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AZAZƏƏRBAYCAN XVIIRBAYCAN XVII ƏƏSRİN İKİNCİ YARISINDASRİN İKİNCİ YARISINDA

Siyasi vSiyasi vəəziyyziyyəətt
 16391639--cucu ilil mayınmayın 1717--ddəə imzalanmışimzalanmış QQəəsrisri--ŞirinŞirin sülhüsülhü XVIIIXVIII əəsrinsrin ikinciikinci
rübünrübünəə kimikimi SSəəffəəvivi -- OsmanlıOsmanlı münasibmünasibəətltləərinirini nizamanizama saldısaldı..
BuBu sülhsülhəə görgörəə::
1)1) BağdadBağdad dada daxildaxil olmaqlaolmaqla ƏƏrrəəbb İraqıİraqı Osmanlıya,Osmanlıya,
2)2) ZZəəncirncir qalasındanqalasından şşəərqdrqdəəkiki torpaqlartorpaqlar SSəəffəəvilviləərrəə verildiverildi..
3)3) SSəəffəəvilviləərr VanVan vvəə QarsQars qalalarına,qalalarına, hhəəmçininmçinin AxalsıxaAxalsıxa hücumhücum

etmetməəyyəəccəəklkləərinrinəə sözsöz verdilverdiləərr..
 BuBu zamanzaman AzAzəərbaycanrbaycan inzibatiinzibati ccəəhhəətdtdəənn TTəəbriz,briz, Qarabağ,Qarabağ, ŞirvanŞirvan vvəə
ÇuxursÇuxursəədd ((mməərkrkəəzizi İİrrəəvanvan şşəəhhəəriri)) bbəəylyləərbrbəəyiliyinyiliyinəə bölünmüşdübölünmüşdü..
 BBəəylyləərbrbəəyiyi yerlyerləərdrdəə aliali hakimiyyhakimiyyəətt nümaynümayəəndndəəsisi idiidi..
 QolbQolbəəyiyi adlananadlanan vilayvilayəətt hakimlhakimləəriri onaona tabetabe idiidi..
 DahaDaha kiçikkiçik vilayvilayəətt başçılarıbaşçıları sultansultan titulutitulu daşıyır,daşıyır, qolbqolbəəyiyyiyəə,, bbəəzzəənn ddəə
birbaşabirbaşa bbəəylyləərbrbəəyinyinəə tabetabe olurdularolurdular..
 XanXan rütbrütbəəsisi aliali hhəərbirbi--inzibatiinzibati mövqemövqe tutantutan şşəəxsxsəə verilirdiverilirdi..
 DaxiliDaxili vilayvilayəətltləərinrin ggəəliriliri birbaşabirbaşa şahşah sarayınasarayına çatdırılırdıçatdırılırdı..
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 BBəəylyləərbrbəəyilyiləərr vvəə vilayvilayəətt hakimlhakimləəriri daxilidaxili xidmxidməətt vvəə ttəəhlükhlükəəsizliksizlik
mməəqsqsəədildiləə mümüəəyyyyəənn saydasayda qoşunqoşun saxlayırdılarsaxlayırdılar..
 BBəəylyləərbrbəəyininyinin maliyymaliyyəə işlişləərinirini şahınşahın ttəəyinyin etdiyietdiyi vvəəzirlzirləərr yerinyerinəə
yetirirdiyetirirdi..
MMəəhkhkəəmməə orqanlarıorqanları şeyxülislamınşeyxülislamın (baş(baş qazı),qazı), qazıqazı vvəə müftilmüftiləərinrin
nnəəzarzarəətiti altındaaltında idiidi..
 İdarİdarəəçilikdçilikdəə irsilikirsilik prinsipiprinsipi saxlanılırdısaxlanılırdı..

SSəəffəəvivi -- Rusiya münasibRusiya münasibəətltləəri.ri.
 AzAzəərbaycanrbaycan vvəə YaxınYaxın ŞŞəərqrq ölkölkəəlləərininrinin Kazan,Kazan, Novqorod,Novqorod, Yaroslavl,Yaroslavl,
Arxangelsk,Arxangelsk, xüsusilxüsusiləə HHəəştştəərxanlarxanla genişgeniş ticarticarəətt əəlaqlaqəəlləəriri vardıvardı..
MoskvaMoskva AzAzəərbaycanrbaycan mallarınınmallarının daimidaimi ticarticarəətt yeriyeri idiidi..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın atlaz,atlaz, ipipəəkk parçaları,parçaları, xalçalarıxalçaları vvəə mməəxmxməəriri Rusiyada,Rusiyada,
RusiyanınRusiyanın ddəəriri vvəə ssəənnəətkarlıqtkarlıq mməəmulatları,mulatları, metalı,metalı, yazıyazı kağızıkağızı
AzAzəərbaycandarbaycanda yüksyüksəəkk qiymqiyməətltləəndirilirdindirilirdi..
 RuslarRuslar QQəərbdrbdəənn aldıqlarıaldıqları mahudumahudu dada AzAzəərbaycanarbaycana ggəətirir,tirir, ŞirvanlaŞirvanla
ticarticarəəttəə xüsusixüsusi əəhhəəmiyymiyyəətt verirdilverirdiləərr..

 BBəəylyləərbrbəəyilyiləərr vvəə vilayvilayəətt hakimlhakimləəriri daxilidaxili xidmxidməətt vvəə ttəəhlükhlükəəsizliksizlik
mməəqsqsəədildiləə mümüəəyyyyəənn saydasayda qoşunqoşun saxlayırdılarsaxlayırdılar..
 BBəəylyləərbrbəəyininyinin maliyymaliyyəə işlişləərinirini şahınşahın ttəəyinyin etdiyietdiyi vvəəzirlzirləərr yerinyerinəə
yetirirdiyetirirdi..
MMəəhkhkəəmməə orqanlarıorqanları şeyxülislamınşeyxülislamın (baş(baş qazı),qazı), qazıqazı vvəə müftilmüftiləərinrin
nnəəzarzarəətiti altındaaltında idiidi..
 İdarİdarəəçilikdçilikdəə irsilikirsilik prinsipiprinsipi saxlanılırdısaxlanılırdı..
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 XVIIXVII əəsrinsrin ortalarındaortalarında ruslarruslar ŞimaliŞimali QafqazdaQafqazda stratejistrateji mməəqsqsəədlidli qalalarqalalar
tikmtikməəyyəə başlayandabaşlayanda SSəəffəəvivi şahışahı IIII AbbasAbbas ((16421642--16661666)) bunabuna etirazetiraz etdietdi vvəə
ŞirvanŞirvan hakimihakimi XosrovXosrov xanxan ruslarlaruslarla toqquşmalıtoqquşmalı olduoldu..
 RuslarRuslar SSəəffəəvivi şahınşahın-- dandan XosrovXosrov xanınxanın edamınıedamını ttəəlləəbb etdiletdiləərr..
 SSəəffəəvivi -- RusiyaRusiya münaqişmünaqişəəsisi ((16531653--16621662)) rusrus çarıçarı AlekseyAleksey MixayloviçinMixayloviçin
ttəəşşəəbbüsübbüsü ililəə nizamlandınizamlandı..
 RusiyaRusiya qızılbaşqızılbaş ipipəəyiniyini HHəəştştəərxanrxan vasitvasitəəsilsiləə MoskvaMoskva vvəə QQəərbirbi AvropayaAvropaya
daşımaqdaşımaq hüququnuhüququnu inhisarainhisara almaqalmaq üçünüçün 16671667--cici ildildəə SSəəffəəvivi şahışahı
SüleymanlaSüleymanla ticarticarəətt müqavilmüqaviləəsisi bağladıbağladı..
 BuBu müqavilmüqaviləə SSəəffəəvilviləərinrin bütünbütün hakimiyyhakimiyyəətiti dövründdövründəə ruslararuslara gömrüksüzgömrüksüz
ticarticarəətt,, qonaqqonaq evlevləəriri vvəə ticarticarəətt mməəntntəəqqəəlləərindrindəə imtiyazlarimtiyazlar verirdiverirdi..
 ŞahŞah SüleymanınSüleymanın ffəərmanındarmanında yerliyerli hakimlhakimləərrəə rusrus tacirltacirləərinrinəə ehtiramehtiram
göstgöstəərmrməəkk tapşırılmışdıtapşırılmışdı..
 TTəəhlükhlükəəsizliksizlik mməəqsqsəədildiləə hhəərr ikiiki ttəərrəəfinfin karvanlarıkarvanları keşikçilkeşikçiləərlrləə mühafizmühafizəə
olunurduolunurdu..
 LakinLakin kazakkazak ddəəststəəlləərininrinin hücumlarıhücumları ticarticarəəttəə özöz mməənfinfi ttəəsirinisirini göstgöstəərirdirirdi..
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Stepan Razinin yürüşü.Stepan Razinin yürüşü.
 XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında DonDon kazaklarıkazaklarınınnın XXəəzzəərrəətrafıtrafı əərazilraziləərrəə hücumlarıhücumları
güclgücləəndindi..
 HHəəlləə 16471647--cici ildildəə neftneft üçünüçün BakıyaBakıya ggəəlləənn FFəərrəəhabadhabad (Mazandaran)(Mazandaran) taciritaciri
HacıHacı BağırBağır kazaklarkazaklar ttəərrəəfindfindəənn qarqarəətt olunmuşduolunmuşdu..
 16671667--16681668--cici illilləərdrdəə StepanStepan RazininRazinin kazakkazak ddəəststəəlləəriri DDəərbrbəənd,nd, Niyazabad,Niyazabad,
Şabran,Şabran, Maştağa,Maştağa, GilanGilan vvəə RRəəstst yaşayışyaşayış mməəntntəəqqəəlləərinirini talantalan etdiletdiləərr..
 SS..RazinRazin 16711671--cici ildildəə çarçar hökumhökuməətiti ttəərrəəfindfindəənn edamedam edilediləəndndəə bubu cinaycinayəətltləərr
onaona xatırladıldıxatırladıldı..
 VolqaVolqa -- XXəəzzəərr susu yoluyolu RusiyanınRusiyanın AzAzəərbaycanrbaycan vvəə başqabaşqa ölkölkəəlləərlrləə ticarticarəətindtindəə
mühümmühüm rolrol oynadığındanoynadığından kazakkazak hhəərrəəkatınınkatının yatırılmasındayatırılmasında hhəəmm SSəəffəəvilviləər,r, hhəəmm
ddəə RusiyaRusiya əəyniyni ddəərrəəccəəddəə maraqlımaraqlı idiidi..
 BununlaBununla belbeləə,, RusiyanınRusiyanın işğalçılıqişğalçılıq planlarıplanları özünüözünü büruzbüruzəə verirdiverirdi.. XüsusilXüsusiləə
DağıstanınDağıstanın hansıhansı dövldövləəttəə mməənsubnsub olmasıolması SSəəffəəvivi -- RusiyaRusiya münasibmünasibəətltləərindrindəə
ggəərginlikrginlik yaratdıyaratdı..
 RusiyaRusiya zzəəiflifləəmişmiş SSəəffəəvilviləərr dövldövləətiti hüdudlarındahüdudlarında İngiltİngiltəərrəəninnin nüfuznüfuz
qazanmasınaqazanmasına qısqanclıqlaqısqanclıqla yanaşır,yanaşır, SSəəffəəvilviləərlrləə OsmanlıOsmanlı dövldövləətintinəə qarşıqarşı ittifaqittifaq
bağlamağabağlamağa çalışırdıçalışırdı.. LakinLakin onlaronlar ruslarınrusların bubu ttəəklifiniklifini qqəəbulbul etmetməədidi..
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İqtisadiİqtisadi vvəəziyyziyyəətt
 BuBu dövrddövrdəə AzAzəərbaycanrbaycan iqtisadiyyatındaiqtisadiyyatında kkəəndnd ttəəssəərrüfatırrüfatı əəsassas yeryer tuturdututurdu..
ƏƏkinçilikkinçilik vvəə maldarlıqmaldarlıq əəsassas mməəşğuliyyşğuliyyəətt növlnövləəriri idiidi..
 TürkTürk ssəəyyahıyyahı ÖvliyaÖvliya ÇÇəəlləəbibi buğdabuğda vvəə arpaarpa növlnövləəri,ri, ƏƏylisliylisli ZZəəkkəəriyyriyyəə
ççəəltikçilik,ltikçilik, eleləəccəə ddəə bağçılıq,bağçılıq, ttəərrəəvvəəzçilik,zçilik, bostançılıq,bostançılıq, almanalman ssəəyyahıyyahı AdamAdam
OleariOleari isisəə ipipəəkçilikkçilik haqqındahaqqında mməəlumatlumat verirdiverirdi..
 FransızFransız ssəəyyahıyyahı TavernyeTavernye AzAzəərbaycanırbaycanı “qızılboya“qızılboya bitkisibitkisi becbecəərilriləənn birincibirinci
yer"yer" adlandırmışdıadlandırmışdı..
MoskvayaMoskvaya ixracixrac edilediləənn mməəhsullardanhsullardan biribiri ddəə zzəəffəəranran idiidi..
 XVIIXVII əəsrinsrin sonlarındasonlarında portuqaliyalılarportuqaliyalılar tütünütütünü AmerikadanAmerikadan özöz ölkölkəəlləərinrinəə,,
oradanoradan dada AzAzəərbaycanarbaycana ggəətirirdiltirirdiləərr.. Maldarlıq,Maldarlıq, arıçılıqarıçılıq inkişafinkişaf edirdiedirdi..
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11)) divandivan;; 22)) xassxassəə;; 33)) tiyultiyul vvəə soyurqalsoyurqal;; 44)) mülkmülk;; 55)) vvəəqfqf;; 66)) icmaicma (camaat)(camaat)..
 DivanDivan vvəə XassXassəə əəsassas aparıcıaparıcı mülkiyymülkiyyəətt formalarıformaları idiidi..
 MülkMülk azadazad alışalış--satışsatış obyektiobyekti idiidi..
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İctimaiİctimai hhəəyatyat
 XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında feodalfeodal zümrzümrəəsisi aşağıdakıaşağıdakı qruplaraqruplara
bölünürdübölünürdü::
1)1) QızılbaşQızılbaş əəyanlarıyanları..
2)2) AliAli şişiəə ruhanilruhaniləəriri.. OnlaraOnlara şahınşahın müavinimüavini -- nnəəvvabvvabıı hesabhesab edilediləənn ssəədrdr

başçılıqbaşçılıq edirdiedirdi..
3)3) MülkiMülki əəyanlaryanlar..
 QarabağQarabağ vvəə ŞirvandaŞirvanda əəyanlarınyanların aliali nümaynümayəəndndəəlləəriri mməəliklik titulutitulu daşıyırdıdaşıyırdı..
 CCəəmiyymiyyəətintin əəsassas istehsalçısıistehsalçısı kkəəndlilndliləərr idiidi..
 VergiVergi ververəənn əəhalihali rrəəiyyiyyəətt adlanırdıadlanırdı..
 toxumutoxumu vvəə istehsalistehsal alaləətltləəriri olan,olan, feodaldanfeodaldan aldığıaldığı torpağıtorpağı özüözü becbecəərrəənn
kkəəndlindli hampahampa adlanırdıadlanırdı..
 TTəəssəərrüfatırrüfatı olmayan,olmayan, yardımçıyardımçı kkəəndnd ttəəssəərrüfatırrüfatı işlişləərindrindəə çalışançalışan
kkəəndlilndliləərrəə əəkkəərr deyilirdideyilirdi..
 FeodalFeodal torpağındatorpağında işlişləəyyəən,n, lakinlakin özününözünün alaləətltləəriri olmayanolmayan kkəəndlilndliləərrəə
rrəəncbncbəərr deyilirdideyilirdi..
 YarımköçmYarımköçməə maldarlıqlamaldarlıqla mməəşğulşğul olanlarolanlar elatlarelatlar adlanırdıadlanırdı..
 OnlarOnlar ordudaorduda qulluqqulluq etdikletdikləərinrinəə görgörəə azaz vergivergi verirdilverirdiləərr..
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 VergilVergiləərinrin sayısayı 3535--əə çatırdıçatırdı..
 TorpaqTorpaq vvəə ggəəlirlir vergisivergisi malcmalcəəhhəət,t, bbəəhrhrəə vvəə xxəəracrac idiidi..
 ElatlardanElatlardan otlaqlaraotlaqlara görgörəə çobanbçobanbəəyiyi vergisivergisi alınırdıalınırdı..
 XVIIXVII əəsrsr ssəəyyahlarıyyahları AzAzəərbaycanrbaycan şşəəhhəərlrləəriri haqqındahaqqında genişgeniş mməəlumatlumat
verirdilverirdiləərr..
 SSəəffəəvilviləərinrin İsfahandanİsfahandan sonrasonra ikinciikinci şşəəhhəəriri TTəəbrizbriz idiidi..
 TTəəbrizinbrizin ""QeysQeysəəriyyriyyəə"" bazarıbazarı AsiyadaAsiyada əənn böyükböyük bazarbazar idiidi..
 GGəəncncəə keçmişkeçmiş qüdrqüdrəətinitini qaytarırdıqaytarırdı..
 16671667--cici ildildəə başbaş vermişvermiş zzəəlzlzəəlləə ŞamaxınıŞamaxını dağıtsadağıtsa da,da, şşəəhhəərr tezlikltezlikləə bbəərparpa
olunduolundu..
 ŞamaxıŞamaxı yaxınlığındakıyaxınlığındakı MücüMücü kkəəndindndindəə ipipəəksarıyanksarıyan vvəə ipipəəktoxuyanktoxuyan
ddəəzgahlarzgahlar hazırlanırdıhazırlanırdı..
 Bakı,Bakı, DDəərbrbəənd,nd, ƏƏrdrdəəbilbil,, Naxçıvan,Naxçıvan, MarağaMarağa AzAzəərbaycanınrbaycanın iriiri şşəəhhəərlrləəriri idiidi..
 ŞŞəəhhəərr əəhalisihalisi sosialsosial ttəərkibinrkibinəə görgörəə feodal,feodal, tacir,tacir, ssəənnəətkartkar vvəə əəkinçilkinçiləərrəə
bölünürdübölünürdü..
SSəənnəətkarlartkarlar 33 yeryerəə bölünürdübölünürdü:: 11)) ffəərdirdi ssəənnəətkarlartkarlar;; 22)) sexsex ttəəşkilatındaşkilatında
((əəsnaflarda)snaflarda) birlbirləəşşəənlnləərr;; 33)) feodalfeodal emalatxanalarındaemalatxanalarında işlişləəyyəənlnləərr..
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 ŞŞəəhhəərlrləərdrdəə hhəəftftəəddəə birbir ddəəffəə keçirilkeçiriləənn bazarbazar "h"həəftftəəbazarı",bazarı", hhəərbirbi
əəmməəliyyatlarliyyatlar dövründdövründəə ttəəşkilşkil olunanolunan bazarbazar "ordubazarı""ordubazarı" adlanırdıadlanırdı.. OrduOrdu
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XVIIXVII əəsrin sonusrin sonu -- XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlindlindəə iqtisadi gerilikiqtisadi gerilik

 XVIIXVII əəsrinsrin sonundasonunda ağırağır vergivergi siyassiyasəətiti vvəə iqtisadiiqtisadi ttəənnəəzzülzzül üsyanlaraüsyanlara
ssəəbbəəbb olduoldu..
 16771677--cici ildildəə ÇuxursÇuxursəədd bbəəylyləərbrbəəyiliyindyiliyindəə QacarQacar vvəə BayatBayat tayfalarındantayfalarından
olanolan döyüşçüldöyüşçüləərinrin ikiiki ilil əərzindrzindəə maaşlarınınmaaşlarının ödödəənilmnilməəmməəsinsinəə görgörəə
qaldırdıqlarıqaldırdıqları üsyanüsyan yatırıldıyatırıldı..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlindlindəə dövldövləətt xxəəzinzinəəsisi oo qqəəddəərr boşaldıboşaldı ki,ki, şahşah SultanSultan
HüseynHüseyn ((16941694--17221722)) ataata--babalarınınbabalarının ƏƏrdrdəəbilbil mməəqbqbəərrəəsindsindəəkiki qiymqiyməətlitli
əəşyalarındanşyalarından pulpul kkəəsmsməəyiyi əəmrmr etdietdi..
 ƏƏhalininhalinin vergivergi vvəə mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləərinirini artırmaqartırmaq üçünüçün 16991699--17021702--cici illilləərdrdəə
siyahıyaalmasiyahıyaalma hhəəyatayata keçirildikeçirildi..
 VergilVergiləərinrin artırılmasınaartırılmasına qarşıqarşı ilkilk kütlkütləəvivi xalqxalq çıxışıçıxışı 17071707 vvəə 17111711--cici illilləərdrdəə
CarCar--BalakBalakəəndndəə,, sonrasonra isisəə TTəəbriz,briz, MuğanMuğan vvəə ŞirvandaŞirvanda olduoldu..
 ŞirvanŞirvan bbəəylyləərbrbəəyiyi hhəəlaklak olduoldu..
 ŞirvanŞirvan mübarizmübarizəə mməərkrkəəzinzinəə çevrildiçevrildi..
 HHəərrəəkatınkatın rrəəhbhbəəriri HacıHacı DavudDavud QazıqumuxluQazıqumuxlu SurxaySurxay xanınxanın kömköməəyiyi ililəə
Şabran,Şabran, XudatXudat vvəə ŞamaxınıŞamaxını tutdututdu..
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XVIIXVII əəsrin ikinci yarısında maarif vsrin ikinci yarısında maarif vəə elm.elm.
 GöstGöstəərilriləənn dövrddövrdəə mməəktktəəbb vvəə maarifmaarif işiişi əəsassasəənn dindin xadimlxadimləərininrinin
nnəəzarzarəətindtindəə idiidi..
 UşaqlarUşaqlar ibtidaiibtidai ttəəhsilihsili mməəktktəəbdbdəə,, ortaorta ttəəhsilihsili mməədrdrəəssəəlləərdrdəə alırdılaralırdılar..
MMəədrdrəəssəə YaxınYaxın vvəə OrtaOrta ŞŞəərqrq ölkölkəəlləərindrindəə mümüəəllimllim hazırlayanhazırlayan ortaorta vvəə aliali
mməəktktəəbb idiidi..
 TTəəlləəbbəəyyəə mməədrdrəəssəənini bitirmbitirməəkk barbarəəddəə şşəəhadhadəətnamtnaməə verilirdiverilirdi..
 FeodalFeodal uşaqlarıuşaqları ayrıcaayrıca xüsusixüsusi mməəktktəəbdbdəə -- "Sare"Sare--xane"xane"ddəə ttəəhsilhsil alırdılaralırdılar..
 BBəəhshs edilediləənn dövrddövrdəə ttəəkckcəə ŞamaxıdaŞamaxıda 4040 mməəktktəəb,b, 77 mməədrdrəəssəə,, TTəəbrizdbrizdəə 600600
mməəktktəəb,b, 4747 mməədrdrəəssəə ffəəaliyyaliyyəətt göstgöstəərirdirirdi..
 ŞŞəərqrq ölkölkəəlləərindrindəə,, oo cümlcümləəddəənn AzAzəərbaycandarbaycanda aliali ruhaniruhani mməədrdrəəssəəsinisini
bitirmişbitirmiş mümüəəllimllim -- müdmüdəərrisrris adlanırdıadlanırdı..
 XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında ölkölkəəmizdmizdəə elminelmin inkişafındainkişafında mümüəəyyyyəənn
canlanmacanlanma yaranmıışdıyaranmıışdı..
 FFəəlslsəəffəə,, astronomiyaastronomiya vvəə riyaziyyatariyaziyyata dairdair əəssəərlrləərr yazılmışdıyazılmışdı..
 TarixiTarixi əəssəərlrləərr içiçəərisindrisindəə MMəəhhəəmmmməədd TahirTahir VahidinVahidin kitablarıkitabları diqqdiqqəətiti
dahadaha çoxçox ccəəlblb edirdiedirdi..
 OnunOnun əənn mməəşhurşhur əəssəəriri "Tarixi"Tarixi vahid"vahid" ("Abbasnam("Abbasnaməə")") idiidi..
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Kitabxanaçılıq. XKitabxanaçılıq. Xəəttatlıq.ttatlıq.

 SSəəffəəvivi şahlarışahları II ŞahŞah İsmayıldanİsmayıldan başlayaraqbaşlayaraq elmelm vvəə incincəəssəənnəəttəə hamilikhamilik
edirdiledirdiləərr..
 OnlarınOnların sarayındasarayında əənn yaxşıyaxşı əəlyazmalarınlyazmaların saxlandığısaxlandığı kitabkitab evlevləəriri varvar
idiidi..
 SSəəffəəvivi şahlarınınşahlarının TTəəbrizdbrizdəə vvəə ƏƏrdrdəəbildbildəə olanolan kitabxanasıkitabxanası xüsusilxüsusiləə
çoxçox zzəənginngin idiidi..
 IIII ŞahŞah AbbasAbbas ((16421642--16661666)) dada saraysaray kitabkitab evinevinəə xüsusixüsusi diqqdiqqəətt yetirmiş,yetirmiş,
MirzMirzəə MuriminiMurimini kitabkitab evininevinin hamisihamisi ttəəyinyin etmişdietmişdi..
 IIII ŞahŞah AbbasınAbbasın vaxtındavaxtında AvropadanAvropadan ölkölkəəyyəə mməətbtbəəəə avadanlığıavadanlığı
ggəətirmtirməəkk ttəəşşəəbbüsübbüsü lazımilazımi qqəəddəərr vvəəsaitsait ayrılmadığınaayrılmadığına görgörəə başbaş
tııtmadıtııtmadı..
 ÖlkÖlkəəddəə xxəəttatlıqttatlıq ssəənnəətiti genişgeniş yayılmışdıyayılmışdı..
 KitablarınKitabların ddəəyyəəriri ttəəkckcəə mməəzmununazmununa görgörəə deyil,deyil, onunonun xxəəttinttinəə vvəə
hhəəcmincminəə görgörəə mümüəəyyyyəənlnləəşdirilirdişdirilirdi..
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 GöstGöstəərilriləənn dövrddövrdəə AzAzəərbaycandarbaycanda gözgözəəll miniatürçüminiatürçü rrəəssamlarssamlar nnəəslisli
уetişmişdiуetişmişdi..
MMəəşhurşhur xxəəttatttat -- miniatürçülminiatürçüləərdrdəənn ƏƏlili RzaRza TTəəbrizi,brizi, SeyidSeyid ƏƏlili TTəəbrizibrizi
vvəə MirMir ƏƏbdülbaqibdülbaqi TTəəbrizinibrizini göstgöstəərmrməəkk olarolar..
 ƏƏsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında AzAzəərbaycandarbaycanda mməədrdrəəssəəlləər,r, mməəscidlscidləər,r,
karvansaralarkarvansaralar vvəə ss.. binalarbinalar tikilmtikilməəkdkdəə idiidi..
 XVIIXVII əəsrsr memarlıqmemarlıq abidabidəəlləəririndndəənn aşağıdakılarıaşağıdakıları göstgöstəərmrməəkk olarolar::
 ŞamaxınınŞamaxının KKəəlləəxanaxana kkəəndindndindəə inşainşa edilmişedilmiş mməəqbqbəərrəəlləəriri;;
 NardaranNardaran kkəəndindndindəə tikilmiştikilmiş mməəscidiscidi ((16631663));;
 GGəəncncəəddəəkiki şahşah AbbasAbbas (cüm(cüməə)) mməəscidiniscidini;;
 SuraxanıdaSuraxanıda hindhind atatəəşpşpəərrəəstlstləərininrinin tikdirdiyitikdirdiyi mməəbbəədidi..
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AZAZƏƏRBAYCAN XVIIIRBAYCAN XVIII ƏƏSRDSRDƏƏ..
II PyotrunPyotrun XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərrəə yürüşüyürüşü..

 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərinrinəə qqəəddəərr RusiyaRusiya hhəərrbibi ttəəcavüzcavüz üçünüçün qüvvqüvvəəsisi
olmadığındanolmadığından AzAzəərbaycanarbaycana qarşıqarşı yalnızyalnız iqtisadiiqtisadi siyassiyasəətt yeridirdiyeridirdi..
 LakinLakin bubu siyassiyasəətintin azaz əəhhəəmiyymiyyəətlitli olduğunuolduğunu başabaşa düşdüşəənn rusrus çarıçarı II
PyotrPyotr ((16891689--17251725)) XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləəriri əəlləə keçirmkeçirməəyiyi qqəərararara aldıaldı..
 O,O, XXəəzzəərr -- VolqaVolqa yoluyolu ililəə ŞŞəərqrq -- QQəərbrb ticarticarəətindtindəə RusiyanınRusiyanın vasitvasitəəçiliyinçiliyinəə
nailnail olmağıolmağı düşünürdüdüşünürdü..
 ÖzÖz yaxınyaxın adamıadamı AA..VolınskiyVolınskiyəə kkəəşfiyyatşfiyyat aparmağıaparmağı tapşırantapşıran II PyotrunPyotrun əəsassas
mməəqsqsəədidi XXəəzzəərinrin qqəərbrb hisshissəəsinisini işğalişğal etmetməək,k, CCəənubinubi QafqazdaQafqazda
möhkmöhkəəmlmləənmnməəkk idiidi..
 17211721--cici ilinilin avqustundaavqustunda ŞirvanŞirvan üsyanıüsyanı zamanızamanı ŞamaxınıŞamaxını əəlləə keçirkeçirəənn HacıHacı
DavudDavud vvəə SurxaySurxay xanınxanın adamlarınınadamlarının rusrus tacirltacirləərinirini öldürmöldürməəlləəriri RusiyanınRusiyanın
XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləəriri tutmaqtutmaq planınıplanını qqəətiltiləəşdirdişdirdi..
 II PyotrPyotr onlarıonları hhəəmm Rusiyanın,Rusiyanın, hhəəmm ddəə SSəəffəəvilviləərinrin ümumiümumi düşmdüşməənini elanelan
etdietdi..
 BuBu zamanzaman HacıHacı DavudDavud kömköməəkk üçünüçün OsmanlıOsmanlı sultanısultanı IIIIII ƏƏhmhməəddəə
müracimüraciəətt etdi,etdi, sonrasonra isisəə İstanbulaİstanbula gedibgedib özününözünün ŞirvanŞirvan hakimihakimi ttəəsdiqsdiq
olunmasıolunması üçünüçün razılıqrazılıq aldıaldı..
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 LakinLakin RusiyaRusiya işğalçılıqişğalçılıq niyyniyyəətltləərindrindəənn əəll ççəəkmkməəmişdimişdi..
 ƏƏvvvvəəla,la, RusiyaRusiya iqtisadiyyatınıniqtisadiyyatının AzAzəərbaycanrbaycan xammalınaxammalına böyükböyük ehtiyacıehtiyacı
vardıvardı..
 İkincisiİkincisi ddəə RusiyaRusiya osmanlılarınosmanlıların CCəənubinubi Qafqazda,Qafqazda, XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərdrdəə
möhkmöhkəəmlmləənmnməəkk ccəəhdlhdləərininrinin qarşısınıqarşısını almağaalmağa çalışırdıçalışırdı..
 17221722--cici ilinilin martındamartında əəfqanlarfqanlar İsfahanıİsfahanı tutub,tutub, şahşah SultanSultan HüseyniHüseyni
taxtdantaxtdan saldıqdansaldıqdan sonrasonra RusiyaRusiya ffəəallaşdıallaşdı vvəə iyununiyunun 1818--ddəə HHəəştştəərxandanrxandan
quruquru vvəə ddəənizniz yoluyolu ililəə AzAzəərbaycanarbaycana yürüşyürüşəə başladıbaşladı..
 II PyotrPyotr CCəənubinubi QafqazınQafqazın xristianxristian əəhalisinhalisinəə elanelan etdietdi kiki,, bubu yürüşdyürüşdəə
mməəqsqsəədd onlarıonları müsmüsəəlmanlman zülmündzülmündəənn xilasxilas etmetməəkdirkdir..
 YürüşYürüş əərrəəffəəsindsindəə -- 17221722--cici ilil iyununiyunun 1515--ddəə AzAzəərbaycanrbaycan dilinddilindəə
"B"Bəəyannamyannaməə"" nnəəşrşr etdiribetdirib ŞirvanaŞirvana göndgöndəərdirdi..
 O,O, buradaburada özünüözünü SSəəffəəvivi şahınınşahının dostudostu kimikimi ttəəqdimqdim ediredir vvəə bildirirdibildirirdi kiki::
1)1) SSəəffəəvilviləərrəə qarşıqarşı qiyamqiyam ededəənlnləəri,ri, rusrus tacirltacirləərinirini öldüröldürəənlnləəriri

ccəəzalandıracaqzalandıracaq;;
2)2) OsmanlılarınOsmanlıların bubu bölgbölgəənini tutmalarınıntutmalarının qarşısınıqarşısını alıb,alıb, SSəəffəəvivi

hakimiyyhakimiyyəətinitini bbəərparpa ededəəccəəkk..

 LakinLakin RusiyaRusiya işğalçılıqişğalçılıq niyyniyyəətltləərindrindəənn əəll ççəəkmkməəmişdimişdi..
 ƏƏvvvvəəla,la, RusiyaRusiya iqtisadiyyatınıniqtisadiyyatının AzAzəərbaycanrbaycan xammalınaxammalına böyükböyük ehtiyacıehtiyacı
vardıvardı..
 İkincisiİkincisi ddəə RusiyaRusiya osmanlılarınosmanlıların CCəənubinubi Qafqazda,Qafqazda, XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərdrdəə
möhkmöhkəəmlmləənmnməəkk ccəəhdlhdləərininrinin qarşısınıqarşısını almağaalmağa çalışırdıçalışırdı..
 17221722--cici ilinilin martındamartında əəfqanlarfqanlar İsfahanıİsfahanı tutub,tutub, şahşah SultanSultan HüseyniHüseyni
taxtdantaxtdan saldıqdansaldıqdan sonrasonra RusiyaRusiya ffəəallaşdıallaşdı vvəə iyununiyunun 1818--ddəə HHəəştştəərxandanrxandan
quruquru vvəə ddəənizniz yoluyolu ililəə AzAzəərbaycanarbaycana yürüşyürüşəə başladıbaşladı..
 II PyotrPyotr CCəənubinubi QafqazınQafqazın xristianxristian əəhalisinhalisinəə elanelan etdietdi kiki,, bubu yürüşdyürüşdəə
mməəqsqsəədd onlarıonları müsmüsəəlmanlman zülmündzülmündəənn xilasxilas etmetməəkdirkdir..
 YürüşYürüş əərrəəffəəsindsindəə -- 17221722--cici ilil iyununiyunun 1515--ddəə AzAzəərbaycanrbaycan dilinddilindəə
"B"Bəəyannamyannaməə"" nnəəşrşr etdiribetdirib ŞirvanaŞirvana göndgöndəərdirdi..
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 ƏƏvvvvəəla,la, RusiyaRusiya iqtisadiyyatınıniqtisadiyyatının AzAzəərbaycanrbaycan xammalınaxammalına böyükböyük ehtiyacıehtiyacı
vardıvardı..
 İkincisiİkincisi ddəə RusiyaRusiya osmanlılarınosmanlıların CCəənubinubi Qafqazda,Qafqazda, XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərdrdəə
möhkmöhkəəmlmləənmnməəkk ccəəhdlhdləərininrinin qarşısınıqarşısını almağaalmağa çalışırdıçalışırdı..
 17221722--cici ilinilin martındamartında əəfqanlarfqanlar İsfahanıİsfahanı tutub,tutub, şahşah SultanSultan HüseyniHüseyni
taxtdantaxtdan saldıqdansaldıqdan sonrasonra RusiyaRusiya ffəəallaşdıallaşdı vvəə iyununiyunun 1818--ddəə HHəəştştəərxandanrxandan
quruquru vvəə ddəənizniz yoluyolu ililəə AzAzəərbaycanarbaycana yürüşyürüşəə başladıbaşladı..
 II PyotrPyotr CCəənubinubi QafqazınQafqazın xristianxristian əəhalisinhalisinəə elanelan etdietdi kiki,, bubu yürüşdyürüşdəə
mməəqsqsəədd onlarıonları müsmüsəəlmanlman zülmündzülmündəənn xilasxilas etmetməəkdirkdir..
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ccəəzalandıracaqzalandıracaq;;
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 II PyotrunPyotrun bubu hiylhiyləəggəərliyirliyi əəhalininhalinin birbir qismininqisminin RusiyayaRusiyaya meylmeyl etmetməəsinsinəə
ssəəbbəəbb olduoldu.. BuBu işdişdəə ermerməənini elçilelçiləəriri ddəə azaz rolrol oynamadıoynamadı..
 17221722--cici ilil avqustunavqustun 2323--ddəə DDəərbrbəəndnd şşəəhhəərininrinin naibinaibi İmamquluİmamqulu bbəəyy qalaqala
açarlarınıaçarlarını II PyotraPyotra ttəəqdimqdim etdietdi..
 BelBeləə birbir vaxtdavaxtda::
1)1) AvropadaAvropada İsveçİsveç ttəərrəəfindfindəənn RusiyayaRusiyaya qarşıqarşı yeniyeni müharibmüharibəə ttəəhlükhlükəəsininsinin

yaranmasıyaranması;;
2)2) OsmanlıOsmanlı dövldövləətinintinin rusrus qoşunlarınınqoşunlarının XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərrəə soxulmasınasoxulmasına

kkəəskinskin etirazetiraz etmetməəsisi;;
3)3) dağlardadağlarda qoşunqoşun toplayantoplayan HacıHacı DavudunDavudun ruslarınrusların irirəəlilliləəmməəsininsinin

qarşısınıqarşısını almağaalmağa hazırlaşmasıhazırlaşması II Pyotru,Pyotru, BakınınBakının işğalınıişğalını MM..MatyuşkinMatyuşkinəə
tapşıraraqtapşıraraq PeterburqaPeterburqa qayıtmağaqayıtmağa mməəcburcbur etdietdi..

 17221722--cici ilinilin dekabrındadekabrında ruslarruslar RRəəştşt şşəəhhəərini,rini, 17231723--cücü ilinilin iyulundaiyulunda BakınıBakını
işğalişğal etdiletdiləərr..
 KnyazKnyaz İİ..BaryatinskiBaryatinski BakınınBakının komendantkomendantıı ttəəyinyin olunduolundu..
 BakıdanBakıdan sonrasonra SalyanSalyan dada işğalişğal edildiedildi..
 17231723--cücü IIII sentyabrınsentyabrın 1212--ddəə IIII TTəəhmasibinhmasibin elçisielçisi İsmayılİsmayıl bbəəyy şahdanşahdan
icazicazəəsizsiz DDəərbrbəənddnddəənn GilanaGilana qqəəddəərr olanolan XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləəririnn RusiyayaRusiyaya
verilmverilməəsisi haqqındahaqqında PeterburqPeterburq müqavilmüqaviləəsinisini imzaladıimzaladı..

