.N.) olması qeyd olunur. Verilən xüsusi depeşalara görə 
Bakıda 151 tikili dağıdılmışdır. Bakı ilə yanaşı Şuşada da bu cür 
toqquşmaların olmasına da mənbədə diqqət çəkilir və bir cümlə 
ilə belə qeyd olunur: “Şuşada iğtişaşlar yenicə dayandırılmışdı 
ki, Bakıda tramvayların tətili yeni narazılıqlara şərait yaratdı”.      
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XIV Məqalə 
 

 
 
 

14.  Şuşa alovlar içərisindədir 
 
Kansaz ştatının mərkəzi Topekada 1892-1980-ci illərdə 

çapdan çıxan “The Topeka state journal”ın 1905-ci il buraxılışın-
da “Şuşa alovlar içərisindədir” adlı məqalədə51Şuşanın yandı-
rılmasından, əhalinin qaçaraq dağlara pənah aparmasından 
bəhs edilir:  
 “Bir Şahzadə öldürülüb və bir başqasının da mülkü partladılıb. 
[Əlaqəli mətbuatdan götürülmüş teleqram]  
Tiflis, Qafqaz, 2 sentyabr. Xəbər verilir ki, Şuşa şəhəri alovlar 
içərisindədir. Camaat dağlara qaçmışdır. Qoşunlar hadisə yerinə 
göndərilib. Düşet rayonunda Şahzadə Muçranskinin mülki dina-
mitlə dağıdılmışdır. Şahzadə Eristov Qori yaxınlığında öldürül-
müşdür.” Bu məlumat fərqli başlıqlarla digər qərb mətbu orqan-
larında da yayımlanıb. 52  

                                                            
51 Shusha is in flames. One Prince Murdered and Another’s Property Blown 
Up. // The Topeka state journal, September  2, 1905, p. 1 
52 Prince slain in Caucasus. The New York Times. New York, New York, 
Sunday, September 03, 1905, p. 5; A town in flames. The Philadelphia 
Inquire, Philadelphia, Pennsylvania, Sunday, September 03, 1905, p.2; More 
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XV Məqalə 
 

 
 
 

15. Şəhər bombardman edilir 
 

1901-1931-ci illərdə gündəlik olaraq Texasda çap edilən “El 
Paso Herald” adlı qəzetdə 1906-cı ildə Qafqazda gedən erməni-
müsəlman davasından bəhs edən maraqlı bir yazı diqqəti cəlb 
edir. “Şəhər bombardman edilir” adlı məqalədə53 Şuşa barədə 
də məlumat verilir: 

“Sankt Peterburq, 1 fevral. – Məlumat verilir ki, artilleriya sa-
kinləri inqilabçılara təslim olmaqdan imtina edən Salugordon şə-
hərini bombardman edir. 

Qafqazda dəstələr Kutais, Şuşa və Yelizavetpolu (Gəncəni 
– G.N.) talan edirlər. 

Müsəlmanlar və ermənilər şiddətlə döyüşürlər. Qoşunlar 
gücsüzdür və [əlavə qüvvələrlə] gücləndirilməsini xahiş etmişlər. 
General qətlə yetirilib.” 

 
 
 

                                                                                                                                 
trouble in Caucasus region. The Akron Beacon Journal. Akron, Ohio, 
Saturday, September 02, 1905, p. 1 və b.  
53 El Paso Herald. El Paso, Texas. Thursday, February 01, 1906, p. 1 
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XVI Məqalə 
 

 
 
 

16. Şuşada ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı  
törətdiyi soyqırımların səbəb olduğu aclıq və xəstəlik 

 
Montanada 1895-1921-ci illərdə çapdan çıxan “Great Falls” 

qəzetinin 1906-cı il buraxılışında “Yenidən irqçi müharibə” adlı 
məqalə54 diqqəti cəlb edir.  

