 
    
 
  
  

#$ %&#
' ($

E rmni andall


y 

 

Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası
Tarix İnstitutu Elmi Şurasının qәrarı ilә çap olunur

Layihә rәhbәri,
Ön sözün müәlliﬁ vә
elmi redaktor:

Yaqub Mahmudov
AMEAnın hәqiqi üzvü,
Әmәkdar elm xadimi,
Dövlәt Mükafatı Laureatı

Rәyçi :

İradә Mәmmәdova
tarix üzrә fәlsәfә doktoru

Texniki redaktor:

Mehri Xanbabayeva
riyaziyyat üzrә fәlsәfә doktoru

Güntәkin Nәcәﬂi
Ermәni vandallarının yox etdiyi İrәvan qalaları. Bakı,
Azәrbaycan Tarixçilәri İctimai Birliyi, 2017.  44 s.
ISBN 978-9952-8268-4-5
© AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2017

 
 
  



    



 
     
      
           
    !"       
#   $       
%  
   &
      
 "       

 

 
   
 
   
 
     
 
 

   

ERMƏNİ VANDALLARININ YOX ETDİYİ İRƏVAN QALALARI

Oxuculara
Müasir Ermәnistan Respublikasının әrazisi tarixi Azәr
baycan torpaqlarıdır. 1918ci il mayın 29da ermәni dövlәti
yaradılmasından әvvәl, bütün tarixi dövrlәrdә hәmin tor
paqlar hәmişә Azәrbaycana mәxsus olmuşdur. Azәrbaycan
xalqının formalaşmasında yaxından iştirak etmiş hürrilәr,
kimmerlәr, iskitlәr, saklar, hunlar, çoxsaylı oğuz vә qıpçaq
türklәri mәhz bu regionda, xüsusilә Göyçә gölü әtrafındakı
torpaqlarda yaşamış vә özlәrindәn sonra zәngin tariximә
dәni iz qoymuşlar.
Azәrbaycan xalqının vә digәr türk xalqlarının qәhrә
manlıq eposu olan “KitabiDәdә Qorqud” dastanlarında
tәsvir olunan bir çox mühüm tarixi hadisәlәr, proseslәr
Azәrbaycanın mәhz bu regionunda cәrәyan etmişdir. Böyük
Azәrbaycan hökmdarı Uzun Hәsәnin (14681478) tapşırığı
ilә yazılmış Oğuznamәdә – Әbu Bәkr Tehraninin “Kitabi
Diyarbәkriyyә” әsәrindә oğuz türklәrinin soy kökündә du
ran Oğuz xaqanın mәhz burada – Göyçә gölü* әtrafındakı
Azәrbaycan torpaqlarında yaşadığı, dünyasını burada
dәyişdiyi vә burada da dәfn olunduğu qeyd edilir. Xanlar
*

1918ci il mayın 29da Azәrbaycan torpağı olan kecmiş İrәvan xanlı
ğının әrazisindә ermәni dovlәti yaradıldıqdan sonra Göyçә gölünün adı
1930cu ildә ermәnilәr tәrәﬁndәn dәyişdirilib “Sevan” adlandırılmışdır.
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xanı Bayandur xaqan vә bir çox digәr oğuztürk sәrkәrdәlәri
dә özlәrinin atababa yurdu olan bu diyarda fәaliyyәt gös
tәrmiş, burada da dünyalarını dәyişmiş, dәfn olunmuşlar.1
İlk mәnbәlәr tәsdiq edir ki, ayrıayrı işğalçı imperiyala
rın hökmranlıq dövrlәri istisna edilmәklә, müasir Ermәnis
tan Respublikasının әrazisi әn qәdim zamanlardan başla
yaraq hәmişә Azәrbaycan dövlәtlәrinin tәrkibindә olmuş
dur. Bu әrazi sonrakı tarixi dövrlәrdә dә Azәrbaycan sülalә
lәri olan Sacilәr, Salarilәr, Şәddadilәr, Eldәnizlәr, Qaraqo
yunlular, Ağqoyunlular, Sәfәvilәr vә Әfşarların idarә
etdiklәri Azәrbaycan dövlәtlәrinin tәrkibindә olmuşdur.
Orta әsrlәrdә Azәrbaycan hakimlәri olan Çuxursәd әmirlәri
vә İrәvan xanlarının idarә etdiklәri bu torpaqlar hәm dә
Azәrbaycantürk tayfalarının elliklә vә әn sıx şәkildә yaşa
dığı regionlardan biri idi.
Azәrbaycan Qaraqoyunlu dövlәtinin (14101468) yaran
dığı zamandan başlayaraq Çuxursәd bölgәsi vә İrәvan
mәntәqәsi daha da süәtlә inkişaf etmişdir.
İrәvan bölgәsi möhtәşәm qalalarının vә hәrbi istehkam
larının daha çox olması ilә Azәrbaycanın digәr bölgәlәrin
dәn fәrqlәnirdi. Bölgәnin yadelli işğalçılarından qorun
masında bu qalalar böyük rol oynamışdı. İstәr orta әsr sәy
yahları, istәrsә dә XVIIIXIX әsrlәrә aid müxtәlifdilli ilk
mәnbәlәr İrәvan bölgәsindәki İrәvan, Qaranquş, Keçi Qala
1

Geniş mәlumat üçün bax: Әbubәkr Tehrani. KitabiDiyarbәkriyyә.
(Fars dilindәn tәrcümә edәn, ön söz, şәrhlәr vә göstәricilәrin müәlliﬁ
Rahilә Şükürova). Bakı, 1998, s.4647.
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sı, Qaraqala, İmamvеrdi, Sәrdarabad, Talın, Gümrü, Şörәyel
vә digәr qalalar haqqında mәlumatlar verirlәr. Hәmin
mәlumatlar da bu qalaların sahiblәrinin – bölgәnin abori
gen әhalisinin mәhz Azәrbaycan türklәri olduğunu tәsdiq
edirlәr.
İrәvan qalasının tutulması ilә Şimali Azәrbaycanın bü
tün әrazisi Rusiya imperiyasının tәrkibinә qatıldı. İşğaldan
sonra Qacarlar İranı vә Osmanlı dövlәti әrazilәrindәn köçü
rülüb gәtirilәn ermәnilәr İrәvan bölgәsindә mövcud olan
bütün tarixi abidәlәrimiz kimi, İrәvan qalalalarını, o cümlә
dәn Azәrbaycan xalqının qәhrәmanlıq mübarizәsi tarixinin
әn şanlı vә әn parlaq simvolu olan İrәvan vә Sәrdarabad qa
lalarını da dağıdıb mәhv etdilәr.
“Ermәni vandallarının yox etdiyi İrәvan qalaları” ad
lanan bu kitabça İrәvan bölgәsindә mövcud olan vә ermәni
vandalları tәrәﬁndәn amansızcasına mәhv edilәn Azәrbay
can qalalarının tarixinә, o cümlәdәn mәşhur İrәvan vә Sәr
darabad qalalarının XIX әsrin birinci rübündә baş vermiş
Rusiyaİran müharibәsi zamanı yadelli işğalçılara qarşı
apardığı şanlı mübarizә tarixinә hәsr olunmuşdur.
Yaqub Mahmudov
AMEAnın hәqiqi üzvü,
Әmәkdar elm xadimi,
Dövlәt Mükafatı laureatı
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Ermәni vandallarının yox etdiyi İrәvan qalaları
Hazırda Ermәnistan Respublikasının yerlәşdiyi әrazi ya
xın keçmişdә – XIX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan dövlәti
olan İrәvan xanlığının torpaqları idi. Bu torpaqların әn qә
dim yerli әhalisi – aborigen sahiblәri Azәrbaycan türklәri
idi. Lakin tarixin amansız axarlarında, 1918ci ildә İrәvan
şәhәri ermәnilәrә güzәşt edildi. Belәliklә, Cәnubi Qafqazda
tarixdә ilk dәfә olaraq ermәni dövlәti yaradıldı.
İrәvan (Çuxursәd) bölgәsinin yerlәşdiyi әrazi qәdim
dövrdә vә erkәn orta әsrlәrdә Urartu, Әhәmәni, Sasani,
Әrәb Xilafәti, orta әsrlәrdә Sacilәr, Salarilәr, Şәddadilәr, Sәl
cuqlar, Atabәylәr, Hülakülәr, Cәlairilәr vә hә a Teymur dö
nәmindә dә Azәrbaycanın sәrhәdlәri daxilindә olmuşdur.
Azәrbaycan Qaraqoyunlu dövlәtinin (14101468) yarandığı
zamandan başlayaraq Çuxursәd adlanan bu bölgә vә onun
mәrkәzi İrәvan şәhәri daha da süәtlә inkişaf etmişdir.
İrәvan bölgәsi möhtәşәm qalalarının vә hәrbi istehkam
larının daha çox olması ilә Azәrbaycanın digәr bölgәlәrin
dәn fәrqlәnirdi. Bölgәnin yadelli işğalçılarından qorunma
sında bu qalalar böyük rol oynamışdı. Müxtәlif dilli orta әsr
mәnbәlәri vә Rusiya işğalından sonra tәrtib edilәn rusdilli
mәnbәlәr İrәvan bölgәsindәki İrәvan, Qaranquş, Keçi Qa
lası, Qaraqala, İmamvеrdi, Sәrdarabad, Talın, Gümrü, Şö
rәyel vә digәr qalalar haqqında mәlumatlar verirlәr.
İrәvan şәhәri Osmanlı dövlәtinin sәrhәdlәrinә yaxın ol
duğu üçün Şah İsmayıl onun möhkәmlәndirilmәsinә xüsusi
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diqqәt yetirmiş vә bu şәhәrdә daha bir qala – Qaranquş qa
lasını tikdirmişdi.1
XVII әsrin II yarısında İrәvanda olmuş fransız sәyyahı
J.Şarden yazırdı: “Qalaya (İrәvan qalası – red.) yaxın, haradasa
min addımlıq bir mәsafәdә, şimal tәrәfdә yerlәşәn tәpәdә kiçik bir
qala da vardır. O, ikiqat divarla vә artilleriya ilә möhkәmlәndiril
mişdir. Orada iki yüz adam yerlәşә bilәr. Bu kiçik qalanın adı Keçi
qalasıdır”.2
1805ci ildә Üçkilsәni tutan rus qoşunları Keçi qalasını
da әlә keçirmişdi.3
Sәrdarabad qalası İrәvan qalasından sonra ikinci әn bö
yük qalaşәhәr olmaqla bәrabәr Azәrbaycanın әn möhtәşәm
orta әsr qalalarından biri idi. Qalanın әsası İrәvan xanı Hü
seynqulu xan Qacar tәrәﬁndәn tәqribәn 1810cu ildә qoyul
muşdur. Araz çayının sol sahilindә yerlәşәn Sәrdarabad qalasının
ikiqat hörgülü, hündür divarları uzunsov dördbucaqlı formasında
idi. Top yerlәşdirmәk üçün uzun (yan) divarlarda 6, qısa divar
larda isә 4 bürcü var idi. Dәrin xәndәklә әhatә olunan qalanın döv
1