 II PyotrunPyotrun bubu hiylhiyləəggəərliyirliyi əəhalininhalinin birbir qismininqisminin RusiyayaRusiyaya meylmeyl etmetməəsinsinəə
ssəəbbəəbb olduoldu.. BuBu işdişdəə ermerməənini elçilelçiləəriri ddəə azaz rolrol oynamadıoynamadı..
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3)3) dağlardadağlarda qoşunqoşun toplayantoplayan HacıHacı DavudunDavudun ruslarınrusların irirəəlilliləəmməəsininsinin

qarşısınıqarşısını almağaalmağa hazırlaşmasıhazırlaşması II Pyotru,Pyotru, BakınınBakının işğalınıişğalını MM..MatyuşkinMatyuşkinəə
tapşıraraqtapşıraraq PeterburqaPeterburqa qayıtmağaqayıtmağa mməəcburcbur etdietdi..

 17221722--cici ilinilin dekabrındadekabrında ruslarruslar RRəəştşt şşəəhhəərini,rini, 17231723--cücü ilinilin iyulundaiyulunda BakınıBakını
işğalişğal etdiletdiləərr..
 KnyazKnyaz İİ..BaryatinskiBaryatinski BakınınBakının komendantkomendantıı ttəəyinyin olunduolundu..
 BakıdanBakıdan sonrasonra SalyanSalyan dada işğalişğal edildiedildi..
 17231723--cücü IIII sentyabrınsentyabrın 1212--ddəə IIII TTəəhmasibinhmasibin elçisielçisi İsmayılİsmayıl bbəəyy şahdanşahdan
icazicazəəsizsiz DDəərbrbəənddnddəənn GilanaGilana qqəəddəərr olanolan XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləəririnn RusiyayaRusiyaya
verilmverilməəsisi haqqındahaqqında PeterburqPeterburq müqavilmüqaviləəsinisini imzaladıimzaladı..

 II PyotrunPyotrun bubu hiylhiyləəggəərliyirliyi əəhalininhalinin birbir qismininqisminin RusiyayaRusiyaya meylmeyl etmetməəsinsinəə
ssəəbbəəbb olduoldu.. BuBu işdişdəə ermerməənini elçilelçiləəriri ddəə azaz rolrol oynamadıoynamadı..
 17221722--cici ilil avqustunavqustun 2323--ddəə DDəərbrbəəndnd şşəəhhəərininrinin naibinaibi İmamquluİmamqulu bbəəyy qalaqala
açarlarınıaçarlarını II PyotraPyotra ttəəqdimqdim etdietdi..
 BelBeləə birbir vaxtdavaxtda::
1)1) AvropadaAvropada İsveçİsveç ttəərrəəfindfindəənn RusiyayaRusiyaya qarşıqarşı yeniyeni müharibmüharibəə ttəəhlükhlükəəsininsinin

yaranmasıyaranması;;
2)2) OsmanlıOsmanlı dövldövləətinintinin rusrus qoşunlarınınqoşunlarının XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərrəə soxulmasınasoxulmasına

kkəəskinskin etirazetiraz etmetməəsisi;;
3)3) dağlardadağlarda qoşunqoşun toplayantoplayan HacıHacı DavudunDavudun ruslarınrusların irirəəlilliləəmməəsininsinin

qarşısınıqarşısını almağaalmağa hazırlaşmasıhazırlaşması II Pyotru,Pyotru, BakınınBakının işğalınıişğalını MM..MatyuşkinMatyuşkinəə
tapşıraraqtapşıraraq PeterburqaPeterburqa qayıtmağaqayıtmağa mməəcburcbur etdietdi..

 17221722--cici ilinilin dekabrındadekabrında ruslarruslar RRəəştşt şşəəhhəərini,rini, 17231723--cücü ilinilin iyulundaiyulunda BakınıBakını
işğalişğal etdiletdiləərr..
 KnyazKnyaz İİ..BaryatinskiBaryatinski BakınınBakının komendantkomendantıı ttəəyinyin olunduolundu..
 BakıdanBakıdan sonrasonra SalyanSalyan dada işğalişğal edildiedildi..
 17231723--cücü IIII sentyabrınsentyabrın 1212--ddəə IIII TTəəhmasibinhmasibin elçisielçisi İsmayılİsmayıl bbəəyy şahdanşahdan
icazicazəəsizsiz DDəərbrbəənddnddəənn GilanaGilana qqəəddəərr olanolan XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləəririnn RusiyayaRusiyaya
verilmverilməəsisi haqqındahaqqında PeterburqPeterburq müqavilmüqaviləəsinisini imzaladıimzaladı..

17



 RusiyaRusiya bununbunun əəvvəəzindzindəə əəfqanlarlafqanlarla müharibmüharibəəddəə SSəəffəəvivi şahınaşahına yardımyardım
ededəəccəəyiniyini vvəədd etdietdi..
 BelBeləəlikllikləə,, 17221722--17231723--cücü illilləərr XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəninnin RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn
işğalınınişğalının birincibirinci mməərhrhəəlləəsisi olduoldu..

İstanbulİstanbul müqavilmüqaviləəsisi..
 CCəənubinubi QafqazQafqaz Rusiya,Rusiya, SSəəffəəvi,vi, OsmanlıOsmanlı dövldövləətltləəriri arasındaarasında
ziddiyyziddiyyəətltləərinrin düyündüyün nöqtnöqtəəsinsinəə çevrildiçevrildi..
 İngiltİngiltəərrəə vvəə FransaFransa dada RusiyanınRusiyanın CCəənubinubi QafqazdaQafqazda güclgücləənmnməəsindsindəənn
narazınarazı idilidiləərr..
 BelBeləə birbir şşəəraitdraitdəə OsmanlıOsmanlı RusiyanınRusiyanın CCəənubinubi Qafqaz,Qafqaz, xüsusilxüsusiləə ddəə BakıdaBakıda
möhkmöhkəəmlmləənmnməəsininsinin qarşısınıqarşısını almaqalmaq mməəqsqsəədildiləə hhəərrəəkkəəttəə keçdikeçdi..
 17241724--cücü ilil iyununiyunun 1212--ddəə İstanbuldaİstanbulda RusiyaRusiya -- OsmanlıOsmanlı müqavilmüqaviləəsisi
imzalandıimzalandı..
 RusiyaRusiya PeterburqPeterburq müqavilmüqaviləəsininsinin şşəərtlrtləərininrinin (D(Dəərbrbəənd,nd, Bakı,Bakı, Salyan,Salyan,
LLəənknkəəran,ran, RRəəştşt vvəə ƏƏnznzəəlininlinin RusiyayaRusiyaya keçmkeçməəsini)sini) OsmanlıOsmanlı ttəərrəəfindfindəənn
ttəəsdiqsdiq edilmedilməəsinsinəə nailnail olduoldu..
 XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərr istisnaistisna olmaqlaolmaqla bütünbütün AzAzəərbaycanrbaycan isisəə osmanlılaraosmanlılara
keçdikeçdi.. HacıHacı DavudDavud osmanlılarınosmanlıların himayhimayəəsisi altındaaltında olanolan yarımmüstyarımmüstəəqilqil
ŞirvanŞirvan xanlığıxanlığınınnın hakimihakimi ttəəsdiqsdiq edildiedildi..

 RusiyaRusiya bununbunun əəvvəəzindzindəə əəfqanlarlafqanlarla müharibmüharibəəddəə SSəəffəəvivi şahınaşahına yardımyardım
ededəəccəəyiniyini vvəədd etdietdi..
 BelBeləəlikllikləə,, 17221722--17231723--cücü illilləərr XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəninnin RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn
işğalınınişğalının birincibirinci mməərhrhəəlləəsisi olduoldu..

İstanbulİstanbul müqavilmüqaviləəsisi..
 CCəənubinubi QafqazQafqaz Rusiya,Rusiya, SSəəffəəvi,vi, OsmanlıOsmanlı dövldövləətltləəriri arasındaarasında
ziddiyyziddiyyəətltləərinrin düyündüyün nöqtnöqtəəsinsinəə çevrildiçevrildi..
 İngiltİngiltəərrəə vvəə FransaFransa dada RusiyanınRusiyanın CCəənubinubi QafqazdaQafqazda güclgücləənmnməəsindsindəənn
narazınarazı idilidiləərr..
 BelBeləə birbir şşəəraitdraitdəə OsmanlıOsmanlı RusiyanınRusiyanın CCəənubinubi Qafqaz,Qafqaz, xüsusilxüsusiləə ddəə BakıdaBakıda
möhkmöhkəəmlmləənmnməəsininsinin qarşısınıqarşısını almaqalmaq mməəqsqsəədildiləə hhəərrəəkkəəttəə keçdikeçdi..
 17241724--cücü ilil iyununiyunun 1212--ddəə İstanbuldaİstanbulda RusiyaRusiya -- OsmanlıOsmanlı müqavilmüqaviləəsisi
imzalandıimzalandı..
 RusiyaRusiya PeterburqPeterburq müqavilmüqaviləəsininsinin şşəərtlrtləərininrinin (D(Dəərbrbəənd,nd, Bakı,Bakı, Salyan,Salyan,
LLəənknkəəran,ran, RRəəştşt vvəə ƏƏnznzəəlininlinin RusiyayaRusiyaya keçmkeçməəsini)sini) OsmanlıOsmanlı ttəərrəəfindfindəənn
ttəəsdiqsdiq edilmedilməəsinsinəə nailnail olduoldu..
 XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərr istisnaistisna olmaqlaolmaqla bütünbütün AzAzəərbaycanrbaycan isisəə osmanlılaraosmanlılara
keçdikeçdi.. HacıHacı DavudDavud osmanlılarınosmanlıların himayhimayəəsisi altındaaltında olanolan yarımmüstyarımmüstəəqilqil
ŞirvanŞirvan xanlığıxanlığınınnın hakimihakimi ttəəsdiqsdiq edildiedildi..

 RusiyaRusiya bununbunun əəvvəəzindzindəə əəfqanlarlafqanlarla müharibmüharibəəddəə SSəəffəəvivi şahınaşahına yardımyardım
ededəəccəəyiniyini vvəədd etdietdi..
 BelBeləəlikllikləə,, 17221722--17231723--cücü illilləərr XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəninnin RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn
işğalınınişğalının birincibirinci mməərhrhəəlləəsisi olduoldu..

İstanbulİstanbul müqavilmüqaviləəsisi..
 CCəənubinubi QafqazQafqaz Rusiya,Rusiya, SSəəffəəvi,vi, OsmanlıOsmanlı dövldövləətltləəriri arasındaarasında
ziddiyyziddiyyəətltləərinrin düyündüyün nöqtnöqtəəsinsinəə çevrildiçevrildi..
 İngiltİngiltəərrəə vvəə FransaFransa dada RusiyanınRusiyanın CCəənubinubi QafqazdaQafqazda güclgücləənmnməəsindsindəənn
narazınarazı idilidiləərr..
 BelBeləə birbir şşəəraitdraitdəə OsmanlıOsmanlı RusiyanınRusiyanın CCəənubinubi Qafqaz,Qafqaz, xüsusilxüsusiləə ddəə BakıdaBakıda
möhkmöhkəəmlmləənmnməəsininsinin qarşısınıqarşısını almaqalmaq mməəqsqsəədildiləə hhəərrəəkkəəttəə keçdikeçdi..
 17241724--cücü ilil iyununiyunun 1212--ddəə İstanbuldaİstanbulda RusiyaRusiya -- OsmanlıOsmanlı müqavilmüqaviləəsisi
imzalandıimzalandı..
 RusiyaRusiya PeterburqPeterburq müqavilmüqaviləəsininsinin şşəərtlrtləərininrinin (D(Dəərbrbəənd,nd, Bakı,Bakı, Salyan,Salyan,
LLəənknkəəran,ran, RRəəştşt vvəə ƏƏnznzəəlininlinin RusiyayaRusiyaya keçmkeçməəsini)sini) OsmanlıOsmanlı ttəərrəəfindfindəənn
ttəəsdiqsdiq edilmedilməəsinsinəə nailnail olduoldu..
 XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərr istisnaistisna olmaqlaolmaqla bütünbütün AzAzəərbaycanrbaycan isisəə osmanlılaraosmanlılara
keçdikeçdi.. HacıHacı DavudDavud osmanlılarınosmanlıların himayhimayəəsisi altındaaltında olanolan yarımmüstyarımmüstəəqilqil
ŞirvanŞirvan xanlığıxanlığınınnın hakimihakimi ttəəsdiqsdiq edildiedildi..
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AzAzəərbaycanda Osmanlı idarrbaycanda Osmanlı idarəə üsulu.üsulu.
 İstanbulİstanbul müqavilmüqaviləəsinisini reallaşdırmağareallaşdırmağa başlayanbaşlayan osmanlılarosmanlılar 17251725--cici ildildəə
TTəəbrizi,brizi, GGəəncncəənini vvəə işğalişğal zonasınazonasına daxildaxil olmayanolmayan ƏƏrdrdəəbilibili tutdulartutdular..
 OnlarOnlar AzAzəərbaycanırbaycanı vilayvilayəətltləərr -- sancaqlarsancaqlar -- mahallarmahallar -- nahiynahiyəəlləərr şşəəklindklindəə
hhəərbirbi-- inzibatiinzibati vahidlvahidləərrəə böldülböldüləərr.. SancaqbSancaqbəəyilyiləər,r, naiblnaibləərr vvəə kkəəndxudalarndxudalar
yerliyerli feodallardanfeodallardan ttəəyinyin olunurduolunurdu..
 KürdKürdəənn şimaldakışimaldakı torpaqlarıntorpaqların xüsusixüsusi statusustatusu vardıvardı.. İstanbulİstanbul
müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə,, osmanlılarosmanlılar bubu əərazilraziləərdrdəə hhəərbirbi qüvvqüvvəə saxlayasaxlaya bilmbilməəzdizdi..
BuBu yerlyerləərr (Ş(Şəəki,ki, ƏƏrrəəş,ş, Qax)Qax) yerliyerli hakimlhakimləərr ttəərrəəfindfindəənn idaridarəə olunurduolunurdu..
 OsmanlılaraOsmanlılara müqavimmüqaviməətt göstgöstəərmişrmiş feodallarınfeodalların mülklmülkləəriri alınır,alınır, dövldövləətt
torpaqlarınatorpaqlarına çevrilirdiçevrilirdi.. OnlaraOnlara xidmxidməətt ededəənn yerliyerli feodallarafeodallara isisəə dövldövləətt
torpaqlarındantorpaqlarından "b"bəəylik"ylik" vvəə "ağalıq""ağalıq" adlananadlanan şşəərtirti torpaqtorpaq verilirdiverilirdi..
 BBəəzzəənn vergilvergiləərinrin toplanmasındatoplanmasında müqatimüqatiəə (dövl(dövləəttəə mümüəəyyyyəənn miqdardamiqdarda
pulpul ödödəəmməəkk müqabilindmüqabilindəə ayrıayrı--ayrıayrı şşəəxslxsləərrəə verilveriləənn vergivergi toplamatoplama hüququ)hüququ)
ttəətbiqtbiq olunurduolunurdu..
OsmanlılarOsmanlılar TTəəbriz,briz, ƏƏrdrdəəbilbil vvəə GGəəncncəə şşəəhhəərlrləərininrinin bbəərpasınarpasına xüsusixüsusi
diqqdiqqəətt yetirirdilyetirirdiləərr..
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AzAzəərbaycanda Rusiya idarrbaycanda Rusiya idarəə üsuluüsulu

 RuslarRuslar tutduqlarıtutduqları əərazidrazidəə ilkilk əəvvvvəəll komendantkomendant idaridarəə üsuluüsulu
yaratdılaryaratdılar..
 SonraSonra mahalmahal--nahiynahiyəə bölgüsübölgüsü ttəətbiqtbiq edildiedildi..
MahallarıMahalları darğalar,darğalar, nahiynahiyəəlləəriri yüzbaşılar,yüzbaşılar, kkəəndlndləəriri kkəəndxudandxuda vvəə
kovxalarkovxalar idaridarəə edirdiedirdi..
 II PyotrPyotr XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərinrin ttəəbiibii ssəərvrvəətltləərininrinin öyröyrəənilmnilməəsisi haqqındahaqqında
ffəərmanrman verdiverdi..
 17241724--cücü ildildəə verilveriləənn ffəərmanlarmanla II PyotrPyotr ermerməənilniləəriri XXəəzzəəryanıryanı əəyalyaləətltləərdrdəə
tutulantutulan ististəənilniləənn əərazidrazidəə yerlyerləəşdirmşdirməəkk göstgöstəərişirişi verdiverdi..
 ErmErməənilniləərinrin ŞirvanŞirvan bölgbölgəəsindsindəə mməəskunlaşmasıskunlaşması dada mməəhzhz bubu dövrdövrəə
ttəəsadüfsadüf ediredir..
 RuslarRuslar KürünKürün mməənsnsəəbindbindəə PeterburqPeterburq kimikimi şşəəhhəərr salmaqsalmaq ististəəyirdilyirdiləərr..
 AzAzəərbaycandanrbaycandan RusiyayaRusiyaya neft,neft, xamxam ipipəək,k, RusiyadanRusiyadan AzAzəərbaycanarbaycana isisəə
kkəətan,tan, mahudmahud daşınırdıdaşınırdı..
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AzAzəərbaycan Nadirin hakimiyyrbaycan Nadirin hakimiyyəəti dövründti dövründəə..
 ƏƏfqanfqan tayfalarınıtayfalarını İsfahandanİsfahandan qovanqovan NadirNadir xanxan ƏƏfşarfşar 17301730--cucu ildildəə
osmanlılaraosmanlılara qarşıqarşı hhəərbirbi əəmməəliyyataliyyata başlayaraqbaşlayaraq Marağa,Marağa, ƏƏrdrdəəbilbil vvəə TTəəbrizibrizi
azadazad etdietdi..
 17301730--ouou ildildəə NadirinNadirin OsmanlıOsmanlı üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəəsindsindəənn sonrasonra RusiyaRusiya
ehtiyatlıehtiyatlı siyassiyasəətt yeridyeridəərrəəkk SSəəffəəvilviləərlrləə münasibmünasibəətltləəriri ggəərginlrginləəşdirmşdirməəmməəkk
üçünüçün 17321732--cici ilinilin yanvarındayanvarında RRəəştşt şşəəhhəərindrindəə SSəəffəəvilviləərlrləə müqavilmüqaviləə imzalaimzaladıdı..
MüqavilMüqaviləəyyəə əəsassasəənn RusiyaRusiya KürdKürdəənn ccəənubdakınubdakı XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləəriri SSəəffəəvivi
dövldövləətintinəə qaytardıqaytardı,, SSəəffəəvilviləərr isisəə osmanlılarıosmanlıları bubu yerlyerləərrəə buraxmamağıburaxmamağı vvəə rusrus
tacirltacirləəriri üçünüçün güzgüzəəştlştləərr etmetməəyiyi öhdöhdəəsinsinəə götürdügötürdü..
 SSəəffəəvivi şahışahı IIII TTəəhmasibhmasib özöz nüfuzununüfuzunu qaldırmaqqaldırmaq üçünüçün osmanlılaraosmanlılara qarşıqarşı
əəmməəliyyatlaraliyyatlara başlayaraqbaşlayaraq ÜçmüÜçmüəədzindzin yaxınlığındayaxınlığında qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
 AncaqAncaq İrİrəəvanvan yaxınlığındayaxınlığında onuonu mməəğlubğlub ededəənn osmanlılarosmanlılar Urmiya,Urmiya, TTəəbrizbriz
vvəə ƏƏrdrdəəbilibili əəlləə keçirdilkeçirdiləərr..
 17321732--cici ilinilin yanvarındayanvarında IIII TTəəhmasibhmasib KirmanşahdaKirmanşahda osmanlılarfaosmanlılarfa sülhsülh
bağladıbağladı.. SülhünSülhün şşəərtlrtləərinrinəə görgörəə,, İrİrəəvan,van, GGəəncncəə,, Şamaxı,Şamaxı, ŞirvanŞirvan bölgbölgəəlləəriri
OsmanlıdaOsmanlıda qaldıqaldı.. HHəəmməədan,dan, Kirmanşah,Kirmanşah, ƏƏrdrdəəbilbil vvəə TTəəbrizbriz isisəə SSəəffəəvilviləərrəə
qaytarıldıqaytarıldı.. ArazAraz çayıçayı ikiiki dövldövləətt arasındaarasında ssəərhrhəədd olmalıolmalı idiidi..
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MüqavilMüqaviləəyyəə əəsassasəənn RusiyaRusiya KürdKürdəənn ccəənubdakınubdakı XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləəriri SSəəffəəvivi
dövldövləətintinəə qaytardıqaytardı,, SSəəffəəvilviləərr isisəə osmanlılarıosmanlıları bubu yerlyerləərrəə buraxmamağıburaxmamağı vvəə rusrus
tacirltacirləəriri üçünüçün güzgüzəəştlştləərr etmetməəyiyi öhdöhdəəsinsinəə götürdügötürdü..
 SSəəffəəvivi şahışahı IIII TTəəhmasibhmasib özöz nüfuzununüfuzunu qaldırmaqqaldırmaq üçünüçün osmanlılaraosmanlılara qarşıqarşı
əəmməəliyyatlaraliyyatlara başlayaraqbaşlayaraq ÜçmüÜçmüəədzindzin yaxınlığındayaxınlığında qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
 AncaqAncaq İrİrəəvanvan yaxınlığındayaxınlığında onuonu mməəğlubğlub ededəənn osmanlılarosmanlılar Urmiya,Urmiya, TTəəbrizbriz
vvəə ƏƏrdrdəəbilibili əəlləə keçirdilkeçirdiləərr..
 17321732--cici ilinilin yanvarındayanvarında IIII TTəəhmasibhmasib KirmanşahdaKirmanşahda osmanlılarfaosmanlılarfa sülhsülh
bağladıbağladı.. SülhünSülhün şşəərtlrtləərinrinəə görgörəə,, İrİrəəvan,van, GGəəncncəə,, Şamaxı,Şamaxı, ŞirvanŞirvan bölgbölgəəlləəriri
OsmanlıdaOsmanlıda qaldıqaldı.. HHəəmməədan,dan, Kirmanşah,Kirmanşah, ƏƏrdrdəəbilbil vvəə TTəəbrizbriz isisəə SSəəffəəvilviləərrəə
qaytarıldıqaytarıldı.. ArazAraz çayıçayı ikiiki dövldövləətt arasındaarasında ssəərhrhəədd olmalıolmalı idiidi..
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 XorasandanXorasandan qayıdanqayıdan NadirNadir xanxan 17321732--cici ilinilin avqustundaavqustunda IIII TTəəhmasibihmasibi
taxtdantaxtdan salaraqsalaraq onunonun oğluoğlu AbbasAbbas MirzMirzəənini IIIIII AbbasAbbas adıadı ililəə şahşah elanelan etdietdi..
FaktikiFaktiki olaraqolaraq IIIIII AbbasınAbbasın ((17331733--17361736)) qqəəyyumuyyumu kimikimi hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə alanalan
NadirNadir xanxan ilkilk növbnövbəəddəə KirmanşahKirmanşah müqavilmüqaviləəsinisini lləəğvğv edib,edib, 17231723--cücü ildildəənn
sonrasonra osmanlılarınosmanlıların tutduğututduğu əərazilraziləəriri boşaltmağıboşaltmağı ttəəlləəbb etdietdi..
 OnlarınOnların rrəədddd cavabıcavabı müharibmüharibəəyyəə ssəəbbəəbb olduoldu.. 17331733--cücü ilinilin yanvarındayanvarında
osmanlılarıosmanlıları ağırağır mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradanuğradan NadirNadir xanınxanın bağladığıbağladığı BağdadBağdad
müqavilmüqaviləəsisinnəə görgörəə,, osmanlılarosmanlılar onon ildildəə tutduqlarıtutduqları SSəəffəəvivi əərazilraziləərinirini ttəərkrk
etmetməəlili idilidiləərr..
 17341734--cücü ildildəə ŞirvanŞirvan azadazad edildiedildi.. 17341734--cücü ildildəə ŞamaxınıŞamaxını tutantutan NadirNadir əəhalinihalini
"Yeni"Yeni Şamaxı"Şamaxı" adlananadlanan AğsuyaAğsuya köçürdüköçürdü.. OsmanlılarınOsmanlıların ŞirvandakıŞirvandakı vassalıvassalı
SurxaySurxay xanxan QazıqumuğaQazıqumuğa qaçdıqaçdı..
 17351735--cici ilinilin əəvvvvəəlllləərindrindəə NadirNadir GGəəncncəənini ddəə osmanlılardanosmanlılardan aldıaldı vvəə ruslardanruslardan
XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərdrdəənn çıxmalarınıçıxmalarını ttəəlləəbb etdietdi..
 17351735--cici ilinilin NovruzNovruz bayramıbayramı günügünü imzalananimzalanan GGəəncncəə müqavilmüqaviləəsisinnəə görgörəə,,
ruslarruslar XXəəzzəəryanıryanı vilayvilayəətltləəriri tamamiltamamiləə ttəərkrk etmetməəlili idiidi..
 17351735--cici ilinilin iyunundaiyununda ÜçmüÜçmüəədzindzininin şimalşimal--şşəərqindrqindəə OsmanlıOsmanlı qoşununuqoşununu
tamtam mməəğlubğlub ededəənn NadirNadir xanxan onlarıonları ilinilin sonunasonuna kimikimi bütünbütün CCəənubinubi
QafqazdanQafqazdan çıxartdıçıxartdı..

 XorasandanXorasandan qayıdanqayıdan NadirNadir xanxan 17321732--cici ilinilin avqustundaavqustunda IIII TTəəhmasibihmasibi
taxtdantaxtdan salaraqsalaraq onunonun oğluoğlu AbbasAbbas MirzMirzəənini IIIIII AbbasAbbas adıadı ililəə şahşah elanelan etdietdi..
FaktikiFaktiki olaraqolaraq IIIIII AbbasınAbbasın ((17331733--17361736)) qqəəyyumuyyumu kimikimi hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə alanalan
NadirNadir xanxan ilkilk növbnövbəəddəə KirmanşahKirmanşah müqavilmüqaviləəsinisini lləəğvğv edib,edib, 17231723--cücü ildildəənn
sonrasonra osmanlılarınosmanlıların tutduğututduğu əərazilraziləəriri boşaltmağıboşaltmağı ttəəlləəbb etdietdi..
 OnlarınOnların rrəədddd cavabıcavabı müharibmüharibəəyyəə ssəəbbəəbb olduoldu.. 17331733--cücü ilinilin yanvarındayanvarında
osmanlılarıosmanlıları ağırağır mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradanuğradan NadirNadir xanınxanın bağladığıbağladığı BağdadBağdad
müqavilmüqaviləəsisinnəə görgörəə,, osmanlılarosmanlılar onon ildildəə tutduqlarıtutduqları SSəəffəəvivi əərazilraziləərinirini ttəərkrk
etmetməəlili idilidiləərr..
 17341734--cücü ildildəə ŞirvanŞirvan azadazad edildiedildi.. 17341734--cücü ildildəə ŞamaxınıŞamaxını tutantutan NadirNadir əəhalinihalini
"Yeni"Yeni Şamaxı"Şamaxı" adlananadlanan AğsuyaAğsuya köçürdüköçürdü.. OsmanlılarınOsmanlıların ŞirvandakıŞirvandakı vassalıvassalı
SurxaySurxay xanxan QazıqumuğaQazıqumuğa qaçdıqaçdı..
 17351735--cici ilinilin əəvvvvəəlllləərindrindəə NadirNadir GGəəncncəənini ddəə osmanlılardanosmanlılardan aldıaldı vvəə ruslardanruslardan
XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərdrdəənn çıxmalarınıçıxmalarını ttəəlləəbb etdietdi..
 17351735--cici ilinilin NovruzNovruz bayramıbayramı günügünü imzalananimzalanan GGəəncncəə müqavilmüqaviləəsisinnəə görgörəə,,
ruslarruslar XXəəzzəəryanıryanı vilayvilayəətltləəriri tamamiltamamiləə ttəərkrk etmetməəlili idiidi..
 17351735--cici ilinilin iyunundaiyununda ÜçmüÜçmüəədzindzininin şimalşimal--şşəərqindrqindəə OsmanlıOsmanlı qoşununuqoşununu
tamtam mməəğlubğlub ededəənn NadirNadir xanxan onlarıonları ilinilin sonunasonuna kimikimi bütünbütün CCəənubinubi
QafqazdanQafqazdan çıxartdıçıxartdı..

 XorasandanXorasandan qayıdanqayıdan NadirNadir xanxan 17321732--cici ilinilin avqustundaavqustunda IIII TTəəhmasibihmasibi
taxtdantaxtdan salaraqsalaraq onunonun oğluoğlu AbbasAbbas MirzMirzəənini IIIIII AbbasAbbas adıadı ililəə şahşah elanelan etdietdi..
FaktikiFaktiki olaraqolaraq IIIIII AbbasınAbbasın ((17331733--17361736)) qqəəyyumuyyumu kimikimi hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə alanalan
NadirNadir xanxan ilkilk növbnövbəəddəə KirmanşahKirmanşah müqavilmüqaviləəsinisini lləəğvğv edib,edib, 17231723--cücü ildildəənn
sonrasonra osmanlılarınosmanlıların tutduğututduğu əərazilraziləəriri boşaltmağıboşaltmağı ttəəlləəbb etdietdi..
 OnlarınOnların rrəədddd cavabıcavabı müharibmüharibəəyyəə ssəəbbəəbb olduoldu.. 17331733--cücü ilinilin yanvarındayanvarında
osmanlılarıosmanlıları ağırağır mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradanuğradan NadirNadir xanınxanın bağladığıbağladığı BağdadBağdad
müqavilmüqaviləəsisinnəə görgörəə,, osmanlılarosmanlılar onon ildildəə tutduqlarıtutduqları SSəəffəəvivi əərazilraziləərinirini ttəərkrk
etmetməəlili idilidiləərr..
 17341734--cücü ildildəə ŞirvanŞirvan azadazad edildiedildi.. 17341734--cücü ildildəə ŞamaxınıŞamaxını tutantutan NadirNadir əəhalinihalini
"Yeni"Yeni Şamaxı"Şamaxı" adlananadlanan AğsuyaAğsuya köçürdüköçürdü.. OsmanlılarınOsmanlıların ŞirvandakıŞirvandakı vassalıvassalı
SurxaySurxay xanxan QazıqumuğaQazıqumuğa qaçdıqaçdı..
 17351735--cici ilinilin əəvvvvəəlllləərindrindəə NadirNadir GGəəncncəənini ddəə osmanlılardanosmanlılardan aldıaldı vvəə ruslardanruslardan
XXəəzzəəryanıryanı bölgbölgəəlləərdrdəənn çıxmalarınıçıxmalarını ttəəlləəbb etdietdi..
 17351735--cici ilinilin NovruzNovruz bayramıbayramı günügünü imzalananimzalanan GGəəncncəə müqavilmüqaviləəsisinnəə görgörəə,,
ruslarruslar XXəəzzəəryanıryanı vilayvilayəətltləəriri tamamiltamamiləə ttəərkrk etmetməəlili idiidi..
 17351735--cici ilinilin iyunundaiyununda ÜçmüÜçmüəədzindzininin şimalşimal--şşəərqindrqindəə OsmanlıOsmanlı qoşununuqoşununu
tamtam mməəğlubğlub ededəənn NadirNadir xanxan onlarıonları ilinilin sonunasonuna kimikimi bütünbütün CCəənubinubi
QafqazdanQafqazdan çıxartdıçıxartdı..
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 17361736--cıcı ilinilin martındamartında SuqovuşandaSuqovuşanda toplanantoplanan qurultaydaqurultayda NadirNadir xanxan şahşah
elanelan edildiedildi..
 BununlaBununla dada SSəəffəəvilviləərr sülalsülaləəsininsinin hakimiyyhakimiyyəətintinəə sonson qoyulduqoyuldu..
 NadirinNadirin şahşah elanelan edilmedilməəsinsinəə qarşıqarşı çıxançıxan ZiyadoğlularZiyadoğlular adıadı ililəə mməəşhurşhur olanolan
GGəəncncəə xanlarıxanları ccəəzalandırıldı,zalandırıldı, QarabağınQarabağın 3232--lləər,r, KKəəbirlibirli vvəə CavanşirCavanşir tayfalarıtayfaları
XorasanaXorasana sürgünsürgün edildiledildiləərr..
 QarabağQarabağ mməəlikliklliklikləəriri GGəəncncəə bbəəylyləərbrbəəyiliyinyiliyinəə,, QazaxQazax vvəə BorçalıBorçalı mahallarımahalları
KartliKartli hakimliyinhakimliyinəə tabetabe edildiedildi..
 NadirNadir şahşah Şirvan,Şirvan, Qarabağ,Qarabağ, ÇuxursÇuxursəədd vvəə TTəəbrizbriz bbəəylyləərbrbəəyiliklyilikləərinirini
birlbirləəşdirşdirəərrəəkk AzAzəərbaycanrbaycan adıadı altındaaltında vahidvahid inzibatiinzibati bölgübölgü yaratdıyaratdı..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın mməərkrkəəzizi TTəəbriz,briz, hakimihakimi isisəə NaNadirdir şahınşahın qardaşıqardaşı İbrahimİbrahim
xanxan olduoldu..
 NadirNadir şahşah hakimiyyhakimiyyəətinintinin ilkilk dövründdövründəə vergivergi toplanmasıtoplanması işiniişini qaydayaqaydaya
salmaqsalmaq üçünüçün yeniyeni vvəəzifzifəə bölgüsübölgüsü apardıapardı.. VVəəzifzifəəlləərrəə seçilseçiləənlnləərr arasındaarasında əəfşarfşar--
türktürk tayfalarıtayfalarındanndan olanlarolanlar üstünlüküstünlük ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. NNəəticticəəddəə dövldövləətintin ggəəliriliri
xeylixeyli artdıartdı..
 ŞahınŞahın əəmrimri ililəə rrəəiyyiyyəətintin hhəərbirbi xidmxidməəttəə çağırılmasıçağırılması əəhalininhalinin vvəəziyyziyyəətinitini
ağırlaşdırdıağırlaşdırdı..
 17371737--cici ildildəə AstaradaAstarada 66 minmin kkəəndlindli zorlazorla ssəəffəərbrbəərliyrliyəə alındıalındı..

 17361736--cıcı ilinilin martındamartında SuqovuşandaSuqovuşanda toplanantoplanan qurultaydaqurultayda NadirNadir xanxan şahşah
elanelan edildiedildi..
 BununlaBununla dada SSəəffəəvilviləərr sülalsülaləəsininsinin hakimiyyhakimiyyəətintinəə sonson qoyulduqoyuldu..
 NadirinNadirin şahşah elanelan edilmedilməəsinsinəə qarşıqarşı çıxançıxan ZiyadoğlularZiyadoğlular adıadı ililəə mməəşhurşhur olanolan
GGəəncncəə xanlarıxanları ccəəzalandırıldı,zalandırıldı, QarabağınQarabağın 3232--lləər,r, KKəəbirlibirli vvəə CavanşirCavanşir tayfalarıtayfaları
XorasanaXorasana sürgünsürgün edildiledildiləərr..
 QarabağQarabağ mməəlikliklliklikləəriri GGəəncncəə bbəəylyləərbrbəəyiliyinyiliyinəə,, QazaxQazax vvəə BorçalıBorçalı mahallarımahalları
KartliKartli hakimliyinhakimliyinəə tabetabe edildiedildi..
 NadirNadir şahşah Şirvan,Şirvan, Qarabağ,Qarabağ, ÇuxursÇuxursəədd vvəə TTəəbrizbriz bbəəylyləərbrbəəyiliklyilikləərinirini
birlbirləəşdirşdirəərrəəkk AzAzəərbaycanrbaycan adıadı altındaaltında vahidvahid inzibatiinzibati bölgübölgü yaratdıyaratdı..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın mməərkrkəəzizi TTəəbriz,briz, hakimihakimi isisəə NaNadirdir şahınşahın qardaşıqardaşı İbrahimİbrahim
xanxan olduoldu..
 NadirNadir şahşah hakimiyyhakimiyyəətinintinin ilkilk dövründdövründəə vergivergi toplanmasıtoplanması işiniişini qaydayaqaydaya
salmaqsalmaq üçünüçün yeniyeni vvəəzifzifəə bölgüsübölgüsü apardıapardı.. VVəəzifzifəəlləərrəə seçilseçiləənlnləərr arasındaarasında əəfşarfşar--
türktürk tayfalarıtayfalarındanndan olanlarolanlar üstünlüküstünlük ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. NNəəticticəəddəə dövldövləətintin ggəəliriliri
xeylixeyli artdıartdı..
 ŞahınŞahın əəmrimri ililəə rrəəiyyiyyəətintin hhəərbirbi xidmxidməəttəə çağırılmasıçağırılması əəhalininhalinin vvəəziyyziyyəətinitini
ağırlaşdırdıağırlaşdırdı..
 17371737--cici ildildəə AstaradaAstarada 66 minmin kkəəndlindli zorlazorla ssəəffəərbrbəərliyrliyəə alındıalındı..