Bu məqalədə Şuşada, Gəncədə baş verən qırğınlardan 
bəhs edilir:  

“Yelizavetpol55 (Gəncə - G.N.), Transqafqaz, 31 yanvar. Er-
mənilərin və Tartarların (tatarların, yəni türklərin – G.N.) bir-birini 
qırdığı Yelizavetpol və Şuşa arasındakı vilayətdə yenidən irqçi 
müharibə baş verdi. Bu dəhşətlərə vilayətin əhalisinin aclıqdan 
ölməsi və tif xəstəliyinin tüğyan etməsi də əlavə olunur. Ərzaq 
və ya tibbi yardım göndərmək mümkün deyil.”  

                                                            
54 Great Falls Tribune. Great Falls, Montana. Thursday, February 01, 1906, p. 1 
55 Məqalədə Elibethpol formasında qeyd edilib.  
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XVII Məqalə 56 
 

 
                                                            
56  Serious trouble in the caucasus. The News-Journal. Lancaster, 
Pennsylvania, Tuesday, July 31, 1906, p. 1 
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17. Qafqazda ciddi narahatlıq 
 
Pensilvaniyanın Lankaster şəhərində çapdan çıxmış “The 

News-Journal” adlı mətbu orqanında “Qafqazda ciddi narahatlıq. 
Döyüşən qruplaşmalar geniş miqyasda hərbi fəaliyyəti davam 
etdirir” başlıqlı bir məqalədə 1905-ci il iyul ayının sonlarında Qa-
rabağın mərkəzi Şuşa şəhərində - ermənilər tərəfindən Azərbay-
canın türk-müsəlman əhalisinə qarşı törədilmiş soyqırımları ba-
rədə maraqlı məlumatlar verilir.   

Alovlar içərisində olan bir şəhərdə – Şuşada ermənilər 
və tatarlar (Azərbaycan türkləri nəzərdə tutulur – G.N.) ölümcül 
müharibə aparırlar və problemlər olan yerə isə rus qoşunları 
göndərilmişdir. 

Sankt-Peterburq, 31 iyul. – 29 iyuldan bu depeşalardan da 
gözlənildiyi kimi ermənilər, tatarlar və rus qoşunları arasında Şu-
şadakı üçətərəfli sülh qısa müddətli oldu. Ağ bayraqların nüma-
yişi və davamlı sülhün bərqərar olması üçün döyüşən qruplaş-
maların nümayəndələrinin təyin edilməsi dünən daha geniş və 
daha qanlı ölçüdə ədavətin yenidən başlanmasının başlanğıcı 
oldu. 30.000 nəfər əhalisi olan, göründüyü kimi tatar məhəllələri 
alovlar içərisində olan Şuşa şəhərinin sadəcə özündə (Tiflisdən 
180 mil cənub-şərqə) tam təşəkküldə döyüşlər getmirdi, həm də 
ətrafa yayılırdı. Tatar əhali ayağa qalxmışdı, erməni və rus qo-
şunlarını üstələməyə çalışırdı. Rus qoşunlarının komandanı ge-
neral Zoloşşakov təcili olaraq əlavə qüvvə istəmişdi. Hadisə yeri-
nə - əsgərlər olan ən yaxın məntəqəyə artıq Yelizavetpoldakı 
atıcılardan ibarət bir batalyon göndərilmişdi. Qeyd etmək lazım-
dır ki, ötənilki iğtişaşlarda tatarları erməni hücumlarından müda-
fiə etməkdə təqsirləndirilən ruslar, indi özləri Məhəmmədi qoşun-
ları tərəfindən sıxışdırıldı.”  
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XVIII Məqalə 
 

 
 
 