Ernst Honigmann. Bizans devletinin doğu sınırı. (Tercüme eden
Fikret İşıltan). İstanbul, 1970, s.175; Bax: Nәcәﬂi T. İrәvan şәhәri Sәfәvi
Osmanlı müharibәlәri dövründә (XVIXVII әsrin I yarısı). // Antik vә
orta әsr Azәrbaycan şәhәrlәri: arxeoloji irsi, tarixi vә memarlığı. Beynәl
xalq elmi konfransın materialları (2728 oktyabr, 2010. Azәrbaycan, Şәm
kir, Gәdәbәy). Bakı, 2012, s.459.
2
Chardin Seyahatnamesi. İstanbul, Osmanlı Toprakları, Gürcistan, Er
menistan, İran 16711673 (Çevri Ayşe Meral). İstanbul, 2014, s.258.
3
АКАК, (издан под ред. председателя комиссии А.Д.Берже),
т.II. Тифлис, “Тип. Главного Управления Наместника Кавказского”,
1868, док.1780, с.862.
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Şәkil 1. Sәrdarabad qalası

rәsi 4 verstә yaxın idi. Burada Sәrdarın sara
yından başqa 700dәk ev, 1 mәscid, 33 dü
kan, 16 dәyirman, 1 ding, 4 yağçәkәn zavod,
1 boyaqxana vә sәrdara mәxsus geniş bağ
vardı. Әhalisi әkinçilik, maldarlıq, xırda tica
rәt, bez toxuculuğu, dәmirçilik, dәrzilik vә
digәr sәnәt sahәlәri ilә mәşğul olurdular.1
İrәvan bölgәsindә tikilmiş qalalar
içәrisindә әn möhtәşәmi vә mәnbәlәrdә
daha çox xatırlanan İrәvan qalasıdır.
İrәvan qalasının salınması ilә bağlı
ilk yazılı mәlumat Sәfәvilәr dönәminә
aiddir. İrәvan şәhәrinin әlverişli coğraﬁ
mövqeyini nәzәrә alan böyük Azәrbay
can hökmdarı “Şah İsmayıl h.915ci il
Miniatür.
İrәvan qalası. (m.1509/1510) tarixindә Zәngi çayının şәrq
1

Bax: İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı vә ermәnilәrin Şimali Azәrbay
can torpaqlarına köçürülmәsi. Bakı, 2009, s.146.
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sahilindә qala salınması üçün Rәvanqulu xanın adına fәrman gön
dәrmişdir. 7 il müddәtinә salınmış bu qala Rәvanqulu xanın şәrә
ﬁnә İrәvan qalası adlandı”.1
İrәvan qalası sәyyahların tәsvirindә
ХVII әsrin ortalarında İrәvanda olmuş fransız sәyyahı
JeanBartiste Tavarnier İrәvan şәhәrqalasını tәsvir edәrkәn
onun iki hissәdәn – içәri şәhәr vә bayır şәhәrdәn ibarәt olduğu
nu qeyd edirdi. Qalanı tәsvir edәn sәyyah yazırdı: “İçәri şә
hәrdә yalnız xan özü, ordu başçıları vә hәrbiçilәr yaşayırlar.
Qalada yerlәşәn xa
nın imarәti çaya ba
xır. Xan çox güclüdür
vә onun hәr zaman
sәrhәdi qorumağa
qadir ordusu vardır.2
ХVII әsrin 70ci
illәrinin әvvәllәrindә
İrәvanda olmuş fran
sız sәyyahı J.Şarden
içәri şәhәrin, yәni qa
lanın tәsvirini ver
mişdir: “Qala kiçik Şәkil 2. Франсыз сяййащы Тавернierя эюря
bir şәhәrdәn böyük
Иряван шящяринин эюрцнцшц. 1655-жи ил
1

Evliya Çәlәbi “Sәyahәtnamәsi”ndә Azәrbaycan. (Nәşrә hazırla
yan Mehmet Rıhtım). Bakı, 2012, s.8687.
2
Tavarnier Seyahatnamesi Stefanos Yerasimosun Anısına (Çeviren
Teoman Tunçdoğan). İstanbul, 2006, s.75.
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dür. O, oval formadadır, dairәsi dörd min addım olub, tәx
minәn sәkkiz yüz evdәn ibarәtdir. Orada ancaq tәmizqanlı
qızılbaşlar yaşayırlar. ...Qalanın müdaﬁәsi üçün iki min әs
gәr ayrılmışdır. Hakimin sarayı qalanın içәrisindәdir.
...Şәhәrdә vә qalada çoхlu hamam vә karvansaray vardır”.1

Şәkil 3. Франсыз сяййащы Шардeня эюря Иряван шящяринин эюрцнцшц.
1672-жи ил

XX әsrin әvvәllәrindә Fransanın Belçikada (Brüssel) sәﬁ
ri olmuş, fransız tәdqiqatçı Herbet Moris (18711929) İrәvan
lı Mәhәmmәd Rza bәyә hәsr etdiyi tәdqiqat әsәrindә (“İran
sәﬁrliyi XIV Lüdoviqin qәbulunda”, Paris, 1907) fransız sәyyahı
J.Şardenin İrәvan şәhәrqalası ilә bağlı yazdıqlarını öz әsә
rindә bir daha tәqdim etmişdir. Müәllif әlavә olaraq qeyd
edir ki, İrәvan (içәri şәhәr – red.) oval formalı, dördbucaqlı
qala idi. Torpaq vә gil kәrpicdәn tikilmiş qala üç divardan
ibarәt idi. Qala şimalqәrbә doğru dibindәn Zәngi çayının
1

Şarden I. Sәyahәtnamә (fransız dilindәn tәrcümә edәn V.Aslanov).
Bakı, 1994, s.2122.
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axdığı 300 futdan (tәqribәn 91 metr –
red.) çox dәrinliyi olan dik uçurumun
kәnarınadәk uzanırdı. Qala darvazaları
dәmirdәn idi, maneәlәr, dırmıxlar vә
güclәndirilmiş qaravulxana ilә tәchiz
edilmişdi. Qalada xanın sarayı uçuru
mun kәnarında yerlәşirdi.1
XVII әsrdә İrәvanda olmuş Os
manlı sәyyahı Evliya Çәlәbi İrәvan qa
laşәhәri ilә bağlı maraqlı mәlumatlar
vеrmişdir: “Möhkәm dәmirdәn hazırlan
mış üç darvazası vardır. Tәbriz qapısı cә
nub tәrәfә, Mеydan qapısı vә ya Yayla
qapısı şimal tәrәfә açılır. Çövkәn meydanı
burada yerlәşir. Qәrb tәrәfә açılan Körpü
qapısına Әcәm dilindә “DarvazeyiPol”
deyәrlәr. Osmanlıdan qalmış 700 әdәd bö
yük vә kiçik topları var. Digәr sursat vә Şәkil 4. Иряван шящяриcәbbәxanalarının da sayıhesabı yoxdur. нин Зянэи чайындан
...Burada 3 min qala gözәtçisi, 3 min xan
эюрцнцшц
ordusu vә 7 min әyalәt әsgәri vardır. Bura
bir neçә dәfә хanlar хanlığı olmuşdu. Burada qazi, molla, şеyхül
şәrif, kәlәntәr, darğa, münşi, yasavul ağası, qoruqçubaşı, еşik ağa
sı, dizçökәn ağa, 7 nәfәr mеhmandar vә şехbәndәr vardır”.2
1