 17361736--cıcı ilinilin martındamartında SuqovuşandaSuqovuşanda toplanantoplanan qurultaydaqurultayda NadirNadir xanxan şahşah
elanelan edildiedildi..
 BununlaBununla dada SSəəffəəvilviləərr sülalsülaləəsininsinin hakimiyyhakimiyyəətintinəə sonson qoyulduqoyuldu..
 NadirinNadirin şahşah elanelan edilmedilməəsinsinəə qarşıqarşı çıxançıxan ZiyadoğlularZiyadoğlular adıadı ililəə mməəşhurşhur olanolan
GGəəncncəə xanlarıxanları ccəəzalandırıldı,zalandırıldı, QarabağınQarabağın 3232--lləər,r, KKəəbirlibirli vvəə CavanşirCavanşir tayfalarıtayfaları
XorasanaXorasana sürgünsürgün edildiledildiləərr..
 QarabağQarabağ mməəlikliklliklikləəriri GGəəncncəə bbəəylyləərbrbəəyiliyinyiliyinəə,, QazaxQazax vvəə BorçalıBorçalı mahallarımahalları
KartliKartli hakimliyinhakimliyinəə tabetabe edildiedildi..
 NadirNadir şahşah Şirvan,Şirvan, Qarabağ,Qarabağ, ÇuxursÇuxursəədd vvəə TTəəbrizbriz bbəəylyləərbrbəəyiliklyilikləərinirini
birlbirləəşdirşdirəərrəəkk AzAzəərbaycanrbaycan adıadı altındaaltında vahidvahid inzibatiinzibati bölgübölgü yaratdıyaratdı..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın mməərkrkəəzizi TTəəbriz,briz, hakimihakimi isisəə NaNadirdir şahınşahın qardaşıqardaşı İbrahimİbrahim
xanxan olduoldu..
 NadirNadir şahşah hakimiyyhakimiyyəətinintinin ilkilk dövründdövründəə vergivergi toplanmasıtoplanması işiniişini qaydayaqaydaya
salmaqsalmaq üçünüçün yeniyeni vvəəzifzifəə bölgüsübölgüsü apardıapardı.. VVəəzifzifəəlləərrəə seçilseçiləənlnləərr arasındaarasında əəfşarfşar--
türktürk tayfalarıtayfalarındanndan olanlarolanlar üstünlüküstünlük ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. NNəəticticəəddəə dövldövləətintin ggəəliriliri
xeylixeyli artdıartdı..
 ŞahınŞahın əəmrimri ililəə rrəəiyyiyyəətintin hhəərbirbi xidmxidməəttəə çağırılmasıçağırılması əəhalininhalinin vvəəziyyziyyəətinitini
ağırlaşdırdıağırlaşdırdı..
 17371737--cici ildildəə AstaradaAstarada 66 minmin kkəəndlindli zorlazorla ssəəffəərbrbəərliyrliyəə alındıalındı..
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Nadir şaha qarşı üsyanlar.Nadir şaha qarşı üsyanlar.
 AğırAğır vergivergi siyassiyasəəti,ti, yerliyerli feodallarınfeodalların zülmüzülmü əəhalininhalinin varvar--yoxdanyoxdan çıxmasınaçıxmasına vvəə
onlarınonların kkəəndlndləərdrdəənn qaçmasınaqaçmasına ssəəbbəəbb olduoldu..
17341734--cücü ildildəə AstaraAstaranınnın acac--yalavacyalavac kkəəndlilndliləəriri ayağaayağa qalxdılarqalxdılar.. AzAz sonrasonra ŞŞəəkininkinin

BilBiləəcikcik kkəəndi,ndi, sonrasonra isisəə qonşuqonşu CCəənik,nik, TalaTala vvəə CarCar kkəəndlndləəriri üsyanüsyan etdietdi..
 ÜsyanıÜsyanı yatırmaqyatırmaq üçünüçün 17351735--cici ilinilin fevralındafevralında ccəəzaza ddəəststəəlləəriri göndgöndəərildirildi..
 YerliYerli əəhalinihalini qismqisməənn itaitaəəttəə ggəətirmtirməəklkləə kifaykifayəətltləənnəənn NadirNadir şahşah 17371737--cici ildildəə
HindistanHindistan vvəə MMəərkrkəəzizi AsiyayaAsiyaya yürüşyürüş etdietdi..
 OnunOnun ölkölkəəddəə olmamasındanolmamasından istifadistifadəə ededəənn əəhalihali 17381738--cici ildildəə AzAzəərbaycanınrbaycanın
şimalşimal--qqəərbrb bölgbölgəəsindsindəə yenidyenidəənn üsyanüsyan etdietdi.. ƏƏnn böyükböyük üsyanüsyan DağıstandanDağıstandan kömköməəkk
alanalan CardaCarda olduoldu.. ÜsyanıÜsyanı yatırmağayatırmağa ggəəlləənn NadirNadir şahınşahın qardaşıqardaşı İbrahimİbrahim xanxan
öldürüldüöldürüldü..
 17391739--cucu ildildəə AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal vvəə şimalşimal--şşəərqrq bölgbölgəəlləərindrindəə NadirNadir şahaşaha qarşıqarşı
çıxışlarçıxışlar özününözünün əənn yüksyüksəəkk mməərhrhəəlləəsinsinəə çatdıçatdı.. LakinLakin qüvvqüvvəəlləərr nisbnisbəətiti bbəərabrabəərr
olmadığındanolmadığından yatırıldıyatırıldı..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 4040--cıcı illilləərindrindəə üsyanlarınüsyanların qüvvqüvvəətltləənmnməəsisi nnəəticticəəsindsindəə CCəənubinubi QafqazıQafqazı
itirmitirməəkdkdəənn qorxanqorxan NadirNadir şahşah 100100 minlikminlik qoşunlaqoşunla üsyançılaraüsyançılara qarşıqarşı özüözü yürüşyürüşəə çıxdıçıxdı..
 17431743--cücü ildildəə üsyanlarınüsyanların genişlgenişləəndiyindiyi birbir şşəəraitdraitdəə özlözləərinirini SSəəffəəvivi şahzadşahzadəəlləəriri kimikimi
qqəəlləəmməə ververəənn yalançıyalançı şahzadşahzadəəlləərr -- SamSam MirzMirzəəlləərr meydanameydana çıxdıçıxdı..

Nadir şaha qarşı üsyanlar.Nadir şaha qarşı üsyanlar.
 AğırAğır vergivergi siyassiyasəəti,ti, yerliyerli feodallarınfeodalların zülmüzülmü əəhalininhalinin varvar--yoxdanyoxdan çıxmasınaçıxmasına vvəə
onlarınonların kkəəndlndləərdrdəənn qaçmasınaqaçmasına ssəəbbəəbb olduoldu..
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BilBiləəcikcik kkəəndi,ndi, sonrasonra isisəə qonşuqonşu CCəənik,nik, TalaTala vvəə CarCar kkəəndlndləəriri üsyanüsyan etdietdi..
 ÜsyanıÜsyanı yatırmaqyatırmaq üçünüçün 17351735--cici ilinilin fevralındafevralında ccəəzaza ddəəststəəlləəriri göndgöndəərildirildi..
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ŞŞəəki üsyanıki üsyanı--17431743
 HHəəlləə 17411741--cici ildildəə əəhalihali ŞŞəəkiki hakimihakimi mməəliklik NNəəccəəfdfdəənn NadirNadir şahaşaha şikayşikayəətt
etmişdietmişdi.. OdurOdur kiki NadirNadir şahşah HacıHacı ÇÇəəlləəbibi QurbanQurban oğluoğlununnun ŞŞəəkidkidəə vvəəkilkil
seçilmseçilməəsinsinəə razırazı olmuşduolmuşdu..
 LakinLakin mməəliklik NNəəccəəfinfin şikayşikayəətindtindəənn sonrasonra HacıHacı ÇÇəəlləəbibi NadirNadir şahınşahın
hüzurunahüzuruna çağırıldıçağırıldı.. ŞahınŞahın hüzurundahüzurunda özünüözünü mməərdliklrdlikləə aparanaparan HacıHacı ÇÇəəlləəbibi
mməəliklik NNəəccəəfifi öldürüböldürüb hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə aldıaldı vvəə 17431743--cücü ildildəə ŞŞəəkinikini müstmüstəəqilqil
xanlıqxanlıq elanelan etdietdi.. BununlaBununla dada AzAzəərbaycandarbaycanda müstmüstəəqilqil xanlıqlarınxanlıqların
yaranmasınınyaranmasının əəsasısası qoyulduqoyuldu..
 NadirNadir şahşah onaona qarşıqarşı orduordu yeritdikdyeritdikdəə HacıHacı ÇÇəəlləəbibi "G"Gəəlləəssəənn--görgörəəssəən"n"
qalasınaqalasına sığındısığındı.. AncaqAncaq uzunuzun müddmüddəətt mühasirmühasirəə nnəəticticəəsindsindəə əərzaqrzaq ehtiyatıehtiyatı
tüktükəənnəənn HacıHacı ÇÇəəlləəbibi 17461746--cıcı ildildəə NadirNadir şahınşahın hakimiyyhakimiyyəətinitini tanımağatanımağa
mməəcburcbur olduoldu..
 LakinLakin 17471747--cici ildildəə yeniyeni üsyanlarüsyanlar qalxandaqalxanda HacıHacı ÇÇəəlləəbibi özünüözünü yenidyenidəənn xanxan
elanelan etdietdi..
 17471747--cici ildildəə ƏƏrdrdəəbilbil vvəə TTəəbrizdbrizdəə yeniyeni üsyanüsyan başbaş verdiverdi.. BuBu dövründövrün
üsyanlarınınüsyanlarının ssəəciyyciyyəəvivi ccəəhhəətiti onlarınonların eynieyni vaxtdavaxtda başlamasıbaşlaması idiidi..
 NNəəhayhayəət,t, 17471747--cici ildildəə NadirNadir şahşah suisui--qqəəsdsd nnəəticticəəsindsindəə öldürüldüöldürüldü.. ÖlkÖlkəənini
feodalfeodal araara müharibmüharibəəlləəriri bürüdübürüdü..
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AzAzəərbaycan xanlıqlarırbaycan xanlıqları

 XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarınınxanlıqlarının yaranmasınınyaranmasının əəsassas
ssəəbbəəblbləəriri bunlardırbunlardır::
1)1) NadirinNadirin yaratdığıyaratdığı dövldövləətintin süqutasüquta uğramasıuğraması ililəə yaranmışyaranmış feodalfeodal

ppəərakrakəəndndəəliyiliyi;;
2)2) iqtisadiiqtisadi əəlaqlaqəəlləərinrin zzəəifliyiifliyi;;
3)3) naturalnatural ttəəssəərrüfatınrrüfatın üstünlüyüüstünlüyü..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubundanubunda::
 TTəəbriz,briz, Urmiya,Urmiya, Xoy,Xoy, Qaradağ,Qaradağ, SSəərab,rab, Marağa,Marağa, MakuMaku xanlıqlarıxanlıqları ;;
 ŞŞimalındaimalında isisəə::
 Qarabağ,Qarabağ, GGəəncncəə,, Şamaxı,Şamaxı, Bakı,Bakı, DDəərbrbəənd,nd, Quba,Quba, ŞŞəəki,ki, LLəənknkəəran,ran,
İrİrəəvanvan vvəə NaxçıvanNaxçıvan xanlıqlarıxanlıqları;;
 İlisu,İlisu, QQəəbbəəlləə,, ƏƏrrəəş,ş, QazaxQazax vvəə ŞŞəəmşmşəəddilddil sultanlıqlarsultanlıqlarıı yarandıyarandı..
 ŞŞəəmşmşəəddildddildəənn şimalşimal--qqəərbdrbdəə isisəə CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı meydanameydana
ggəəldildi..
 QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına aidaid :: Xaçın,Xaçın, VVəərrəəndndəə,, Dizaq,Dizaq, GülüstanGülüstan (Talış)(Talış) vvəə
ÇilÇiləəbördbörd mməəlikliklliklikləəriri varvar idiidi..
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AzAzəərbaycan xanlıqlarırbaycan xanlıqları

 XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarınınxanlıqlarının yaranmasınınyaranmasının əəsassas
ssəəbbəəblbləəriri bunlardırbunlardır::
1)1) NadirinNadirin yaratdığıyaratdığı dövldövləətintin süqutasüquta uğramasıuğraması ililəə yaranmışyaranmış feodalfeodal

ppəərakrakəəndndəəliyiliyi;;
2)2) iqtisadiiqtisadi əəlaqlaqəəlləərinrin zzəəifliyiifliyi;;
3)3) naturalnatural ttəəssəərrüfatınrrüfatın üstünlüyüüstünlüyü..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubundanubunda::
 TTəəbriz,briz, Urmiya,Urmiya, Xoy,Xoy, Qaradağ,Qaradağ, SSəərab,rab, Marağa,Marağa, MakuMaku xanlıqlarıxanlıqları ;;
 ŞŞimalındaimalında isisəə::
 Qarabağ,Qarabağ, GGəəncncəə,, Şamaxı,Şamaxı, Bakı,Bakı, DDəərbrbəənd,nd, Quba,Quba, ŞŞəəki,ki, LLəənknkəəran,ran,
İrİrəəvanvan vvəə NaxçıvanNaxçıvan xanlıqlarıxanlıqları;;
 İlisu,İlisu, QQəəbbəəlləə,, ƏƏrrəəş,ş, QazaxQazax vvəə ŞŞəəmşmşəəddilddil sultanlıqlarsultanlıqlarıı yarandıyarandı..
 ŞŞəəmşmşəəddildddildəənn şimalşimal--qqəərbdrbdəə isisəə CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı meydanameydana
ggəəldildi..
 QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına aidaid :: Xaçın,Xaçın, VVəərrəəndndəə,, Dizaq,Dizaq, GülüstanGülüstan (Talış)(Talış) vvəə
ÇilÇiləəbördbörd mməəlikliklliklikləəriri varvar idiidi..
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Urmiya xanlığıUrmiya xanlığı

 UrmiyaUrmiya xanlığınınxanlığının əəsasısası XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarında,ortalarında, 17471747--clcl ildildəə FFəəttəəlili xanxan
ƏƏfşarfşar ttəərrəəfindfindəənn qoyulmuşduqoyulmuşdu..
 XanlığınXanlığın mməərkrkəəzizi əəvvvvəəlclcəə Urmiya,Urmiya, sonrasonra isisəə TTəəbrizbriz olduoldu..
 FFəəttəəlili xanxan feodallarınfeodalların vvəə mahalmahal bbəəylyləərininrinin hüquqlarınıhüquqlarını
mməəhdudlaşdıraraqhdudlaşdıraraq CCəənubinubi AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarınıxanlıqlarını UrmiyaUrmiya xanlığıxanlığı
əətrafındatrafında birlbirləəşdirmşdirməəkk üçünüçün mübarizmübarizəəyyəə başladıbaşladı..
 O,O, NadirNadir şahınşahın ssəərkrkəərdrdəəsisi AzadAzad xanıxanı özöz ttəərrəəfinfinəə ççəəkdikdi..
 Qaradağ,Qaradağ, MarağaMarağa vvəə SSəərabrab xanlıqlarıxanlıqları UrmiyaUrmiya xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə
salındısalındı..
 OO əəlləə keçirdiyikeçirdiyi torpaqlardatorpaqlarda möhkmöhkəəmlmləənmnməəddəənn yyəənini əərazilraziləəriri tutmağatutmağa
çalışırdıçalışırdı..
 FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarfşar 17511751--cici ildildəə AzadAzad xanıxanı onunlaonunla ittifaqdanittifaqdan imtinaimtina ededəənn
İrİrəəvanvan xanlığıxanlığı üzüzəərinrinəə göndgöndəərdirdi..
 İrİrəəvanvan xanıxanı MirMir MehdiMehdi KartliKartli çarıçarı IIII İrakliİrakliddəənn kömköməəkk ististəədidi..
 IIII İrakliİrakli QazaxQazax vvəə BorçalıBorçalı azazəərbaycanlılarındanrbaycanlılarından topladığıtopladığı ordunuordunu MirMir
MehdiMehdi xanaxana kömköməəyyəə göndgöndəərdirdi..
 AzadAzad xanxan gerigeri oturdulduoturduldu..
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çalışırdıçalışırdı..
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 FFəəttəəlili xanxan feodallarınfeodalların vvəə mahalmahal bbəəylyləərininrinin hüquqlarınıhüquqlarını
mməəhdudlaşdıraraqhdudlaşdıraraq CCəənubinubi AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarınıxanlıqlarını UrmiyaUrmiya xanlığıxanlığı
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çalışırdıçalışırdı..
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 XVIIIXVIII əəsrinsrin 5050--cici illilləərindrindəə FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarlafşarla KKəərimrim xanxan ZZəəndnd arasındaarasında
mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəətt uğrundauğrunda mübarizmübarizəə başladıbaşladı..
 17521752--cici ildildəə FFəəttəəlili xanxan::
MiyanMiyanəə döyüşüdöyüşündndəə KKəərimrim xanxan ZZəəndi,ndi,
 QQəəmşmşəə döyüşüdöyüşündndəə isisəə onunonun qardaşıqardaşı İsgİsgəəndndəərr xanıxanı mməəğlubğlub etdietdi..
 O,O, 17531753--cücü ilinilin sonusonu -- 17541754--cücü ilinilin əəvvvvəəlindlindəə MMəərkrkəəzizi vvəə CCəənubinubi İranıİranı özöz
hakimiyyhakimiyyəətiti altındaaltında birlbirləəşdirdişdirdi..
 FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarlafşarla eynieyni vaxtdavaxtda ŞimaliŞimali İrandaİranda möhkmöhkəəmlmləənnəənn
MMəəhhəəmmmməədhdhəəssəənn xanxan QacarQacar dada mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəətt uğrundauğrunda mübarizmübarizəəyyəə
başladıbaşladı..
 FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarfşar 17591759--cucu ildildəə QarabağaQarabağa hücumhücum edibedib ŞuşanıŞuşanı mühasirmühasirəəyyəə
aldıaldı..
 QarabağQarabağ xanıxanı PPəənahnahəəlili xanxan FFəəttəəlili xandanxandan asılılığıasılılığı qqəəbulbul etdietdi vvəə oğluoğlu
İbrahimxİbrahimxəəlillil ağanıağanı onunonun yanınayanına göndgöndəərdirdi..
 BuBu hadishadisəə UrmiyaUrmiya xanlığınaxanlığına İrİrəəvan,van, ŞŞəəkiki vvəə ƏƏrrəəşişi tabetabe etmetməəkk imkanıimkanı
verdiverdi..
 LakinLakin KKəərimrim xanxan ZZəəndinndin şahlıqşahlıq iddiasınaiddiasına düşmdüşməəsisi onunonun planlarınıplanlarını altalt--
üstüst etdietdi..

 XVIIIXVIII əəsrinsrin 5050--cici illilləərindrindəə FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarlafşarla KKəərimrim xanxan ZZəəndnd arasındaarasında
mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəətt uğrundauğrunda mübarizmübarizəə başladıbaşladı..
 17521752--cici ildildəə FFəəttəəlili xanxan::
MiyanMiyanəə döyüşüdöyüşündndəə KKəərimrim xanxan ZZəəndi,ndi,
 QQəəmşmşəə döyüşüdöyüşündndəə isisəə onunonun qardaşıqardaşı İsgİsgəəndndəərr xanıxanı mməəğlubğlub etdietdi..
 O,O, 17531753--cücü ilinilin sonusonu -- 17541754--cücü ilinilin əəvvvvəəlindlindəə MMəərkrkəəzizi vvəə CCəənubinubi İranıİranı özöz
hakimiyyhakimiyyəətiti altındaaltında birlbirləəşdirdişdirdi..
 FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarlafşarla eynieyni vaxtdavaxtda ŞimaliŞimali İrandaİranda möhkmöhkəəmlmləənnəənn
MMəəhhəəmmmməədhdhəəssəənn xanxan QacarQacar dada mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəətt uğrundauğrunda mübarizmübarizəəyyəə
başladıbaşladı..
 FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarfşar 17591759--cucu ildildəə QarabağaQarabağa hücumhücum edibedib ŞuşanıŞuşanı mühasirmühasirəəyyəə
aldıaldı..
 QarabağQarabağ xanıxanı PPəənahnahəəlili xanxan FFəəttəəlili xandanxandan asılılığıasılılığı qqəəbulbul etdietdi vvəə oğluoğlu
İbrahimxİbrahimxəəlillil ağanıağanı onunonun yanınayanına göndgöndəərdirdi..
 BuBu hadishadisəə UrmiyaUrmiya xanlığınaxanlığına İrİrəəvan,van, ŞŞəəkiki vvəə ƏƏrrəəşişi tabetabe etmetməəkk imkanıimkanı
verdiverdi..
 LakinLakin KKəərimrim xanxan ZZəəndinndin şahlıqşahlıq iddiasınaiddiasına düşmdüşməəsisi onunonun planlarınıplanlarını altalt--
üstüst etdietdi..

 XVIIIXVIII əəsrinsrin 5050--cici illilləərindrindəə FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarlafşarla KKəərimrim xanxan ZZəəndnd arasındaarasında
mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəətt uğrundauğrunda mübarizmübarizəə başladıbaşladı..
 17521752--cici ildildəə FFəəttəəlili xanxan::
MiyanMiyanəə döyüşüdöyüşündndəə KKəərimrim xanxan ZZəəndi,ndi,
 QQəəmşmşəə döyüşüdöyüşündndəə isisəə onunonun qardaşıqardaşı İsgİsgəəndndəərr xanıxanı mməəğlubğlub etdietdi..
 O,O, 17531753--cücü ilinilin sonusonu -- 17541754--cücü ilinilin əəvvvvəəlindlindəə MMəərkrkəəzizi vvəə CCəənubinubi İranıİranı özöz
hakimiyyhakimiyyəətiti altındaaltında birlbirləəşdirdişdirdi..
 FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarlafşarla eynieyni vaxtdavaxtda ŞimaliŞimali İrandaİranda möhkmöhkəəmlmləənnəənn
MMəəhhəəmmmməədhdhəəssəənn xanxan QacarQacar dada mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəətt uğrundauğrunda mübarizmübarizəəyyəə
başladıbaşladı..
 FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarfşar 17591759--cucu ildildəə QarabağaQarabağa hücumhücum edibedib ŞuşanıŞuşanı mühasirmühasirəəyyəə
aldıaldı..
 QarabağQarabağ xanıxanı PPəənahnahəəlili xanxan FFəəttəəlili xandanxandan asılılığıasılılığı qqəəbulbul etdietdi vvəə oğluoğlu
İbrahimxİbrahimxəəlillil ağanıağanı onunonun yanınayanına göndgöndəərdirdi..
 BuBu hadishadisəə UrmiyaUrmiya xanlığınaxanlığına İrİrəəvan,van, ŞŞəəkiki vvəə ƏƏrrəəşişi tabetabe etmetməəkk imkanıimkanı
verdiverdi..
 LakinLakin KKəərimrim xanxan ZZəəndinndin şahlıqşahlıq iddiasınaiddiasına düşmdüşməəsisi onunonun planlarınıplanlarını altalt--
üstüst etdietdi..

28



 17601760--cıcı ildildəə KKəərimrim xanxan ZZəəndnd TTəəbrizibrizi mühasirmühasirəəyyəə aldıaldı.. 44 aylıqaylıq
mühasirmühasirəəddəənn sonrasonra 17611761--cici ilinilin yayındayayında hücumahücuma keçkeçəənn KKəərimrim xanxan ZZəəndnd
FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarfşar ttəərrəəfindfindəənn QaraçQaraçəəmməənn döyüşüdöyüşündndəə mməəğlubğlub edildiedildi..
 KKəərimrim xanxan güclgücləənmişnmiş qoşunlaqoşunla yenidyenidəənn qqəəfilfil hücumhücum edib,edib, TTəəbrizibrizi
tutdututdu.. FFəəttəəlili xanxan UrmiyaUrmiya qalasınaqalasına ççəəkildikildi..
 17631763--cücü ildildəə 99 aylıqaylıq mühasirmühasirəəddəənn sonrasonra UrmiyaUrmiya şşəəhhəəriri alındıalındı..
 KKəərimrim xanxan FFəəttəəlili xanxan üzüzəərindrindəəkiki qqəəlləəbbəənini bayrambayram etmetməəkk üçünüçün onaona
kömköməəkk etmişetmiş xanlarıxanları ŞirazaŞiraza "qonaqlığa""qonaqlığa" ddəəvvəətt etdietdi..
 ƏƏsirsir götürülmüşgötürülmüş FFəəttəəlili xan,xan, QarabağlıQarabağlı PPəənahnahəəlili xan,xan, XoyluXoylu ŞahbazŞahbaz
xanxan dada bubu "qonaqlar""qonaqlar" arasındaarasında idiidi..
 KKəərimrim xan,xan, qardaşınınqardaşının qisasınıqisasını alaraq,alaraq, FFəəttəəlili xanıxanı edamedam etdirdietdirdi..
 KKəərimrim xanınxanın "Şiraz"Şiraz qonaqlığı"qonaqlığı"ndanda əəsassas mməəqsqsəədidi::
1)1) AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınıxanlarını vvəəttəənlnləərindrindəənn uzaquzaq saxlamaq,saxlamaq,
2)2) bubu yollayolla onlarıonları zzəəiflifləətmtməəkk vvəə
3)3) ggəəlləəccəəkdkdəə onlarınonların torpaqlarınıtorpaqlarını əəlləə keçirmkeçirməəkk idiidi..
 LakinLakin "Şiraz"Şiraz qonaqlığı"qonaqlığı" ististəənilniləənn nnəəticticəənini vermverməədidi..
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 LakinLakin "Şiraz"Şiraz qonaqlığı"qonaqlığı" ististəənilniləənn nnəəticticəənini vermverməədidi..

 17601760--cıcı ildildəə KKəərimrim xanxan ZZəəndnd TTəəbrizibrizi mühasirmühasirəəyyəə aldıaldı.. 44 aylıqaylıq
mühasirmühasirəəddəənn sonrasonra 17611761--cici ilinilin yayındayayında hücumahücuma keçkeçəənn KKəərimrim xanxan ZZəəndnd
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3)3) ggəəlləəccəəkdkdəə onlarınonların torpaqlarınıtorpaqlarını əəlləə keçirmkeçirməəkk idiidi..
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Xoy xanlığıXoy xanlığı

 XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışyaranmış AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarındanxanlıqlarından biribiri ddəə
XoyXoy xanlığıxanlığı idiidi..
 XoyXoy vvəə TTəəbrizbriz DünbüliDünbüli tayfasıtayfasınınnın əəlindlindəə idiidi..
 DünbüliDünbüli ƏƏhmhməədd xanxan ((17631763--17861786)) birbir sırasıra xanlıqlarlaxanlıqlarla yanaşı,yanaşı, KartlıKartlı
çarlığıçarlığı ililəə ddəə diplomatikdiplomatik əəlaqlaqəəlləərr saxlayırdısaxlayırdı..
 BirBir müddmüddəətt İrİrəəvan,van, NaxçıvanNaxçıvan vvəə QaradağQaradağ xanlıqlarıxanlıqları dada ondanondan asılıasılı
vvəəziyyziyyəəttəə düşmüşdüdüşmüşdü..
 UrmiyaUrmiya xanlığınıxanlığını özünözünəə tabetabe etmetməəyyəə çalışançalışan ƏƏhmhməədd xanxan 17831783--cücü ilinilin
payızındapayızında UrmiyaUrmiya vvəə onunonun müttmüttəəfiqifiqi SSəərabrab xanlığınınxanlığının qoşunlarınıqoşunlarını
mməəğlubğlub etdietdi..
 LakinLakin hakimiyyhakimiyyəətt uğrundauğrunda gedgedəənn mübarizmübarizəə xanlığıxanlığı zzəəiflifləətditdi..
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TTəəbriz xanlığıbriz xanlığı

 XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında ƏƏmiraslanmiraslan xanxan ttəərrəəfindfindəənn yaradılanyaradılan
xanlığınxanlığın mməərkrkəəzizi TTəəbrizbriz şşəəhhəəriri idiidi..
 TTəəbrizbriz xanlığıxanlığı UrmiyaUrmiya xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə düşdüdüşdü..
 UrmiyaUrmiya xanıxanı FFəəttəəlili xanxan TTəəbrizinbrizin idaridarəəsinisini NNəəccəəfqulufqulu xanxan
DünbüliyDünbüliyəə tapşırdıtapşırdı..
 FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarınfşarın ölümündölümündəənn ((17631763)) sonrasonra TTəəbrizbriz xanlığıxanlığı tamtam
müstmüstəəqilqil olduoldu..
 XanlıqXanlıq inzibatiinzibati ccəəhhəətdtdəənn TTəəbriz,briz, GüneyGüney vvəə MMəərrəəndnd vilayvilayəətltləərinrinəə
bölünürdübölünürdü..
 XanlığınXanlığın 1010 minmin nnəəffəərdrdəənn ibaribarəətt daimidaimi qoşunuqoşunu varvar idiidi..
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Qaradağ xanlığıQaradağ xanlığı

 XVIIIXVIII əəsrinsrin birincibirinci rübündrübündəə QaradağQaradağ xanıxanı KazımKazım xanxan tamtam
müstmüstəəqilqil olduoldu..
 XanlığınXanlığın mməərkrkəəzizi ƏƏhhəərr şşəəhhəəriri idiidi..
 NadirNadir şahşah mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəəttəə tabetabe olmadığınaolmadığına görgörəə KazımKazım xanınxanın
gözlgözləərinirini çıxartdırdıçıxartdırdı..
 NadirNadir şahınşahın ölümündölümündəənn sonrasonra QaradağQaradağ xanlığıxanlığı yenidyenidəənn
müstmüstəəqillikqillik əəldldəə etdi,etdi, KazımKazım xanınxanın ((17481748--17521752)) QaradağdaQaradağda
hakimiyyhakimiyyəətiti bbəərparpa olunduolundu..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında ((17521752--cici il)il) KazımKazım xanxan Qarabağ,Qarabağ, GGəəncncəə,,
NaxçıvanNaxçıvan xanlıqlarınınxanlıqlarının ŞŞəəkiki xanıxanı HacıHacı ÇÇəəlləəbiybiyəə qarşıqarşı ittifaqınaittifaqına
qoşulmuşduqoşulmuşdu..
 17821782--cici ildildəə xanlıqxanlıq QarabağQarabağ vvəə XoyXoy xanlığıxanlığı arasındaarasında bölüşdürüldübölüşdürüldü..
 17911791--cici ildildəə xanlıqxanlıq AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacaraQacara tabetabe edildiedildi..
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Ərdəbil xanlığı

 Xanlığın əsasını XVIII əsrin ortalarında Şahsevən tayfasından Bədir
xan qoymuşdur.
Mərkəzi Ərdəbil şəhəri idi.
 3 min nəfərlik daimi qoşunu var idi.
 Xanlığı əyanlardan ibarət divanxana idarə edirdi.
 Bəbir xanın oğlu Nəzərəli xanın dövründə (1747-1783) Zəndlər və
Qacarlarla münasibət kəskinləşmişdi.
 Nəzərəli xan nikah diplomatiyası vasitəsilə Qarabağlı İbrahim xanla
dostluq əlaqələri yaratmışdı.
 1784-cü ildə Qubalı Fətəli xan hücum edib Ərdəbil və Meşkini
tutdu.
 Bu hadisə digər xanların və Rusiyanın narazılığına səbəb olduğuna
görə Fətəli xan Ərdəbili tərk etdi.
 Nəzir xanın (1783-1808) dövründə xanlıq Qacarlardan asılı vəziyyətə
düşdü.
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ŞŞəəki xanlığıki xanlığı
(1743(1743--1819)1819)

 XanlığınXanlığın əəsasınısasını 17431743--cücü ildildəə HacıHacı ÇÇəəlləəbibi xanxan qoymuşduqoymuşdu..
 NadirNadir şahınşahın ölümündölümündəənn sonrasonra HacıHacı ÇÇəəlləəbibi xanlığıxanlığı möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk vvəə
əərazisinirazisini genişlgenişləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr gördügördü..
 TTəəbrizbriz vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarıxanlıqları üzüzəərinrinəə yürüşyürüş ttəəşkilşkil etdietdi.. LakinLakin hhəərr ikiiki yürüşyürüş
nnəəticticəəsizsiz olduoldu..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbibi müttmüttəəfiqifiqi ŞamaxıŞamaxı xanınınxanının qoşunlarıqoşunları ililəə birlikdbirlikdəə QarabağQarabağ
xanlığınınxanlığının BayatBayat qalasınıqalasını mühasirmühasirəəyyəə aldıaldı.. BirBir aydanaydan artıqartıq davamdavam ededəənn vvəə
tarixtarixəə "Bayat"Bayat savaşı"savaşı" adıadı ililəə daxildaxil olanolan döyüşddöyüşdəə müttmüttəəfiqlfiqləərr qqəəlləəbbəə qazanaqazana
bilmbilməədildiləərr..
 GeriGeri qayıdanqayıdan HacıHacı ÇÇəəlləəbibi demişdidemişdi::
"P"Pəənahnahəəlili xanxan bubu vaxtacanvaxtacan birbir sikksikkəəsizsiz gümüşgümüş idi,idi, bizbiz ggəəldik,ldik, onaona sikksikkəə
vurduqvurduq vvəə gerigeri qayıtdıq"qayıtdıq"..
 BayatBayat savaşındansavaşından sonrasonra QarabağQarabağ xanlığıxanlığı müstmüstəəqilqil xanlıqxanlıq kimikimi şöhrşöhrəətt
qazandıqazandı..
 "Nikah"Nikah diplomatiyası"diplomatiyası" vasitvasitəəsilsiləə HacıHacı CCəəlləəbibi xanxan QazıqumuxluQazıqumuxlu
MMəəhhəəmmmməədhdhəəssəənn xanı,xanı, dahadaha sonrasonra QQəəbbəəlləə vvəə ƏƏrrəəşş sultanlıqlarınısultanlıqlarını ŞŞəəkiki
xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə salmışdısalmışdı..

ŞŞəəki xanlığıki xanlığı
(1743(1743--1819)1819)

 XanlığınXanlığın əəsasınısasını 17431743--cücü ildildəə HacıHacı ÇÇəəlləəbibi xanxan qoymuşduqoymuşdu..
 NadirNadir şahınşahın ölümündölümündəənn sonrasonra HacıHacı ÇÇəəlləəbibi xanlığıxanlığı möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk vvəə
əərazisinirazisini genişlgenişləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr gördügördü..
 TTəəbrizbriz vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarıxanlıqları üzüzəərinrinəə yürüşyürüş ttəəşkilşkil etdietdi.. LakinLakin hhəərr ikiiki yürüşyürüş
nnəəticticəəsizsiz olduoldu..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbibi müttmüttəəfiqifiqi ŞamaxıŞamaxı xanınınxanının qoşunlarıqoşunları ililəə birlikdbirlikdəə QarabağQarabağ
xanlığınınxanlığının BayatBayat qalasınıqalasını mühasirmühasirəəyyəə aldıaldı.. BirBir aydanaydan artıqartıq davamdavam ededəənn vvəə
tarixtarixəə "Bayat"Bayat savaşı"savaşı" adıadı ililəə daxildaxil olanolan döyüşddöyüşdəə müttmüttəəfiqlfiqləərr qqəəlləəbbəə qazanaqazana
bilmbilməədildiləərr..
 GeriGeri qayıdanqayıdan HacıHacı ÇÇəəlləəbibi demişdidemişdi::
"P"Pəənahnahəəlili xanxan bubu vaxtacanvaxtacan birbir sikksikkəəsizsiz gümüşgümüş idi,idi, bizbiz ggəəldik,ldik, onaona sikksikkəə
vurduqvurduq vvəə gerigeri qayıtdıq"qayıtdıq"..
 BayatBayat savaşındansavaşından sonrasonra QarabağQarabağ xanlığıxanlığı müstmüstəəqilqil xanlıqxanlıq kimikimi şöhrşöhrəətt
qazandıqazandı..
 "Nikah"Nikah diplomatiyası"diplomatiyası" vasitvasitəəsilsiləə HacıHacı CCəəlləəbibi xanxan QazıqumuxluQazıqumuxlu
MMəəhhəəmmmməədhdhəəssəənn xanı,xanı, dahadaha sonrasonra QQəəbbəəlləə vvəə ƏƏrrəəşş sultanlıqlarınısultanlıqlarını ŞŞəəkiki
xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə salmışdısalmışdı..

ŞŞəəki xanlığıki xanlığı
(1743(1743--1819)1819)

 XanlığınXanlığın əəsasınısasını 17431743--cücü ildildəə HacıHacı ÇÇəəlləəbibi xanxan qoymuşduqoymuşdu..
 NadirNadir şahınşahın ölümündölümündəənn sonrasonra HacıHacı ÇÇəəlləəbibi xanlığıxanlığı möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk vvəə
əərazisinirazisini genişlgenişləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr gördügördü..
 TTəəbrizbriz vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarıxanlıqları üzüzəərinrinəə yürüşyürüş ttəəşkilşkil etdietdi.. LakinLakin hhəərr ikiiki yürüşyürüş
nnəəticticəəsizsiz olduoldu..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbibi müttmüttəəfiqifiqi ŞamaxıŞamaxı xanınınxanının qoşunlarıqoşunları ililəə birlikdbirlikdəə QarabağQarabağ
xanlığınınxanlığının BayatBayat qalasınıqalasını mühasirmühasirəəyyəə aldıaldı.. BirBir aydanaydan artıqartıq davamdavam ededəənn vvəə
tarixtarixəə "Bayat"Bayat savaşı"savaşı" adıadı ililəə daxildaxil olanolan döyüşddöyüşdəə müttmüttəəfiqlfiqləərr qqəəlləəbbəə qazanaqazana
bilmbilməədildiləərr..
 GeriGeri qayıdanqayıdan HacıHacı ÇÇəəlləəbibi demişdidemişdi::
"P"Pəənahnahəəlili xanxan bubu vaxtacanvaxtacan birbir sikksikkəəsizsiz gümüşgümüş idi,idi, bizbiz ggəəldik,ldik, onaona sikksikkəə
vurduqvurduq vvəə gerigeri qayıtdıq"qayıtdıq"..
 BayatBayat savaşındansavaşından sonrasonra QarabağQarabağ xanlığıxanlığı müstmüstəəqilqil xanlıqxanlıq kimikimi şöhrşöhrəətt
qazandıqazandı..
 "Nikah"Nikah diplomatiyası"diplomatiyası" vasitvasitəəsilsiləə HacıHacı CCəəlləəbibi xanxan QazıqumuxluQazıqumuxlu
MMəəhhəəmmmməədhdhəəssəənn xanı,xanı, dahadaha sonrasonra QQəəbbəəlləə vvəə ƏƏrrəəşş sultanlıqlarınısultanlıqlarını ŞŞəəkiki
xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə salmışdısalmışdı..
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"Qızılqaya"Qızılqaya xxəəyanyanəəti"ti"
 ŞŞəəkiki xanlığınınxanlığının güclgücləənmnməəsisi QarabağQarabağ vvəə GGəəncncəə xanlıqlarını,xanlıqlarını, eleləəccəə ddəə KartlıKartlı
vvəə KaxetiyaKaxetiya çarlıqlarınıçarlıqlarını narahatnarahat edirdiedirdi..
 17511751--cici ildildəə HacıHacı CCəəlləəbibi xanxan gürcülgürcüləərr üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə çaldıçaldı..
 BuBu qqəəlləəbbəəddəənn sonrasonra HacıHacı CCəəlləəbiybiyəə qarşıqarşı IIII İraklininİraklinin ttəəklifiklifi ililəə KaxetiyaKaxetiya vvəə
QarabağQarabağ xanlığıxanlığı arasındaarasında ittifaqittifaq yarandıyarandı..
 SonradanSonradan GGəəncncəə,, Qaradağ,Qaradağ, Naxçıvan,Naxçıvan, İrİrəəvanvan xanlıqlarıxanlıqları dada bubu ittifaqaittifaqa
qoşuldularqoşuldular..
 17521752--cici ildildəə İraklininİraklinin hhəərbirbi ddəəststəəsisi qqəəflfləəttəənn hücumhücum ededəərrəəkk QızılqayaQızılqaya
adlananadlanan yerdyerdəə AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınıxanlarını əəsirsir götürdügötürdü..
 BunuBunu eşideşidəənn ŞŞəəkiki xanıxanı HacıHacı CCəəlləəbibi xanxan onlarınonların kömköməəyinyinəə getdigetdi..
 17521752--cici ildildəə GGəəncncəə əətrafındatrafında ŞeyxŞeyx NizamininNizaminin qqəəbribri yanındayanında başbaş vvəərmişrmiş
döyüşddöyüşdəə gürcülgürcüləəriri mməəğlubğlub ededəənn HacıHacı ÇÇəəlləəbibi xanxan onaona düşmdüşməənn olanolan xanlarıxanları
azadazad etdietdi..
 ŞŞəəkiki xanlığınınxanlığının qoşunlarıqoşunları QazaxQazax vvəə BorçalınıBorçalını əəlləə keçirdilkeçirdiləərr..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbininbinin oğluoğlu AğakişiAğakişi bbəəyy burayaburaya hakimhakim ttəəyinyin olunduolundu..
TarixTarixəə "Qızılqaya"Qızılqaya xxəəyanyanəəti"ti" adıadı ililəə daxildaxil olanolan bubu hadishadisəə birbir dahadaha göstgöstəərdirdi ki,ki,
AzAzəərbaycanrbaycan xanlarıxanları ümumiümumi düşmdüşməənnəə qarşıqarşı vahidvahid ccəəbhbhəəddəə mübarizmübarizəə
aparmaqaparmaq üçünüçün birlbirləəşmşməəlidirllidirləərr..