18. 1906-cı ildə Zəngəzurda erməni vəhşilikləri 
 

Londonda çapdan çıxan “The Times” qəzetində “Daha çox 
irqçi münaqişələr” adlı məqalədə Zəngəzur ilə bağlı belə bir mə-
lumat öz əksini tapmışdır: “Zəngəzur (mənbədə - Sangesur – 
G.N.) rayonunun 5 tatar kəndi ermənilər tərəfindən talan edilmiş 
və dağıdılmışdır. Batum xəttinin bir hissəsi inqilabçıların əlində-
dir. Suram keçidi qoşunlar tərəfindən işğal edilib”. 57 
 
  
 
 
 

                                                            
57  The Caucasus. More Racial conflicts. The Times. London, Greater 
London, England. Monday, January 15, 1906, p.5 
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XIX Məqalə58 
 

 
                                                            
58 Rebels in the Caucasus. The Guardian. London, Greater London, England. 
Saturday, February 10, 1906, p. 9 
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19. Qafqazda üsyanlar 
 

Londonda çapdan çıxan “The Guardian” qəzetinin 1906-cı il 
10 fevral tarixli sayında “Qafqazda üsyanlar” başlıqlı məqalədə59 
Qafqazın General Qubernatoru Qraf Varantsov Daşkovun Tiflis-
dən imperatora ünvanladığı teleqramın mətni tərcümə edilərək 
dərc edilib. Həmin məqalədə Şuşa ilə bağlı belə qeyd olunurdu: 
“Yelizavetpola göndərilmiş qüvvə Şuşa-Yevlax yolunu təmizlə-
mişdir və Şuşada nəzarəti bərpa etmişdir və görünür ki, bu 
bölgədə münaqişə edən millətləri barışdırmağa nail olmuşdur. 
Eyni məqsədlə Zəngəzur rayonuna da (mənbədə Sargessur – 
G.N.) bir kolon göndərilmişdir.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
59 Rebels in the Caucasus. The Guardian. London, Greater London, England. 
Saturday, February 10, 1906, p. 9 
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XX Məqalə60 
 

 
                                                            
60Vain attempt to Aid the Starving Muhammedans. The Charlotte News. 
Charlotte, North Carolina. Saturday, January 20, 1906, p.1 
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20. Şuşada türk-müsəlman əhaliyə qarşı ermənilərin  
törətdiyi soyqırımların səbəb olduğu aclıq və ermənilərin 

humanitar yardımları əngəlləmə siyasəti  
 
Şimali Karolina ştatında 20 yanvar, 1906-cı ildə dərc olunan 

“The Charlotte News” qəzetində Şuşada ermənilərin törətdiyi soy-
qırımları, dinc əhaliyə aman verilməməsi, hətta göstərilən humani-
tar yardımlara da əngəl törətmələrinə dair maraqlı bir məlumat yer 
alır. Həmin məqalədə belə qeyd olunur: “Hökumət Şuşanın ac 
müsəlmanlarına ərzaq çatdırmaq üçün dəfələrlə cəhd edir, la-
kin bütün cəhdlər əbəsdir. Ermənilər dağ keçidlərini tutublar. 
Bütün bölgə ermənilər tərəfindən təcavüzə məruz qalır. Dəh-
şətli vəhşiliklər. Qadınlara və uşaqlara aman verilmir. Yeliza-
vetpol (Gəncə - G.N.), Zaqafqaziya, 20 yanvar – Ağdamdan olan 
kuryer Şuşanın ac və mühasirəyə alınmış müsəlmanlarına ərzaq 
karvanını çatdırmaq üçün dəfələrlə etdiyi cəhdləri təsvir edir. Kar-
van qoşunların güclü dəstəyi ilə, müsəlman könüllülər və kömək-
çilərlə 3 dəfə yola çıxsa da, dağ keçidlərini tutan ermənilər tərəfin-
dən qarşısı alınmışdır. Ağdam ətrafında bütün rayon ən dəhşətli 
vəhşiliklər törədən, yaralılara, qadınlara, uşaqlara aman vermə-
yən ermənilər və digərləri tərəfindən təcavüzə məruz qaldı. 
Müsəlmanlar məşhur Qarapirim ziyarətgahına edilən hücumdan 
çox hiddətləniblər. Şiddətli qarşıdurmadan sonra hücum edən er-
mənilər 50 ölü və ya yaralısını qoyub qaçdılar.” Bu məlumat ABŞ-
da nəşr olunan digər qəzetlərdə də çap olunmuşdur.61  