Maurice Herbe e. Ambassade Persane Sous Louis XIV. Paris, 1907, p.13.
Evliya Çәlәbi “Sәyahәtnamәsi”ndә Azәrbaycan.., s.91; Evliya Çә
lәbi. Sәyahәtnamә (Azәrbaycan tarixinә aid seçmәlәr). (Türk dilindәn
işlәyәni vә şәrhlәrin müәlliﬁ t.e.d., prof. S.Onullahi). Bakı, 1997, s.5455.
2
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Şәkil 5. Иряван галасынын Зянэи чайындан эюрцнцшц

SәfәviOsmanlı müharibәlәri zamanı İrәvan qalasının
dağıdılması vә yenidәn bәrpası
İrәvan şәhәri әlverişli coğraﬁ mövqedә yerlәşdiyi üçün
XVIXVII әsrlәrdә baş verәn SәfәviOsmanlı müharibәlәri
dövründә Osmanlı ordusunun başlıca hücum hәdәﬁnә çev
rilmiş vә İrәvan qalası dәfәlәrlә әldәnәlә keçmişdir.
1514cü il avqustun 23dә Sultan Sәlim Çaldıran döyü
şündә Şah İsmayılı mәğlub edәrәk Tәbrizi әlә keçirsә dә,
tezliklә geri dönmәk mәcburiyyәtindә qaldı. 1552ci ilin әv
vәlindә Әrzurum hakimi İskәndәr paşa Sәfәvilәrin sәrhәdi
ni pozaraq Çuxursәdә hücum edib İrәvan bazarını yandırdı
vә geriyә qayıtdı.1
Sultan Süleymanın 1554cü ildә Azәrbaycana IV yürüşü
zamanı İrәvan bölgәsi Osmanlı ordusunun növbәti hücumu
1

Bax: Nәcәﬂi T. İrәvan şәhәri SәfәviOsmanlı.., s.459.
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na mәruz qaldı vә iyulun 18dә İrәvan qalası әlә keçirilәrәk ta
mamilә qarәt edildi. Şah Tәhmasibә, oğluna vә әmirlәrә mәx
sus saraylar dağıdıldı, bağ vә bağçalar yerlәyeksan olundu.1
15781590cı illәr OsmanlıSәfәvi müharibәsinin gedi
şindә İrәvan şәhәri növbәti dәfә Osmanlı ordusunun hücu
muna mәruz qaldı. 1583cü ilin avqustunda Şәrq yürüşünün
yeni hәrbi rәhbәri Fәrhad paşa 7080 min nәfәrlik qoşunla
Çuxursәd vilayәtinә daxil olaraq İrәvanı әlә keçirdi. O, İrә
van şәhәrindә “Şah bağı”nda Mәhәmmәdi xan Toxmağın sara
yını içinә alan,
Zәngi çayının
şәrq sahilindә
cәnubdan şima
la doğru uza
nan bir narın
qala vә bayır
qala tikdirdi. 8
qüllәli, 5 dәmir
qapılı, mәscidi
vә hamamı olan
narınqala ilә 43
qüllәli bayır qa
la 45 gün әrzin
dә inşa edildi.2
Şәkil 6. Miniatür. Fәrhad paşa Ир әvanda.

1

Nәcәﬂi T. İrәvan şәhәri SәfәviOsmanlı.., s.460.
Kütükoğlu B. Osmanlıİran siyasi münasebetleri (15781612). İs
tanbul 1993, s.136;.Bax: Nәcәﬂi T. İrәvan şәhәri SәfәviOsmanlı.., s.461.
2
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Hәmin dövrdә İrәvanın bayır qa
lası Zәngi körpüsü, Dәmirbulaq, Ab
basdәrә, Köşәli, Abıhәyat, Qarabağ vә
Zoğalqala adlanan yerlәrdәn keçәrәk
Zәngi çayına dönür vә çay boyunca
uzanaraq Zәngi körpüsündә birlәşirdi.
Uzunluğu tәxminәn 30 km olan qala
divarlarında 5060 bürc var idi.1
Qala divarlarının önünә müda
ﬁәni asanlaşdırmaq üçün sıx ağac
lar әkildi. Şәhәr әtrafında qaya vә
daşların az olması möhkәm qala di
varlarının tikilmәsini çәtinlәşdir
diyi üçün qala divarlarının qarşı
sında xәndәk qazıldı. 15781590cı
illәr SәfәviOsmanlı müharibәsindә
Qızılbaşlar mәğlub olduğu üçün
İrәvan şәhәrqalası da Azәrbayca
nın digәr әrazilәri kimi XVII әsrin
başlarına qәdәr Osmanlı dövlәtinin
idarәçiliyindә qaldı.
XVI әsrin sonunda Sәfәvi
hökmdarı I Şah Abbasın (1587
Şәkil 7. Miniatür. Cığala 1629) hәyata keçirdiyi hәrbi islahat
zadә Sinan paşa Ир әvanda. lar nәticәsindә odlu silahlarla tәchiz
1

Bilgili A.S. Osmanlı ve İran Azerbaycanı I. (16. ve 18. yüzyıllar so
cial ve ekonomik tarih). Erzurum, 2004., s.125; Bax: Nәcәﬂi T. İrәvan şә
hәri SәfәviOsmanlı.., s.461.
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edilmiş güclü nizami ordu yaradıldı. Sәfәvi ordusu 1603cü
il oktyabrın 18dә İrәvan qalasını mühasirәyә aldı. Qalada
Şәrif paşanın 10 minlik Osmanlı qarnizonu möhkәmlәndi
rilmiş üç istehkam xәtti ilә müdaﬁә olunurdu.
Şәhәrin mühasirәsi uzun müddәt davam etdi. Şah Ab
bas “İrәvan qalasının әtrafında istehkam tikmәk üçün Naxçıvan
vә Culfa әhalisini sәfәrbәrliyә aldı vә onların hәrbi әmәliyyatda iş
tirak etmәsini mәslәhәt gördü”. 1604cü il iyunun 8dә İrәvan
qalası azad edildi.1
Belәliklә, 20 ildәn artıq Osmanlı dövlәtinin nәzarәtindә
qalan İrәvan qalası azad edildi.
XVII әsrin birinci yarısında İrәvan şәhәri yenidәn Os
manlı ordusunun hücumuna mәruz qaldı. 1635ci il iyulun
27dә İrәvan qalasını mühasirәyә alan IV Murad qalanı ağır
balyemәz toplar ilә dağıtmağa göstәriş verdi. Ciddi müqa
vimәt göstәrilsә dә, avqustun 8dә İrәvan qalası böyük çә
tinliklә әlә keçirildi.2
Lakin tezliklә, Sәfәvi hökmdarı I Şah Sәﬁnin (16291642)
Rüstәm xanın komandanlığı altında göndәrdiyi ordu 1635
ci il dekabrın 25dә İrәvan qalasını mühasirәyә aldı. Os
manlı qarnizonunun ciddi müqavimәt göstәrmәsinә
baxmayaraq, 1636cı il aprelin 2dә İrәvan qalası Sәfәvi or
dusu tәrәﬁndәn azad edildi.3
1

Kütükoğlu B. Osmanlıİran siyasi.., s.264267; Bax: Nәcәﬂi T. İrә
van şәhәri SәfәviOsmanlı.., s.466.
2
Sultan IV Muradın Revan vә Tebriz seferi Ruznamesi. Ankara,
1999, 6061; Bax: Nәcәﬂi T. İrәvan şәhәri SәfәviOsmanlı.., s.467.
3
Nәcәﬂi T. İrәvan şәhәri SәfәviOsmanlı.., s.469470.
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İrәvan şәhәrqalası Os
manlı işğalından azad edil
dikdәn sonra Sәfәvi şahları
tәrәﬁndәn daha da möhkәm
lәndirildi. XVIII әsrin I rübün
dә Sәfәvilәrin zәiflәmәsin
dәn istifadә edәn ermәni din
xadimlәri I Pyotrla әlaqәyә gi
rәrәk onu Azәrbaycan tor
paqlarının, o cümlәdәn İrәva
nın işğalına şirniklәndirdilәr.
Tiflisdәki ermәni yeparxiyası
nın başçısı arxiyepiskop Mi
nas Pәrvazyan 1722ci ilin
dekabrında vardapet Minasa
yazırdı: “Sәnә mәlumdur ki, İrә
van İran (Sәfәvi  red.) torpaqla
rının açarıdır vә bizim niyyә
timiz İrәvan qalasını әlә keçir
mәkdir. Әgәr o bizim әlimizdә
Şәkil 8. Miniatür.
olarsa, nә türklәr, nә dә iranlılar
İrәvan qalası. Qravür.
bizә heç nә edә bilmәyәcәklәr”.1
Rusiya 17221723cü illәrdә Sәfәvi dövlәtinin Xәzәrsahili
vilayatlәrini işğal etdi. Bundan narahat olan Osmanlı dövlә
ti Rusiyanı qabaqlamaq üçün 1723cü ildә öz qoşunlarını
Azәrbaycana yeritdi. Belәliklә, 88 ildәn sonra, 1724cü ilin
1