"Qızılqaya"Qızılqaya xxəəyanyanəəti"ti"
 ŞŞəəkiki xanlığınınxanlığının güclgücləənmnməəsisi QarabağQarabağ vvəə GGəəncncəə xanlıqlarını,xanlıqlarını, eleləəccəə ddəə KartlıKartlı
vvəə KaxetiyaKaxetiya çarlıqlarınıçarlıqlarını narahatnarahat edirdiedirdi..
 17511751--cici ildildəə HacıHacı CCəəlləəbibi xanxan gürcülgürcüləərr üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə çaldıçaldı..
 BuBu qqəəlləəbbəəddəənn sonrasonra HacıHacı CCəəlləəbiybiyəə qarşıqarşı IIII İraklininİraklinin ttəəklifiklifi ililəə KaxetiyaKaxetiya vvəə
QarabağQarabağ xanlığıxanlığı arasındaarasında ittifaqittifaq yarandıyarandı..
 SonradanSonradan GGəəncncəə,, Qaradağ,Qaradağ, Naxçıvan,Naxçıvan, İrİrəəvanvan xanlıqlarıxanlıqları dada bubu ittifaqaittifaqa
qoşuldularqoşuldular..
 17521752--cici ildildəə İraklininİraklinin hhəərbirbi ddəəststəəsisi qqəəflfləəttəənn hücumhücum ededəərrəəkk QızılqayaQızılqaya
adlananadlanan yerdyerdəə AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınıxanlarını əəsirsir götürdügötürdü..
 BunuBunu eşideşidəənn ŞŞəəkiki xanıxanı HacıHacı CCəəlləəbibi xanxan onlarınonların kömköməəyinyinəə getdigetdi..
 17521752--cici ildildəə GGəəncncəə əətrafındatrafında ŞeyxŞeyx NizamininNizaminin qqəəbribri yanındayanında başbaş vvəərmişrmiş
döyüşddöyüşdəə gürcülgürcüləəriri mməəğlubğlub ededəənn HacıHacı ÇÇəəlləəbibi xanxan onaona düşmdüşməənn olanolan xanlarıxanları
azadazad etdietdi..
 ŞŞəəkiki xanlığınınxanlığının qoşunlarıqoşunları QazaxQazax vvəə BorçalınıBorçalını əəlləə keçirdilkeçirdiləərr..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbininbinin oğluoğlu AğakişiAğakişi bbəəyy burayaburaya hakimhakim ttəəyinyin olunduolundu..
TarixTarixəə "Qızılqaya"Qızılqaya xxəəyanyanəəti"ti" adıadı ililəə daxildaxil olanolan bubu hadishadisəə birbir dahadaha göstgöstəərdirdi ki,ki,
AzAzəərbaycanrbaycan xanlarıxanları ümumiümumi düşmdüşməənnəə qarşıqarşı vahidvahid ccəəbhbhəəddəə mübarizmübarizəə
aparmaqaparmaq üçünüçün birlbirləəşmşməəlidirllidirləərr..

"Qızılqaya"Qızılqaya xxəəyanyanəəti"ti"
 ŞŞəəkiki xanlığınınxanlığının güclgücləənmnməəsisi QarabağQarabağ vvəə GGəəncncəə xanlıqlarını,xanlıqlarını, eleləəccəə ddəə KartlıKartlı
vvəə KaxetiyaKaxetiya çarlıqlarınıçarlıqlarını narahatnarahat edirdiedirdi..
 17511751--cici ildildəə HacıHacı CCəəlləəbibi xanxan gürcülgürcüləərr üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə çaldıçaldı..
 BuBu qqəəlləəbbəəddəənn sonrasonra HacıHacı CCəəlləəbiybiyəə qarşıqarşı IIII İraklininİraklinin ttəəklifiklifi ililəə KaxetiyaKaxetiya vvəə
QarabağQarabağ xanlığıxanlığı arasındaarasında ittifaqittifaq yarandıyarandı..
 SonradanSonradan GGəəncncəə,, Qaradağ,Qaradağ, Naxçıvan,Naxçıvan, İrİrəəvanvan xanlıqlarıxanlıqları dada bubu ittifaqaittifaqa
qoşuldularqoşuldular..
 17521752--cici ildildəə İraklininİraklinin hhəərbirbi ddəəststəəsisi qqəəflfləəttəənn hücumhücum ededəərrəəkk QızılqayaQızılqaya
adlananadlanan yerdyerdəə AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınıxanlarını əəsirsir götürdügötürdü..
 BunuBunu eşideşidəənn ŞŞəəkiki xanıxanı HacıHacı CCəəlləəbibi xanxan onlarınonların kömköməəyinyinəə getdigetdi..
 17521752--cici ildildəə GGəəncncəə əətrafındatrafında ŞeyxŞeyx NizamininNizaminin qqəəbribri yanındayanında başbaş vvəərmişrmiş
döyüşddöyüşdəə gürcülgürcüləəriri mməəğlubğlub ededəənn HacıHacı ÇÇəəlləəbibi xanxan onaona düşmdüşməənn olanolan xanlarıxanları
azadazad etdietdi..
 ŞŞəəkiki xanlığınınxanlığının qoşunlarıqoşunları QazaxQazax vvəə BorçalınıBorçalını əəlləə keçirdilkeçirdiləərr..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbininbinin oğluoğlu AğakişiAğakişi bbəəyy burayaburaya hakimhakim ttəəyinyin olunduolundu..
TarixTarixəə "Qızılqaya"Qızılqaya xxəəyanyanəəti"ti" adıadı ililəə daxildaxil olanolan bubu hadishadisəə birbir dahadaha göstgöstəərdirdi ki,ki,
AzAzəərbaycanrbaycan xanlarıxanları ümumiümumi düşmdüşməənnəə qarşıqarşı vahidvahid ccəəbhbhəəddəə mübarizmübarizəə
aparmaqaparmaq üçünüçün birlbirləəşmşməəlidirllidirləərr..
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 GürcüGürcü çarıçarı İrakliİrakli 17521752--cici ildildəə CaraCara hücumhücum ededəərkrkəənn yenyenəə ddəə HacıHacı
ÇÇəəlləəbininbinin qoşunlarıqoşunları ttəərrəəfindfindəənn ağırağır mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradıldıuğradıldı..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbibi ŞirvanıŞirvanı əəlləə keçirkeçirəə bilmbilməədidi..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbininbinin ölümündölümündəənn sonra,sonra, 17551755--cici ildildəə əəvvvvəəlclcəə onunonun oğluoğlu
AğakişiAğakişi bbəəy,y, sonrasonra isisəə QubalıQubalı FFəəttəəlili xanınxanın müdaxilmüdaxiləəsisi ililəə nnəəvvəəsisi HüseynHüseyn
xanxan hakimiyyhakimiyyəəttəə yiyyiyəəlləəndi,ndi,
 17851785--cici ildildəə ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı QubaQuba xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə salındısalındı..
 17891789--cucu ildildəə FFəəttəəlili xanınxanın ölümündölümündəənn sonrasonra ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı yenidyenidəənn
müstmüstəəqilqil olduoldu..
 17951795--cici ildildəə hakimiyyhakimiyyəəttəə SSəəlimlim xanxan ggəəldildi..
 XanlığınXanlığın əərazisirazisi 88 mahalamahala bölünmüşdübölünmüşdü..
MahallarıMahalları xanınxanın ttəəyinyin etdiyietdiyi naiblnaibləərr idaridarəə edirdiledirdiləərr..
 XanlığınXanlığın əəhalisihalisi əəsassasəənn kkəəndnd ttəəssəərrüfatı,rrüfatı, ssəənnəətkarlıq,tkarlıq, ticarticarəətltləə mməəşğulşğul
olurduolurdu..
 ŞŞəəkiki ipipəəyiyi AzAzəərbaycandanrbaycandan çoxçox--çoxçox uzaqlardauzaqlarda mməəşhurşhur idiidi..

 GürcüGürcü çarıçarı İrakliİrakli 17521752--cici ildildəə CaraCara hücumhücum ededəərkrkəənn yenyenəə ddəə HacıHacı
ÇÇəəlləəbininbinin qoşunlarıqoşunları ttəərrəəfindfindəənn ağırağır mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradıldıuğradıldı..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbibi ŞirvanıŞirvanı əəlləə keçirkeçirəə bilmbilməədidi..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbininbinin ölümündölümündəənn sonra,sonra, 17551755--cici ildildəə əəvvvvəəlclcəə onunonun oğluoğlu
AğakişiAğakişi bbəəy,y, sonrasonra isisəə QubalıQubalı FFəəttəəlili xanınxanın müdaxilmüdaxiləəsisi ililəə nnəəvvəəsisi HüseynHüseyn
xanxan hakimiyyhakimiyyəəttəə yiyyiyəəlləəndi,ndi,
 17851785--cici ildildəə ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı QubaQuba xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə salındısalındı..
 17891789--cucu ildildəə FFəəttəəlili xanınxanın ölümündölümündəənn sonrasonra ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı yenidyenidəənn
müstmüstəəqilqil olduoldu..
 17951795--cici ildildəə hakimiyyhakimiyyəəttəə SSəəlimlim xanxan ggəəldildi..
 XanlığınXanlığın əərazisirazisi 88 mahalamahala bölünmüşdübölünmüşdü..
MahallarıMahalları xanınxanın ttəəyinyin etdiyietdiyi naiblnaibləərr idaridarəə edirdiledirdiləərr..
 XanlığınXanlığın əəhalisihalisi əəsassasəənn kkəəndnd ttəəssəərrüfatı,rrüfatı, ssəənnəətkarlıq,tkarlıq, ticarticarəətltləə mməəşğulşğul
olurduolurdu..
 ŞŞəəkiki ipipəəyiyi AzAzəərbaycandanrbaycandan çoxçox--çoxçox uzaqlardauzaqlarda mməəşhurşhur idiidi..

 GürcüGürcü çarıçarı İrakliİrakli 17521752--cici ildildəə CaraCara hücumhücum ededəərkrkəənn yenyenəə ddəə HacıHacı
ÇÇəəlləəbininbinin qoşunlarıqoşunları ttəərrəəfindfindəənn ağırağır mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradıldıuğradıldı..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbibi ŞirvanıŞirvanı əəlləə keçirkeçirəə bilmbilməədidi..
 HacıHacı ÇÇəəlləəbininbinin ölümündölümündəənn sonra,sonra, 17551755--cici ildildəə əəvvvvəəlclcəə onunonun oğluoğlu
AğakişiAğakişi bbəəy,y, sonrasonra isisəə QubalıQubalı FFəəttəəlili xanınxanın müdaxilmüdaxiləəsisi ililəə nnəəvvəəsisi HüseynHüseyn
xanxan hakimiyyhakimiyyəəttəə yiyyiyəəlləəndi,ndi,
 17851785--cici ildildəə ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı QubaQuba xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə salındısalındı..
 17891789--cucu ildildəə FFəəttəəlili xanınxanın ölümündölümündəənn sonrasonra ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı yenidyenidəənn
müstmüstəəqilqil olduoldu..
 17951795--cici ildildəə hakimiyyhakimiyyəəttəə SSəəlimlim xanxan ggəəldildi..
 XanlığınXanlığın əərazisirazisi 88 mahalamahala bölünmüşdübölünmüşdü..
MahallarıMahalları xanınxanın ttəəyinyin etdiyietdiyi naiblnaibləərr idaridarəə edirdiledirdiləərr..
 XanlığınXanlığın əəhalisihalisi əəsassasəənn kkəəndnd ttəəssəərrüfatı,rrüfatı, ssəənnəətkarlıq,tkarlıq, ticarticarəətltləə mməəşğulşğul
olurduolurdu..
 ŞŞəəkiki ipipəəyiyi AzAzəərbaycandanrbaycandan çoxçox--çoxçox uzaqlardauzaqlarda mməəşhurşhur idiidi..

36



Şamaxı xanlığıŞamaxı xanlığı
(1747(1747 –– 1820)1820)

 ŞamaxıŞamaxı xanlığınınxanlığının əəsasınısasını HacıHacı MMəəhhəəmmmməəddəəlili bbəəy,y, MMəəhhəəmmmməədd SSəəidid
vvəə AğasıAğası qardaşlarıqardaşları (Xançobanı(Xançobanı tayfası)tayfası) qoymuşduqoymuşdu..
 XanlıqXanlıq Quba,Quba, Bakı,Bakı, ŞŞəəkiki vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarıxanlıqları ililəə hhəəmsmsəərhrhəədd idiidi..
 DigDigəərr xanlıqlardanxanlıqlardan ffəərqlirqli olaraqolaraq buradaburada ikihakimiyyikihakimiyyəətliliktlilik mövcudmövcud
idiidi..
 XanlığınXanlığın birbir hisshissəəsindsindəə MMəəhhəəmmmməəddəəlili xanxan (m(məərkrkəəzz YeniYeni Şamaxı),Şamaxı),
digdigəərr hisshissəəsindsindəə isisəə MMəəhhəəmmmməədd SSəəidid vvəə AğasıAğası qardaşlarınınqardaşlarının (köhn(köhnəə
Şamaxı)Şamaxı) hakimiyyhakimiyyəətiti mövcudmövcud idiidi..
 HakimiyyHakimiyyəətt uğrundauğrunda gedgedəənn ççəəkişmkişməəlləərr xanlığınxanlığın birliyinbirliyinəə vvəə
ttəəssəərrüfatınrrüfatın inkişafınainkişafına manemane olurduolurdu..
 ElatlaraElatlara arxalananarxalanan MMəəhhəəmmmməədd SSəəidid xanxan 17631763--cücü ildildəə YeniYeni ŞamaxınıŞamaxını
tutaraqtutaraq onuonu köhnköhnəə ŞamaxıyaŞamaxıya birlbirləəşdirdişdirdi..
 ŞamaxıŞamaxı şşəəhhəəriri xanlığınxanlığın mməərkrkəəzizi olduoldu..

Şamaxı xanlığıŞamaxı xanlığı
(1747(1747 –– 1820)1820)

 ŞamaxıŞamaxı xanlığınınxanlığının əəsasınısasını HacıHacı MMəəhhəəmmmməəddəəlili bbəəy,y, MMəəhhəəmmmməədd SSəəidid
vvəə AğasıAğası qardaşlarıqardaşları (Xançobanı(Xançobanı tayfası)tayfası) qoymuşduqoymuşdu..
 XanlıqXanlıq Quba,Quba, Bakı,Bakı, ŞŞəəkiki vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarıxanlıqları ililəə hhəəmsmsəərhrhəədd idiidi..
 DigDigəərr xanlıqlardanxanlıqlardan ffəərqlirqli olaraqolaraq buradaburada ikihakimiyyikihakimiyyəətliliktlilik mövcudmövcud
idiidi..
 XanlığınXanlığın birbir hisshissəəsindsindəə MMəəhhəəmmmməəddəəlili xanxan (m(məərkrkəəzz YeniYeni Şamaxı),Şamaxı),
digdigəərr hisshissəəsindsindəə isisəə MMəəhhəəmmmməədd SSəəidid vvəə AğasıAğası qardaşlarınınqardaşlarının (köhn(köhnəə
Şamaxı)Şamaxı) hakimiyyhakimiyyəətiti mövcudmövcud idiidi..
 HakimiyyHakimiyyəətt uğrundauğrunda gedgedəənn ççəəkişmkişməəlləərr xanlığınxanlığın birliyinbirliyinəə vvəə
ttəəssəərrüfatınrrüfatın inkişafınainkişafına manemane olurduolurdu..
 ElatlaraElatlara arxalananarxalanan MMəəhhəəmmmməədd SSəəidid xanxan 17631763--cücü ildildəə YeniYeni ŞamaxınıŞamaxını
tutaraqtutaraq onuonu köhnköhnəə ŞamaxıyaŞamaxıya birlbirləəşdirdişdirdi..
 ŞamaxıŞamaxı şşəəhhəəriri xanlığınxanlığın mməərkrkəəzizi olduoldu..

Şamaxı xanlığıŞamaxı xanlığı
(1747(1747 –– 1820)1820)

 ŞamaxıŞamaxı xanlığınınxanlığının əəsasınısasını HacıHacı MMəəhhəəmmmməəddəəlili bbəəy,y, MMəəhhəəmmmməədd SSəəidid
vvəə AğasıAğası qardaşlarıqardaşları (Xançobanı(Xançobanı tayfası)tayfası) qoymuşduqoymuşdu..
 XanlıqXanlıq Quba,Quba, Bakı,Bakı, ŞŞəəkiki vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarıxanlıqları ililəə hhəəmsmsəərhrhəədd idiidi..
 DigDigəərr xanlıqlardanxanlıqlardan ffəərqlirqli olaraqolaraq buradaburada ikihakimiyyikihakimiyyəətliliktlilik mövcudmövcud
idiidi..
 XanlığınXanlığın birbir hisshissəəsindsindəə MMəəhhəəmmmməəddəəlili xanxan (m(məərkrkəəzz YeniYeni Şamaxı),Şamaxı),
digdigəərr hisshissəəsindsindəə isisəə MMəəhhəəmmmməədd SSəəidid vvəə AğasıAğası qardaşlarınınqardaşlarının (köhn(köhnəə
Şamaxı)Şamaxı) hakimiyyhakimiyyəətiti mövcudmövcud idiidi..
 HakimiyyHakimiyyəətt uğrundauğrunda gedgedəənn ççəəkişmkişməəlləərr xanlığınxanlığın birliyinbirliyinəə vvəə
ttəəssəərrüfatınrrüfatın inkişafınainkişafına manemane olurduolurdu..
 ElatlaraElatlara arxalananarxalanan MMəəhhəəmmmməədd SSəəidid xanxan 17631763--cücü ildildəə YeniYeni ŞamaxınıŞamaxını
tutaraqtutaraq onuonu köhnköhnəə ŞamaxıyaŞamaxıya birlbirləəşdirdişdirdi..
 ŞamaxıŞamaxı şşəəhhəəriri xanlığınxanlığın mməərkrkəəzizi olduoldu..
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QubaQuba xanlığıxanlığı ililəə münasibmünasibəətltləərr..
 ŞamaxıŞamaxı xanlığınınxanlığının torpaqlarınıtorpaqlarını bölüşdürmbölüşdürməəkk barbarəəddəə razılığarazılığa ggəəlləənn
QubaQuba (F(Fəəttəəlili xan)xan) vvəə ŞŞəəkiki (Hüseyn(Hüseyn xan)xan) xanlarınınxanlarının birlbirləəşmişşmiş qoşunlarıqoşunları
17671767--cici ildildəə ŞirvanŞirvan torpaqlarınatorpaqlarına daxildaxil oldularoldular..
 XanlığınXanlığın qqəərbrb hisshissəəsisi ŞŞəəkiki xanlığına,xanlığına, qalanqalan əərazilraziləərr isisəə QubaQuba xanlığınaxanlığına
birlbirləəşdirildişdirildi..
 LakinLakin QubaQuba vvəə ŞŞəəkiki xanlarıxanları arasındaarasında narazılıqnarazılıq qalırdıqalırdı..
 QubalıQubalı FFəəttəəlili xanınxanın nüfuzununnüfuzunun artmasındanartmasından narahatnarahat olanolan ŞŞəəkiki xanıxanı
HüseynHüseyn xanxan AvarAvar xanıxanı ililəə ittifaqaittifaqa girdigirdi..
 17681768--cici ilil döyüşünddöyüşündəə FFəəttəəlili xanxan onlarınonların birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləərinirini mməəğlubğlub
ededəərrəək,k, ŞŞəəkiki xanlığınınxanlığının ixtiyarındaixtiyarında olanolan ŞamaxıŞamaxı torpaqlarınıtorpaqlarını dada QubaQuba
xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirdişdirdi..
 17901790--cıcı ildildəə ŞirvanŞirvan xanlarıxanları ŞŞəəkiki xanınınxanının kömköməəyiyi ililəə yenidyenidəənn
hakimiyyhakimiyyəətltləərinirini bbəərparpa etdiletdiləərr..

QubaQuba xanlığıxanlığı ililəə münasibmünasibəətltləərr..
 ŞamaxıŞamaxı xanlığınınxanlığının torpaqlarınıtorpaqlarını bölüşdürmbölüşdürməəkk barbarəəddəə razılığarazılığa ggəəlləənn
QubaQuba (F(Fəəttəəlili xan)xan) vvəə ŞŞəəkiki (Hüseyn(Hüseyn xan)xan) xanlarınınxanlarının birlbirləəşmişşmiş qoşunlarıqoşunları
17671767--cici ildildəə ŞirvanŞirvan torpaqlarınatorpaqlarına daxildaxil oldularoldular..
 XanlığınXanlığın qqəərbrb hisshissəəsisi ŞŞəəkiki xanlığına,xanlığına, qalanqalan əərazilraziləərr isisəə QubaQuba xanlığınaxanlığına
birlbirləəşdirildişdirildi..
 LakinLakin QubaQuba vvəə ŞŞəəkiki xanlarıxanları arasındaarasında narazılıqnarazılıq qalırdıqalırdı..
 QubalıQubalı FFəəttəəlili xanınxanın nüfuzununnüfuzunun artmasındanartmasından narahatnarahat olanolan ŞŞəəkiki xanıxanı
HüseynHüseyn xanxan AvarAvar xanıxanı ililəə ittifaqaittifaqa girdigirdi..
 17681768--cici ilil döyüşünddöyüşündəə FFəəttəəlili xanxan onlarınonların birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləərinirini mməəğlubğlub
ededəərrəək,k, ŞŞəəkiki xanlığınınxanlığının ixtiyarındaixtiyarında olanolan ŞamaxıŞamaxı torpaqlarınıtorpaqlarını dada QubaQuba
xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirdişdirdi..
 17901790--cıcı ildildəə ŞirvanŞirvan xanlarıxanları ŞŞəəkiki xanınınxanının kömköməəyiyi ililəə yenidyenidəənn
hakimiyyhakimiyyəətltləərinirini bbəərparpa etdiletdiləərr..

QubaQuba xanlığıxanlığı ililəə münasibmünasibəətltləərr..
 ŞamaxıŞamaxı xanlığınınxanlığının torpaqlarınıtorpaqlarını bölüşdürmbölüşdürməəkk barbarəəddəə razılığarazılığa ggəəlləənn
QubaQuba (F(Fəəttəəlili xan)xan) vvəə ŞŞəəkiki (Hüseyn(Hüseyn xan)xan) xanlarınınxanlarının birlbirləəşmişşmiş qoşunlarıqoşunları
17671767--cici ildildəə ŞirvanŞirvan torpaqlarınatorpaqlarına daxildaxil oldularoldular..
 XanlığınXanlığın qqəərbrb hisshissəəsisi ŞŞəəkiki xanlığına,xanlığına, qalanqalan əərazilraziləərr isisəə QubaQuba xanlığınaxanlığına
birlbirləəşdirildişdirildi..
 LakinLakin QubaQuba vvəə ŞŞəəkiki xanlarıxanları arasındaarasında narazılıqnarazılıq qalırdıqalırdı..
 QubalıQubalı FFəəttəəlili xanınxanın nüfuzununnüfuzunun artmasındanartmasından narahatnarahat olanolan ŞŞəəkiki xanıxanı
HüseynHüseyn xanxan AvarAvar xanıxanı ililəə ittifaqaittifaqa girdigirdi..
 17681768--cici ilil döyüşünddöyüşündəə FFəəttəəlili xanxan onlarınonların birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləərinirini mməəğlubğlub
ededəərrəək,k, ŞŞəəkiki xanlığınınxanlığının ixtiyarındaixtiyarında olanolan ŞamaxıŞamaxı torpaqlarınıtorpaqlarını dada QubaQuba
xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirdişdirdi..
 17901790--cıcı ildildəə ŞirvanŞirvan xanlarıxanları ŞŞəəkiki xanınınxanının kömköməəyiyi ililəə yenidyenidəənn
hakimiyyhakimiyyəətltləərinirini bbəərparpa etdiletdiləərr..
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Quba xanlığıQuba xanlığı
(1747(1747--1810)1810)

 QubaQuba xanlığıxanlığı AzAzəərbaycanırbaycanı Dağıstan,Dağıstan, ŞimaliŞimali QafqazQafqaz vvəə CCəənubinubi RusiyaRusiya ililəə
birlbirləəşdirşdirəənn ticarticarəətt yoluyolu üzüzəərindrindəə yerlyerləəşirdişirdi..
 QubaQuba xanlığınınxanlığının banisibanisi HüseynHüseynəəlili xanxan ((17261726--17581758)) bubu vvəəzifzifəəyyəə RusiyaRusiya
ttəərrəəfindfindəənn ttəəyinyin edilmişdiedilmişdi..
 XanlığınXanlığın iqamiqaməətgahıtgahı XudatXudat qalası,qalası, 17351735--cici ildildəənn isisəə QubaQuba şşəəhhəəriri idiidi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə SalyanSalyan QubaQuba xanlığındanxanlığından asılıasılı idiidi..
 NadirNadir şahşah xanlığıxanlığı zzəəiflifləətmtməəkk mməəqsqsəədildiləə onuonu QubadanQubadan ayırdıayırdı..
 NadirinNadirin ölümündölümündəənn sonrasonra HüseynHüseynəəlili xanxan irsilikirsilik hüququndanhüququndan istifadistifadəə
ededəərrəəkk 17561756--cıcı ildildəə SalyanıSalyanı yenidyenidəənn QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirdişdirdi..
 FFəəttəəlili xanınxanın hakimiyyhakimiyyəətiti ((17581758--17891789)) dövründdövründəə xanlığınxanlığın mövqeyimövqeyi dahadaha dada
möhkmöhkəəmlmləəndindi..
 O,O, xanlığıxanlığı güclgücləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr gördügördü::
1)1) MahalMahal naiblnaibləərininrinin özbaşınalığınaözbaşınalığına sonson qoymaqqoymaq üçünüçün vergivergi islahatıislahatı

keçirildikeçirildi..
2)2) NaiblNaibləərr toplanmıştoplanmış vergilvergiləərinrin birbir hisshissəəsinisini özlözləərinrinəə saxladıqlarısaxladıqları üçünüçün

vergilvergiləərinrin mahalmahal naiblnaibləəriri ttəərrəəfindfindəənn toplanmasıtoplanması qaydasıqaydası lləəğvğv olunduolundu..

Quba xanlığıQuba xanlığı
(1747(1747--1810)1810)

 QubaQuba xanlığıxanlığı AzAzəərbaycanırbaycanı Dağıstan,Dağıstan, ŞimaliŞimali QafqazQafqaz vvəə CCəənubinubi RusiyaRusiya ililəə
birlbirləəşdirşdirəənn ticarticarəətt yoluyolu üzüzəərindrindəə yerlyerləəşirdişirdi..
 QubaQuba xanlığınınxanlığının banisibanisi HüseynHüseynəəlili xanxan ((17261726--17581758)) bubu vvəəzifzifəəyyəə RusiyaRusiya
ttəərrəəfindfindəənn ttəəyinyin edilmişdiedilmişdi..
 XanlığınXanlığın iqamiqaməətgahıtgahı XudatXudat qalası,qalası, 17351735--cici ildildəənn isisəə QubaQuba şşəəhhəəriri idiidi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə SalyanSalyan QubaQuba xanlığındanxanlığından asılıasılı idiidi..
 NadirNadir şahşah xanlığıxanlığı zzəəiflifləətmtməəkk mməəqsqsəədildiləə onuonu QubadanQubadan ayırdıayırdı..
 NadirinNadirin ölümündölümündəənn sonrasonra HüseynHüseynəəlili xanxan irsilikirsilik hüququndanhüququndan istifadistifadəə
ededəərrəəkk 17561756--cıcı ildildəə SalyanıSalyanı yenidyenidəənn QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirdişdirdi..
 FFəəttəəlili xanınxanın hakimiyyhakimiyyəətiti ((17581758--17891789)) dövründdövründəə xanlığınxanlığın mövqeyimövqeyi dahadaha dada
möhkmöhkəəmlmləəndindi..
 O,O, xanlığıxanlığı güclgücləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr gördügördü::
1)1) MahalMahal naiblnaibləərininrinin özbaşınalığınaözbaşınalığına sonson qoymaqqoymaq üçünüçün vergivergi islahatıislahatı

keçirildikeçirildi..
2)2) NaiblNaibləərr toplanmıştoplanmış vergilvergiləərinrin birbir hisshissəəsinisini özlözləərinrinəə saxladıqlarısaxladıqları üçünüçün

vergilvergiləərinrin mahalmahal naiblnaibləəriri ttəərrəəfindfindəənn toplanmasıtoplanması qaydasıqaydası lləəğvğv olunduolundu..

Quba xanlığıQuba xanlığı
(1747(1747--1810)1810)

 QubaQuba xanlığıxanlığı AzAzəərbaycanırbaycanı Dağıstan,Dağıstan, ŞimaliŞimali QafqazQafqaz vvəə CCəənubinubi RusiyaRusiya ililəə
birlbirləəşdirşdirəənn ticarticarəətt yoluyolu üzüzəərindrindəə yerlyerləəşirdişirdi..
 QubaQuba xanlığınınxanlığının banisibanisi HüseynHüseynəəlili xanxan ((17261726--17581758)) bubu vvəəzifzifəəyyəə RusiyaRusiya
ttəərrəəfindfindəənn ttəəyinyin edilmişdiedilmişdi..
 XanlığınXanlığın iqamiqaməətgahıtgahı XudatXudat qalası,qalası, 17351735--cici ildildəənn isisəə QubaQuba şşəəhhəəriri idiidi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə SalyanSalyan QubaQuba xanlığındanxanlığından asılıasılı idiidi..
 NadirNadir şahşah xanlığıxanlığı zzəəiflifləətmtməəkk mməəqsqsəədildiləə onuonu QubadanQubadan ayırdıayırdı..
 NadirinNadirin ölümündölümündəənn sonrasonra HüseynHüseynəəlili xanxan irsilikirsilik hüququndanhüququndan istifadistifadəə
ededəərrəəkk 17561756--cıcı ildildəə SalyanıSalyanı yenidyenidəənn QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirdişdirdi..
 FFəəttəəlili xanınxanın hakimiyyhakimiyyəətiti ((17581758--17891789)) dövründdövründəə xanlığınxanlığın mövqeyimövqeyi dahadaha dada
möhkmöhkəəmlmləəndindi..
 O,O, xanlığıxanlığı güclgücləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr gördügördü::
1)1) MahalMahal naiblnaibləərininrinin özbaşınalığınaözbaşınalığına sonson qoymaqqoymaq üçünüçün vergivergi islahatıislahatı

keçirildikeçirildi..
2)2) NaiblNaibləərr toplanmıştoplanmış vergilvergiləərinrin birbir hisshissəəsinisini özlözləərinrinəə saxladıqlarısaxladıqları üçünüçün

vergilvergiləərinrin mahalmahal naiblnaibləəriri ttəərrəəfindfindəənn toplanmasıtoplanması qaydasıqaydası lləəğvğv olunduolundu..
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 HHəərr birbir kkəəndxudandxuda kkəəndlilndliləərdrdəənn topladığıtopladığı verginivergini xanxan xxəəzinzinəəsinsinəə vvəə
anbarınaanbarına özüözü şşəəxsxsəənn ttəəhvilhvil vermverməəlili idiidi..
 BBəəzizi mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləərr yalnızyalnız xanxan yasavullarınınyasavullarının ttəəlləəbibi ililəə yerinyerinəə
yetirilirdiyetirilirdi..
 XanlığınXanlığın əəhalisinihalisini artırmaqartırmaq üçünüçün köçürmköçürməə siyassiyasəətiti yeridirdiyeridirdi.. BuBu
mməəqsqsəədldləə ccəənubnub xanlıqlarındanxanlıqlarından xeylixeyli əəhalinihalini köçürüb,köçürüb, ŞabranaŞabrana vvəə əətraftraf
əərazilraziləərdrdəə yerlyerləəşdirdişdirdi..
 DövlDövləətintin ssəərhrhəədldləərinirini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün MuğandanMuğandan ŞahsevŞahsevəənn
tayfalarınıntayfalarının birbir hisshissəəsisi xanlığınxanlığın əərazisinrazisinəə köçürüldüköçürüldü..
 FFəəttəəlili xanxan ŞirvandaŞirvanda mövqeyinimövqeyini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk vvəə özünözünəə dayaqdayaq
yaratmaqyaratmaq mməəqsqsəədildiləə DDəərbrbəəndnd xanlığınınxanlığının əəhalisininhalisinin birbir hisshissəəsinisini xanlığaxanlığa
köçürdüköçürdü..
 O,O, FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarfşar vvəə HacıHacı ÇÇəəlləəbibi kimikimi AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını vahidvahid
dövldövləətintin ttəərkibindrkibindəə birlbirləəşdirmşdirməə siyassiyasəətiti yeridirdiyeridirdi..
 DDəərbrbəəndnd üzüzəərinrinəə yürüşyürüşəə başlayanbaşlayan FFəəttəəlili xanxan 22 aylıqaylıq döyüşldöyüşləərdrdəənn sonrasonra
17591759--cucu ildildəə şşəəhhəəriri əəlləə keçirdikeçirdi..

 HHəərr birbir kkəəndxudandxuda kkəəndlilndliləərdrdəənn topladığıtopladığı verginivergini xanxan xxəəzinzinəəsinsinəə vvəə
anbarınaanbarına özüözü şşəəxsxsəənn ttəəhvilhvil vermverməəlili idiidi..
 BBəəzizi mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləərr yalnızyalnız xanxan yasavullarınınyasavullarının ttəəlləəbibi ililəə yerinyerinəə
yetirilirdiyetirilirdi..
 XanlığınXanlığın əəhalisinihalisini artırmaqartırmaq üçünüçün köçürmköçürməə siyassiyasəətiti yeridirdiyeridirdi.. BuBu
mməəqsqsəədldləə ccəənubnub xanlıqlarındanxanlıqlarından xeylixeyli əəhalinihalini köçürüb,köçürüb, ŞabranaŞabrana vvəə əətraftraf
əərazilraziləərdrdəə yerlyerləəşdirdişdirdi..
 DövlDövləətintin ssəərhrhəədldləərinirini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün MuğandanMuğandan ŞahsevŞahsevəənn
tayfalarınıntayfalarının birbir hisshissəəsisi xanlığınxanlığın əərazisinrazisinəə köçürüldüköçürüldü..
 FFəəttəəlili xanxan ŞirvandaŞirvanda mövqeyinimövqeyini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk vvəə özünözünəə dayaqdayaq
yaratmaqyaratmaq mməəqsqsəədildiləə DDəərbrbəəndnd xanlığınınxanlığının əəhalisininhalisinin birbir hisshissəəsinisini xanlığaxanlığa
köçürdüköçürdü..
 O,O, FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarfşar vvəə HacıHacı ÇÇəəlləəbibi kimikimi AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını vahidvahid
dövldövləətintin ttəərkibindrkibindəə birlbirləəşdirmşdirməə siyassiyasəətiti yeridirdiyeridirdi..
 DDəərbrbəəndnd üzüzəərinrinəə yürüşyürüşəə başlayanbaşlayan FFəəttəəlili xanxan 22 aylıqaylıq döyüşldöyüşləərdrdəənn sonrasonra
17591759--cucu ildildəə şşəəhhəəriri əəlləə keçirdikeçirdi..