                                                            
61 Starvation in Shusha. Armenians block efforts to get food to Moham-
medans. The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pennsylvania. Sunday, 
January 21, 1906, p.49; Mohammedans  Starving. The Washington Post. 
Washington, District of Columbia. Sunday, January 21, 1906, p.5; Armenians 
give no quarter. The New York Times. New York, New York. Sunday, January 
21, 1906, p.4 
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XXI Məqalə 
 

 
 
 

21. Rusların 1911-ci ildə Təbrizə yürüşü  
Şuşadan keçir 

 
28 dekabr, 1911-ci il tarixində Pensilvaniya ştatının Potter 

dairəsinin Kudersport rayonunda çapdan çıxan “The Potter En-
terprise” adlı qəzetdəki  “Ruslar Təbrizə yürüş edir” adlı məqalə-
də Şuşa şəhərinin də adı xatırlanır. Həmin məqalədə belə qeyd  
olunur: “Culfadan, Persiyadan gələn depeşada deyilir ki, möh-
kəmləndirilmiş rus şəhəri (əslində tarixi Azərbaycan şəhəri – 
G.N.) Dərbənddən olan alay hazırda Şuşa yolundadır və 6-7-ci 
atıcı alay və kazakların 3 dəstəsi Təbriz yolundadır.”62 Bu məlu-
mata ABŞ-ın Missuri ştatında çap olunan “St. Louis Globe-De-
mocrat” qəzetində də rast gəlirik.63    

                                                            
62  Russians Marching on Tabriz. The Potter Enterprise. Coudersport, 
Pennsylvania. Thursday, December 28, 1911, p. 7 
63 Shuster Ready to Greet Successor. St. Louis Globe-Democrat. St. Louis, 
Missouri. Wednesday, December 27, 1911, p.2 
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XXII Məqalə64 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
64 Turks Win in Caucasus. The Charlotte News. Charlotte, North Carolina. 
Thursday, June 24, 1915, p. 13 
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22. Türklər Qafqazda qalib gəlir 
 

Şimali Karolina ştatında Şarlotte şəhərində çap olunan “The 
Charlotte News” adlı qəzetdə 1915-ci ildə birinci dünya mühari-
bəsinin gedişində Osmanlı imperiyasının Qafqaz cəbhəsində qa-
zandığı uğurlardan bəhs edən 1915-ci il iyun ayının 24-də 
“Türklər Qafqazda qalib gəlir” adlı məqalə dərc edilmişdir. Bu 
məqalədə belə qeyd olunur: “24 iyun səhər saat 8:30-da Türklə-
rin Qafqazda daha bir uğuru barədə dünən axşam hərbi ofisdən 
yayılan rəsmi bəyanat barədə məlumat verilir. Orada deyilir: “23-
ü gecə yarısı Qafqaz cəbhəsində Olti istiqamətində gecə yarısı 
şiddətli döyüşlərdən sonra türklər Qarabağ yüksəkliklərində, Qa-
laboğazı rayonunda 2900 metr ərazi ələ keçirmişdilər. Düşmən 
şərqə doğru qaçdı. Türklər bir neçə yüz qutu döyüş sursatı və 
böyük miqdarda hərbi texnika ələ keçirdilər”. Zaqafqaziyanın 
Qarabağ bölgəsi Yelizavetpolda Kür və Araz çayları arasında 
uzanır. Əsas şəhəri Şuşadır.” 65         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            
65 Turks Win in Caucasus. The Charlotte News. Charlotte, North Carolina. 
Thursday, June 24, 1915, p. 13 
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