Nәcәﬂi G. XVIII әsrdә Azәrbaycan әrazisindә ermәni dövlәti ya
radılması cәhdlәri. Bakı, 2007, s.93.
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yayında İrәvan qalası yenidәn Osmanlı qoşunları tәrәﬁndәn
mühasirәyә alındı.
1724cü ilin yayında Osmanlı sәrkәrdәsi Ariﬁ Әhmәd
paşanın başçılıq etdiyi 60 min nәfәrlik qoşun tәrәﬁndәn mü
hasirәyә alınan İrәvan qalası 92 gün (6 iyul7 oktyabr) qәh
rәmancasına müqavimәt göstәrdi. Qalanı әlә keçirә
bilmәyәn Osmanlı sәrkәrdәsi sultandan әlavә qüvvә gön
dәrilmәsini istәdi. Osmanlı sultanın öncә 35 min, sonra Kü
tahyadan 10 min, daha sonra isә Misirdәn 3 min nәfәrlik
әlavә qüvvә göndәrmәsi nәticәsindә İrәvan qalasını böyük
çәtinliklә әlә keçirildi.1
İrәvan qalaları –
Azәrbaycan xalqının mübarizә simvolu
XIX әsrin birinci rübündә baş vermiş Rusiyaİran mü
haribәsi zamanı İrәvan vә Sәrdarabad qalalarını müdaﬁә
edәn Azәrbaycan oğullarının çar Rusiyası işğalçılarına qarşı
apardığı mübarizә Azәrbaycan tarixinin әn şanlı sәhifәlә
rindәn biridir.
Zәngi çayının sol sahilindә yerlәşәn İrәvan qalası tәxminәn
kvadrat formasında (790 x 850 m) olub 7 ha sahәni әhatә edirdi.
İki cәrgәli qala divarlarının uzunluğu 4,5 km, xarici divarın hün
dürlüyü 10,512 m olan qala divarları әrazini şimalşәrq, cәnub
1
Bax: Silahsör Kemani Mustafa Ağa. Revan Fethnamesi. // Bax:
M.Münir Aktepe. 17201724 Osmanlıİran münasibetleri. İstanbul, 1970,
s.3334, 69. Rәhimizadә I.H. KitabiGәncineyiFәthiGәncә. // Osmanlı
qoşununun Azәrbaycana yürüşlәri (XVI әsrin sonu). Bakı, 2007.
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şәrq vә cәnubqәrb tәrәfdәn әhatә edirdi. Әrazinin digәr tәrәﬁ isә
sıldırımlı Zәngi çayına söykәnirdi. Qoşa qala divarları birbirin
dәn 3642 m aralı tikilmişdi. Hәm xarici, hәm dә daxili müdaﬁә di
varları kifayәt qәdәr qalın olan qala divarlarında yarımdairәvi
qüllәlәr vardı. Qüllәlәrdә atәş üçün tәqribәn 2450 mazğal, müdaﬁә
divarları boyunca 53 top yerlәşdirilә bilirdi.1

Şәkil 8. Èrÿvan qalasûnûn màketi. Èrÿvan tarix muzeyi. Èrÿvan.

İrәvan qalası XVIII әsrin sonlarında daha da möhkәmlәn
dirildi. Qala üç tәrәfdәn dәrin xәndәklә, digәr tәrәfdәn isә,
Zәngi çayının sol sahilindә sıldırımda tikilmiş 2 hündür di
varla әhatә olunmuşdu. Qalanın iki qapısı vardı: şimalda –
Şirvan qapısı, cәnubda – Tәbriz qapısı. Mühasirә zamanı sudan
istifadә etmәk üçün qaladan Zәngi çayına çıxış da var idi.2
1

Bax: İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı vә ermәnilәrin Şimali Azәrbay
can torpaqlarına köçürülmәsi. Bakı, 2009, s.191.
2
Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом,
этнографическом, топографическом и финансовом отношениях (ОРВЗ)
(Составил Лекгобытов).ч. IV. СПб., 1836, c.290; Bournoutian G.A. The kha
nate of Erevan under Qajar rule 17951828, Mazda Publishers in association
with Bibliotheca Persica, Costa Mesa, California and New York, 1992, p.41.
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XIX әsrin birinci rübündә İrәvan qalasının içәrisindә Xan
sarayı (Sәrdar sarayı), hәrbçilәrin evlәri, dükanlar vә iki mәs
cid vardı. Qalanın içәrisinә 2 yerdәn – Zәngi çayından vә
cәnubşәrq tәrәfdә olan Qırxbulaqdan yeraltı yolla su çәkil
mişdi. Rusiya işğalına qәdәr İrәvan qalasında 800 ev vardı.
İrәvan qalasının әtrafında – bayır şәhәrdә isә 1736 ev, 5 meydan,
8 mәscid, 6 karvansara, 1670 dükan, 9 ictimai hamam, 1470
üzüm vә meyvә bağı, 40 dәyirman, 6 ding vardı.1
1813cü ildә burada olan Qaspar Druvil yazırdı: “İrәvan qa
lası iki divarla әhatә olunub, şәhәrdәn yarım top atәşi mәsafәsindә
yerlәşir. Qala uzun müddәt Türkiyә vә İran arasında mübahisәyә
sәbәb olmuş, nәha
yәtdә İranın (Sәfәvi
lәrin – red.) haki
miyyәti altında qal
mışdı. Qalanı xan
idarә edir. Xan qa
lanın içәrisindә üç
nizami tabor, qalanı
qoruyan 60 top vә
süvari artilleriya bö
lüyünün yarısını
saxlayır ”.2
XIX әsrin әv
Şәkil 9. Èðÿâàí øÿùÿðèíèí ïëàíû. 1837-ci èë
vәllәrindә Cәnu
1

ОРВЗ, ч.IV., c.290291.
Друвиль Г. Путешествие в Персию в 1812 и 1815 годах ч.II. (Геог
рафическое описание). Москва.1826, c.8.
2
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bi Qafqazı әlә keçirmәyә çalışan Rusiya imperiyası Azәrbay
can xanlıqlarına qarşı müharibәlәrә başladı. Çox çәkmәdәn
Cәnubi Qafqaz Rusiya imperiyasının Qacarlar İranı vә Os
manlı dövlәtinә qarşı apardığı qanlı müharibәlәr meydanı
na çevrildi.
Osmanlı dövlәti vә Qacarlar İranı ilә sәrhәddә yerlәşәn
İrәvan xanlığının әlә keçirilmәsi Rusiya imperiyasının işğalçı
lıq planlarının mühüm tәrkib hissәsi idi. Rusiyanın xarici si
yasәt idarәlәrindә “TiﬂisTәbriz tranzit yolunun üstündә yerlәşәn
İrәvan qalasının alınmasının vacibliyi” qızğın müzakirә olunur
vә çar I Aleksandrın verdiyi fәrmanda Rusiyaya tabe edilәcәk
әrazilәr sırasında İrәvan xanlığının adı birinci çәkilirdi.1
18041813cü illәrdә Azәrbaycan torpaqlarının işğalı uğ
runda gedәn Birinci Rusiyaİran müharibәsi zamanı İrәvan