 HHəərr birbir kkəəndxudandxuda kkəəndlilndliləərdrdəənn topladığıtopladığı verginivergini xanxan xxəəzinzinəəsinsinəə vvəə
anbarınaanbarına özüözü şşəəxsxsəənn ttəəhvilhvil vermverməəlili idiidi..
 BBəəzizi mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləərr yalnızyalnız xanxan yasavullarınınyasavullarının ttəəlləəbibi ililəə yerinyerinəə
yetirilirdiyetirilirdi..
 XanlığınXanlığın əəhalisinihalisini artırmaqartırmaq üçünüçün köçürmköçürməə siyassiyasəətiti yeridirdiyeridirdi.. BuBu
mməəqsqsəədldləə ccəənubnub xanlıqlarındanxanlıqlarından xeylixeyli əəhalinihalini köçürüb,köçürüb, ŞabranaŞabrana vvəə əətraftraf
əərazilraziləərdrdəə yerlyerləəşdirdişdirdi..
 DövlDövləətintin ssəərhrhəədldləərinirini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün MuğandanMuğandan ŞahsevŞahsevəənn
tayfalarınıntayfalarının birbir hisshissəəsisi xanlığınxanlığın əərazisinrazisinəə köçürüldüköçürüldü..
 FFəəttəəlili xanxan ŞirvandaŞirvanda mövqeyinimövqeyini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk vvəə özünözünəə dayaqdayaq
yaratmaqyaratmaq mməəqsqsəədildiləə DDəərbrbəəndnd xanlığınınxanlığının əəhalisininhalisinin birbir hisshissəəsinisini xanlığaxanlığa
köçürdüköçürdü..
 O,O, FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarfşar vvəə HacıHacı ÇÇəəlləəbibi kimikimi AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını vahidvahid
dövldövləətintin ttəərkibindrkibindəə birlbirləəşdirmşdirməə siyassiyasəətiti yeridirdiyeridirdi..
 DDəərbrbəəndnd üzüzəərinrinəə yürüşyürüşəə başlayanbaşlayan FFəəttəəlili xanxan 22 aylıqaylıq döyüşldöyüşləərdrdəənn sonrasonra
17591759--cucu ildildəə şşəəhhəəriri əəlləə keçirdikeçirdi..
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 BacısıBacısı XXəədicdicəə BikBikəənini BakıBakı xanıxanı MMəəliklik MMəəhhəəmmmməəddəə əərrəə vermverməəklkləə
17671767--cici ildildəə BakıBakı xanlığınıxanlığını "nikah"nikah diplomatiyası"diplomatiyası" vasitvasitəəsilsiləə QubaQuba
xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirdişdirdi..
 BakıBakı xanlığınınxanlığının birlbirləəşdirilmşdirilməəsindsindəənn sonrasonra növbnövbəəddəə ŞamaxıŞamaxı xanlığıxanlığı
dururdudururdu..
 FFəəttəəlili xanınxanın bubu xanlıqlaxanlıqla bağlıbağlı konkretkonkret planıplanı varvar idiidi..
 HHəəminmin planaplana görgörəə::
1)1) ŞamaxıŞamaxı xanlığınxanlığın mməərkrkəəzizi olmalıolmalı idiidi;;
2)2) ŞamaxıŞamaxı xanlığı,xanlığı, ŞŞəəkiki vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarınınxanlıqlarının vvəə AzAzəərbaycanınrbaycanın

ccəənubnub torpaqlarınıntorpaqlarının QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirilmşdirilməəsindsindəə siyasisiyasi
mməərkrkəəzz rolunurolunu oynamalıoynamalı idiidi..

 17681768--cici ildildəə FFəəttəəlili xanxan ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazanmaqlaqazanmaqla
ŞimalŞimal--ŞŞəərqirqi AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarının,torpaqlarının, habelhabeləə ŞamaxıŞamaxı xanlığınınxanlığının QubaQuba
xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirilmşdirilməəsisi prosesiniprosesini başabaşa çatdırdıçatdırdı..
 17681768--cici ildildəə CavadCavad xanlığıxanlığı dada QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirildişdirildi..
MuğanınMuğanın QubaQuba xanlığınaxanlığına qatılmasıqatılması hhəərbirbi--stratejistrateji baxımdanbaxımdan böyükböyük
əəhhəəmiyymiyyəəttəə malikmalik idiidi..

 BacısıBacısı XXəədicdicəə BikBikəənini BakıBakı xanıxanı MMəəliklik MMəəhhəəmmmməəddəə əərrəə vermverməəklkləə
17671767--cici ildildəə BakıBakı xanlığınıxanlığını "nikah"nikah diplomatiyası"diplomatiyası" vasitvasitəəsilsiləə QubaQuba
xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirdişdirdi..
 BakıBakı xanlığınınxanlığının birlbirləəşdirilmşdirilməəsindsindəənn sonrasonra növbnövbəəddəə ŞamaxıŞamaxı xanlığıxanlığı
dururdudururdu..
 FFəəttəəlili xanınxanın bubu xanlıqlaxanlıqla bağlıbağlı konkretkonkret planıplanı varvar idiidi..
 HHəəminmin planaplana görgörəə::
1)1) ŞamaxıŞamaxı xanlığınxanlığın mməərkrkəəzizi olmalıolmalı idiidi;;
2)2) ŞamaxıŞamaxı xanlığı,xanlığı, ŞŞəəkiki vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarınınxanlıqlarının vvəə AzAzəərbaycanınrbaycanın

ccəənubnub torpaqlarınıntorpaqlarının QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirilmşdirilməəsindsindəə siyasisiyasi
mməərkrkəəzz rolunurolunu oynamalıoynamalı idiidi..

 17681768--cici ildildəə FFəəttəəlili xanxan ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazanmaqlaqazanmaqla
ŞimalŞimal--ŞŞəərqirqi AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarının,torpaqlarının, habelhabeləə ŞamaxıŞamaxı xanlığınınxanlığının QubaQuba
xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirilmşdirilməəsisi prosesiniprosesini başabaşa çatdırdıçatdırdı..
 17681768--cici ildildəə CavadCavad xanlığıxanlığı dada QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirildişdirildi..
MuğanınMuğanın QubaQuba xanlığınaxanlığına qatılmasıqatılması hhəərbirbi--stratejistrateji baxımdanbaxımdan böyükböyük
əəhhəəmiyymiyyəəttəə malikmalik idiidi..

 BacısıBacısı XXəədicdicəə BikBikəənini BakıBakı xanıxanı MMəəliklik MMəəhhəəmmmməəddəə əərrəə vermverməəklkləə
17671767--cici ildildəə BakıBakı xanlığınıxanlığını "nikah"nikah diplomatiyası"diplomatiyası" vasitvasitəəsilsiləə QubaQuba
xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirdişdirdi..
 BakıBakı xanlığınınxanlığının birlbirləəşdirilmşdirilməəsindsindəənn sonrasonra növbnövbəəddəə ŞamaxıŞamaxı xanlığıxanlığı
dururdudururdu..
 FFəəttəəlili xanınxanın bubu xanlıqlaxanlıqla bağlıbağlı konkretkonkret planıplanı varvar idiidi..
 HHəəminmin planaplana görgörəə::
1)1) ŞamaxıŞamaxı xanlığınxanlığın mməərkrkəəzizi olmalıolmalı idiidi;;
2)2) ŞamaxıŞamaxı xanlığı,xanlığı, ŞŞəəkiki vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarınınxanlıqlarının vvəə AzAzəərbaycanınrbaycanın

ccəənubnub torpaqlarınıntorpaqlarının QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirilmşdirilməəsindsindəə siyasisiyasi
mməərkrkəəzz rolunurolunu oynamalıoynamalı idiidi..

 17681768--cici ildildəə FFəəttəəlili xanxan ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazanmaqlaqazanmaqla
ŞimalŞimal--ŞŞəərqirqi AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarının,torpaqlarının, habelhabeləə ŞamaxıŞamaxı xanlığınınxanlığının QubaQuba
xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirilmşdirilməəsisi prosesiniprosesini başabaşa çatdırdıçatdırdı..
 17681768--cici ildildəə CavadCavad xanlığıxanlığı dada QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirildişdirildi..
MuğanınMuğanın QubaQuba xanlığınaxanlığına qatılmasıqatılması hhəərbirbi--stratejistrateji baxımdanbaxımdan böyükböyük
əəhhəəmiyymiyyəəttəə malikmalik idiidi..
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 BeleliklBelelikləə,, ŞimalŞimal--ŞŞəərqirqi AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarıtorpaqları vahidvahid dövldövləətdtdəə
birlbirləəşdirildişdirildi,, araara müharibmüharibəəlləərinrinəə sonson qoyuldu,qoyuldu, ttəəssəərrüfatınrrüfatın inkişafıinkişafı
üçünüçün əəlverişlilverişli şşəəraitrait yarandıyarandı..
 QubaQuba xanlığınınxanlığının birlbirləəşdirmşdirməə siyassiyasəətiti AzAzəərbaycanrbaycan xanlarıxanları vvəə DağıstanDağıstan
hakimlhakimləərinirini narahatnarahat edirdiedirdi..
 ŞŞəəki,ki, QarabağQarabağ xanlıqlarıxanlıqları vvəə AvarAvar hakimininhakiminin birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri
17731773--cücü ilinilin noyabrnoyabr -- dekabrdekabr aylarındaaylarında QubaQuba xanlığıxanlığı üzüzəərinrinəə yürüşyürüş
etdiletdiləərr..
 LakinLakin FFəəttəəlili xanxan bubu yürüşüyürüşü ddəəff etdietdi..
 QaraqaytaqQaraqaytaq usmisiusmisi ƏƏmirmir HHəəmzmzəə,, ŞamaxıŞamaxı xanıxanı AğasıAğası xanxan vvəə birbir sırasıra
AzAzəərbaycanrbaycan xanlarıxanları vvəə hhəəmçininmçinin DağıstanDağıstan hakimlhakimləəriri QubaQuba xanlığınaxanlığına
qarşıqarşı qüvvqüvvəəlləərinirini birlbirləəşdirdilşdirdiləərr..
 17741774--cücü ildildəə XudatXudat yaxınlığındakıyaxınlığındakı GavduşanGavduşan çölündçölündəə QubaQuba xanlığıxanlığı
ililəə müttmüttəəfiqlfiqləərinrin birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri arasındaarasında qanlıqanlı döyüşdöyüş başbaş verdiverdi..
 FFəəttəəlili xanxan bubu döyüşddöyüşdəə mməəğlubğlub olaraqolaraq SalyanaSalyana ttəərrəəff gerigeri ççəəkildikildi..
MüttMüttəəfiqlfiqləərr QubanıQubanı vvəə ŞamaxınıŞamaxını tutdulartutdular..
 DDəərbrbəəndindi mühasirmühasirəəyyəə aldılaraldılar..

 BeleliklBelelikləə,, ŞimalŞimal--ŞŞəərqirqi AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarıtorpaqları vahidvahid dövldövləətdtdəə
birlbirləəşdirildişdirildi,, araara müharibmüharibəəlləərinrinəə sonson qoyuldu,qoyuldu, ttəəssəərrüfatınrrüfatın inkişafıinkişafı
üçünüçün əəlverişlilverişli şşəəraitrait yarandıyarandı..
 QubaQuba xanlığınınxanlığının birlbirləəşdirmşdirməə siyassiyasəətiti AzAzəərbaycanrbaycan xanlarıxanları vvəə DağıstanDağıstan
hakimlhakimləərinirini narahatnarahat edirdiedirdi..
 ŞŞəəki,ki, QarabağQarabağ xanlıqlarıxanlıqları vvəə AvarAvar hakimininhakiminin birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri
17731773--cücü ilinilin noyabrnoyabr -- dekabrdekabr aylarındaaylarında QubaQuba xanlığıxanlığı üzüzəərinrinəə yürüşyürüş
etdiletdiləərr..
 LakinLakin FFəəttəəlili xanxan bubu yürüşüyürüşü ddəəff etdietdi..
 QaraqaytaqQaraqaytaq usmisiusmisi ƏƏmirmir HHəəmzmzəə,, ŞamaxıŞamaxı xanıxanı AğasıAğası xanxan vvəə birbir sırasıra
AzAzəərbaycanrbaycan xanlarıxanları vvəə hhəəmçininmçinin DağıstanDağıstan hakimlhakimləəriri QubaQuba xanlığınaxanlığına
qarşıqarşı qüvvqüvvəəlləərinirini birlbirləəşdirdilşdirdiləərr..
 17741774--cücü ildildəə XudatXudat yaxınlığındakıyaxınlığındakı GavduşanGavduşan çölündçölündəə QubaQuba xanlığıxanlığı
ililəə müttmüttəəfiqlfiqləərinrin birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri arasındaarasında qanlıqanlı döyüşdöyüş başbaş verdiverdi..
 FFəəttəəlili xanxan bubu döyüşddöyüşdəə mməəğlubğlub olaraqolaraq SalyanaSalyana ttəərrəəff gerigeri ççəəkildikildi..
MüttMüttəəfiqlfiqləərr QubanıQubanı vvəə ŞamaxınıŞamaxını tutdulartutdular..
 DDəərbrbəəndindi mühasirmühasirəəyyəə aldılaraldılar..

 BeleliklBelelikləə,, ŞimalŞimal--ŞŞəərqirqi AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarıtorpaqları vahidvahid dövldövləətdtdəə
birlbirləəşdirildişdirildi,, araara müharibmüharibəəlləərinrinəə sonson qoyuldu,qoyuldu, ttəəssəərrüfatınrrüfatın inkişafıinkişafı
üçünüçün əəlverişlilverişli şşəəraitrait yarandıyarandı..
 QubaQuba xanlığınınxanlığının birlbirləəşdirmşdirməə siyassiyasəətiti AzAzəərbaycanrbaycan xanlarıxanları vvəə DağıstanDağıstan
hakimlhakimləərinirini narahatnarahat edirdiedirdi..
 ŞŞəəki,ki, QarabağQarabağ xanlıqlarıxanlıqları vvəə AvarAvar hakimininhakiminin birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri
17731773--cücü ilinilin noyabrnoyabr -- dekabrdekabr aylarındaaylarında QubaQuba xanlığıxanlığı üzüzəərinrinəə yürüşyürüş
etdiletdiləərr..
 LakinLakin FFəəttəəlili xanxan bubu yürüşüyürüşü ddəəff etdietdi..
 QaraqaytaqQaraqaytaq usmisiusmisi ƏƏmirmir HHəəmzmzəə,, ŞamaxıŞamaxı xanıxanı AğasıAğası xanxan vvəə birbir sırasıra
AzAzəərbaycanrbaycan xanlarıxanları vvəə hhəəmçininmçinin DağıstanDağıstan hakimlhakimləəriri QubaQuba xanlığınaxanlığına
qarşıqarşı qüvvqüvvəəlləərinirini birlbirləəşdirdilşdirdiləərr..
 17741774--cücü ildildəə XudatXudat yaxınlığındakıyaxınlığındakı GavduşanGavduşan çölündçölündəə QubaQuba xanlığıxanlığı
ililəə müttmüttəəfiqlfiqləərinrin birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri arasındaarasında qanlıqanlı döyüşdöyüş başbaş verdiverdi..
 FFəəttəəlili xanxan bubu döyüşddöyüşdəə mməəğlubğlub olaraqolaraq SalyanaSalyana ttəərrəəff gerigeri ççəəkildikildi..
MüttMüttəəfiqlfiqləərr QubanıQubanı vvəə ŞamaxınıŞamaxını tutdulartutdular..
 DDəərbrbəəndindi mühasirmühasirəəyyəə aldılaraldılar..
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 FFəəttəəlili xanxan ggəəliblib çıxanaçıxana kimikimi onunonun arvadıarvadı TutiTuti BikBikəə DDəərbrbəəndinndin
müdafimüdafiəəsinsinəə rrəəhbhbəərlikrlik etdietdi..
 FFəəttəəlili xanxan kömköməəkk üçünüçün RusiyayaRusiyaya müracimüraciəətt etdietdi..
 DDəərbrbəəndndəə çatançatan rusrus qoşunlarınınqoşunlarının kömköməəyiyi ililəə ((17751775)) o,o, müttmüttəəfiqlfiqləərinrin
hhəərbirbi qüvvqüvvəəlləəriri üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə çaldıçaldı..
 FFəəttəəlili xanxan bubu hadishadisəəlləərdrdəənn sonrasonra əəsassas diqqdiqqəətinitini QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına
yönyönəəltdiltdi..
 LakinLakin nnəə BakıBakı xanıxanı MMəəliklik MMəəhhəəmmmməədd xanınxanın müqavilmüqaviləə bağlamaqbağlamaq
üçünüçün QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına göndgöndəərilmrilməəsi,si, nnəə ddəə 17801780--17811781--cici illilləərdrdəə
QarabağQarabağ xanlığıxanlığı üzüzəərinrinəə ttəəşkilşkil edilmişedilmiş yürüşlyürüşləərr heçheç birbir nnəəticticəə vermverməədidi..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubnub torpaqlarınıtorpaqlarını dada QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirmşdirməəkk
siyassiyasəətiti yeridyeridəənn FFəəttəəlili xanxan 17841784--cücü ildildəə ƏƏrdrdəəbilbil vvəə MeşkinMeşkin şşəəhhəərlrləərinirini
əəlləə keçirdikeçirdi..
 LakinLakin FFəəttəəlili xanxan AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınatorpaqlarına yürüşdyürüşdəənn RusiyanınRusiyanın narazınarazı
qaldığınıqaldığını görüb,görüb, RusiyaRusiya ililəə münasibmünasibəətltləəriri pozmamaqpozmamaq üçünüçün gerigeri
qayıtmağaqayıtmağa mməəcburcbur olduoldu..

 FFəəttəəlili xanxan ggəəliblib çıxanaçıxana kimikimi onunonun arvadıarvadı TutiTuti BikBikəə DDəərbrbəəndinndin
müdafimüdafiəəsinsinəə rrəəhbhbəərlikrlik etdietdi..
 FFəəttəəlili xanxan kömköməəkk üçünüçün RusiyayaRusiyaya müracimüraciəətt etdietdi..
 DDəərbrbəəndndəə çatançatan rusrus qoşunlarınınqoşunlarının kömköməəyiyi ililəə ((17751775)) o,o, müttmüttəəfiqlfiqləərinrin
hhəərbirbi qüvvqüvvəəlləəriri üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə çaldıçaldı..
 FFəəttəəlili xanxan bubu hadishadisəəlləərdrdəənn sonrasonra əəsassas diqqdiqqəətinitini QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına
yönyönəəltdiltdi..
 LakinLakin nnəə BakıBakı xanıxanı MMəəliklik MMəəhhəəmmmməədd xanınxanın müqavilmüqaviləə bağlamaqbağlamaq
üçünüçün QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına göndgöndəərilmrilməəsi,si, nnəə ddəə 17801780--17811781--cici illilləərdrdəə
QarabağQarabağ xanlığıxanlığı üzüzəərinrinəə ttəəşkilşkil edilmişedilmiş yürüşlyürüşləərr heçheç birbir nnəəticticəə vermverməədidi..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubnub torpaqlarınıtorpaqlarını dada QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirmşdirməəkk
siyassiyasəətiti yeridyeridəənn FFəəttəəlili xanxan 17841784--cücü ildildəə ƏƏrdrdəəbilbil vvəə MeşkinMeşkin şşəəhhəərlrləərinirini
əəlləə keçirdikeçirdi..
 LakinLakin FFəəttəəlili xanxan AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınatorpaqlarına yürüşdyürüşdəənn RusiyanınRusiyanın narazınarazı
qaldığınıqaldığını görüb,görüb, RusiyaRusiya ililəə münasibmünasibəətltləəriri pozmamaqpozmamaq üçünüçün gerigeri
qayıtmağaqayıtmağa mməəcburcbur olduoldu..

 FFəəttəəlili xanxan ggəəliblib çıxanaçıxana kimikimi onunonun arvadıarvadı TutiTuti BikBikəə DDəərbrbəəndinndin
müdafimüdafiəəsinsinəə rrəəhbhbəərlikrlik etdietdi..
 FFəəttəəlili xanxan kömköməəkk üçünüçün RusiyayaRusiyaya müracimüraciəətt etdietdi..
 DDəərbrbəəndndəə çatançatan rusrus qoşunlarınınqoşunlarının kömköməəyiyi ililəə ((17751775)) o,o, müttmüttəəfiqlfiqləərinrin
hhəərbirbi qüvvqüvvəəlləəriri üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə çaldıçaldı..
 FFəəttəəlili xanxan bubu hadishadisəəlləərdrdəənn sonrasonra əəsassas diqqdiqqəətinitini QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına
yönyönəəltdiltdi..
 LakinLakin nnəə BakıBakı xanıxanı MMəəliklik MMəəhhəəmmmməədd xanınxanın müqavilmüqaviləə bağlamaqbağlamaq
üçünüçün QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına göndgöndəərilmrilməəsi,si, nnəə ddəə 17801780--17811781--cici illilləərdrdəə
QarabağQarabağ xanlığıxanlığı üzüzəərinrinəə ttəəşkilşkil edilmişedilmiş yürüşlyürüşləərr heçheç birbir nnəəticticəə vermverməədidi..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubnub torpaqlarınıtorpaqlarını dada QubaQuba xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirmşdirməəkk
siyassiyasəətiti yeridyeridəənn FFəəttəəlili xanxan 17841784--cücü ildildəə ƏƏrdrdəəbilbil vvəə MeşkinMeşkin şşəəhhəərlrləərinirini
əəlləə keçirdikeçirdi..
 LakinLakin FFəəttəəlili xanxan AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınatorpaqlarına yürüşdyürüşdəənn RusiyanınRusiyanın narazınarazı
qaldığınıqaldığını görüb,görüb, RusiyaRusiya ililəə münasibmünasibəətltləəriri pozmamaqpozmamaq üçünüçün gerigeri
qayıtmağaqayıtmağa mməəcburcbur olduoldu..
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 FFəəttəəlili xanınxanın AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubnub torpaqlarınatorpaqlarına yürüşününyürüşünün RusiyaRusiya
ttəərrəəfindfindəənn narazılıqlanarazılıqla qarşılanmasınınqarşılanmasının əəsassas ssəəbbəəblbləəriri::
1.1. RusiyaRusiya özöz ssəərhrhəədindinəə yaxınyaxın regiondaregionda güclügüclü dövldövləətintin olmasınıolmasını

ististəəmirdimirdi..
2.2. QubaQuba xanlığınınxanlığının güclgücləənmnməəsinisini ististəəmirdimirdi..
 FFəəttəəlili xanxan bütünbütün AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını vahidvahid dövldövləətdtdəə birlbirləəşdirşdirəə
bilmbilməədidi..
 BununBunun əəsassas ssəəbbəəblbləəriri aşağıdakılaraşağıdakılar idiidi::
1)1) AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınınxanlarının birlbirləəşdirmşdirməə mməəssəəlləəsinsinəə özöz torpaqlarınıntorpaqlarının

işğalıişğalı kimikimi baxmalarıbaxmaları..
2)2) İqtisadiİqtisadi əəlaqlaqəəlləərinrin zzəəifliyiifliyi..
3)3) XariciXarici müdaxilmüdaxiləə vvəə ss..
 17891789--cucu ildildəə FFəəttəəlili xanınxanın ölümündölümündəənn sonrasonra hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn
oğlanlarıoğlanları xanlığınxanlığın qüdrqüdrəətinitini qoruyubqoruyub--saxlayasaxlaya bilmbilməədildiləərr..
 ŞŞəəki,ki, BakıBakı vvəə ŞamaxıŞamaxı xanlıqlarıxanlıqları QubaQuba xanlığınınxanlığının tabeliyindtabeliyindəənn çıxdıçıxdı..

 FFəəttəəlili xanınxanın AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubnub torpaqlarınatorpaqlarına yürüşününyürüşünün RusiyaRusiya
ttəərrəəfindfindəənn narazılıqlanarazılıqla qarşılanmasınınqarşılanmasının əəsassas ssəəbbəəblbləəriri::
1.1. RusiyaRusiya özöz ssəərhrhəədindinəə yaxınyaxın regiondaregionda güclügüclü dövldövləətintin olmasınıolmasını

ististəəmirdimirdi..
2.2. QubaQuba xanlığınınxanlığının güclgücləənmnməəsinisini ististəəmirdimirdi..
 FFəəttəəlili xanxan bütünbütün AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını vahidvahid dövldövləətdtdəə birlbirləəşdirşdirəə
bilmbilməədidi..
 BununBunun əəsassas ssəəbbəəblbləəriri aşağıdakılaraşağıdakılar idiidi::
1)1) AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınınxanlarının birlbirləəşdirmşdirməə mməəssəəlləəsinsinəə özöz torpaqlarınıntorpaqlarının

işğalıişğalı kimikimi baxmalarıbaxmaları..
2)2) İqtisadiİqtisadi əəlaqlaqəəlləərinrin zzəəifliyiifliyi..
3)3) XariciXarici müdaxilmüdaxiləə vvəə ss..
 17891789--cucu ildildəə FFəəttəəlili xanınxanın ölümündölümündəənn sonrasonra hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn
oğlanlarıoğlanları xanlığınxanlığın qüdrqüdrəətinitini qoruyubqoruyub--saxlayasaxlaya bilmbilməədildiləərr..
 ŞŞəəki,ki, BakıBakı vvəə ŞamaxıŞamaxı xanlıqlarıxanlıqları QubaQuba xanlığınınxanlığının tabeliyindtabeliyindəənn çıxdıçıxdı..

 FFəəttəəlili xanınxanın AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubnub torpaqlarınatorpaqlarına yürüşününyürüşünün RusiyaRusiya
ttəərrəəfindfindəənn narazılıqlanarazılıqla qarşılanmasınınqarşılanmasının əəsassas ssəəbbəəblbləəriri::
1.1. RusiyaRusiya özöz ssəərhrhəədindinəə yaxınyaxın regiondaregionda güclügüclü dövldövləətintin olmasınıolmasını

ististəəmirdimirdi..
2.2. QubaQuba xanlığınınxanlığının güclgücləənmnməəsinisini ististəəmirdimirdi..
 FFəəttəəlili xanxan bütünbütün AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını vahidvahid dövldövləətdtdəə birlbirləəşdirşdirəə
bilmbilməədidi..
 BununBunun əəsassas ssəəbbəəblbləəriri aşağıdakılaraşağıdakılar idiidi::
1)1) AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınınxanlarının birlbirləəşdirmşdirməə mməəssəəlləəsinsinəə özöz torpaqlarınıntorpaqlarının

işğalıişğalı kimikimi baxmalarıbaxmaları..
2)2) İqtisadiİqtisadi əəlaqlaqəəlləərinrin zzəəifliyiifliyi..
3)3) XariciXarici müdaxilmüdaxiləə vvəə ss..
 17891789--cucu ildildəə FFəəttəəlili xanınxanın ölümündölümündəənn sonrasonra hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn
oğlanlarıoğlanları xanlığınxanlığın qüdrqüdrəətinitini qoruyubqoruyub--saxlayasaxlaya bilmbilməədildiləərr..
 ŞŞəəki,ki, BakıBakı vvəə ŞamaxıŞamaxı xanlıqlarıxanlıqları QubaQuba xanlığınınxanlığının tabeliyindtabeliyindəənn çıxdıçıxdı..
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Qarabağ xanlığıQarabağ xanlığı
(1748(1748--1822)1822)

 QarabağQarabağ xanlığıxanlığı XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışdıyaranmışdı..
 XanlığınXanlığın əəsasınısasını 17481748--cici ildildəə PPəənahnahəəlili xanxan qoymuşduqoymuşdu ((17481748--17631763))..
 QarabağQarabağ xanlığıxanlığı ArazlaArazla KürKür çayıçayı arasındakıarasındakı əərazidrazidəə yerlyerləəşirdişirdi..
 XanlıqXanlıq ŞŞəəki,ki, İrİrəəvan,van, Naxçıvan,Naxçıvan, Qaradağ,Qaradağ, Cavad,Cavad, ŞamaxıŞamaxı xanlıqlarıxanlıqları ililəə
hhəəmsmsəərhrhəədd idiidi..
 XanlığınXanlığın mməərkrkəəzizi ŞuşaŞuşa şşəəhhəəriri idiidi..
 XanlığınXanlığın əəhalisinihalisini türktürk tayfalarındantayfalarından olanolan Cavanşir,Cavanşir, iyirmiiyirmi dörd,dörd,
OtuzikilOtuzikiləər,r, KKəəbirli,birli, Ziyadoğlular,Ziyadoğlular, BaharlıBaharlı ttəəşkilşkil edirdiedirdi..
 ƏƏhalisihalisi kkəəndnd ttəəssəərrüfatı,rrüfatı, ssəənnəətkarlıqtkarlıq vvəə ticarticarəətltləə mməəşğulşğul olurduolurdu..
 ŞuşadaŞuşada "P"Pəənahabad"nahabad" adlananadlanan pulpul kkəəsilirdisilirdi..
 PPəənahnahəəlili xanxan xanlığıxanlığı möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr
hhəəyatayata keçirdikeçirdi..
 İlkİlk növbnövbəəddəə müdafimüdafiəə mməəqsqsəədildiləə BayatBayat qalasınıqalasını ((17481748),), sonrasonra
ŞahbulağıŞahbulağı qalasınıqalasını ((17511751),), dahadaha sonrasonra isisəə ŞuşaŞuşa qalasınıqalasını ((5050--cici illilləərinrin
əəvvvvəəlindlindəə)) tikdirditikdirdi..

Qarabağ xanlığıQarabağ xanlığı
(1748(1748--1822)1822)

 QarabağQarabağ xanlığıxanlığı XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışdıyaranmışdı..
 XanlığınXanlığın əəsasınısasını 17481748--cici ildildəə PPəənahnahəəlili xanxan qoymuşduqoymuşdu ((17481748--17631763))..
 QarabağQarabağ xanlığıxanlığı ArazlaArazla KürKür çayıçayı arasındakıarasındakı əərazidrazidəə yerlyerləəşirdişirdi..
 XanlıqXanlıq ŞŞəəki,ki, İrİrəəvan,van, Naxçıvan,Naxçıvan, Qaradağ,Qaradağ, Cavad,Cavad, ŞamaxıŞamaxı xanlıqlarıxanlıqları ililəə
hhəəmsmsəərhrhəədd idiidi..
 XanlığınXanlığın mməərkrkəəzizi ŞuşaŞuşa şşəəhhəəriri idiidi..
 XanlığınXanlığın əəhalisinihalisini türktürk tayfalarındantayfalarından olanolan Cavanşir,Cavanşir, iyirmiiyirmi dörd,dörd,
OtuzikilOtuzikiləər,r, KKəəbirli,birli, Ziyadoğlular,Ziyadoğlular, BaharlıBaharlı ttəəşkilşkil edirdiedirdi..
 ƏƏhalisihalisi kkəəndnd ttəəssəərrüfatı,rrüfatı, ssəənnəətkarlıqtkarlıq vvəə ticarticarəətltləə mməəşğulşğul olurduolurdu..
 ŞuşadaŞuşada "P"Pəənahabad"nahabad" adlananadlanan pulpul kkəəsilirdisilirdi..
 PPəənahnahəəlili xanxan xanlığıxanlığı möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr
hhəəyatayata keçirdikeçirdi..
 İlkİlk növbnövbəəddəə müdafimüdafiəə mməəqsqsəədildiləə BayatBayat qalasınıqalasını ((17481748),), sonrasonra
ŞahbulağıŞahbulağı qalasınıqalasını ((17511751),), dahadaha sonrasonra isisəə ŞuşaŞuşa qalasınıqalasını ((5050--cici illilləərinrin
əəvvvvəəlindlindəə)) tikdirditikdirdi..

Qarabağ xanlığıQarabağ xanlığı
(1748(1748--1822)1822)

 QarabağQarabağ xanlığıxanlığı XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışdıyaranmışdı..
 XanlığınXanlığın əəsasınısasını 17481748--cici ildildəə PPəənahnahəəlili xanxan qoymuşduqoymuşdu ((17481748--17631763))..
 QarabağQarabağ xanlığıxanlığı ArazlaArazla KürKür çayıçayı arasındakıarasındakı əərazidrazidəə yerlyerləəşirdişirdi..
 XanlıqXanlıq ŞŞəəki,ki, İrİrəəvan,van, Naxçıvan,Naxçıvan, Qaradağ,Qaradağ, Cavad,Cavad, ŞamaxıŞamaxı xanlıqlarıxanlıqları ililəə
hhəəmsmsəərhrhəədd idiidi..
 XanlığınXanlığın mməərkrkəəzizi ŞuşaŞuşa şşəəhhəəriri idiidi..
 XanlığınXanlığın əəhalisinihalisini türktürk tayfalarındantayfalarından olanolan Cavanşir,Cavanşir, iyirmiiyirmi dörd,dörd,
OtuzikilOtuzikiləər,r, KKəəbirli,birli, Ziyadoğlular,Ziyadoğlular, BaharlıBaharlı ttəəşkilşkil edirdiedirdi..
 ƏƏhalisihalisi kkəəndnd ttəəssəərrüfatı,rrüfatı, ssəənnəətkarlıqtkarlıq vvəə ticarticarəətltləə mməəşğulşğul olurduolurdu..
 ŞuşadaŞuşada "P"Pəənahabad"nahabad" adlananadlanan pulpul kkəəsilirdisilirdi..
 PPəənahnahəəlili xanxan xanlığıxanlığı möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr
hhəəyatayata keçirdikeçirdi..
 İlkİlk növbnövbəəddəə müdafimüdafiəə mməəqsqsəədildiləə BayatBayat qalasınıqalasını ((17481748),), sonrasonra
ŞahbulağıŞahbulağı qalasınıqalasını ((17511751),), dahadaha sonrasonra isisəə ŞuşaŞuşa qalasınıqalasını ((5050--cici illilləərinrin
əəvvvvəəlindlindəə)) tikdirditikdirdi..
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 QarabağQarabağ xanlığıxanlığı güclgücləəndikcndikcəə,, xristianxristian mməəlikllikləəririninnin onaona qarşıqarşı müqavimmüqaviməətiti
ddəə artırdıartırdı.. MMəəlikllikləərr birbir ttəərrəəfdfdəənn mməərkrkəəzlzləəşdirmşdirməə prosesinprosesinəə manemane olurolur,, digdigəərr
ttəərrəəfdfdəənn xaricdxaricdəənn QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına hücumlarınhücumların ttəəşkilindşkilindəə vvəə hhəəyatayata
keçirilmkeçirilməəsindsindəə yaxındanyaxından iştirakiştirak edirdiledirdiləərr..
 OnaOna görgörəə PPəənahnahəəlili xanxan onlarınonların separatçılıqseparatçılıq (bölüşdürücülük)(bölüşdürücülük) siyassiyasəətinintinin
qarşısınıqarşısını almağaalmağa çalışırdıçalışırdı..
MMəəlikliklliklikləərinrin tabetabe etdirilmetdirilməəsisi mahiyymahiyyəətctcəə QarabağQarabağ xanlığının,xanlığının, eleləəccəə ddəə
bütünbütün AzAzəərbaycanınrbaycanın bütövlüyübütövlüyü uğrundauğrunda mübarizmübarizəə idiidi..
 LakinLakin mməəlikliklliklikləərr (V(Vəərrəəndndəə,, Xaçın,Xaçın, Dizaq,Dizaq, ÇilÇiləəbörd,börd, Gülüstan)Gülüstan) xanaxana
qarşıqarşı düşmdüşməənçiliknçilik etsetsəəlləərr ddəə,, sondasonda mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəəttəə tabetabe oldularoldular..
 PPəənahnahəəlili xanxan AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınınxanlarının onaona yaxınlaşmaqyaxınlaşmaq ististəəmməəsindsindəənn vvəə
İrandakıİrandakı hakimiyyhakimiyyəətt ddəəyişikliyindyişikliyindəənn istifadistifadəə ededəərrəəkk GGəəncncəə,, İrİrəəvan,van,
NaxçıvanNaxçıvan vvəə ƏƏrdrdəəbilbil xanlıqlarınıxanlıqlarını QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına tabetabe etdietdi..
MMəəhhəəmmmməədhdhəəssəənn xanxan QacarQacar QarabağaQarabağa hücumhücum ttəəşkilşkil ededəərkrkəənn 17571757--cici
ildildəə "Xatın"Xatın arxı"arxı" deyildeyiləənn yerdyerdəə olanolan döyüşddöyüşdəə PPəənahnahəəlili xanxan qalibqalib ggəəlləərrəəkk ikiiki
toptop əəlləə keçirdikeçirdi..

 QarabağQarabağ xanlığıxanlığı güclgücləəndikcndikcəə,, xristianxristian mməəlikllikləəririninnin onaona qarşıqarşı müqavimmüqaviməətiti
ddəə artırdıartırdı.. MMəəlikllikləərr birbir ttəərrəəfdfdəənn mməərkrkəəzlzləəşdirmşdirməə prosesinprosesinəə manemane olurolur,, digdigəərr
ttəərrəəfdfdəənn xaricdxaricdəənn QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına hücumlarınhücumların ttəəşkilindşkilindəə vvəə hhəəyatayata
keçirilmkeçirilməəsindsindəə yaxındanyaxından iştirakiştirak edirdiledirdiləərr..
 OnaOna görgörəə PPəənahnahəəlili xanxan onlarınonların separatçılıqseparatçılıq (bölüşdürücülük)(bölüşdürücülük) siyassiyasəətinintinin
qarşısınıqarşısını almağaalmağa çalışırdıçalışırdı..
MMəəlikliklliklikləərinrin tabetabe etdirilmetdirilməəsisi mahiyymahiyyəətctcəə QarabağQarabağ xanlığının,xanlığının, eleləəccəə ddəə
bütünbütün AzAzəərbaycanınrbaycanın bütövlüyübütövlüyü uğrundauğrunda mübarizmübarizəə idiidi..
 LakinLakin mməəlikliklliklikləərr (V(Vəərrəəndndəə,, Xaçın,Xaçın, Dizaq,Dizaq, ÇilÇiləəbörd,börd, Gülüstan)Gülüstan) xanaxana
qarşıqarşı düşmdüşməənçiliknçilik etsetsəəlləərr ddəə,, sondasonda mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəəttəə tabetabe oldularoldular..
 PPəənahnahəəlili xanxan AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınınxanlarının onaona yaxınlaşmaqyaxınlaşmaq ististəəmməəsindsindəənn vvəə
İrandakıİrandakı hakimiyyhakimiyyəətt ddəəyişikliyindyişikliyindəənn istifadistifadəə ededəərrəəkk GGəəncncəə,, İrİrəəvan,van,
NaxçıvanNaxçıvan vvəə ƏƏrdrdəəbilbil xanlıqlarınıxanlıqlarını QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına tabetabe etdietdi..
MMəəhhəəmmmməədhdhəəssəənn xanxan QacarQacar QarabağaQarabağa hücumhücum ttəəşkilşkil ededəərkrkəənn 17571757--cici
ildildəə "Xatın"Xatın arxı"arxı" deyildeyiləənn yerdyerdəə olanolan döyüşddöyüşdəə PPəənahnahəəlili xanxan qalibqalib ggəəlləərrəəkk ikiiki
toptop əəlləə keçirdikeçirdi..

 QarabağQarabağ xanlığıxanlığı güclgücləəndikcndikcəə,, xristianxristian mməəlikllikləəririninnin onaona qarşıqarşı müqavimmüqaviməətiti
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ttəərrəəfdfdəənn xaricdxaricdəənn QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına hücumlarınhücumların ttəəşkilindşkilindəə vvəə hhəəyatayata
keçirilmkeçirilməəsindsindəə yaxındanyaxından iştirakiştirak edirdiledirdiləərr..
 OnaOna görgörəə PPəənahnahəəlili xanxan onlarınonların separatçılıqseparatçılıq (bölüşdürücülük)(bölüşdürücülük) siyassiyasəətinintinin
qarşısınıqarşısını almağaalmağa çalışırdıçalışırdı..
MMəəlikliklliklikləərinrin tabetabe etdirilmetdirilməəsisi mahiyymahiyyəətctcəə QarabağQarabağ xanlığının,xanlığının, eleləəccəə ddəə
bütünbütün AzAzəərbaycanınrbaycanın bütövlüyübütövlüyü uğrundauğrunda mübarizmübarizəə idiidi..
 LakinLakin mməəlikliklliklikləərr (V(Vəərrəəndndəə,, Xaçın,Xaçın, Dizaq,Dizaq, ÇilÇiləəbörd,börd, Gülüstan)Gülüstan) xanaxana
qarşıqarşı düşmdüşməənçiliknçilik etsetsəəlləərr ddəə,, sondasonda mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəəttəə tabetabe oldularoldular..
 PPəənahnahəəlili xanxan AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınınxanlarının onaona yaxınlaşmaqyaxınlaşmaq ististəəmməəsindsindəənn vvəə
İrandakıİrandakı hakimiyyhakimiyyəətt ddəəyişikliyindyişikliyindəənn istifadistifadəə ededəərrəəkk GGəəncncəə,, İrİrəəvan,van,
NaxçıvanNaxçıvan vvəə ƏƏrdrdəəbilbil xanlıqlarınıxanlıqlarını QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına tabetabe etdietdi..
MMəəhhəəmmmməədhdhəəssəənn xanxan QacarQacar QarabağaQarabağa hücumhücum ttəəşkilşkil ededəərkrkəənn 17571757--cici
ildildəə "Xatın"Xatın arxı"arxı" deyildeyiləənn yerdyerdəə olanolan döyüşddöyüşdəə PPəənahnahəəlili xanxan qalibqalib ggəəlləərrəəkk ikiiki
toptop əəlləə keçirdikeçirdi..
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 FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarfşar ŞuşaŞuşa üzüzəərinrinəə hücumhücum ededəərkrkəənn ((17591759)) PPəənahnahəəlili xanxan 88
aylıqaylıq mühasirmühasirəəddəənn sonrasonra ondanondan siyasisiyasi asılılığıasılılığı qqəəbulbul etdietdi..
 LakinLakin KKəərimrim xanxan ZZəəndinndin FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarfşar üzüzəərinrinəə yürüşüyürüşü vvəə PPəənahnahəəlili
xanınxanın onunonun müttmüttəəfiqinfiqinəə çevrilmçevrilməəsisi QarabağQarabağ xanlığınınxanlığının siyasisiyasi asılılığınaasılılığına
sonson qoyduqoydu..
 KKəərimrim xanxan ZZəəndnd UrmiyanıUrmiyanı alandanalandan sonrasonra FFəəttəəlili xanxan ƏƏfşarınfşarın girovugirovu
olanolan İbrahimxİbrahimxəəlillil ağanıağanı zindandanzindandan buraxdırıb,buraxdırıb, 17631763--cücü ildildəə xüsusixüsusi
ffəərmanlarmanla QarabağaQarabağa yolayola saldısaldı..
 PPəənahnahəəlili xanxan isisəə KKəərimrim xanxan ZZəəndnd ttəərrəəfindfindəənn "Şiraz"Şiraz qonaqlığı"qonaqlığı"nana
aparıldıaparıldı..
 BuBu hadishadisəəlləərr QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına ağırağır zzəərbrbəə olduoldu..
 PPəənahnahəəlili xanınxanın "Şiraz"Şiraz qonaqlığı"naqonaqlığı"na aparılmasındanaparılmasından sonrasonra QarabağQarabağ
xanlığınıxanlığını idaridarəə etmetməəkk üçünüçün göndgöndəərilmişrilmiş İbrahimxİbrahimxəəlillil ağaağa ililəə MehrMehrəəlili bbəəyy
arasındaarasında hakimiyyhakimiyyəətt uğrundauğrunda mübarizmübarizəə başlandıbaşlandı..
 LakinLakin bubu mübarizmübarizəə 17851785--cici ildildəə MehrMehrəəlili bbəəyinyin öldürülmöldürülməəsisi ililəə
nnəəticticəəlləəndindi..
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 İbrahimxİbrahimxəəlillil xanxan ((17631763--18061806)) hakimiyyhakimiyyəətinitini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün özünözünəə
müttmüttəəfiqlfiqləərr axtarmağaaxtarmağa başladıbaşladı..
 AvarAvar hakimihakimi ÜmmÜmməə xanınxanın bacısıbacısı ililəə evlevləənnəərrəəkk "nikah"nikah diplomatiyası"diplomatiyası"ndanndan
(qohumluq(qohumluq münasibmünasibəətltləərindrindəən)n) istifadistifadəə etdietdi..
 ÜmmÜmməə xanxan xaricixarici basqınlarbasqınlar vvəə mməərkrkəəzdzdəənqaçmanqaçma qüvvqüvvəəlləərinrin qarşısınıqarşısını
almaqdaalmaqda onaona kömköməəkk etdietdi..
 ƏƏvvvvəəlkilki dövrddövrdəə olduğuolduğu kimi,kimi, mməəlikllikləərr yenyenəə ddəə mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəəttəə qarşıqarşı
çıxırdılarçıxırdılar.. 17831783--cücü ildildəənn İbrahimxİbrahimxəəlillil xanlaxanla RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn qızışdırılanqızışdırılan
mməəlikllikləərr arasındaarasında mübarizmübarizəə dahadaha dada kkəəskinlskinləəşdişdi..
 İbrahimxİbrahimxəəlillil xanxan diplomatikdiplomatik yollayolla mməəlikllikləəriri ŞuşayaŞuşaya topladıtopladı.. XXəəyanyanəətltləərinirini
sübutsübut ededəərrəəkk onlarınonların ikisiniikisini hhəəbsbsəə aldıaldı..
 DigDigəəriri isisəə siyasisiyasi mməəhbushbus kimikimi ƏƏrdrdəəbilbil xanınaxanına verildiverildi..
 ŞuşaŞuşa hhəəbsxanasındanbsxanasından qaçaraqqaçaraq TiflisTiflisəə ggəəlləənn mməəlikllikləərr IIII İrakliİrakli vvəə RusiyanınRusiyanın
kömköməəyiyi ililəə QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına qarşıqarşı yürüşyürüşəə çıxdılarçıxdılar..
MüttMüttəəfiqlfiqləərinrin birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri GGəəncncəəyyəə yaxınlaşdılaryaxınlaşdılar ((17871787))..
 LakinLakin 17871787--17911791--cici illilləərr RusiyaRusiya -- OsmanlıOsmanlı müharibmüharibəəsininsinin başlanmasıbaşlanması
QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına qarşıqarşı Rusiya,Rusiya, GürcüstanGürcüstan vvəə QarabağQarabağ mməəlikliklliklikləərininrinin
birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləərininrinin "xaç"xaç yürüşü"yürüşü"nünnün dayandırılmasınadayandırılmasına ssəəbbəəbb olduoldu..
 BununlaBununla dada QarabağQarabağ xanlığınınxanlığının bütövlüyübütövlüyü qorunubqorunub--saxlandısaxlandı..
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QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına qarşıqarşı Rusiya,Rusiya, GürcüstanGürcüstan vvəə QarabağQarabağ mməəlikliklliklikləərininrinin
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 AvarAvar hakimihakimi ÜmmÜmməə xanınxanın bacısıbacısı ililəə evlevləənnəərrəəkk "nikah"nikah diplomatiyası"diplomatiyası"ndanndan
(qohumluq(qohumluq münasibmünasibəətltləərindrindəən)n) istifadistifadəə etdietdi..
 ÜmmÜmməə xanxan xaricixarici basqınlarbasqınlar vvəə mməərkrkəəzdzdəənqaçmanqaçma qüvvqüvvəəlləərinrin qarşısınıqarşısını
almaqdaalmaqda onaona kömköməəkk etdietdi..
 ƏƏvvvvəəlkilki dövrddövrdəə olduğuolduğu kimi,kimi, mməəlikllikləərr yenyenəə ddəə mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəəttəə qarşıqarşı
çıxırdılarçıxırdılar.. 17831783--cücü ildildəənn İbrahimxİbrahimxəəlillil xanlaxanla RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn qızışdırılanqızışdırılan
mməəlikllikləərr arasındaarasında mübarizmübarizəə dahadaha dada kkəəskinlskinləəşdişdi..
 İbrahimxİbrahimxəəlillil xanxan diplomatikdiplomatik yollayolla mməəlikllikləəriri ŞuşayaŞuşaya topladıtopladı.. XXəəyanyanəətltləərinirini
sübutsübut ededəərrəəkk onlarınonların ikisiniikisini hhəəbsbsəə aldıaldı..
 DigDigəəriri isisəə siyasisiyasi mməəhbushbus kimikimi ƏƏrdrdəəbilbil xanınaxanına verildiverildi..
 ŞuşaŞuşa hhəəbsxanasındanbsxanasından qaçaraqqaçaraq TiflisTiflisəə ggəəlləənn mməəlikllikləərr IIII İrakliİrakli vvəə RusiyanınRusiyanın
kömköməəyiyi ililəə QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına qarşıqarşı yürüşyürüşəə çıxdılarçıxdılar..
MüttMüttəəfiqlfiqləərinrin birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri GGəəncncəəyyəə yaxınlaşdılaryaxınlaşdılar ((17871787))..
 LakinLakin 17871787--17911791--cici illilləərr RusiyaRusiya -- OsmanlıOsmanlı müharibmüharibəəsininsinin başlanmasıbaşlanması
QarabağQarabağ xanlığınaxanlığına qarşıqarşı Rusiya,Rusiya, GürcüstanGürcüstan vvəə QarabağQarabağ mməəlikliklliklikləərininrinin
birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləərininrinin "xaç"xaç yürüşü"yürüşü"nünnün dayandırılmasınadayandırılmasına ssəəbbəəbb olduoldu..
 BununlaBununla dada QarabağQarabağ xanlığınınxanlığının bütövlüyübütövlüyü qorunubqorunub--saxlandısaxlandı..
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İrİrəəvan xanlığıvan xanlığı
 XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışyaranmış İrİrəəvanvan xanlığınınxanlığının əəsasınısasını MirMir MehdiMehdi
xanxan qoymuşduqoymuşdu..
 XanlığınXanlığın əərazisinirazisini AğrıAğrı vadisi,vadisi, DDəərrəəlləəyyəəzz vvəə GöyçGöyçəə gölügölü arasındakıarasındakı
torpaqlartorpaqlar ttəəşkilşkil edirdiedirdi..
 XanlıqXanlıq Qarabağ,Qarabağ, Naxçıvan,Naxçıvan, MakuMaku xanlıqları,xanlıqları, OsmanlıOsmanlı imperiyası,imperiyası, KartliKartli--
KaxetiyaKaxetiya çarlığı,çarlığı, BorçalıBorçalı vvəə QazaxQazax sultanlıqlarısultanlıqları ililəə hhəəmsmsəərhrhəədd idiidi..
 XanlıqXanlıq 1515 mahalamahala bölünmüşdübölünmüşdü..
MahallarıMahalları xanxan ttəərrəəfindfindəənn ttəəyinyin edilmişedilmiş naiblnaibləərr idaridarəə edirdiedirdi..
 ƏƏhalininhalinin hamısınıhamısını AzAzəərbaycanrbaycan türkltürkləəriri ttəəşkilşkil edirdiedirdi..
 XanlığınXanlığın mməərkrkəəzizi ÇuxursÇuxursəədd vilayvilayəətinintinin mməərkrkəəzizi olmuşolmuş İrİrəəvanvan şşəəhhəəriri idiidi..
 ƏƏhalininhalinin əəsassas mməəşğuliyyşğuliyyəətiti kkəəndnd ttəəssəərrüfatırrüfatı ((əəkinçilik,kinçilik, maldarlıq),maldarlıq),
ssəənnəətkarlıqtkarlıq vvəə ticarticarəətt IdiIdi..
MirMir MehdiMehdi xandanxandan sonrasonra hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn HüseynHüseynəəlili xanınxanın dövründdövründəə
İrİrəəvanvan xanlığıxanlığı zzəəiflifləədidi..
 DaxiliDaxili ççəəkişmkişməəlləərr vvəə ermerməənilniləərinrin kömköməəyindyindəənn istifadistifadəə ededəənn gürcülgürcüləərinrin
vaxtaşırıvaxtaşırı basqınlarıbasqınları xanlığıxanlığı zzəəiflifləətditdi..
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49



 BunaBuna baxmayaraqbaxmayaraq İrİrəəvanvan xanlığıxanlığı KartliKartli--KaxetiyaKaxetiya çarlığıçarlığı ililəə olanolan ziddiyyziddiyyəətiti
aradanaradan qaldırmaqqaldırmaq üçünüçün 17801780--cici ilil razılaşmasınarazılaşmasına əəsassasəənn ildildəə onaona mümüəəyyyyəənn
mməəblbləəğdğdəə pulpul vermverməəyiyi öhdöhdəəsinsinəə götürdügötürdü..
 OsmanlıOsmanlı imperiyasınınimperiyasının İrİrəəvanvan xanlığıxanlığı ililəə hhəəmsmsəərhrhəədd olmasıolması xanlığıxanlığı
gürcügürcü vvəə ermerməənilniləəriri himayhimayəə ededəənn RusiyanınRusiyanın ttəəcavüzündcavüzündəənn qoruyurduqoruyurdu..
 17831783--cücü ilil GeorgiyevskGeorgiyevsk traktatınıntraktatının bağlanmasındanbağlanmasından sonrasonra rusrus qoşunlarınaqoşunlarına
arxalananarxalanan IIII İrakliİrakli ddəəffəəlləərlrləə İrİrəəvanvan xanlığınaxanlığına hücumhücum ededəərrəəkk oradaorada saraysaray
çevrilişlçevrilişləəriri ttəəşkilşkil etmişdietmişdi..
 17851785--17861786--cıcı illilləərdrdəə İrİrəəvanvan xanlığıxanlığı AvarAvar xanlığınınxanlığının hücumunahücumuna mməəruzruz qaldıqaldı..
 17951795--cici ildildəə İrİrəəvanvan xanlığınaxanlığına AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarQacar yürüşyürüş ttəəşkilşkil etdietdi..
 İrİrəəvanvan xanıxanı MMəəhhəəmmmməədd xanınxanın tabetabe olmasınaolmasına baxmayaraq,baxmayaraq, AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd
xanxan QacarQacar onuonu hakimiyyhakimiyyəətdtdəənn uzaqlaşdırdıuzaqlaşdırdı vvəə xanlığınxanlığın idaridarəəsinisini ƏƏliqululiqulu xanaxana
tapşırdıtapşırdı..
 17971797--clcl ildildəə AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacarınQacarın ölümündölümündəənn sonrasonra MMəəhhəəmmmməədd xanxan
FFəəttəəlili şahşah QacarınQacarın kömköməəyiyi ililəə yenidyenidəənn hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəldildi..

 BunaBuna baxmayaraqbaxmayaraq İrİrəəvanvan xanlığıxanlığı KartliKartli--KaxetiyaKaxetiya çarlığıçarlığı ililəə olanolan ziddiyyziddiyyəətiti
aradanaradan qaldırmaqqaldırmaq üçünüçün 17801780--cici ilil razılaşmasınarazılaşmasına əəsassasəənn ildildəə onaona mümüəəyyyyəənn
mməəblbləəğdğdəə pulpul vermverməəyiyi öhdöhdəəsinsinəə götürdügötürdü..
 OsmanlıOsmanlı imperiyasınınimperiyasının İrİrəəvanvan xanlığıxanlığı ililəə hhəəmsmsəərhrhəədd olmasıolması xanlığıxanlığı
gürcügürcü vvəə ermerməənilniləəriri himayhimayəə ededəənn RusiyanınRusiyanın ttəəcavüzündcavüzündəənn qoruyurduqoruyurdu..
 17831783--cücü ilil GeorgiyevskGeorgiyevsk traktatınıntraktatının bağlanmasındanbağlanmasından sonrasonra rusrus qoşunlarınaqoşunlarına
arxalananarxalanan IIII İrakliİrakli ddəəffəəlləərlrləə İrİrəəvanvan xanlığınaxanlığına hücumhücum ededəərrəəkk oradaorada saraysaray
çevrilişlçevrilişləəriri ttəəşkilşkil etmişdietmişdi..
 17851785--17861786--cıcı illilləərdrdəə İrİrəəvanvan xanlığıxanlığı AvarAvar xanlığınınxanlığının hücumunahücumuna mməəruzruz qaldıqaldı..
 17951795--cici ildildəə İrİrəəvanvan xanlığınaxanlığına AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarQacar yürüşyürüş ttəəşkilşkil etdietdi..
 İrİrəəvanvan xanıxanı MMəəhhəəmmmməədd xanınxanın tabetabe olmasınaolmasına baxmayaraq,baxmayaraq, AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd
xanxan QacarQacar onuonu hakimiyyhakimiyyəətdtdəənn uzaqlaşdırdıuzaqlaşdırdı vvəə xanlığınxanlığın idaridarəəsinisini ƏƏliqululiqulu xanaxana
tapşırdıtapşırdı..
 17971797--clcl ildildəə AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacarınQacarın ölümündölümündəənn sonrasonra MMəəhhəəmmmməədd xanxan
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xanxan QacarQacar onuonu hakimiyyhakimiyyəətdtdəənn uzaqlaşdırdıuzaqlaşdırdı vvəə xanlığınxanlığın idaridarəəsinisini ƏƏliqululiqulu xanaxana
tapşırdıtapşırdı..
 17971797--clcl ildildəə AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacarınQacarın ölümündölümündəənn sonrasonra MMəəhhəəmmmməədd xanxan
FFəəttəəlili şahşah QacarınQacarın kömköməəyiyi ililəə yenidyenidəənn hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəldildi..
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Naxçıvan xanlığıNaxçıvan xanlığı
 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə yaranmışyaranmış xanlıqlardanxanlıqlardan biribiri ddəə NaxçıvanNaxçıvan xanlığıxanlığı idiidi..
 XanlığınXanlığın əəsasınısasını HeydHeydəərqulurqulu xanxan ((17471747--17691769)) qoymuşduqoymuşdu..
 XanlığınXanlığın əərazisirazisi ZZəəngngəəzurzur dağlarındandağlarından ArazAraz çayınınçayının vadisinvadisinəə qqəəddəərr olanolan
torpaqlarıtorpaqları əəhathatəə edirdiedirdi..
 XanlıqXanlıq İrİrəəvan,van, QarabağQarabağ vvəə MakuMaku xanlıqlanxanlıqlan ililəə hhəəmsmsəərhrhəədd idiidi..
 HeydHeydəərqulurqulu xanxan xanlığıxanlığı möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr gördügördü..
LakinLakin xanlıqxanlıq hhəərbirbi ccəəhhəətdtdəənn zzəəifif olduğuolduğu üçünüçün HeydHeydəərqulurqulu xanxan QarabağQarabağ
xanlığındanxanlığından asılılığıasılılığı qqəəbulbul etdietdi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 8080--cici illilləərindrindəə HeydHeydəərqulurqulu xanınxanın ölümündölümündəənn sonrasonra xanlıqxanlıq xeylixeyli
zzəəiflifləədidi..
 BununBunun əəsassas ssəəbbəəblbləəriri aşağıdakılaraşağıdakılar idiidi::
1)1) daxilidaxili ççəəkişmkişməəlləərr;;
2)2) Xoy,Xoy, Qarabağ,Qarabağ, İrİrəəvanvan xanlıqlarının,xanlıqlarının, KartliKartli--KaxetiyaKaxetiya çarlığınınçarlığının vvəə İranınİranın

NaxçıvanNaxçıvan xanlığınıxanlığını özöz hakimiyyhakimiyyəətltləəriri altınaaltına almaqalmaq ccəəhdlhdləəriri;;
3)3) AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarınQacarın ((17951795)) NaxçıvanNaxçıvan xanlığınaxanlığına hücumuhücumu..
 AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacarınQacarın AzAzəərbaycanarbaycana ikinciikinci ddəəffəə yürüşüyürüşü zamanızamanı ((17971797))
NaxçıvanNaxçıvan xanıxanı KKəəlblbəəlili xanxan ruslararuslara meylmeyl etdiyinetdiyinəə görgörəə hhəəbsbs olundu,olundu, xanlığınxanlığın
əəhalisininhalisinin birbir hisshissəəsisi isisəə İranaİrana köçürüldüköçürüldü..
AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahınşahın ölümündölümündəənn sonrasonra KKəəlblbəəlili xanxan İrandanİrandan İrİrəəvanavana ggəəldildi..

Naxçıvan xanlığıNaxçıvan xanlığı
 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə yaranmışyaranmış xanlıqlardanxanlıqlardan biribiri ddəə NaxçıvanNaxçıvan xanlığıxanlığı idiidi..
 XanlığınXanlığın əəsasınısasını HeydHeydəərqulurqulu xanxan ((17471747--17691769)) qoymuşduqoymuşdu..
 XanlığınXanlığın əərazisirazisi ZZəəngngəəzurzur dağlarındandağlarından ArazAraz çayınınçayının vadisinvadisinəə qqəəddəərr olanolan
torpaqlarıtorpaqları əəhathatəə edirdiedirdi..
 XanlıqXanlıq İrİrəəvan,van, QarabağQarabağ vvəə MakuMaku xanlıqlanxanlıqlan ililəə hhəəmsmsəərhrhəədd idiidi..
 HeydHeydəərqulurqulu xanxan xanlığıxanlığı möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr gördügördü..
LakinLakin xanlıqxanlıq hhəərbirbi ccəəhhəətdtdəənn zzəəifif olduğuolduğu üçünüçün HeydHeydəərqulurqulu xanxan QarabağQarabağ
xanlığındanxanlığından asılılığıasılılığı qqəəbulbul etdietdi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 8080--cici illilləərindrindəə HeydHeydəərqulurqulu xanınxanın ölümündölümündəənn sonrasonra xanlıqxanlıq xeylixeyli
zzəəiflifləədidi..
 BununBunun əəsassas ssəəbbəəblbləəriri aşağıdakılaraşağıdakılar idiidi::
1)1) daxilidaxili ççəəkişmkişməəlləərr;;
2)2) Xoy,Xoy, Qarabağ,Qarabağ, İrİrəəvanvan xanlıqlarının,xanlıqlarının, KartliKartli--KaxetiyaKaxetiya çarlığınınçarlığının vvəə İranınİranın

NaxçıvanNaxçıvan xanlığınıxanlığını özöz hakimiyyhakimiyyəətltləəriri altınaaltına almaqalmaq ccəəhdlhdləəriri;;
3)3) AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarınQacarın ((17951795)) NaxçıvanNaxçıvan xanlığınaxanlığına hücumuhücumu..
 AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacarınQacarın AzAzəərbaycanarbaycana ikinciikinci ddəəffəə yürüşüyürüşü zamanızamanı ((17971797))
NaxçıvanNaxçıvan xanıxanı KKəəlblbəəlili xanxan ruslararuslara meylmeyl etdiyinetdiyinəə görgörəə hhəəbsbs olundu,olundu, xanlığınxanlığın
əəhalisininhalisinin birbir hisshissəəsisi isisəə İranaİrana köçürüldüköçürüldü..
AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahınşahın ölümündölümündəənn sonrasonra KKəəlblbəəlili xanxan İrandanİrandan İrİrəəvanavana ggəəldildi..

Naxçıvan xanlığıNaxçıvan xanlığı
 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə yaranmışyaranmış xanlıqlardanxanlıqlardan biribiri ddəə NaxçıvanNaxçıvan xanlığıxanlığı idiidi..
 XanlığınXanlığın əəsasınısasını HeydHeydəərqulurqulu xanxan ((17471747--17691769)) qoymuşduqoymuşdu..
 XanlığınXanlığın əərazisirazisi ZZəəngngəəzurzur dağlarındandağlarından ArazAraz çayınınçayının vadisinvadisinəə qqəəddəərr olanolan
torpaqlarıtorpaqları əəhathatəə edirdiedirdi..
 XanlıqXanlıq İrİrəəvan,van, QarabağQarabağ vvəə MakuMaku xanlıqlanxanlıqlan ililəə hhəəmsmsəərhrhəədd idiidi..
 HeydHeydəərqulurqulu xanxan xanlığıxanlığı möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün birbir sırasıra ttəədbirldbirləərr gördügördü..
LakinLakin xanlıqxanlıq hhəərbirbi ccəəhhəətdtdəənn zzəəifif olduğuolduğu üçünüçün HeydHeydəərqulurqulu xanxan QarabağQarabağ
xanlığındanxanlığından asılılığıasılılığı qqəəbulbul etdietdi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 8080--cici illilləərindrindəə HeydHeydəərqulurqulu xanınxanın ölümündölümündəənn sonrasonra xanlıqxanlıq xeylixeyli
zzəəiflifləədidi..
 BununBunun əəsassas ssəəbbəəblbləəriri aşağıdakılaraşağıdakılar idiidi::
1)1) daxilidaxili ççəəkişmkişməəlləərr;;
2)2) Xoy,Xoy, Qarabağ,Qarabağ, İrİrəəvanvan xanlıqlarının,xanlıqlarının, KartliKartli--KaxetiyaKaxetiya çarlığınınçarlığının vvəə İranınİranın

NaxçıvanNaxçıvan xanlığınıxanlığını özöz hakimiyyhakimiyyəətltləəriri altınaaltına almaqalmaq ccəəhdlhdləəriri;;
3)3) AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarınQacarın ((17951795)) NaxçıvanNaxçıvan xanlığınaxanlığına hücumuhücumu..
 AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacarınQacarın AzAzəərbaycanarbaycana ikinciikinci ddəəffəə yürüşüyürüşü zamanızamanı ((17971797))
NaxçıvanNaxçıvan xanıxanı KKəəlblbəəlili xanxan ruslararuslara meylmeyl etdiyinetdiyinəə görgörəə hhəəbsbs olundu,olundu, xanlığınxanlığın
əəhalisininhalisinin birbir hisshissəəsisi isisəə İranaİrana köçürüldüköçürüldü..
AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahınşahın ölümündölümündəənn sonrasonra KKəəlblbəəlili xanxan İrandanİrandan İrİrəəvanavana ggəəldildi..
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LLəənknkəəran xanlığıran xanlığı
(1747(1747--1826)1826)

 LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışdıyaranmışdı.. XanlığınXanlığın mməərkrkəəzizi
əəvvvvəəll Astara,Astara, sonrasonra isisəə LLəənknkəəranran şşəəhhəəriri idiidi.. 17361736--cıcı ildildəə NadirNadir şahşah ttəərrəəfindfindəənn
LLəənknkəəranınranın hakimihakimi ttəəyinyin edilediləən,n, SSəəffəəvilviləərr nnəəslindslindəənn olanolan ƏƏrdrdəəbillibilli SeyidSeyid
AbbasAbbas bbəəyinyin oğluoğlu QaraQara xanxan lləəqqəəblibli CCəəmalmaləəddinddin MirzMirzəə bbəəyy ((17471747--17861786))
LLəənknkəəranran xanlığınınxanlığının iqtisadiiqtisadi vvəə siyasisiyasi gücünügücünü artırmaqartırmaq üçünüçün birbir sırasıra
ttəədbirldbirləərr gördügördü::
1)1) daimidaimi qoşunqoşun ttəəşkilşkil etdietdi::
2)2) xanxan nnəəslindslindəənn olmayanlarınolmayanların torpaqtorpaq sahsahəəlləərinirini müsadirmüsadirəə etdietdi..
 QaraQara xanınxanın xaricixarici siyassiyasəətdtdəə RusiyayaRusiyaya meylmeyl etmetməəsisi GilanGilan xanıxanı HidayHidayəətt
xanınxanın 17681768--cici ildildəə LLəənknkəəranarana hücumunahücumuna ssəəbbəəbb olduoldu.. GilanGilan xanınaxanına qarşıqarşı
mübarizmübarizəəddəə QaraQara xanaxana QubalıQubalı FFəəttəəlili xanxan kömköməəkk edirdiedirdi.. 17851785--cici ildildəə
LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı QubaQuba xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə düşdüdüşdü..
MirMir MustafaMustafa xanınxanın ((17861786--18141814)) dövründdövründəə -- 17951795--cici ildildəə LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı
AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarınQacarın hücumunahücumuna mməəruzruz qaldıqaldı.. LLəənknkəəranran əəhalisininhalisinin
birbir hisshissəəsinisini SarıSarı adasıadasınana köçürköçürəənn MirMir MustafaMustafa xanxan müdafimüdafiəə mövqeyimövqeyi tutdu,tutdu,
RusiyaRusiya ililəə yaxınlaşmaqyaxınlaşmaq üçünüçün özöz nümaynümayəəndndəəlləərinirini ŞimaliŞimali QafqazaQafqaza vvəə
PeterburqaPeterburqa göndgöndəərdirdi..

LLəənknkəəran xanlığıran xanlığı
(1747(1747--1826)1826)

 LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışdıyaranmışdı.. XanlığınXanlığın mməərkrkəəzizi
əəvvvvəəll Astara,Astara, sonrasonra isisəə LLəənknkəəranran şşəəhhəəriri idiidi.. 17361736--cıcı ildildəə NadirNadir şahşah ttəərrəəfindfindəənn
LLəənknkəəranınranın hakimihakimi ttəəyinyin edilediləən,n, SSəəffəəvilviləərr nnəəslindslindəənn olanolan ƏƏrdrdəəbillibilli SeyidSeyid
AbbasAbbas bbəəyinyin oğluoğlu QaraQara xanxan lləəqqəəblibli CCəəmalmaləəddinddin MirzMirzəə bbəəyy ((17471747--17861786))
LLəənknkəəranran xanlığınınxanlığının iqtisadiiqtisadi vvəə siyasisiyasi gücünügücünü artırmaqartırmaq üçünüçün birbir sırasıra
ttəədbirldbirləərr gördügördü::
1)1) daimidaimi qoşunqoşun ttəəşkilşkil etdietdi::
2)2) xanxan nnəəslindslindəənn olmayanlarınolmayanların torpaqtorpaq sahsahəəlləərinirini müsadirmüsadirəə etdietdi..
 QaraQara xanınxanın xaricixarici siyassiyasəətdtdəə RusiyayaRusiyaya meylmeyl etmetməəsisi GilanGilan xanıxanı HidayHidayəətt
xanınxanın 17681768--cici ildildəə LLəənknkəəranarana hücumunahücumuna ssəəbbəəbb olduoldu.. GilanGilan xanınaxanına qarşıqarşı
mübarizmübarizəəddəə QaraQara xanaxana QubalıQubalı FFəəttəəlili xanxan kömköməəkk edirdiedirdi.. 17851785--cici ildildəə
LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı QubaQuba xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə düşdüdüşdü..
MirMir MustafaMustafa xanınxanın ((17861786--18141814)) dövründdövründəə -- 17951795--cici ildildəə LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı
AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarınQacarın hücumunahücumuna mməəruzruz qaldıqaldı.. LLəənknkəəranran əəhalisininhalisinin
birbir hisshissəəsinisini SarıSarı adasıadasınana köçürköçürəənn MirMir MustafaMustafa xanxan müdafimüdafiəə mövqeyimövqeyi tutdu,tutdu,
RusiyaRusiya ililəə yaxınlaşmaqyaxınlaşmaq üçünüçün özöz nümaynümayəəndndəəlləərinirini ŞimaliŞimali QafqazaQafqaza vvəə
PeterburqaPeterburqa göndgöndəərdirdi..

LLəənknkəəran xanlığıran xanlığı
(1747(1747--1826)1826)

 LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışdıyaranmışdı.. XanlığınXanlığın mməərkrkəəzizi
əəvvvvəəll Astara,Astara, sonrasonra isisəə LLəənknkəəranran şşəəhhəəriri idiidi.. 17361736--cıcı ildildəə NadirNadir şahşah ttəərrəəfindfindəənn
LLəənknkəəranınranın hakimihakimi ttəəyinyin edilediləən,n, SSəəffəəvilviləərr nnəəslindslindəənn olanolan ƏƏrdrdəəbillibilli SeyidSeyid
AbbasAbbas bbəəyinyin oğluoğlu QaraQara xanxan lləəqqəəblibli CCəəmalmaləəddinddin MirzMirzəə bbəəyy ((17471747--17861786))
LLəənknkəəranran xanlığınınxanlığının iqtisadiiqtisadi vvəə siyasisiyasi gücünügücünü artırmaqartırmaq üçünüçün birbir sırasıra
ttəədbirldbirləərr gördügördü::
1)1) daimidaimi qoşunqoşun ttəəşkilşkil etdietdi::
2)2) xanxan nnəəslindslindəənn olmayanlarınolmayanların torpaqtorpaq sahsahəəlləərinirini müsadirmüsadirəə etdietdi..
 QaraQara xanınxanın xaricixarici siyassiyasəətdtdəə RusiyayaRusiyaya meylmeyl etmetməəsisi GilanGilan xanıxanı HidayHidayəətt
xanınxanın 17681768--cici ildildəə LLəənknkəəranarana hücumunahücumuna ssəəbbəəbb olduoldu.. GilanGilan xanınaxanına qarşıqarşı
mübarizmübarizəəddəə QaraQara xanaxana QubalıQubalı FFəəttəəlili xanxan kömköməəkk edirdiedirdi.. 17851785--cici ildildəə
LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı QubaQuba xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə düşdüdüşdü..
MirMir MustafaMustafa xanınxanın ((17861786--18141814)) dövründdövründəə -- 17951795--cici ildildəə LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı
AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarınQacarın hücumunahücumuna mməəruzruz qaldıqaldı.. LLəənknkəəranran əəhalisininhalisinin
birbir hisshissəəsinisini SarıSarı adasıadasınana köçürköçürəənn MirMir MustafaMustafa xanxan müdafimüdafiəə mövqeyimövqeyi tutdu,tutdu,
RusiyaRusiya ililəə yaxınlaşmaqyaxınlaşmaq üçünüçün özöz nümaynümayəəndndəəlləərinirini ŞimaliŞimali QafqazaQafqaza vvəə
PeterburqaPeterburqa göndgöndəərdirdi..
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Bakı xanlığıBakı xanlığı
(1747(1747--1806)1806)

 BakıBakı xanlığınınxanlığının əəsasısası XVIIIXVIII əəsrinsrin 4040--cıcı illilləərindrindəə qoyulmuşdurqoyulmuşdur..
 3939 kkəəndindi olanolan xanlığınxanlığın mməərkrkəəzizi BakıBakı şşəəhhəəriri idiidi..
 BakıdaBakıda pulpul kkəəsilirdisilirdi..
 XanlıqdaXanlıqda neft,neft, duzduz vvəə zzəəffəəranran istehsalistehsal edilirdiedilirdi..
 NeftNeft quyuları,quyuları, bazarlarbazarlar vvəə dükanlardükanlar iltizamailtizama verilirdiverilirdi..
 BütünBütün hakimiyyhakimiyyəət,t, yeraltıyeraltı vvəə yerüstüyerüstü ssəərvrvəətltləərr xanaxana mməəxsusxsus idiidi..
 ƏƏhalihali malcmalcəəhhəət,t, töycü,töycü, darğalıqdarğalıq vvəə ss.. vergilvergiləəriri ödödəəyirdiyirdi..
 XanlıqXanlıq 17671767--cici ildildəə QubaQuba xanlığındanxanlığından asılılığaasılılığa düşmüş,düşmüş, FFəəttəəlili xanınxanın
ölümündölümündəənn sonrasonra yenidyenidəənn müstmüstəəqilqil olmuşdurolmuşdur..

Bakı xanlığıBakı xanlığı
(1747(1747--1806)1806)

 BakıBakı xanlığınınxanlığının əəsasısası XVIIIXVIII əəsrinsrin 4040--cıcı illilləərindrindəə qoyulmuşdurqoyulmuşdur..
 3939 kkəəndindi olanolan xanlığınxanlığın mməərkrkəəzizi BakıBakı şşəəhhəəriri idiidi..
 BakıdaBakıda pulpul kkəəsilirdisilirdi..
 XanlıqdaXanlıqda neft,neft, duzduz vvəə zzəəffəəranran istehsalistehsal edilirdiedilirdi..
 NeftNeft quyuları,quyuları, bazarlarbazarlar vvəə dükanlardükanlar iltizamailtizama verilirdiverilirdi..
 BütünBütün hakimiyyhakimiyyəət,t, yeraltıyeraltı vvəə yerüstüyerüstü ssəərvrvəətltləərr xanaxana mməəxsusxsus idiidi..
 ƏƏhalihali malcmalcəəhhəət,t, töycü,töycü, darğalıqdarğalıq vvəə ss.. vergilvergiləəriri ödödəəyirdiyirdi..
 XanlıqXanlıq 17671767--cici ildildəə QubaQuba xanlığındanxanlığından asılılığaasılılığa düşmüş,düşmüş, FFəəttəəlili xanınxanın
ölümündölümündəənn sonrasonra yenidyenidəənn müstmüstəəqilqil olmuşdurolmuşdur..