Şәkil 9. Зянэи чайы цзяриндя кюрпц вя
Иряван ханлары сарайынын эюрцнцшц
1

Потто В.А. Утверждение русского владычества на Кавказе.т.I,
Тифлис, 1901, c.38.
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qalası iki dәfә Rusiya qoşunlarının güclü hücumlarına mә
ruz qaldı. Xanlığın әhalisi cәsur dövlәt xadimi olan Mәhәm
mәd Hüseyn xan Qacarın (17841805) başçılığı ilә doğma
vәtәninin müdaﬁәsinә qalxdı.
İrәvan qalasının çar Rusiya işğalçıları tәrәﬁndәn birinci
mühasirәsi vә qәhrәmancasına müdaﬁәsi (2 iyul3 sentyabr
1804cü il).
Gümrü vә Üçkilsәni tutan rus qoşunları 1804cü il iyu
lun 2dә gürcü әsilli, azәrbaycanlılara hәqarәtlә yanaşan çar
generalı Pavel Sisyanovun başçılığı ilә İrәvan qalasını müha
sirәyә aldı.1
İrәvan xanının qoşunları yaxşı silahlanmışdı vә qalanın
müdaﬁәsi dә lazımınca tәşkil olunmuşdu. 1804cü il iyulun
24dә rus qoşunlarının İrәvan qalasına hәrtәrәﬂi hücumu
başlandı. 60 topa vә 7000 әsgәrә malik olan qala qarnizonu
nun ruslara qarşı inadlı mübarizәsi başlandı”.2
Dövrün mәnbәlәrindә qeyd olunur ki, “Zәngi çayının kә
narındakı әn yüksәk tәpәdә inşa olunmuş İrәvan qalasının çay tә
rәfdәn qala divarı digәr divarlara nisbәtәn zәif idi. Qalanın digәr
divarları ikiqat hasarlardan ibarәt idi. Kәrpic vә daşdan hörülmüş
qala divarları, hәm hündür, hәm dә qalın idi. Birinci qala divarı ilә
ikinci divarın arasındakı mәsafә 15 vә yaxud 20 sajenә (42,68
metr) bәrabәr idi. Divarlar arasındakı xәndәk su ilә doldurulmuş
du. Qalanın 17 bürcü var idi. Qala divarları üstündә qurulmuş 60
topdan yalnız 20si saz vәziyyәtdә idi. Qalada üç mortir (qısa lü
1

Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией
(АКАК), т.II. док.1668, с. 810.
2
Bax: İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.298.
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lәli top – red.) dә qurulmuşdu. Qalanı müdaﬁә edәn qarnizon 7000
nәfәrdәn ibarәt idi”.1
İrәvan qalasını Rusiya işğalçılarına qarşı qәhrәmancası
na müdaﬁә edәn Azәrbaycan oğulları teztez qaladan çıxa
raq bir neçә istiqamәtdәn qәﬁl hücumlar edәrәk rus
qoşunlarına ağır itki verirdilәr.2
Belә hücumlar nәticәsindә rusların 13 zabiti vә 173 әsgә
ri mәhv edildi.3
Dövrün mәnbәlәrindә çar qoşunları ilә İrәvan qalasının
müdaﬁәçilәri arasında baş verәn 8 saatlıq döyüşdә rusların
3 zabit, 120 әsgәr itirdiyi, 6 zabit, 200 әsgәrin isә yaralandığı
qeyd olunur.4
Çarәsiz qalmış P.Sisianov İrәvan xanına mәktubla müra
ciәt edәrәk mәsәlәni itki vermәdәn hәll etmәyә çalışdı. La
kin onun İrәvan xanı ilә 6 ay davam edәn yazışması
nәticәsiz qaldı. Qarakilsәdә mühasirәyә alınan mayor Mont
rezor demәk olar ki, bütün dәstәsi ilә mәhv edildi.5
1804cü il avqustun sonunda çağırılan hәrbi şurada müha
sirәnin götürülmәsi vә qoşunların geri çәkilmәsi qәrara alın
dı. Sentyabrın 1dә Sisianov axırıncı dәfә Mәhәmmәd xandan
1

Bax: İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.299.
АКАК, т. II, дok.1672, с. 811; , дok.1673, с. 812; Дубровин Н.Ф.
Закавказье от 1803 до 1806 г. СПб., 1866, c.325.
3
Потто В.А. Утверждение русского.., c.147; Ковалевский П.И.
Завоевание Кавказа Россией. (Исторический очерк), СПб., (без вы
ходных данных), c.100.
4
Присоединение Восточной Армении к России. т.I. (18011813).
(сб.док. под ред. Ц.П.Агаян), Ереван, 1972, s.269270.
5
Записки Сергея Алексеевича Тучкова (17661808). СПб, 1908, с.241.
2
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İrәvan qalasını tәhvil vermәsini tәlәb etdi. Mәhәmmәd xan
yenidәn rәdd cavabı verdi. Yalnız bundan sonra – sentyabrın
3dә rus qoşunlarının geri çәkilmәsi barәdә әmr verildi.1
İrәvan qalasının ikinci mühasirәsi vә çar Rusiyası qoşun
larının rüsvayçı mәğlubiyyәti (9 oktyabr17 noyabr 1808ci il)
İrәvan xanı Hüseynqulu xan Qacar (18061827) 1807ci il
dәn başlayaraq fransız hәrbi mühәndislәrinin kömәyi ilә qa
lanın müdaﬁәsini daha da möhkәmlәndirdi. General
Qudoviç bu barәdә yazırdı: “İrәvan qalasının Avropa hәrbi
qaydaları üzrә möhkәmlәnmiş iki divarı, xәndәyi vә torpaqdan dü

Õÿðèòÿ 1. Иряван галасынын планы
1

Bax: İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.302303.
*Русийа ишьалындан сонра Иряван галасында руслар тяряфиндян тикилмиш
проваслав килсясини [бах: 95, 686], Ж.Борноутйан сахталашдырараг "ермяни
килсяси" кими тягдим едир.
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zәldilmiş sәddi var. Tәpәnin üstünә әvvәllәr burada yerli hәrbçilәr
tәrәﬁndәn istifadә edilmәyәn karteçlә işlәyәn toplar qoyulmuşdur.
İrәvanlılar fuqas bombalarından da istifadә edirlәr”.1
İrәvanı әlә keçirmәk üçün uzun müddәt hazırlıq gör
müş Rusiyanın Cәnubi Qafqazdakı hәrbi qüvvәlәrinin baş
komandanı Qudoviç 1808ci il sentyabrın әvvәllәrindә Pәm
bәkdәn çıxaraq 6 minlik qoşun vә 12 top ilә İrәvan istiqa
mәtindә hәrәkәt etdi. Rus qoşunlarının tәrkibindә 500
nәfәrdәn çox ermәni süvarisi dә iştirak edirdi.2
Hücum әrәfәsindә Hüseynqulu xan tәcili tәdbirlәr gör
dü. O, qalın qala divarlarının bayır tәrәﬁndә sәngәrlәr qaz
dıraraq bura toplar düzdürdü. Hüseynqulu xan qalanı
müdaﬁә etmәk üçün kiçik qardaşı Hәsәn xan Qacarı 2 min
nәfәr döyüşçü ilә burada qoyaraq, özü 4 min nәfәr piyada
ilә rus qoşunlarının qarşısına çıxdı.
Sentyabrın 30da Üçkilsәni tutan rus qoşunları buradakı
ermәnilәr tәrәﬁndәn sevinclә qarşılandı.3
Üçkilsәdәn sonra onlar İrәvan yaxınlığındakı Qarabağ
kәndindә mövqe tutdu. Hüseynqulu xan düşmәnә qarşı
Gәrniçay sahilindә düşәrgә salaraq düşmәnә arxadan hәm
lәlәrini edirdi. General Qudoviçin әmrinә әsasәn general
mayor Portnyagin İrәvan xanını tәqib etmәklә onun başını
qarışdırdı, özü isә rәhbәrlik etdiyi korpuslarla oktyabrın 3
dә Zәngi çayını keçәrәk İrәvan qalasını mühasirәyә alsa da
uğur qazana bilmәdi. Böyük itkilәr verәn Qudoviç İrәvan
1

АКАК, т. III. Тифлис, 1869, док. 467, c.254.
Bax: İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.306.
3
АКАК, т. III, док.453, c.243.
2
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qalasını әlә keçirmәk üçün şirniklәndirici vasitәlәrә әl atdı.
O, Hәsәn xana qalanı könüllü tәslim edәcәyi halda onu sәr
bәst buraxaraq, İrәvan qalası vә şәhәri istisna olmaqla, bütün
xanlığın hakimi tәyin olunacağına Rusiya imperatoru adından
vәd verdi.1
Hәsәn xan Qacar bu tәkliﬁ qәtiyyәtlә rәdd etdi. Hüseyn
qulu xan isә qalanın mühasirәsini yarıb şәhәrә daxil olmağa
çalışır, vaxtaşırı düşmәnә zәrbәlәr endirirdi.
Qudoviç bir neçә dәfә Hәsәn xandan qalanın rus qoşun
larına tәhvil verilmәsini tәlәb etdi. Bu tәlәblәrә cavab olaraq,
Hәsәn xan çar zabitinә yazırdı: “Nә olursaolsun biz sizinlә
nәinki qalanın içindә (bu o qәdәr dә çәtin deyil!), elәcә dә açıq düz
dә vuruşmağa hazırıq. Mәlumunuz olsun ki, qala qarnizonu bu
barәdә artıq öz qәrarını verib”.2
Hәmin mәktubu Qudoviçә yetirәn elçi “qala qarnizonu
nun axırıncı nәfәrә qәdәr hәlak oluncaya qәdәr silahı yerә qoyma
yacağını” qәtiyyәtlә bildirdi.3
1808ci il noyabrın 17dә tezdәn sayı 3000 nәfәrә yaxın olan
işğalçı çar qoşunlarının İrәvan qalasına hücumu başladı.4
Düşmәn ciddi müqavimәtә rast gәldi. Rus qoşunlarının
düzәltdiyi nәrdivanlar da qalaya daxil olmağa kifayәt etmә
1