Bakı xanlığıBakı xanlığı
(1747(1747--1806)1806)

 BakıBakı xanlığınınxanlığının əəsasısası XVIIIXVIII əəsrinsrin 4040--cıcı illilləərindrindəə qoyulmuşdurqoyulmuşdur..
 3939 kkəəndindi olanolan xanlığınxanlığın mməərkrkəəzizi BakıBakı şşəəhhəəriri idiidi..
 BakıdaBakıda pulpul kkəəsilirdisilirdi..
 XanlıqdaXanlıqda neft,neft, duzduz vvəə zzəəffəəranran istehsalistehsal edilirdiedilirdi..
 NeftNeft quyuları,quyuları, bazarlarbazarlar vvəə dükanlardükanlar iltizamailtizama verilirdiverilirdi..
 BütünBütün hakimiyyhakimiyyəət,t, yeraltıyeraltı vvəə yerüstüyerüstü ssəərvrvəətltləərr xanaxana mməəxsusxsus idiidi..
 ƏƏhalihali malcmalcəəhhəət,t, töycü,töycü, darğalıqdarğalıq vvəə ss.. vergilvergiləəriri ödödəəyirdiyirdi..
 XanlıqXanlıq 17671767--cici ildildəə QubaQuba xanlığındanxanlığından asılılığaasılılığa düşmüş,düşmüş, FFəəttəəlili xanınxanın
ölümündölümündəənn sonrasonra yenidyenidəənn müstmüstəəqilqil olmuşdurolmuşdur..
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GGəəncncəə xanlığıxanlığı
(1747(1747--1804)1804)

 GGəəncncəə xanlığınınxanlığının əəsasısası XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında ((17471747)) QacarQacar tayfasındantayfasından
olanolan IIII ŞahverdiŞahverdi xanxan ZiyadoğluZiyadoğlu ((17471747--17601760)) ttəərrəəfindfindəənn qoyulmuşdurqoyulmuşdur..
 17801780--cici ildildəə IIII İrakliİrakli vvəə İbrahimxİbrahimxəəlillil xanınxanın birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri GGəəncncəənini
işğalişğal etdietdi..
 GGəəncncəə xanlığınıxanlığını qaliblqalibləərinrin ttəəyinyin etdikletdikləəriri ikiiki nümaynümayəəndndəə idaridarəə edirdiedirdi..
 BelBeləəlikllikləə,, xanlıqdaxanlıqda ikihakimiyyikihakimiyyəətliliktlilik yarandıyarandı..
 17831783--cücü ildildəə HacıHacı bbəəyinyin başçılığıbaşçılığı ililəə üsyanüsyan olduoldu vvəə işğalçılarişğalçılar GGəəncncəəddəənn
qovuldularqovuldular..
 17841784--cücü ildildəə IIII İrakliİrakli rusrus ordusuordusu ililəə birlikdbirlikdəə GGəəncncəəyyəə hücumhücum etdietdi..
 LakinLakin bubu ttəəcavüzüncavüzün qarşısıqarşısı DağıstanDağıstan hakimlhakimləərininrinin kömköməəyiyi ililəə alındıalındı..
 17861786--cıcı ildildəə hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn CavadCavad xanxan ((17861786--18041804)) IIII İrakliİrakli vvəə
İbrahimxİbrahimxəəlillil xanaxana mümüəəyyyyəənn mməəblbləəğdğdəə xxəəracrac vermverməəyyəə razırazı olduoldu..

GGəəncncəə xanlığıxanlığı
(1747(1747--1804)1804)

 GGəəncncəə xanlığınınxanlığının əəsasısası XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında ((17471747)) QacarQacar tayfasındantayfasından
olanolan IIII ŞahverdiŞahverdi xanxan ZiyadoğluZiyadoğlu ((17471747--17601760)) ttəərrəəfindfindəənn qoyulmuşdurqoyulmuşdur..
 17801780--cici ildildəə IIII İrakliİrakli vvəə İbrahimxİbrahimxəəlillil xanınxanın birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri GGəəncncəənini
işğalişğal etdietdi..
 GGəəncncəə xanlığınıxanlığını qaliblqalibləərinrin ttəəyinyin etdikletdikləəriri ikiiki nümaynümayəəndndəə idaridarəə edirdiedirdi..
 BelBeləəlikllikləə,, xanlıqdaxanlıqda ikihakimiyyikihakimiyyəətliliktlilik yarandıyarandı..
 17831783--cücü ildildəə HacıHacı bbəəyinyin başçılığıbaşçılığı ililəə üsyanüsyan olduoldu vvəə işğalçılarişğalçılar GGəəncncəəddəənn
qovuldularqovuldular..
 17841784--cücü ildildəə IIII İrakliİrakli rusrus ordusuordusu ililəə birlikdbirlikdəə GGəəncncəəyyəə hücumhücum etdietdi..
 LakinLakin bubu ttəəcavüzüncavüzün qarşısıqarşısı DağıstanDağıstan hakimlhakimləərininrinin kömköməəyiyi ililəə alındıalındı..
 17861786--cıcı ildildəə hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn CavadCavad xanxan ((17861786--18041804)) IIII İrakliİrakli vvəə
İbrahimxİbrahimxəəlillil xanaxana mümüəəyyyyəənn mməəblbləəğdğdəə xxəəracrac vermverməəyyəə razırazı olduoldu..

GGəəncncəə xanlığıxanlığı
(1747(1747--1804)1804)

 GGəəncncəə xanlığınınxanlığının əəsasısası XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında ((17471747)) QacarQacar tayfasındantayfasından
olanolan IIII ŞahverdiŞahverdi xanxan ZiyadoğluZiyadoğlu ((17471747--17601760)) ttəərrəəfindfindəənn qoyulmuşdurqoyulmuşdur..
 17801780--cici ildildəə IIII İrakliİrakli vvəə İbrahimxİbrahimxəəlillil xanınxanın birlbirləəşmişşmiş qüvvqüvvəəlləəriri GGəəncncəənini
işğalişğal etdietdi..
 GGəəncncəə xanlığınıxanlığını qaliblqalibləərinrin ttəəyinyin etdikletdikləəriri ikiiki nümaynümayəəndndəə idaridarəə edirdiedirdi..
 BelBeləəlikllikləə,, xanlıqdaxanlıqda ikihakimiyyikihakimiyyəətliliktlilik yarandıyarandı..
 17831783--cücü ildildəə HacıHacı bbəəyinyin başçılığıbaşçılığı ililəə üsyanüsyan olduoldu vvəə işğalçılarişğalçılar GGəəncncəəddəənn
qovuldularqovuldular..
 17841784--cücü ildildəə IIII İrakliİrakli rusrus ordusuordusu ililəə birlikdbirlikdəə GGəəncncəəyyəə hücumhücum etdietdi..
 LakinLakin bubu ttəəcavüzüncavüzün qarşısıqarşısı DağıstanDağıstan hakimlhakimləərininrinin kömköməəyiyi ililəə alındıalındı..
 17861786--cıcı ildildəə hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn CavadCavad xanxan ((17861786--18041804)) IIII İrakliİrakli vvəə
İbrahimxİbrahimxəəlillil xanaxana mümüəəyyyyəənn mməəblbləəğdğdəə xxəəracrac vermverməəyyəə razırazı olduoldu..
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 17951795--cici ildildəə bubu xxəəracıracı vermverməəkdkdəənn imtinaimtina ededəənn CavadCavad xanxan asılılığaasılılığa sonson
qoymaqqoymaq mməəqsqsəədildiləə AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarınQacarın TiflisTiflisəə yürüşündyürüşündəə onaona
qoşunqoşun vvəə əərzaqlarzaqla kömköməəkk etdietdi..
 CavadCavad xanxan NadirNadir şahınşahın KartliKartli çarlığınaçarlığına verdiyiverdiyi ŞŞəəmşmşəəddilddil vvəə BorçalıBorçalı
mahallarınımahallarını gerigeri almaqalmaq mməəqsqsəədildiləə gürcügürcü şahzadşahzadəəsisi AleksandrıAleksandrı himayhimayəə
edirdiedirdi..
 BuBu isisəə GGəəncncəə xanlığıxanlığı ililəə RusiyaRusiya vvəə GürcüstanGürcüstan arasındaarasında
münasibmünasibəətltləərinrin pislpisləəşmşməəsinsinəə ssəəbbəəbb olduoldu..

 17951795--cici ildildəə bubu xxəəracıracı vermverməəkdkdəənn imtinaimtina ededəənn CavadCavad xanxan asılılığaasılılığa sonson
qoymaqqoymaq mməəqsqsəədildiləə AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarınQacarın TiflisTiflisəə yürüşündyürüşündəə onaona
qoşunqoşun vvəə əərzaqlarzaqla kömköməəkk etdietdi..
 CavadCavad xanxan NadirNadir şahınşahın KartliKartli çarlığınaçarlığına verdiyiverdiyi ŞŞəəmşmşəəddilddil vvəə BorçalıBorçalı
mahallarınımahallarını gerigeri almaqalmaq mməəqsqsəədildiləə gürcügürcü şahzadşahzadəəsisi AleksandrıAleksandrı himayhimayəə
edirdiedirdi..
 BuBu isisəə GGəəncncəə xanlığıxanlığı ililəə RusiyaRusiya vvəə GürcüstanGürcüstan arasındaarasında
münasibmünasibəətltləərinrin pislpisləəşmşməəsinsinəə ssəəbbəəbb olduoldu..
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AzAzəərbaycanın şimalrbaycanın şimal--qqəərb camaatlığı,rb camaatlığı,
sultanlıqlar, msultanlıqlar, məəlikliklliklikləərr

 CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı Car,Car, BalakBalakəən,n, Katex,Katex, Tala,Tala, MuxaxMuxax vvəə CCəəniknik adlıadlı
azadazad ccəəmiyymiyyəətltləəriri özündözündəə birlbirləəşdirirdişdirirdi.. BuBu ccəəmiyymiyyəətintin əəhalisininhalisinin хeуliхeуli
hisshissəəsinisini türksoylutürksoylu avarlaravarlar ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. HHəərr birbir ccəəmiyymiyyəətt camaatcamaat adlananadlanan
birbir neçneçəə kkəəndnd icmasındanicmasından ibaribarəətt idiidi..
 KKəəndnd icmasınıicmasını ağsaqqallarağsaqqallar idaridarəə edirdiedirdi.. RuhanilRuhaniləərinrin nüfuzunüfuzu yüksyüksəəkk idiidi
vvəə mməəhkhkəəmməə şşəəririəətt qanunlarıqanunları əəsasındasasında aparılırdıaparılırdı..
 CamaatlığınCamaatlığın aliali orqanıorqanı xalqxalq yığıncağıyığıncağı idiidi..
 XalqXalq yığıncağındayığıncağında::
1)1) yaşlıyaşlı kişilkişiləərlrləə bbəərabrabəər,r, hhəəddiddi--buluğabuluğa çatmışçatmış oğlanlaroğlanlar dada iştirakiştirak ededəə

bilbiləərdilrdiləərr;;
2)2) yığıncaqdayığıncaqda camaatlığıncamaatlığın bütünbütün daxilidaxili mməəssəəlləəlləəri,ri, müharibmüharibəə vvəə sülhsülh

mməəssəəlləəlləəriri hhəəllll edilirdiedilirdi;;
3)3) qqəəbulbul edilediləənn qqəərarlarrarlar qanunqanun qüvvqüvvəəsinsinəə malikmalik idiidi..
 CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı XVIIIXVIII əəsrinsrin 5050--cici illilləərindrindəə ŞŞəəkiki xanlığındanxanlığından
asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə düşsdüşsəə ddəə,, əəsrinsrin sonlarındasonlarında mümüəəyyyyəənn müstmüstəəqillikqillik əəldldəə ededəə
bilmişdibilmişdi..

AzAzəərbaycanın şimalrbaycanın şimal--qqəərb camaatlığı,rb camaatlığı,
sultanlıqlar, msultanlıqlar, məəlikliklliklikləərr

 CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı Car,Car, BalakBalakəən,n, Katex,Katex, Tala,Tala, MuxaxMuxax vvəə CCəəniknik adlıadlı
azadazad ccəəmiyymiyyəətltləəriri özündözündəə birlbirləəşdirirdişdirirdi.. BuBu ccəəmiyymiyyəətintin əəhalisininhalisinin хeуliхeуli
hisshissəəsinisini türksoylutürksoylu avarlaravarlar ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. HHəərr birbir ccəəmiyymiyyəətt camaatcamaat adlananadlanan
birbir neçneçəə kkəəndnd icmasındanicmasından ibaribarəətt idiidi..
 KKəəndnd icmasınıicmasını ağsaqqallarağsaqqallar idaridarəə edirdiedirdi.. RuhanilRuhaniləərinrin nüfuzunüfuzu yüksyüksəəkk idiidi
vvəə mməəhkhkəəmməə şşəəririəətt qanunlarıqanunları əəsasındasasında aparılırdıaparılırdı..
 CamaatlığınCamaatlığın aliali orqanıorqanı xalqxalq yığıncağıyığıncağı idiidi..
 XalqXalq yığıncağındayığıncağında::
1)1) yaşlıyaşlı kişilkişiləərlrləə bbəərabrabəər,r, hhəəddiddi--buluğabuluğa çatmışçatmış oğlanlaroğlanlar dada iştirakiştirak ededəə

bilbiləərdilrdiləərr;;
2)2) yığıncaqdayığıncaqda camaatlığıncamaatlığın bütünbütün daxilidaxili mməəssəəlləəlləəri,ri, müharibmüharibəə vvəə sülhsülh

mməəssəəlləəlləəriri hhəəllll edilirdiedilirdi;;
3)3) qqəəbulbul edilediləənn qqəərarlarrarlar qanunqanun qüvvqüvvəəsinsinəə malikmalik idiidi..
 CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı XVIIIXVIII əəsrinsrin 5050--cici illilləərindrindəə ŞŞəəkiki xanlığındanxanlığından
asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə düşsdüşsəə ddəə,, əəsrinsrin sonlarındasonlarında mümüəəyyyyəənn müstmüstəəqillikqillik əəldldəə ededəə
bilmişdibilmişdi..

AzAzəərbaycanın şimalrbaycanın şimal--qqəərb camaatlığı,rb camaatlığı,
sultanlıqlar, msultanlıqlar, məəlikliklliklikləərr

 CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı Car,Car, BalakBalakəən,n, Katex,Katex, Tala,Tala, MuxaxMuxax vvəə CCəəniknik adlıadlı
azadazad ccəəmiyymiyyəətltləəriri özündözündəə birlbirləəşdirirdişdirirdi.. BuBu ccəəmiyymiyyəətintin əəhalisininhalisinin хeуliхeуli
hisshissəəsinisini türksoylutürksoylu avarlaravarlar ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. HHəərr birbir ccəəmiyymiyyəətt camaatcamaat adlananadlanan
birbir neçneçəə kkəəndnd icmasındanicmasından ibaribarəətt idiidi..
 KKəəndnd icmasınıicmasını ağsaqqallarağsaqqallar idaridarəə edirdiedirdi.. RuhanilRuhaniləərinrin nüfuzunüfuzu yüksyüksəəkk idiidi
vvəə mməəhkhkəəmməə şşəəririəətt qanunlarıqanunları əəsasındasasında aparılırdıaparılırdı..
 CamaatlığınCamaatlığın aliali orqanıorqanı xalqxalq yığıncağıyığıncağı idiidi..
 XalqXalq yığıncağındayığıncağında::
1)1) yaşlıyaşlı kişilkişiləərlrləə bbəərabrabəər,r, hhəəddiddi--buluğabuluğa çatmışçatmış oğlanlaroğlanlar dada iştirakiştirak ededəə

bilbiləərdilrdiləərr;;
2)2) yığıncaqdayığıncaqda camaatlığıncamaatlığın bütünbütün daxilidaxili mməəssəəlləəlləəri,ri, müharibmüharibəə vvəə sülhsülh

mməəssəəlləəlləəriri hhəəllll edilirdiedilirdi;;
3)3) qqəəbulbul edilediləənn qqəərarlarrarlar qanunqanun qüvvqüvvəəsinsinəə malikmalik idiidi..
 CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı XVIIIXVIII əəsrinsrin 5050--cici illilləərindrindəə ŞŞəəkiki xanlığındanxanlığından
asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə düşsdüşsəə ddəə,, əəsrinsrin sonlarındasonlarında mümüəəyyyyəənn müstmüstəəqillikqillik əəldldəə ededəə
bilmişdibilmişdi..
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 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonlarındasonlarında yaranmışyaranmış QazaxQazax vvəə ŞŞəəmşmşəəddilddil sultanlıqlarısultanlıqları
vaxtilvaxtiləə SSəəffəəvilviləərr dövldövləətinintinin QarabağQarabağ bbəəylyləərbrbəəyiliyinyiliyinəə daxildaxil idiidi..
 ZZəəyyəəmm mahalımahalı vvəə ondanondan qqəərbdrbdəəkiki əərazilraziləəriri əəhathatəə ededəənn ŞŞəəmşmşəəddilddil
sultanlığınısultanlığını ZülqZülqəəddəərr tayfastayfasınınının birbir qoluqolu olanolan ŞŞəəmşmşəəddilddil tayfasıtayfası idaridarəə
edirdiedirdi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə ŞŞəəmşmşəəddilddil tayfasınıntayfasının başçısıbaşçısı SSəəlimlim xanxan
SSəəffəəvilviləərinrin kömköməəyiyi ililəə AxalsıxıAxalsıxı osmanlılardanosmanlılardan alıb,alıb, özöz əərazisinrazisinəə qatmışdıqatmışdı..
 17521752--cici ildildəə IIII İrakliniİraklini mməəğlubğlub ededəənn HacıHacı ÇÇəəlləəbibi QazaxQazax sultanlığınısultanlığını
ŞŞəəkiki xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirsşdirsəə ddəə,, əəsrinsrin sonundasonunda hhəərr ikiiki sultanlıqsultanlıq gürcügürcü çarıçarı IIII
İraklidİraklidəənn asılıasılı vvəəziyyziyyəətdtdəə idiidi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışyaranmış QQəəbbəəlləə sultanlığısultanlığı hhəəminmin əəsrinsrin 5050--cici
illilləərindrindəə ŞŞəəkiki xanlığınaxanlığına tabetabe edilmişdiedilmişdi..
 ƏƏsrinsrin sonundasonunda QQəəbbəəlləə birbir mahalmahal kimikimi ŞŞəəkiki xanınınxanının naiblnaibləəriri ttəərrəəfindfindəənn
idaridarəə olunurduolunurdu..

 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonlarındasonlarında yaranmışyaranmış QazaxQazax vvəə ŞŞəəmşmşəəddilddil sultanlıqlarısultanlıqları
vaxtilvaxtiləə SSəəffəəvilviləərr dövldövləətinintinin QarabağQarabağ bbəəylyləərbrbəəyiliyinyiliyinəə daxildaxil idiidi..
 ZZəəyyəəmm mahalımahalı vvəə ondanondan qqəərbdrbdəəkiki əərazilraziləəriri əəhathatəə ededəənn ŞŞəəmşmşəəddilddil
sultanlığınısultanlığını ZülqZülqəəddəərr tayfastayfasınınının birbir qoluqolu olanolan ŞŞəəmşmşəəddilddil tayfasıtayfası idaridarəə
edirdiedirdi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə ŞŞəəmşmşəəddilddil tayfasınıntayfasının başçısıbaşçısı SSəəlimlim xanxan
SSəəffəəvilviləərinrin kömköməəyiyi ililəə AxalsıxıAxalsıxı osmanlılardanosmanlılardan alıb,alıb, özöz əərazisinrazisinəə qatmışdıqatmışdı..
 17521752--cici ildildəə IIII İrakliniİraklini mməəğlubğlub ededəənn HacıHacı ÇÇəəlləəbibi QazaxQazax sultanlığınısultanlığını
ŞŞəəkiki xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirsşdirsəə ddəə,, əəsrinsrin sonundasonunda hhəərr ikiiki sultanlıqsultanlıq gürcügürcü çarıçarı IIII
İraklidİraklidəənn asılıasılı vvəəziyyziyyəətdtdəə idiidi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışyaranmış QQəəbbəəlləə sultanlığısultanlığı hhəəminmin əəsrinsrin 5050--cici
illilləərindrindəə ŞŞəəkiki xanlığınaxanlığına tabetabe edilmişdiedilmişdi..
 ƏƏsrinsrin sonundasonunda QQəəbbəəlləə birbir mahalmahal kimikimi ŞŞəəkiki xanınınxanının naiblnaibləəriri ttəərrəəfindfindəənn
idaridarəə olunurduolunurdu..

 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonlarındasonlarında yaranmışyaranmış QazaxQazax vvəə ŞŞəəmşmşəəddilddil sultanlıqlarısultanlıqları
vaxtilvaxtiləə SSəəffəəvilviləərr dövldövləətinintinin QarabağQarabağ bbəəylyləərbrbəəyiliyinyiliyinəə daxildaxil idiidi..
 ZZəəyyəəmm mahalımahalı vvəə ondanondan qqəərbdrbdəəkiki əərazilraziləəriri əəhathatəə ededəənn ŞŞəəmşmşəəddilddil
sultanlığınısultanlığını ZülqZülqəəddəərr tayfastayfasınınının birbir qoluqolu olanolan ŞŞəəmşmşəəddilddil tayfasıtayfası idaridarəə
edirdiedirdi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə ŞŞəəmşmşəəddilddil tayfasınıntayfasının başçısıbaşçısı SSəəlimlim xanxan
SSəəffəəvilviləərinrin kömköməəyiyi ililəə AxalsıxıAxalsıxı osmanlılardanosmanlılardan alıb,alıb, özöz əərazisinrazisinəə qatmışdıqatmışdı..
 17521752--cici ildildəə IIII İrakliniİraklini mməəğlubğlub ededəənn HacıHacı ÇÇəəlləəbibi QazaxQazax sultanlığınısultanlığını
ŞŞəəkiki xanlığınaxanlığına birlbirləəşdirsşdirsəə ddəə,, əəsrinsrin sonundasonunda hhəərr ikiiki sultanlıqsultanlıq gürcügürcü çarıçarı IIII
İraklidİraklidəənn asılıasılı vvəəziyyziyyəətdtdəə idiidi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında yaranmışyaranmış QQəəbbəəlləə sultanlığısultanlığı hhəəminmin əəsrinsrin 5050--cici
illilləərindrindəə ŞŞəəkiki xanlığınaxanlığına tabetabe edilmişdiedilmişdi..
 ƏƏsrinsrin sonundasonunda QQəəbbəəlləə birbir mahalmahal kimikimi ŞŞəəkiki xanınınxanının naiblnaibləəriri ttəərrəəfindfindəənn
idaridarəə olunurduolunurdu..
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 ƏƏrrəəşş sultanlığısultanlığı SSəəffəəvilviləərr dövründdövründəə ttəəşkilşkil edilmişdiedilmişdi..
 ƏƏrazisirazisi əəvvvvəəlllləərr ŞirvanŞirvan bbəəylyləərbrbəəyiliyininyiliyinin tabeliyindtabeliyindəə idiidi..
 HHəəminmin əəsrinsrin 5050--cici illilləərindrindəə ŞŞəəkiki xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə düşmüşdüşmüş vvəə
17951795--cici ildildəə lləəğvğv edilediləərrəəkk mahalmahal kimikimi ŞŞəəkiki xanlığınaxanlığına qatılmışdıqatılmışdı..
 İlisuİlisu sultanlığısultanlığı XVIXVI əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında SSəəffəəvilviləərinrin İlisuİlisu hakimlhakimləərinrinəə
sultansultan titulutitulu vermverməəsisi nnəəticticəəsindsindəə yaranmışdıyaranmışdı..
 XVIIXVII əəsrinsrin sonusonu -- XVIIIXVIII əəsrdsrdəə sultanlıqsultanlıq özöz müstmüstəəqilliyiniqilliyini qoruyubqoruyub--saxlayasaxlaya
bilmişdibilmişdi..
 QarabağQarabağ xanınınxanının mməərkrkəəzlzləəşdirmşdirməə siyassiyasəətintinəə manemane olanolan mməəlikliklliklikləərr onunonun
əərazisindrazisindəə yerlyerləəşirdilşirdiləərr..
 YalnızYalnız XaçınXaçın mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi yerliyerli idiidi..
 DizaqDizaq mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi QarabağaQarabağa LoridLoridəənn,,
 VVəərrəəndndəə mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi GöyçGöyçəəddəənn,,
 ÇilÇiləəbördbörd mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi MağavizdMağavizdəənn,,
 TalışTalış mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi isisəə ŞirvandanŞirvandan ggəəlmişdilmişdi..
 OnlarOnlar NadirNadir şahaşaha itaitaəətt eetdikltdikləərinrinəə görgörəə müvafiqmüvafiq əərazilraziləərrəə mməəliklik ttəəyinyin
edilmişdiledilmişdiləərr..
 RusiyaRusiya QarabağQarabağ mməəlikliklliklikləərindrindəənn istifadistifadəə ededəərrəəkk bölgbölgəəddəə xristianxristian dayağıdayağı
yaratmaqyaratmaq ististəəyirdiyirdi..

 ƏƏrrəəşş sultanlığısultanlığı SSəəffəəvilviləərr dövründdövründəə ttəəşkilşkil edilmişdiedilmişdi..
 ƏƏrazisirazisi əəvvvvəəlllləərr ŞirvanŞirvan bbəəylyləərbrbəəyiliyininyiliyinin tabeliyindtabeliyindəə idiidi..
 HHəəminmin əəsrinsrin 5050--cici illilləərindrindəə ŞŞəəkiki xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə düşmüşdüşmüş vvəə
17951795--cici ildildəə lləəğvğv edilediləərrəəkk mahalmahal kimikimi ŞŞəəkiki xanlığınaxanlığına qatılmışdıqatılmışdı..
 İlisuİlisu sultanlığısultanlığı XVIXVI əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında SSəəffəəvilviləərinrin İlisuİlisu hakimlhakimləərinrinəə
sultansultan titulutitulu vermverməəsisi nnəəticticəəsindsindəə yaranmışdıyaranmışdı..
 XVIIXVII əəsrinsrin sonusonu -- XVIIIXVIII əəsrdsrdəə sultanlıqsultanlıq özöz müstmüstəəqilliyiniqilliyini qoruyubqoruyub--saxlayasaxlaya
bilmişdibilmişdi..
 QarabağQarabağ xanınınxanının mməərkrkəəzlzləəşdirmşdirməə siyassiyasəətintinəə manemane olanolan mməəlikliklliklikləərr onunonun
əərazisindrazisindəə yerlyerləəşirdilşirdiləərr..
 YalnızYalnız XaçınXaçın mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi yerliyerli idiidi..
 DizaqDizaq mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi QarabağaQarabağa LoridLoridəənn,,
 VVəərrəəndndəə mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi GöyçGöyçəəddəənn,,
 ÇilÇiləəbördbörd mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi MağavizdMağavizdəənn,,
 TalışTalış mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi isisəə ŞirvandanŞirvandan ggəəlmişdilmişdi..
 OnlarOnlar NadirNadir şahaşaha itaitaəətt eetdikltdikləərinrinəə görgörəə müvafiqmüvafiq əərazilraziləərrəə mməəliklik ttəəyinyin
edilmişdiledilmişdiləərr..
 RusiyaRusiya QarabağQarabağ mməəlikliklliklikləərindrindəənn istifadistifadəə ededəərrəəkk bölgbölgəəddəə xristianxristian dayağıdayağı
yaratmaqyaratmaq ististəəyirdiyirdi..

 ƏƏrrəəşş sultanlığısultanlığı SSəəffəəvilviləərr dövründdövründəə ttəəşkilşkil edilmişdiedilmişdi..
 ƏƏrazisirazisi əəvvvvəəlllləərr ŞirvanŞirvan bbəəylyləərbrbəəyiliyininyiliyinin tabeliyindtabeliyindəə idiidi..
 HHəəminmin əəsrinsrin 5050--cici illilləərindrindəə ŞŞəəkiki xanlığındanxanlığından asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə düşmüşdüşmüş vvəə
17951795--cici ildildəə lləəğvğv edilediləərrəəkk mahalmahal kimikimi ŞŞəəkiki xanlığınaxanlığına qatılmışdıqatılmışdı..
 İlisuİlisu sultanlığısultanlığı XVIXVI əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında SSəəffəəvilviləərinrin İlisuİlisu hakimlhakimləərinrinəə
sultansultan titulutitulu vermverməəsisi nnəəticticəəsindsindəə yaranmışdıyaranmışdı..
 XVIIXVII əəsrinsrin sonusonu -- XVIIIXVIII əəsrdsrdəə sultanlıqsultanlıq özöz müstmüstəəqilliyiniqilliyini qoruyubqoruyub--saxlayasaxlaya
bilmişdibilmişdi..
 QarabağQarabağ xanınınxanının mməərkrkəəzlzləəşdirmşdirməə siyassiyasəətintinəə manemane olanolan mməəlikliklliklikləərr onunonun
əərazisindrazisindəə yerlyerləəşirdilşirdiləərr..
 YalnızYalnız XaçınXaçın mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi yerliyerli idiidi..
 DizaqDizaq mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi QarabağaQarabağa LoridLoridəənn,,
 VVəərrəəndndəə mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi GöyçGöyçəəddəənn,,
 ÇilÇiləəbördbörd mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi MağavizdMağavizdəənn,,
 TalışTalış mməəlikliyininlikliyinin əəhalisihalisi isisəə ŞirvandanŞirvandan ggəəlmişdilmişdi..
 OnlarOnlar NadirNadir şahaşaha itaitaəətt eetdikltdikləərinrinəə görgörəə müvafiqmüvafiq əərazilraziləərrəə mməəliklik ttəəyinyin
edilmişdiledilmişdiləərr..
 RusiyaRusiya QarabağQarabağ mməəlikliklliklikləərindrindəənn istifadistifadəə ededəərrəəkk bölgbölgəəddəə xristianxristian dayağıdayağı
yaratmaqyaratmaq ististəəyirdiyirdi..
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Xanlıqların sosialXanlıqların sosial--iqtisadi hiqtisadi həəyatıyatı
 XanlıqlarXanlıqlar dövründdövründəə əəvvvvəəlkilki torpaqtorpaq mülkiyymülkiyyəətiti formalarıformaları (divan,(divan, xassxassəə,,
mülk,mülk, tiyul,tiyul, vvəəqfqf vvəə icma)icma) qalırdıqalırdı..
 DövlDövləətt (divan)(divan) vvəə saraysaray (xass(xassəə)) torpaqlarıtorpaqları xanxan torpaqlarıtorpaqları adlanmağaadlanmağa
başladıbaşladı..
 ŞŞəərtirti torpaqtorpaq olanolan tiyuluntiyulun mülkmülkəə çevrilmçevrilməəsisi prosesiprosesi güclgücləənmişdinmişdi..
 Bu,Bu, tiyuldarıntiyuldarın ictimaiictimai--siyasisiyasi hhəəyatdayatda mühümmühüm rolrol oynamasıoynaması ililəə əəlaqlaqəədardar idiidi..
 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə AzAzəərbaycandarbaycanda hakimhakim zümrzümrəəninnin başındabaşında xanxan dururdudururdu..
 XandanXandan sonrakısonrakı yeriyeri sultansultan vvəə mməəlikllikləərr tuturdututurdu..
 AliAli zümrzümrəəninnin əəsassas hisshissəəsinisini::
1)1) bbəəylyləərr ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. BBəəylyləərr irsiirsi vvəə şşəəxsixsi bbəəylyləərrəə bölünürdülbölünürdüləərr.. OnlarOnlar

kkəəndlilndliləərr üzüzəərindrindəə inzibatiinzibati hakimiyyhakimiyyəəttəə malikmalik idilidiləərr..
2)2) ElatlarınElatların (maldarlar)(maldarlar) başçılarıbaşçıları -- elbelbəəyilyiləərr vvəə ruhanilruhaniləərr ddəə aliali zümrzümrəəyyəə

daxildaxil idilidiləərr..
 AliAli zümrzümrəə vergivergi vvəə mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətdtdəənn azadazad idiidi..
 ElatlarınElatların içiçəərisindrisindəənn çıxançıxan maaflarmaaflar imtiyazlıimtiyazlı ttəəbbəəqqəə idiidi.. OnlarOnlar xanxan
qoşunununqoşununun əəsasınısasını ttəəşkilşkil edir,edir, asayişiasayişi qoruyurdularqoruyurdular..
 ÜzÜzəərlrləərinrinəə qoyulanqoyulan vvəəzifzifəənini layiqinclayiqincəə yerinyerinəə yetirmyetirməəlləəriri üçünüçün maaflarmaaflar
vergidvergidəənn azadazad edilmişdiledilmişdiləərr..

Xanlıqların sosialXanlıqların sosial--iqtisadi hiqtisadi həəyatıyatı
 XanlıqlarXanlıqlar dövründdövründəə əəvvvvəəlkilki torpaqtorpaq mülkiyymülkiyyəətiti formalarıformaları (divan,(divan, xassxassəə,,
mülk,mülk, tiyul,tiyul, vvəəqfqf vvəə icma)icma) qalırdıqalırdı..
 DövlDövləətt (divan)(divan) vvəə saraysaray (xass(xassəə)) torpaqlarıtorpaqları xanxan torpaqlarıtorpaqları adlanmağaadlanmağa
başladıbaşladı..
 ŞŞəərtirti torpaqtorpaq olanolan tiyuluntiyulun mülkmülkəə çevrilmçevrilməəsisi prosesiprosesi güclgücləənmişdinmişdi..
 Bu,Bu, tiyuldarıntiyuldarın ictimaiictimai--siyasisiyasi hhəəyatdayatda mühümmühüm rolrol oynamasıoynaması ililəə əəlaqlaqəədardar idiidi..
 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə AzAzəərbaycandarbaycanda hakimhakim zümrzümrəəninnin başındabaşında xanxan dururdudururdu..
 XandanXandan sonrakısonrakı yeriyeri sultansultan vvəə mməəlikllikləərr tuturdututurdu..
 AliAli zümrzümrəəninnin əəsassas hisshissəəsinisini::
1)1) bbəəylyləərr ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. BBəəylyləərr irsiirsi vvəə şşəəxsixsi bbəəylyləərrəə bölünürdülbölünürdüləərr.. OnlarOnlar

kkəəndlilndliləərr üzüzəərindrindəə inzibatiinzibati hakimiyyhakimiyyəəttəə malikmalik idilidiləərr..
2)2) ElatlarınElatların (maldarlar)(maldarlar) başçılarıbaşçıları -- elbelbəəyilyiləərr vvəə ruhanilruhaniləərr ddəə aliali zümrzümrəəyyəə

daxildaxil idilidiləərr..
 AliAli zümrzümrəə vergivergi vvəə mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətdtdəənn azadazad idiidi..
 ElatlarınElatların içiçəərisindrisindəənn çıxançıxan maaflarmaaflar imtiyazlıimtiyazlı ttəəbbəəqqəə idiidi.. OnlarOnlar xanxan
qoşunununqoşununun əəsasınısasını ttəəşkilşkil edir,edir, asayişiasayişi qoruyurdularqoruyurdular..
 ÜzÜzəərlrləərinrinəə qoyulanqoyulan vvəəzifzifəənini layiqinclayiqincəə yerinyerinəə yetirmyetirməəlləəriri üçünüçün maaflarmaaflar
vergidvergidəənn azadazad edilmişdiledilmişdiləərr..

Xanlıqların sosialXanlıqların sosial--iqtisadi hiqtisadi həəyatıyatı
 XanlıqlarXanlıqlar dövründdövründəə əəvvvvəəlkilki torpaqtorpaq mülkiyymülkiyyəətiti formalarıformaları (divan,(divan, xassxassəə,,
mülk,mülk, tiyul,tiyul, vvəəqfqf vvəə icma)icma) qalırdıqalırdı..
 DövlDövləətt (divan)(divan) vvəə saraysaray (xass(xassəə)) torpaqlarıtorpaqları xanxan torpaqlarıtorpaqları adlanmağaadlanmağa
başladıbaşladı..
 ŞŞəərtirti torpaqtorpaq olanolan tiyuluntiyulun mülkmülkəə çevrilmçevrilməəsisi prosesiprosesi güclgücləənmişdinmişdi..
 Bu,Bu, tiyuldarıntiyuldarın ictimaiictimai--siyasisiyasi hhəəyatdayatda mühümmühüm rolrol oynamasıoynaması ililəə əəlaqlaqəədardar idiidi..
 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə AzAzəərbaycandarbaycanda hakimhakim zümrzümrəəninnin başındabaşında xanxan dururdudururdu..
 XandanXandan sonrakısonrakı yeriyeri sultansultan vvəə mməəlikllikləərr tuturdututurdu..
 AliAli zümrzümrəəninnin əəsassas hisshissəəsinisini::
1)1) bbəəylyləərr ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. BBəəylyləərr irsiirsi vvəə şşəəxsixsi bbəəylyləərrəə bölünürdülbölünürdüləərr.. OnlarOnlar

kkəəndlilndliləərr üzüzəərindrindəə inzibatiinzibati hakimiyyhakimiyyəəttəə malikmalik idilidiləərr..
2)2) ElatlarınElatların (maldarlar)(maldarlar) başçılarıbaşçıları -- elbelbəəyilyiləərr vvəə ruhanilruhaniləərr ddəə aliali zümrzümrəəyyəə

daxildaxil idilidiləərr..
 AliAli zümrzümrəə vergivergi vvəə mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətdtdəənn azadazad idiidi..
 ElatlarınElatların içiçəərisindrisindəənn çıxançıxan maaflarmaaflar imtiyazlıimtiyazlı ttəəbbəəqqəə idiidi.. OnlarOnlar xanxan
qoşunununqoşununun əəsasınısasını ttəəşkilşkil edir,edir, asayişiasayişi qoruyurdularqoruyurdular..
 ÜzÜzəərlrləərinrinəə qoyulanqoyulan vvəəzifzifəənini layiqinclayiqincəə yerinyerinəə yetirmyetirməəlləəriri üçünüçün maaflarmaaflar
vergidvergidəənn azadazad edilmişdiledilmişdiləərr..
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 KKəəndlilndliləərr aşağıaşağı zümrzümrəə olmaqlaolmaqla hüquqihüquqi ccəəhhəətdtdəənn rrəəiyyiyyəət,t, rrəəncbncbəər,r,
elatelat vvəə ss..--yyəə bölünürdübölünürdü..
 HHəəmm xxəəzinzinəə,, hhəəmm ddəə sahibkarsahibkar ttəərrəəfindfindəənn istismaristismar olunduğundanolunduğundan
sahibkarsahibkar kkəəndlilndliləərininrinin vvəəziyyziyyəətiti dahadaha ağırağır idiidi..
 TorpağıTorpağı -- ttəəssəərrüfatırrüfatı olmayanolmayan kkəəndlilndliləərr rrəəncbncbəərr (L(Ləənknkəəranran
xanlığındaxanlığında əəkkəərr)) adlanırdıadlanırdı..
 ƏƏsassas ggəəlirllirləərr əəkinçikinçi əəhalidhalidəənn toplanırdıtoplanırdı..
 XanXan qoşunununqoşununun əəsasınısasını ttəəşkilşkil etmetməəsisi elatınelatın vvəəziyyziyyəətinitini
yüngüllyüngülləəşdirirdişdirirdi..
 ElatlarElatlar rrəəiyyiyyəətltləərrəə nisbnisbəəttəənn azaz vergivergi ödödəəyirdilyirdiləərr..
 XanlıqlarXanlıqlar qeyriqeyri--mməəhdudhdud qanunverici,qanunverici, mməəhkhkəəmməə vvəə icraediciicraedici
hakimiyyhakimiyyəəttəə malikmalik xanxan ttəərrəəfindfindəənn idaridarəə olunurduolunurdu..
 ŞŞəəki,ki, Şirvan,Şirvan, QubaQuba vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarındaxanlıqlarında mməəşvşvəərrəətçitçi ssəəslsləə divandivan
vvəə yaya xanxan şurasışurası ffəəaliyyaliyyəətt göstgöstəərirdirirdi..
 BuBu orqanorqan bbəəzzəənn xanınxanın çıxardığıçıxardığı qqəərarlarararlara ttəəsirsir göstgöstəərrəə bilirdibilirdi..