Bax: İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.308309.
АКАК, т. III, док. 460, c.249250; Потто В.А. Утверждение рус
ского.., c.301.
3
Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кав
казе. т.V, СПб., 1887, c.222; Потто В.А. Утверждение русского.., c.301.
4
АКАК, т. III, док. 895, c.509; Потто В.А. Утверждение русского.., c.301.
2
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di. 1000 nәfәrә yaxın itki verәn rus qoşunları Tiflisә doğru
geri çәkilmәyә vә hücumu dayandırmağa mәcbur oldu.1
Mәğlub olmuş çar qoşunlarının İrәvan qalasına hücumu
zamanı itkisi çox oldu. Qudoviçin çara göndәrdiyi rapor
tunda bu itkilәr barәdә rәqәmlәr kiçildilir, guya Rusiya tәrә
ﬁndәn cәmi 17 zabit vә 269 әsgәrin öldürüldüyü, 64 zabit
vә 829 әsgәrin isә yaralandığı göstәrilirdi. Digәr mәlumata
görә: “…alaylar (rus ordusu alayları red.) elә vәziyyәtә düşdü ki,
tәkrar hücum haqqında düşünmәyә belә dәymәzdi”.2
Rusiya işğalçıları tәrәﬁndәn Sәrdarabad qalasının bi
rinci mühasirәsi vә qәhrәmancasına müdaﬁәsi (1617 aprel
1827ci il)
İkinci Rusiyaİran müharibәsi (18261828) zamanı İrә
van xanlığının işğalına xüsusi önәm verәn çar I Nikolay
(18251855) İrәvan vә Sәrdarabad qalalarını әlә keçirmәyin
hәrbistrateji әhәmiyyәtini nәzәrә alır, bunu teztez general
Yermolova xatırladırdı. Rusiya imperatoru 1826cı il oktyab
rın 21dә Yermolova yazırdı: “Әgәr İrәvanı ya silah gücünә,
ya İrәvan Sәrdarını pulla әlә almaq yolu ilә, ya da onunla gizli
münasibәtlәr qurmaqla әlә keçirmәk mümkündürsә, bu imkanı әl
dәn vermәyin”.3
I Nikolayın Yermolova göndәrdiyi 1826cı il 1 avqust ta
rixli fәrmanında yazırdı: “Tәcili olaraq İrәvan Sәrdarı üzәrinә
yürüş edin. Tezliklә sizdәn belә cavab gözlәyirәm: Allahın kömәkli
1

АКАК, т. III, док. 476, c.253256;док.895, c.509.
АКАК, т. III, док.467, c.256; İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.311.
3
Шербатов М. Генералфельдмаршал князь Паскевич. Его
жизнь и деятельность, т.II, СПб., 1890, с.122.
2
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yi ilә Sәrdar daha yoxdur vә İrәvan vilayәti tamamilә tutulub. Siz
vә 15 min nәfәrlik rus ordusu qәlәbә qazanmaq üçün kifayәtdir”.1
1827ci il martın sonlarında Qafqazdakı rus qoşunla
rının baş komandanı tәyin edilәn general I.F.Paskeviç İrәvan
xanlığının strateji әhәmiyyәtini dәrk etdiyi üçün ilk zәrbәni
bu xanlığa endirmәyi qәrara aldı. 1827ci ilin yazında baron
Dibiçin rәhbәrlik etdiyi rus qoşunları arxiyepiskop Nerses
Әştәrәklinin müşayiәti ilә İrәvan xanlığı üzәrinә hәrәkәt
etdi.2
Aprelin 13dә Üçkilsә monastırını tutan Benkendorfun
qoşunları burada әrzaq olmadığı üçün çәtin vәziyyәtә
düşdü. Aprelin 16da onlar Sәrdarabada doğru istiqamәt
götürdü. Әtrafı quru xәndәklә әhatә olunan Sәrdarabad qalası 22
topa malik idi. Qala qarnizonunun sayı 3000 nәfәrә çatırdı.
Qalanın rәisi İrәvan sәrdarının qardaşı Hәsәn xan vә nәvәsi Fәtәli
xan idi.3
Sәrdarabad qalasını qәﬁl hәmlә ilә әlә keçirmәyә çalışan
general Benkendorf aprelin 16da sәhәr 5 tağım vә 4 topla
qalaya hücum etsә dә yalnız axşam gizlicә qalaya yaxınlaşa
bildi. Qala müdaﬁәçilәri onlara aman vermәyәrәk toplardan
atәş açmağa başladı. Niyyәtinin baş tutmadığını görәn
Benkendorf qaladakıların könüllü tәslim olması üçün qala
rәisinin yanına elçi göndәrdi. Fәtәli xan Benkendorfun bu
1

Записки Алексея Петровича Ермолова (18161827), ч.II,
Москва, 1868, с.214.
2
Шербатов М. Генералфельдмаршал.., с.222223, 229230, 233;
İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.332.
3
КС, т. XXII. Тифлис, 1901, c.28.
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tәlәbini rәdd edәrәk “qalanı tәslim etmәkdәnsә, onun dağıntıları
altında ölmәyim yaxşıdı” cavabını verdi.1
Sәrdәrabad qalasının müdaﬁәçilәrindәn rәdd cavabı
alan Benkendorf aprelin 16dan 17ә keçәn gecә qalanı güclü
top atәşinә tutmağı әmr etdi. Lakin qala müdaﬁәçilәri düş
mәnә әks zәrbә endirmәklә cavab verdilәr. Sәrdarabad qala
sınının qәhrәman müdaﬁәçilәrinin әzmkarlığı nәticәsindә
qalanı ala bilmәyәn rus qoşunları aprelin 17dә yenidәn
Üçkilsә monastırına çәkildi. 2
İrәvan qalasının üçüncü mühasirәsi vә qala qәhrәmanla
rının işğalçılara tәslim olmaması (27 aprel21 iyun 1827ci il)
Sәrdarabadda mәğlub olan rus qoşunları әsas mәqsәdi
nә yetişmәk  İrәvan qalasını әlә keçirmәk vә xanlığı tama
milә işğal etmәk üçün tәlәsdi.
Rusiya ordusunun hücumu әrәfәsindә İrәvan xanı Hü
seynqulu xan әtraf kәndlәrdәn qalaya çoxlu taxıl ehtiyatı
topladı, qala qarnizonunu daha da möhkәmlәndirdi. Tәkcә
İrәvan qalasında yerlәşәn qarnizonun sayı 5 minә çatırdı,
qalada 26 top yerlәşdirilmişdi.3
Aprelin 24dә Zәngi aşırımını keçәn işğalçı qoşun İrә
vanın cәnubşәrqinә doğru hәrәkәt edәrәk buradakı yük
sәkliklәri tutdu. Aprelin 24dәn 27ә qәdәr İrәvan qalasının
müdaﬁәçilәri ilә işğalçı çar qoşunu vә İrәvan xanına xәyanәt
edәn ermәnilәr arasında dәfәlәrlә qanlı döyüş baş verdi.
1

İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.333334.
Потто В.А. Кавказская война в .., c.305; İrәvan xanlığı. Rusiya
işğalı.., s.334.
3
Кавказский сборник (КС), т. XXII. Тифлис, 1901, c.28.
2
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Çox çәtin mübarizәdәn sonra, aprelin 27dә mayor Voljens
kinin başçılığı ilә İrәvan qalasının şәrq tәrәﬁndәki Şәhәrәtrafı
adlanan hissә tutuldu. Bununla da İrәvan qalasının müha
sirәsi başa çatdı.1
Hәr tәrәfdәn mühasirәyә alınmasına baxmayaraq, İrә
van qalasının müdaﬁәçilәri mәrdliklә mübarizә aparırdı.
Buna görә dә, general Benkendorf qala rәisi, Hüseynqulu
xanın qardaşı oğlu vә kürәkәni – Sübhanqulu xan vasitәsi
ilә xanla danışıqlar aparmağa mәcbur oldu. General әvvәlcә
xanı pulla әlә almaq istәdi, bunun nәticә vermәdiyini gör
dükdә xana könüllü tәslim olacağı tәqdirdә onun Rusiya
dövlәti tәrәﬁndәn hakimiyyәtindә saxlanacağına vә әvvәlki
gәlirlәrinin özünә qaytaracağına söz verdi. Lakin Hüseyn
qulu xan generalın tәkliﬁni nәinki qәbul etmәdi, әksinә yenә
dә mübarizәni davam etdirmәyi üstün tutdu. Aprelin 29
dan 30na keçәn gecә İrәvan süvarilәri düşmәn müha
sirәsini yarıb qalaya daxil olmağa cәhd etdilәr. Onlar Zәngi
çayının üstündәn keçәn körpünü qoruyan düşmәn gözәtçi
dәstәlәrinә qәflәtәn hücum edәrәk onları çәtin vәziyyәtә
saldılar.2
İrәvan qalasının qәhrәmancasına müdaﬁәsi vә mühasi
rәnin uzanması baş komandan İ.F.Paskeviçin şәxsәn özünü
İrәvan üzәrinә Sәlib yürüşünә mәcbur etdi. İ.F.Paskeviçin
1

Шербатов М. Генералфельдмаршал.., с.256258; Потто В.А. Кав
казская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биогра
фиях, т.III, вып.14, СПб., 1886, c.308310.
2
Потто В.А. Утверждение русского.., c.309312.
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özünün başçılıq etdiyi qoşun hissәlәri, ona qoşulmuş er
mәni vә gürcü dәstәlәrinin müşayiәti ilә mayın 12dә İrәvan
istiqamәtindә hәrәkәtә başladı. Mayın 17dә imperator I Ni
kolayın razılığı ilә tәşkil edilәn ilk ermәni atlı alayı da әlavә
olaraq bu yürüşә qoşuldu. İrәvan sәrhәdlәrindә onların sayı
1000 nәfәrә çatırdı.1
İyunun 8dә Üçkilsәdәn İrәvan qalasına doğru yönәlәn
İ.F.Paskeviç İrәvan qalası haqqında kәşﬁyyat mәlumatları
toplamağa başladı. O, özünün hәrbi әmәliyyatlar jurnalında
yazırdı: “İrәvan qalasının dәrin xәndәklә әhatә olunmuş bürclәri
olan iki hündür divarı var. Divarların arasındakı dar zolaq da san
ki xәndәk kimi maneә rolunu oynayır. İç divarın qapalı bürclәrindә
toplar yerlәşdirilib, bayır divar isә mazğal vә bürclәrdәki falkonet
(kiçik çaplı top – red.) vә tüfәnglәrdәn açılan atәşlә qorunur. Qala
qarnizonu 2 min döyüşçü vә tәxminәn bu qәdәr qeyrinizami
atıcıdan ibarәtdir”.2
Generalleytenant Krasovski 20ci piyada diviziyası vә
iki kazak alayı ilә İrәvan yaxınlığına gәldi. Burada o, Paske
viçlә birlikdә hücuma keçmәli olan Bekendorfun mühasirә
dәstәsini әvәz etmәli idi.3
Lakin İrәvan qalasının alınmazlığını görәn general Pas
keviç Bekendorfun yerinә Krasovskini İrәvan mühasirә dәs
tәsinin rәisi tәyin etdi. Mühasirә dәstәsindә 3200ә yaxın
piyada, 1200 süvari, 16 top, әsas qüvvәlәrin tәrkibindә isә
1

Потто В.А. Кавказская война в.., с.323324.
Шербатов М. Генералфельдмаршал.., с.262263.
3
Потто В.А. Утверждение русского.., c.309312.
2
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4800 piyada, 800 nәfәr nizami vә 3000 nәfәr qeyrinizami
süvari dәstәsi var idi.1
İyunun 19da hәrәkәtә başlayan rus qoşunları ayın 21
dә Dәvәli kәndinә girsә dә irәvanlıların güclü müqavimәti
ilә rastlaşdı. Havaların isti keçmәsi vә әsgәrlәr arasında ya
yılan xәstәliklәr dә İrәvan qalasını mühasirәyә alan rus qo
şunlarının müqavimәtini günbәgün ağırlaşdırırdı. Krasovs
ki general Paskeviçә İrәvan qalasının mühasirәsinin mәna
sız olduğunu bildirdi vә mühasirәdәn әl çәkmәk üçün on
dan razılıq istәdi.2
İyunun 21dә gecә yarısı çar qoşunu Üçkilsәyә doğru
geri çәkildi. İşğalçılar geri çәkildikdәn sonra Hәsәn xan Qa
car qalanı möhkәmlәndirmәyin qayğısına qaldı vә bunun
üçün heç bir şeyi әsirgәmәdi.3
Sәrdarabadın rus qoşunları tәrәﬁndәn ikinci mühasirәsi,
qәhrәmancasına müdaﬁәsi vә süqutu
(1420 sentyabr 1827ci il)
1827ci il avqustun 29da Üçkilsәdә toplaşan rus qoşun
ları bu dәfә Sәrdarabad qalasını hәdәf seçdilәr. General Pas
keviçin qalada çoxlu әrzaq ehtiyatının olması haqda mәlumatı
vardı vә rus qoşunlarının gәlәcәk yürüşünü tәmin etmәk
üçün bu qalanın alınması zәruri idi. Sentyabrın 11dә general
Paskeviç әsas qüvvәlәrlә Sәrdaradada doğru yürüş etdi.
1

Шербатов М. Генералфельдмаршал.., с.267273; Bax: İrәvan
xanlığı. Rusiya işğalı.., s.339.
2
Потто В.А. Кавказская война в.., с.449451.
3
Потто В.А. Кавказская война в.., с.451, 453454.
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Sentyabrın 14dә Krasovskinin başçılıq etdiyi qoşun Sәr
dәrabad qalasını mühasirәyә aldı. Sәrdarabad qalası Üçkilsә
dәn Alagözә doğru uzanan geniş düzәnlikdә yerlәşirdi. Dördbucaq
şәklindә nәhәng qüllә vә qapıları olan, ikiqat hündür divarları qa
laya kifayәt qәdәr müdhiş görkәm verir vә onun alınmasını çәtin
lәşdirirdi. Qalanın 14 topla silahlanmış iki minlik qarnizo
nuna Hәsәn xanın nәvәsi gәnc Fәtәli xanın başçılıq etmәsi
Paskeviçә qalanın tutulmasına ümid verirdi. Lakin Hәsәn
xan qalaya girmәyә müvәffәq oldu vә müdaﬁәçilәrin döyüş
ruhunu yüksәldәrәk onları qala divarlarında ölәcәklәrinә, am
ma tәslim olmayacaqlarına and içdirdi.1
Paskeviç әvvәlcә qalanı hücumla deyil, düzgün tәşkil
edilmiş mühasirә ilә almaq istәdi vә Krasovskini mühasirә
korpusunun rәisi tәyin etdi. Sentyabrın 15dәn başlayaraq
Sәrdarabad top atәşinә
tutuldu vә qaladakılar
cavab atәşi açdılar. Sent
yabrın 16da tezdәn mü
hasirә artilleriyası gәlib
yetişәndәn sonra onların
qala әtrafında yerlәşdiril
mәsinә başlandı vә sent
yabrın 18dәn başlayaraq
şәhәr 24 topdan şiddәtli
atәşә tutuldu. 2 gün fasi
Şәkil 10 . Сярдарабад галасы уьрунда
lәsiz davam edәn atәş
дюйцш сящняси
1

АКАК, т.VII. Тифлис, 1878, c.561; İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.344.
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dәn sonra qala qarnizonu әlә keçmәmәk üçün mühasirәdәn
çıxmağa müvәffәq oldu. Sentyabrın 20dә sәhәr Paskeviç
әsas qüvvәlәri ilә qalaya daxil oldu. Qaladakı xeyli hәrbi
sursat vә әrzaq  13 top, 14 min çetvert buğda ilә dolu anbar,
çoxlu pambıq parça, xeyli hәrbi sursat rus qoşunlarının әli
nә keçdi.1
Dördüncü mühasirә, ermәni xәyanәti vә İrәvan qala
sının süqutu (24 sentyabr1 oktyabr 1827ci il)
Sәrdәrabad qalasının Rusiya işğalcı ordusu tәrәﬁndәn
әlә keçirilmәsinә baxmayaraq, İrәvan xanının qoşunları iş
ğalçılara qarşı müqavimәt göstәrmәkdә davam edirdi. Sәr
darabadın mühasirәsindәn çıxa bilәn Hәsәn xan İrәvan
qalasını möhkәmlәndirmәkdә idi.2
İki hündür qüllәsi olan İrәvan qalasının enli iri xәndәklә әha
tә olunmuş divarları arxasında toplar qurulmuşdu. Qala qarni
zonu 2 min әsgәr vә 2 min atıcıdan ibarәt idi. Qaladakı әrzaq
ehtiyatı yarım ilә nәzәrdә tutulmuşdu.3
Sentyabrın 23dә Paskeviçin dәstәsi İrәvan qalasının 2
verstliyindә düşәrgә salaraq, qala divarlarından 750 sajen
mәsafәdә yerlәşәn Muğanlıtәpә kurqanını tutdu. İrәvan qa
lası haqqında kәşﬁyyat mәlumatları toplayan general Pas
keviç yazırdı: “Zәngi çayının sıldırımlı sahilindәn İrәvan
qalasının bağları, minarә vә qüllәlәri ilә birlikdә içәri binalar görü
1

АКАК, т.VII. Тифлис, 1878, c.561; İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.344.
Потто В.А. Кавказская война в.., с.505.
3
Шербатов М. Генералфельдмаршал.., с.263; Bax: İrәvan xanlığı.
Rusiya işğalı.., s.345.
2
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nür. Dik sahilin zirvәsindә, 200 sajen mәsafәdә mazğalları vә ci
nahlarda bürclәri olan qala divarları uzanır. Qalanın sahil sığına
caqlarına o qәdәr dә ﬁkir verilmәmiş, bәzi yerlәri uçubtökülmüşdür.
Sahilin dik olması vә çayın axını sahil sığınacaqlarına açıq şәkildә
hücuma keçmәyә imkan vermir, hәmçinin mühasirә işlәrini apar
mağa da mane olur. Qalanın qalan üç tәrәﬁ isә 50 topla tәchiz edil
miş, su ilә doldurulan dәrin xәndәklәrlә әhatәlәnmiş, bürclәrdәn vә
cinahlardan müdaﬁә olunan ikiqat qalın divarlardan ibarәt olması
qala qarnizonunun inadla müdaﬁә olunacağından xәbәr verir”.1
1827ci il sentyabrın 24dә İrәvan qalasının rus qoşun
ları tәrәﬁndәn dördüncü mühasirәsi başlandı. Qalanın mü
daﬁәsinә Hәsәn xan başçılıq edirdi.2
Paskeviç hәmin gün Muğanlıtәpәdәn sağa doğru bata
reyalar qurdurdu vә 3 gün ara vermәdәn 2 batareya qalanı
artilleriya atәşinә tutdu. Ağır topların atәşinә davam gәtir
mәyәn qala bürclәri dağıldı. Qala müdaﬁәçilәrini sudan
mәhrum etmәk mәqsәdilә Paskeviçin әmrilә qala divarları
nın dibindәki kәhrizlәr daşla dolduruldu. Eyni zamanda
Paskeviç Hәsәn xandan qalanı tәslim etmәsini tәlәb etdi. La
kin bu müraciәtә mәhәl qoymayan Aslanlar başı titulunu da
şıyan Hәsәn xan Qacar әksinә, bürclәri tәmir etdirәrәk yeni
döyüşә hazırlaşdı. Növbәti tәslim tәlәbinә müsbәt cavab al
mayan Paskeviçin әmrilә İrәvan qalasına 40 topdan 1000
dәn artıq mәrmi yağdırıldı. Şәhәr odalov içindә yanmağa
başladı.3 İrәvanlılar da düşmәni top atәşinә tuturdular. La
1

Шербатов М. Генералфельдмаршал.., с.321322.
Потто В.А. Кавказская война в.., с.492.
3
Bax: İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.347.
2
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kin qaladakı
ermәnilәrin*
xәyanәt edә
rәk düşmәn
lә әlaqәyә
girmәsi vә
ziyyәti daha
da ağırlaş
dırdı. Әvvәl
olduğu kimi,
yenә dә er
mәni casus
ları Paske
viçlә әlaqә
yaradıb qala
müdaﬁәçilә
rinin mövqe
yi, sayı, top
ların yer lәş
dirildiyi yer
lәr vә s. hәr
bi sirlәri ona
çatdırırdılar.1

Şәkil 11. Иряван галасынын 1827-жи ил
мцщасирясинин планы

* 1827ci ilin aprelindә şәhәr әhalisi öz yerlәrini tәrk edib qalaya
köçәndә xanlığın әrazisindә yaşayan azsaylı ermәnilәr ruslarla әlaqәyә
girmәsin deyә xan tәrәﬁndәn qalada yerlәşdirilmişdi.
1
СМОМПК, вып.IV, Тифлис, 1884, c.36; Ениколопов И. Грибое
дов и Восток, Ереван, 1954, c.8586.
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Ermәni keşişi Nerses sentyabrın 2728dә rus qoşunla
rına tәcili yardım etmәk üçün Üçkilsә kәndlilәrinә xüsusi
çağırışla müraciәt etmişdi.1 Sentyabrın 30da qalanın müha
sirәsi daha da daraldıldı. Toplar yeni, daha yaxın mövqelәrә
gәtirildi. Qala divarları bütün mövqelәrdәn atәşә tutuldu.
Ermәnilәr qala divarlarının üstünә qalxıb papaqlarını yel
lәyәrәk tәslim olduqları barәdә işğalçılara işarә verdiklәri
halda,2 qalanın azәrbaycanlı әhalisi özlәrinin qәdim şәhәri
ni qәhrәmancasına müdaﬁә etmәkdә davam edirdi.
Hәsәn xanın әmrilә oktyabrın 1nә keçәn gecә qala mü
daﬁәçilәri rus qoşunlarını yenidәn güclü atәşә tutdu. Lakin
bu istәnilәn nәticәni vermәdi. Oktyabrın 1dә qaladakı er
mәnilәr işğalçılarla әlbir hәrәkәt edәrәk qiyam qaldırdılar
vә Hәsәn xandan qalanı tәslim etmәyi tәlәb etdilәr, onlar
xanın bütün sәylәrinә baxmayaraq qalanın şimal qapılarını
rus qoşunlarının üzünә açdılar. Bundan istifadә edәn pod
polkovnik Qurko vә Şepelevin dәstәsi qalanın cәnubşәrq
qüllәsini tutdular. Bundan sonra qalanın şimal qapılarına
yaxınlaşan Krasovski tatar dilini (Azәrbaycan türkcәsi red.)
yaxşı bilәn Belova onlara elә hәmin dәqiqә darvazaları aç
malarını demәyi әmr etdi. Bu sözlәr Belovun ağzından çıxan
kimi qaladan atәş açıldı vә folkonetdәn açılan iri mis mәrmi
onun beynini dağıtdı. Bu İrәvan qalasından açılan Hәsәn
xanın әli ilә yönәldilmiş sonuncu güllә oldu. Bir dәqiqәdәn
sonra darvazalar açıldı vә rus qoşunları qalaya daxil oldu.
1

Парсамян В.А. История армянского народа 18011900 гг. Ере
ван, 1972, c.44.
2
Галоян Г.А. Россия и народы Закавказья. Москва, 1976, c.164.
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İrәvanın inadkar müdaﬁәçisi son anda qalanı partlatmaq
mәqsәdi ilә barıt qüllәsinә yanan ﬁtil qoymuşdu. Lakin, po
ruçik Lemyakin tәhlükәni vaxtında görmüş vә әli ilә yanan
ﬁtili götürmüşdü. Elә bu anda qarnizon silahı yerә qoymuş
du. Hәsәn xan isә özünә sadiq adamları ilә mәsciddә müda
ﬁә olunurdu.1

Şәkil 12. Чар Русийасы ишьалчылары тяряфиндян Иряван галасынын алынмасы (1827-жи ил, октйабр)

Ermәni xәyanәtindәn istifadә edәrәk qalaya daxil olan
rus qoşunları ilә onun qәhrәman müdaﬁәçilәri arasında
qanlı döyüş baş verdi. Müqavimәt göstәrmәyin heç bir
nәticә vermәyәcәyini görәn Hәsәn xan 200dәk әyanla qa
ladakı mәscidlәrin birinә çәkildi. Axşama yaxın İrәvan qa
1

Потто В.А. Кавказская война в.., с.512513.
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lası işğalçıların әlinә keçdi. Hәsәn xanla bәrabәr xüsusi
tabor komandiri Qasım xan, Cәfәrqulu xan Mәrәndli,
Әlimәrdan xan Tәbrizli, Aslan xan, Fәtәli xan vә başqaları
әlә keçirildi. Bundan әlavә, qala müdaﬁәçilәrinin 4 bayrağı,
qala üzәrindәki bütün toplar, silah vә sursat ehtiyatı da
düşmәnin әlinә keçdi.1

Şәkil 13. Иряван галасынын чар Русийасы
ишьалчылары тяряфиндян алынмасы

İşğalçı Rusiya qoşunlarının İrәvanda törәtdiklәri dağın
tılar vә şәhәrә vurduqları zәrәrlә bağlı V.Po o bu hadisәnin
canlı şahidinin dediklәrini olduğu kimi qәlәmә alaraq ya
zırdı: “Qalanın cәnubşәrq küncünә çatarkәn divar vә bürclәrin
1

Bax: İrәvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s.349350.
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dağıntısı mәni heyrәtә saldı. Mәnә elә gәlir ki, rus mühasirә artil
leriyasının dörd gündә etdiyini çәrxifәlәk dörd әsrdә belә edә bil
mәzdi”.1
İrәvan qalasının tutulması ilә Şimali Azәrbaycanın bü
tün әrazisi Rusiya imperiyasının tәrkibinә qatıldı. İşğaldan
sonra Qacarlar İranı vә Osmanlı dövlәti әrazilәrindәn köçü
rülüb gәtirilәn ermәnilәr Azәrbaycan xalqının qәhrәmanlıq
mübarizәsi tarixinin әn şanlı vә әn parlaq simvolu olan İrә
van vә Sәrdarabad qalalarını dağıdıb mәhv etdilәr. Lakin
ermәni vandallarının mәhv etdiklәri bu qәdim tarixi abi
dәlәr, qәhrәmanlıq qalaları ilk mәnbәlәrdә vә Azәrbaycan
xalqının yaddaşında yaşayır.

1

Потто В.А. Кавказская война в.., с.516.
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