 KKəəndlilndliləərr aşağıaşağı zümrzümrəə olmaqlaolmaqla hüquqihüquqi ccəəhhəətdtdəənn rrəəiyyiyyəət,t, rrəəncbncbəər,r,
elatelat vvəə ss..--yyəə bölünürdübölünürdü..
 HHəəmm xxəəzinzinəə,, hhəəmm ddəə sahibkarsahibkar ttəərrəəfindfindəənn istismaristismar olunduğundanolunduğundan
sahibkarsahibkar kkəəndlilndliləərininrinin vvəəziyyziyyəətiti dahadaha ağırağır idiidi..
 TorpağıTorpağı -- ttəəssəərrüfatırrüfatı olmayanolmayan kkəəndlilndliləərr rrəəncbncbəərr (L(Ləənknkəəranran
xanlığındaxanlığında əəkkəərr)) adlanırdıadlanırdı..
 ƏƏsassas ggəəlirllirləərr əəkinçikinçi əəhalidhalidəənn toplanırdıtoplanırdı..
 XanXan qoşunununqoşununun əəsasınısasını ttəəşkilşkil etmetməəsisi elatınelatın vvəəziyyziyyəətinitini
yüngüllyüngülləəşdirirdişdirirdi..
 ElatlarElatlar rrəəiyyiyyəətltləərrəə nisbnisbəəttəənn azaz vergivergi ödödəəyirdilyirdiləərr..
 XanlıqlarXanlıqlar qeyriqeyri--mməəhdudhdud qanunverici,qanunverici, mməəhkhkəəmməə vvəə icraediciicraedici
hakimiyyhakimiyyəəttəə malikmalik xanxan ttəərrəəfindfindəənn idaridarəə olunurduolunurdu..
 ŞŞəəki,ki, Şirvan,Şirvan, QubaQuba vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarındaxanlıqlarında mməəşvşvəərrəətçitçi ssəəslsləə divandivan
vvəə yaya xanxan şurasışurası ffəəaliyyaliyyəətt göstgöstəərirdirirdi..
 BuBu orqanorqan bbəəzzəənn xanınxanın çıxardığıçıxardığı qqəərarlarararlara ttəəsirsir göstgöstəərrəə bilirdibilirdi..

 KKəəndlilndliləərr aşağıaşağı zümrzümrəə olmaqlaolmaqla hüquqihüquqi ccəəhhəətdtdəənn rrəəiyyiyyəət,t, rrəəncbncbəər,r,
elatelat vvəə ss..--yyəə bölünürdübölünürdü..
 HHəəmm xxəəzinzinəə,, hhəəmm ddəə sahibkarsahibkar ttəərrəəfindfindəənn istismaristismar olunduğundanolunduğundan
sahibkarsahibkar kkəəndlilndliləərininrinin vvəəziyyziyyəətiti dahadaha ağırağır idiidi..
 TorpağıTorpağı -- ttəəssəərrüfatırrüfatı olmayanolmayan kkəəndlilndliləərr rrəəncbncbəərr (L(Ləənknkəəranran
xanlığındaxanlığında əəkkəərr)) adlanırdıadlanırdı..
 ƏƏsassas ggəəlirllirləərr əəkinçikinçi əəhalidhalidəənn toplanırdıtoplanırdı..
 XanXan qoşunununqoşununun əəsasınısasını ttəəşkilşkil etmetməəsisi elatınelatın vvəəziyyziyyəətinitini
yüngüllyüngülləəşdirirdişdirirdi..
 ElatlarElatlar rrəəiyyiyyəətltləərrəə nisbnisbəəttəənn azaz vergivergi ödödəəyirdilyirdiləərr..
 XanlıqlarXanlıqlar qeyriqeyri--mməəhdudhdud qanunverici,qanunverici, mməəhkhkəəmməə vvəə icraediciicraedici
hakimiyyhakimiyyəəttəə malikmalik xanxan ttəərrəəfindfindəənn idaridarəə olunurduolunurdu..
 ŞŞəəki,ki, Şirvan,Şirvan, QubaQuba vvəə QarabağQarabağ xanlıqlarındaxanlıqlarında mməəşvşvəərrəətçitçi ssəəslsləə divandivan
vvəə yaya xanxan şurasışurası ffəəaliyyaliyyəətt göstgöstəərirdirirdi..
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 XanXan sarayındasarayında::
1.1. vvəəzir,zir,
2.2. ssəərkrkəərrəəlili (maliyy(maliyyəə işlişləərinrinəə baxan),baxan),
3.3. eşikağasıeşikağası (xanın(xanın şşəəxsixsi ttəəssəərrüfatınırrüfatını idaridarəə eeddəən),n),
4.4. sandıxdarsandıxdar ağasıağası (x(xəəzinzinəədar)dar) vvəə ss.. vvəəzifzifəəlləərr varvar idiidi..
 NaturalNatural vergilvergiləərinrin toplanmasıtoplanması ililəə darğalardarğalar mməəşğulşğul olurduolurdu..
 XanlığınXanlığın idaridarəəetmetməə sistemindsistemindəə çalışançalışan mməəmurlarmurlar maaşmaaş almırdılaralmırdılar..
 OnlarınOnların xidmxidməətiti xxəəzinzinəə üçünüçün toplanantoplanan vergilvergiləərr hesabınahesabına ödödəənilirdinilirdi..
 XanlıqlarXanlıqlar mahallaramahallara bölünürbölünür vvəə mahalmahal bbəəylyləəriri ttəərrəəfindfindəənn idaridarəə olunurduolunurdu..
 İnzibatiİnzibati ccəəhhəətdtdəənn QarabağQarabağ xanlığıxanlığı dahadaha çoxçox mahallaramahallara bölünmüşdübölünmüşdü..
 KKəəndlndləəriri yüzbaşıyüzbaşı vvəə kkəəndxudandxuda,,
 şşəəhhəərlrləəriri isisəə kkəəlləəntntəərr vvəə qalabqalabəəyiyi idaridarəə edirdiedirdi..
MMəəhkhkəəmməə şşəəririəətt qaydalarıqaydaları əəsasındasasında aparılırdıaparılırdı..
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AzAzəərbaycan xanlıqlarının xarici siyasrbaycan xanlıqlarının xarici siyasəətiti

 AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarınınxanlıqlarının yeritdiyiyeritdiyi xaricixarici siyassiyasəətintin əəsassas istiqamistiqaməətltləəriri::
1.1. xanlıqlarınxanlıqların müstmüstəəqilliyiniqilliyini vvəə varlığınıvarlığını qorumaqqorumaq;;
2.2. xaricixarici əəlaqlaqəəlləəriri ttəəminmin etmetməəkk..
 Urmiya,Urmiya, ŞŞəəki,ki, QarabağQarabağ vvəə QubaQuba xanlıqlarıxanlıqları AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını
birlbirləəşdirmşdirməəkk siyassiyasəətiti yeridirdilyeridirdiləərr..
 AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarıxanlıqları İran,İran, Rusiya,Rusiya, OsmanlıOsmanlı imperiyasıimperiyası vvəə
GürcüstanlaGürcüstanla əəlaqlaqəə yaratmağayaratmağa çalışırdılarçalışırdılar..
 UrmiyaUrmiya xanlığıxanlığı İrandaİranda mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə almağaalmağa çalışırdıçalışırdı..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubnub xanlıqlarınıxanlıqlarını özündözündəənn asılıasılı halahala salansalan KKəərimrim xanxan
ZZəəndnd QubalıQubalı FFəəttəəlili xanınxanın birlbirləəşdirmşdirməə siyassiyasəətintinəə manemane olur,olur, ruslarınrusların
QafqazdaQafqazda möhkmöhkəəmlmləənmnməəsinsinəə qarşıqarşı çıxırdıçıxırdı..
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 OsmanlıOsmanlı imperiyasıimperiyası QafqazdaQafqazda RusiyaRusiya -- GürcüstanGürcüstan blokunablokuna qarşıqarşı
müsmüsəəlmanlman dövldövləətltləərininrinin ittifaqınıittifaqını yaratmağayaratmağa çalışırdıçalışırdı..
 OsmanlılarOsmanlılar RusiyayaRusiyaya qarşıqarşı AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarından,xanlıqlarından, AzAzəərbaycanrbaycan
xanlıqlarıxanlıqları isisəə RusiyayaRusiyaya qarşıqarşı osmanlılardanosmanlılardan kömköməəkk almaqalmaq ististəəyirdilyirdiləərr..
 17851785--cici ildildəə Qarabağ,Qarabağ, ŞŞəəkiki vvəə QubaQuba xanlıqlarınınxanlıqlarının elçilelçiləəriri
osmanlılardanosmanlılardan kömköməəkk almaqalmaq mməəqsqsəədidi ililəə İstanbulaİstanbula ggəəldilldiləərr..
 OsmanlıOsmanlı imperiyasıimperiyası RusiyaRusiya ililəə münasibmünasibəətltləəriri pozmamaqpozmamaq üçünüçün
xanlıqlarıxanlıqları özöz himayhimayəəsinsinəə götürmgötürməədidi..
 BununlaBununla dada osmanlılarosmanlılar 17871787--17911791--cici illilləərr RusiyaRusiya -- OsmanlıOsmanlı
müharibmüharibəəsindsindəə AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınınxanlarının kömköməəyindyindəənn mməəhrumhrum oldularoldular..

 OsmanlıOsmanlı imperiyasıimperiyası QafqazdaQafqazda RusiyaRusiya -- GürcüstanGürcüstan blokunablokuna qarşıqarşı
müsmüsəəlmanlman dövldövləətltləərininrinin ittifaqınıittifaqını yaratmağayaratmağa çalışırdıçalışırdı..
 OsmanlılarOsmanlılar RusiyayaRusiyaya qarşıqarşı AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarından,xanlıqlarından, AzAzəərbaycanrbaycan
xanlıqlarıxanlıqları isisəə RusiyayaRusiyaya qarşıqarşı osmanlılardanosmanlılardan kömköməəkk almaqalmaq ististəəyirdilyirdiləərr..
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xanlıqlarıxanlıqları özöz himayhimayəəsinsinəə götürmgötürməədidi..
 BununlaBununla dada osmanlılarosmanlılar 17871787--17911791--cici illilləərr RusiyaRusiya -- OsmanlıOsmanlı
müharibmüharibəəsindsindəə AzAzəərbaycanrbaycan xanlarınınxanlarının kömköməəyindyindəənn mməəhrumhrum oldularoldular..

63



 17751775--cici ildildəə QubaQuba xanlığıxanlığınınnın elçilelçiləəriri RusiyayaRusiyaya ggəəldildi..
 ƏƏsassas mməəqsqsəədd GavduşanGavduşan döyüşünddöyüşündəə itirilmişitirilmiş əərazilraziləəriri RusiyanınRusiyanın kömköməəyiyi
ililəə gerigeri almaqalmaq idiidi.. FFəəttəəlili xanxan IIII YekaterinayaYekaterinaya göndgöndəərdiyirdiyi mməəktubdaktubda xanlığınxanlığın
müstmüstəəqilliyiniqilliyini saxlamaqsaxlamaq şşəərtirti ililəə RusiyanınRusiyanın himayhimayəəsinisini qqəəbulbul etdiyinietdiyini
bildirirbildirir vvəə kömköməəkk əəvvəəzindzindəə DDəərbrbəəndindi ruslararuslara güzgüzəəştştəə gedirdigedirdi..
MMəəktubunktubun diplomatikdiplomatik ssəənnəədd kimikimi böyükböyük əəhhəəmiyymiyyəətiti varvar idiidi::
1.1. FFəəttəəlili xanxan RusiyayaRusiyaya müstmüstəəqilqil hökmdarhökmdar kimikimi müracimüraciəətt edirdiedirdi;;
2.2. RusiyanınRusiyanın himayhimayəəsinisini qqəəbulbul etmetməəsinsinəə baxmayaraq,baxmayaraq, o,o, xanlığınxanlığın

müstmüstəəqilliyiniqilliyini saxlamaqsaxlamaq niyyniyyəətindtindəə olduğunuolduğunu bildirirdibildirirdi..
 RusiyaRusiya QubaQuba xanlığınınxanlığının guyaguya İranınİranın ttəərkibrkib hisshissəəsisi olduğunuolduğunu əəsassas
ggəətirtirəərrəəkk FFəəttəəlili xanınxanın mməəktubunuktubunu rrəədddd etdietdi..
 ƏƏslindslindəə,, RusiyaRusiya QubaQuba xanlığınınxanlığının müstmüstəəqilliyiniqilliyini tanımaqtanımaq ististəəmirdimirdi..
 17871787--clcl ildildəə QubaQuba xanlığınınxanlığının elçllelçlləərininrinin PeterburqaPeterburqa ikinciikinci ggəəlişilişi ddəə
uğursuzuğursuz olduoldu..
 ÇünkiÇünki RusiyaRusiya CCəənubinubi QafqazdaQafqazda KartliKartli--KaxetiyaKaxetiya çarlığındançarlığından başqabaşqa heçheç birbir
hökmdarınhökmdarın güclgücləənmnməəsinisini ististəəmirdimirdi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonundasonunda qonşuqonşu dövldövləətltləərr AzAzəərbaycandarbaycanda mməərkrkəəzlzləəşdirilmişşdirilmiş
dövldövləətintin yaranmasınayaranmasına imkanimkan vermverməədildiləərr..

 17751775--cici ildildəə QubaQuba xanlığıxanlığınınnın elçilelçiləəriri RusiyayaRusiyaya ggəəldildi..
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bildirirbildirir vvəə kömköməəkk əəvvəəzindzindəə DDəərbrbəəndindi ruslararuslara güzgüzəəştştəə gedirdigedirdi..
MMəəktubunktubun diplomatikdiplomatik ssəənnəədd kimikimi böyükböyük əəhhəəmiyymiyyəətiti varvar idiidi::
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 RusiyaRusiya QubaQuba xanlığınınxanlığının guyaguya İranınİranın ttəərkibrkib hisshissəəsisi olduğunuolduğunu əəsassas
ggəətirtirəərrəəkk FFəəttəəlili xanınxanın mməəktubunuktubunu rrəədddd etdietdi..
 ƏƏslindslindəə,, RusiyaRusiya QubaQuba xanlığınınxanlığının müstmüstəəqilliyiniqilliyini tanımaqtanımaq ististəəmirdimirdi..
 17871787--clcl ildildəə QubaQuba xanlığınınxanlığının elçllelçlləərininrinin PeterburqaPeterburqa ikinciikinci ggəəlişilişi ddəə
uğursuzuğursuz olduoldu..
 ÇünkiÇünki RusiyaRusiya CCəənubinubi QafqazdaQafqazda KartliKartli--KaxetiyaKaxetiya çarlığındançarlığından başqabaşqa heçheç birbir
hökmdarınhökmdarın güclgücləənmnməəsinisini ististəəmirdimirdi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonundasonunda qonşuqonşu dövldövləətltləərr AzAzəərbaycandarbaycanda mməərkrkəəzlzləəşdirilmişşdirilmiş
dövldövləətintin yaranmasınayaranmasına imkanimkan vermverməədildiləərr..
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Ağa MAğa Məəhhəəmmmməəd xan Qacarın Azd xan Qacarın Azəərbaycanınrbaycanın
şimal torpaqlarına yürüşü.şimal torpaqlarına yürüşü.

 AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarQacar ((17421742--17971797)) 17811781--cici ildildəə İrandaİranda mməərkrkəəzizi
hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə alaraqalaraq 17851785--cici ildildəə TehranıTehranı paytaxtpaytaxt elanelan etdietdi..
 OsmanlıOsmanlı sultanısultanı GürcüstanıGürcüstanı əəlləə keçirkeçirəəccəəyiyi vvəə ruslarırusları bölgbölgəəddəənn
sıxışdıracağısıxışdıracağı haldahalda AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarıQacarı İranİran şahışahı kimikimi tanıyacağınıtanıyacağını
bildirmişdibildirmişdi..
 AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd xanxan QacarınQacarın AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalınaşimalına birincibirinci hücumuhücumu
17951795--cici ilinilin yayındayayında 33 istiqamistiqaməətt-- ddəə başladıbaşladı..
 100100 minlikminlik orduordu 33 ddəəststəəyyəə bölünmüşdübölünmüşdü..
1.1. BirinciBirinci ddəəststəə -- DağıstanaDağıstana zzəərbrbəə vurmalı,vurmalı,
2.2. ikinciikinci ddəəststəə -- İrİrəəvanvan xanlığınıxanlığını tabetabe etmetməəli,li,
3.3. QacarınQacarın özününözünün başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi üçüncüüçüncü ddəəststəə isisəə QarabağıQarabağı tutub,tutub,

GürcüstanaGürcüstana hücumhücum etmetməəlili idiidi..
 İbrahimxİbrahimxəəlillil xanxan onunonun yürüşünyürüşünəə manemane olmaqolmaq üçünüçün XudafXudafəərinrin körpüsünükörpüsünü
dağıtmağıdağıtmağı əəmrmr etdietdi..
 ŞuşanıŞuşanı 3333 güngün mühasirmühasirəəyyəə alıbalıb əəlləə keçirkeçirəə bilmbilməəyyəənn QacarQacar 17951795--cici ilil
avqustunavqustun 2020--ddəə TiflisTiflisəə hücumhücum etdietdi..
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17951795--cici ilinilin yayındayayında 33 istiqamistiqaməətt-- ddəə başladıbaşladı..
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 O,O, ggəəncncəəlili CavadCavad xanınxanın kömköməəkliyikliyi ililəə 17951795--cici ilil sentyabrınsentyabrın 1212--ddəə
TiflisTiflisəə daxildaxil olduoldu..
 88 günlükgünlük qarqarəətdtdəənn sonrasonra ordununordunun əərzaqrzaq çatışmazlığını,çatışmazlığını, rusrus
qoşunlarınınqoşunlarının hücumhücum ttəəhlükhlükəəsinisini vvəə NadirinNadirin nnəəvvəəsisi ŞahruxŞahrux MirzMirzəəninnin
XorasandaXorasanda üsyanüsyan qaldırmasınıqaldırmasını nnəəzzəərrəə alanalan QacarQacar 2020 minmin əəsirlsirləə TiflisıTiflisı
ttəərkrk etdietdi..
 DahaDaha sonrasonra o,o, rusrus qoşunlarınınqoşunlarının hücumuhücumu haqqındahaqqında mməəlumatlumat
aldığındanaldığından tezlikltezlikləə AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal torpaqlarınıtorpaqlarını dada ttəərkrk etdietdi..

 O,O, ggəəncncəəlili CavadCavad xanınxanın kömköməəkliyikliyi ililəə 17951795--cici ilil sentyabrınsentyabrın 1212--ddəə
TiflisTiflisəə daxildaxil olduoldu..
 88 günlükgünlük qarqarəətdtdəənn sonrasonra ordununordunun əərzaqrzaq çatışmazlığını,çatışmazlığını, rusrus
qoşunlarınınqoşunlarının hücumhücum ttəəhlükhlükəəsinisini vvəə NadirinNadirin nnəəvvəəsisi ŞahruxŞahrux MirzMirzəəninnin
XorasandaXorasanda üsyanüsyan qaldırmasınıqaldırmasını nnəəzzəərrəə alanalan QacarQacar 2020 minmin əəsirlsirləə TiflisıTiflisı
ttəərkrk etdietdi..
 DahaDaha sonrasonra o,o, rusrus qoşunlarınınqoşunlarının hücumuhücumu haqqındahaqqında mməəlumatlumat
aldığındanaldığından tezlikltezlikləə AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal torpaqlarınıtorpaqlarını dada ttəərkrk etdietdi..

 O,O, ggəəncncəəlili CavadCavad xanınxanın kömköməəkliyikliyi ililəə 17951795--cici ilil sentyabrınsentyabrın 1212--ddəə
TiflisTiflisəə daxildaxil olduoldu..
 88 günlükgünlük qarqarəətdtdəənn sonrasonra ordununordunun əərzaqrzaq çatışmazlığını,çatışmazlığını, rusrus
qoşunlarınınqoşunlarının hücumhücum ttəəhlükhlükəəsinisini vvəə NadirinNadirin nnəəvvəəsisi ŞahruxŞahrux MirzMirzəəninnin
XorasandaXorasanda üsyanüsyan qaldırmasınıqaldırmasını nnəəzzəərrəə alanalan QacarQacar 2020 minmin əəsirlsirləə TiflisıTiflisı
ttəərkrk etdietdi..
 DahaDaha sonrasonra o,o, rusrus qoşunlarınınqoşunlarının hücumuhücumu haqqındahaqqında mməəlumatlumat
aldığındanaldığından tezlikltezlikləə AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal torpaqlarınıtorpaqlarını dada ttəərkrk etdietdi..
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Rusiyanın AzRusiyanın Azəərbaycanın şimal torpaqlarını tutmaqrbaycanın şimal torpaqlarını tutmaq
siyassiyasəətinin ntinin nəəticticəəsiz qalmasısiz qalması

 17961796--cıcı ilinilin əəvvvvəəlindlindəə himayhimayəəsindsindəə olanolan GürcüstanıGürcüstanı qoruyaqoruya bilmbilməəyyəənn
RusiyaRusiya itirilmişitirilmiş nüfuzununüfuzunu bbəərparpa etmetməəkk vvəə AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal torpaqlarınıtorpaqlarını
işğalişğal etmetməəkk üçünüçün AzAzəərbaycanarbaycana ZubovunZubovun başçılığıbaşçılığı ililəə hhəərbirbi yürüşyürüş ttəəşkilşkil etdietdi..
 17221722--cici ildildəəkiki kimikimi "manifesf"manifesf”” ververəənn rusrus ordusuordusu 17961796--cıcı ilinilin mayındamayında
DDəərbrbəəndi,ndi, iyununiyunun 66--dada Qubanı,Qubanı, iyununiyunun 1313--ddəə Bakını,Bakını, Şamaxını,Şamaxını, Salyanı,Salyanı,
oktyabrdaoktyabrda isisəə GGəəncncəənini işğalişğal etdietdi..
 QazıqumuqQazıqumuq xanıxanı ililəə birlbirləəşşəənn qubalıqubalı ŞeyxŞeyxəəlili xanxan 17961796--cıcı ildildəə AlpanAlpan kkəəndindi
yaxınlığındayaxınlığında 500500 nnəəffəərlikrlik rusrus hhəərbirbi ddəəststəəsinisini darmadağındarmadağın etsetsəə ddəə,, rusrus qoşunuqoşunu
ŞimaliŞimali AzAzəərbaycandarbaycanda işğalçılıqişğalçılıq siyassiyasəətinitini davamdavam etdirdietdirdi..
 QışıQışı MuğandaMuğanda keçirkeçirəənn rusrus ordusuordusu yazdayazda hhəərbirbi əəmməəliyyatlarıliyyatları AzAzəərbaycanınrbaycanın
ccəənubunanubuna keçirib,keçirib, QacaraQacara zzəərbrbəə vurmaqvurmaq ististəəyirdiyirdi..
 LakinLakin 17961796--cıcı ilinilin noyabrındanoyabrında IIII YekaterinanınYekaterinanın ölümüölümü bubu planıplanı pozdupozdu..
 HakimiyyHakimiyyəəttəə ggəəlləənn II PavelPavel rusrus qoşunlarınınqoşunlarının AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal
torpaqlarındantorpaqlarından çıxarılmasıçıxarılması haqqındahaqqında əəmrmr verdiverdi..
 17971797--cici ilinilin yazındayazında rusrus qoşunlarıqoşunları AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını ttəərkrk etdietdi..

Rusiyanın AzRusiyanın Azəərbaycanın şimal torpaqlarını tutmaqrbaycanın şimal torpaqlarını tutmaq
siyassiyasəətinin ntinin nəəticticəəsiz qalmasısiz qalması

 17961796--cıcı ilinilin əəvvvvəəlindlindəə himayhimayəəsindsindəə olanolan GürcüstanıGürcüstanı qoruyaqoruya bilmbilməəyyəənn
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ccəənubunanubuna keçirib,keçirib, QacaraQacara zzəərbrbəə vurmaqvurmaq ististəəyirdiyirdi..
 LakinLakin 17961796--cıcı ilinilin noyabrındanoyabrında IIII YekaterinanınYekaterinanın ölümüölümü bubu planıplanı pozdupozdu..
 HakimiyyHakimiyyəəttəə ggəəlləənn II PavelPavel rusrus qoşunlarınınqoşunlarının AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal
torpaqlarındantorpaqlarından çıxarılmasıçıxarılması haqqındahaqqında əəmrmr verdiverdi..
 17971797--cici ilinilin yazındayazında rusrus qoşunlarıqoşunları AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını ttəərkrk etdietdi..
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 QışıQışı MuğandaMuğanda keçirkeçirəənn rusrus ordusuordusu yazdayazda hhəərbirbi əəmməəliyyatlarıliyyatları AzAzəərbaycanınrbaycanın
ccəənubunanubuna keçirib,keçirib, QacaraQacara zzəərbrbəə vurmaqvurmaq ististəəyirdiyirdi..
 LakinLakin 17961796--cıcı ilinilin noyabrındanoyabrında IIII YekaterinanınYekaterinanın ölümüölümü bubu planıplanı pozdupozdu..
 HakimiyyHakimiyyəəttəə ggəəlləənn II PavelPavel rusrus qoşunlarınınqoşunlarının AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal
torpaqlarındantorpaqlarından çıxarılmasıçıxarılması haqqındahaqqında əəmrmr verdiverdi..
 17971797--cici ilinilin yazındayazında rusrus qoşunlarıqoşunları AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını ttəərkrk etdietdi..
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Ağa MAğa Məəhhəəmmmməəd şah Qacarın II yürüşüd şah Qacarın II yürüşü

 17961796--cıcı ildildəə özünüözünü şahşah elanelan ededəənn AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd QacarQacar 17971797--cici
ilinilin yazındayazında (Qacarlar(Qacarlar sülalsülaləəsisi İranıİranı 17961796--19251925--cici illilləərdrdəə idaridarəə etmişdir)etmişdir)
ŞuşayaŞuşaya hücumhücum etdietdi..
 İbrahimxİbrahimxəəlillil xanxan kömköməəkk almaqalmaq üçünüçün CarCar--BalakBalakəənnəə getdigetdi..
 ŞuşanıŞuşanı əəlləə keçirkeçirəənn QacarQacar 17971797--cici ilil İyulunİyulun 44--ddəə suisui--qqəəsdsd nnəəticticəəsindsindəə
öldürüldüöldürüldü..
 OnunOnun qoşunuqoşunu ttəəlləəsiksik ccəənubanuba ççəəkildikildi..
 QarabağQarabağ xanlığındaxanlığında hakimiyyhakimiyyəətt müvmüvəəqqqqəətiti olaraqolaraq MMəəhhəəmmmməədd bbəəyy
CavanşirinCavanşirin ((BatmanqılıncBatmanqılınc lləəqqəəblibli MMəəhhəəmmmməədd bbəəyy İbrahimxİbrahimxəəlillil xanınxanın
qardaşıqardaşı MehrMehrəəlili bbəəyinyin oğluduroğludur –– SS..HH..)) əəlinlinəə keçdikeçdi..
 TezliklTezlikləə xanlıqdaxanlıqda hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə alanalan İbrahimxİbrahimxəəlillil xanxan əəvvvvəəlclcəə AğaAğa
MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacarınQacarın ccəənaznazəəsinisini TehranaTehrana yolladı,yolladı, sonrasonra isisəə qızıqızı
AğabAğabəəyimyim ağanıağanı AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacardanQacardan sonrasonra hakimiyyhakimiyyəəttəə
ggəəlmişlmiş FFəəttəəlili şahşah QacaraQacara vermverməəklkləə münasibmünasibəətltləəriri normallaşdırdınormallaşdırdı..

Ağa MAğa Məəhhəəmmmməəd şah Qacarın II yürüşüd şah Qacarın II yürüşü

 17961796--cıcı ildildəə özünüözünü şahşah elanelan ededəənn AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd QacarQacar 17971797--cici
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 OnunOnun qoşunuqoşunu ttəəlləəsiksik ccəənubanuba ççəəkildikildi..
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MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacarınQacarın ccəənaznazəəsinisini TehranaTehrana yolladı,yolladı, sonrasonra isisəə qızıqızı
AğabAğabəəyimyim ağanıağanı AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacardanQacardan sonrasonra hakimiyyhakimiyyəəttəə
ggəəlmişlmiş FFəəttəəlili şahşah QacaraQacara vermverməəklkləə münasibmünasibəətltləəriri normallaşdırdınormallaşdırdı..

Ağa MAğa Məəhhəəmmmməəd şah Qacarın II yürüşüd şah Qacarın II yürüşü

 17961796--cıcı ildildəə özünüözünü şahşah elanelan ededəənn AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd QacarQacar 17971797--cici
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 ŞuşanıŞuşanı əəlləə keçirkeçirəənn QacarQacar 17971797--cici ilil İyulunİyulun 44--ddəə suisui--qqəəsdsd nnəəticticəəsindsindəə
öldürüldüöldürüldü..
 OnunOnun qoşunuqoşunu ttəəlləəsiksik ccəənubanuba ççəəkildikildi..
 QarabağQarabağ xanlığındaxanlığında hakimiyyhakimiyyəətt müvmüvəəqqqqəətiti olaraqolaraq MMəəhhəəmmmməədd bbəəyy
CavanşirinCavanşirin ((BatmanqılıncBatmanqılınc lləəqqəəblibli MMəəhhəəmmmməədd bbəəyy İbrahimxİbrahimxəəlillil xanınxanın
qardaşıqardaşı MehrMehrəəlili bbəəyinyin oğluduroğludur –– SS..HH..)) əəlinlinəə keçdikeçdi..
 TezliklTezlikləə xanlıqdaxanlıqda hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə alanalan İbrahimxİbrahimxəəlillil xanxan əəvvvvəəlclcəə AğaAğa
MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacarınQacarın ccəənaznazəəsinisini TehranaTehrana yolladı,yolladı, sonrasonra isisəə qızıqızı
AğabAğabəəyimyim ağanıağanı AğaAğa MMəəhhəəmmmməədd şahşah QacardanQacardan sonrasonra hakimiyyhakimiyyəəttəə
ggəəlmişlmiş FFəəttəəlili şahşah QacaraQacara vermverməəklkləə münasibmünasibəətltləəriri normallaşdırdınormallaşdırdı..
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AZAZƏƏRBAYCANIN BÖLÜŞDÜRÜLMRBAYCANIN BÖLÜŞDÜRÜLMƏƏSİSİ

XVIIIXVIII əəsrin sonusrin sonu -- XIXXIX əəsrinsrin əəvvvvəəlindlindəə AzAzəərbaycanın daxili vrbaycanın daxili vəə beynbeynəəlxalqlxalq
vvəəziyyziyyəəti.ti.

 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonusonu -- XIXXIX əəsrinsrin əəvvvvəəlindlindəə İngiltİngiltəərrəəninnin vvəə FransanınFransanın CCəənubinubi
Qafqaza,Qafqaza, hhəəmçininmçinin AzAzəərbaycanarbaycana münasibmünasibəətiti onlarınonların İrandaİranda mövqelmövqeləərinirini
möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk siyassiyasəətiti ililəə bağlıbağlı idiidi..
 RusiyanınRusiyanın CCəənubinubi QafqazlaQafqazla bağlıbağlı siyassiyasəətiti ttəəcavüzkarlığıcavüzkarlığı ililəə seçilirdiseçilirdi::
1)1) AzAzəərbaycanınrbaycanın ssəərvrvəətltləərinirini mməənimsnimsəəmməəkk vvəə XXəəzzəəriri RusiyanınRusiyanın daxilidaxili

ddəənizinnizinəə çevirmçevirməəkk;;
2)2) CCəənubinubi QafqazıQafqazı tutaraq,tutaraq, hhəəlləə tamtam ffəəthth ededəə bilmbilməədiyidiyi ŞimaliŞimali QafqazıQafqazı

ccəənubdannubdan mühasirmühasirəəyyəə almaqalmaq niyyniyyəətltləərinirini gerçgerçəəklkləəşdirmşdirməəkk..
 18011801--cici ilil sentyabrınsentyabrın 1212--ddəə RusiyaRusiya imperatoruimperatoru II AleksandrAleksandr ((18011801--18251825))
ŞŞəərqirqi GürcüstanınGürcüstanın RusiyayaRusiyaya birlbirləəşdirilmşdirilməəsisi haqqındahaqqında manifestmanifest verdiverdi.. ŞŞəərqirqi
GürcüstanlaGürcüstanla birlikdbirlikdəə AzAzəərbaycanınrbaycanın Qazax,Qazax, Borçalı,Borçalı, ŞŞəəmşmşəəddilddil vvəə PPəəmbmbəəkk
torpaqlarıtorpaqları dada RusiyanınRusiyanın ttəərkibinrkibinəə qatıldıqatıldı..
 BununlaBununla dada AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıntorpaqlarının RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalınınişğalının əəsasısası
qoyulduqoyuldu..
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ccəənubdannubdan mühasirmühasirəəyyəə almaqalmaq niyyniyyəətltləərinirini gerçgerçəəklkləəşdirmşdirməəkk..
 18011801--cici ilil sentyabrınsentyabrın 1212--ddəə RusiyaRusiya imperatoruimperatoru II AleksandrAleksandr ((18011801--18251825))
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qoyulduqoyuldu..

69



 18021802--cici ilil dekabrındekabrın 2626--dada RusiyaRusiya ililəə Quba,Quba, DDəərbrbəəndnd vvəə LLəənknkəəranran
xanları,xanları, hhəəmçininmçinin TarkuTarku şamxalışamxalı vvəə QaraqaytaqQaraqaytaq üsmisiüsmisi arasındaarasında
GeorgiyevskdGeorgiyevskdəə müqavilmüqaviləə bağlandıbağlandı..
 İranaİrana qarşıqarşı çevrilmişçevrilmiş bubu müqavilmüqaviləənini imzalayanlarimzalayanlar::
1)1) RusiyanınRusiyanın himayhimayəəsinsinəə qqəəbulbul olunurdularolunurdular;;
2)2) İranİran hücumhücum ededəəccəəyiyi haldahalda birgbirgəə çıxışçıxış etmetməəlili idilidiləərr;;
3)3) CCəənubinubi QafqazdaQafqazda ticarticarəətintin genişlgenişləənmnməəsinisini vvəə XXəəzzəərr ddəənizindnizindəə

ggəəmiçiliyinmiçiliyin inkişafinkişaf etdirilmetdirilməəsinisini nnəəzzəərdrdəə tuturdulartuturdular..
 ƏƏslindslindəə,, bubu müqavilmüqaviləə RusiyanınRusiyanın hhəəqiqiqiqi işğalçılıqişğalçılıq niyyniyyəətinitini
ppəərdrdəəlləəmməəkk üçünüçün birbir ssəənnəədd idiidi..
 ŞŞəərqirqi GürcüstanGürcüstan tutulandantutulandan sonrasonra ilkilk hhəəddəəff CarCar--BalakBalakəənn olduoldu..
 ÇünkiÇünki CarCar--BalakBalakəənn stratejistrateji ccəəhhəətdtdəənn rusrus qoşunlarınınqoşunlarının AzAzəərbaycanınrbaycanın
içiçəərisinrisinəə doğrudoğru irirəəlilliləəmməəsisi üçünüçün birbir manemaneəə idiidi..

 18021802--cici ilil dekabrındekabrın 2626--dada RusiyaRusiya ililəə Quba,Quba, DDəərbrbəəndnd vvəə LLəənknkəəranran
xanları,xanları, hhəəmçininmçinin TarkuTarku şamxalışamxalı vvəə QaraqaytaqQaraqaytaq üsmisiüsmisi arasındaarasında
GeorgiyevskdGeorgiyevskdəə müqavilmüqaviləə bağlandıbağlandı..
 İranaİrana qarşıqarşı çevrilmişçevrilmiş bubu müqavilmüqaviləənini imzalayanlarimzalayanlar::
1)1) RusiyanınRusiyanın himayhimayəəsinsinəə qqəəbulbul olunurdularolunurdular;;
2)2) İranİran hücumhücum ededəəccəəyiyi haldahalda birgbirgəə çıxışçıxış etmetməəlili idilidiləərr;;
3)3) CCəənubinubi QafqazdaQafqazda ticarticarəətintin genişlgenişləənmnməəsinisini vvəə XXəəzzəərr ddəənizindnizindəə

ggəəmiçiliyinmiçiliyin inkişafinkişaf etdirilmetdirilməəsinisini nnəəzzəərdrdəə tuturdulartuturdular..
 ƏƏslindslindəə,, bubu müqavilmüqaviləə RusiyanınRusiyanın hhəəqiqiqiqi işğalçılıqişğalçılıq niyyniyyəətinitini
ppəərdrdəəlləəmməəkk üçünüçün birbir ssəənnəədd idiidi..
 ŞŞəərqirqi GürcüstanGürcüstan tutulandantutulandan sonrasonra ilkilk hhəəddəəff CarCar--BalakBalakəənn olduoldu..
 ÇünkiÇünki CarCar--BalakBalakəənn stratejistrateji ccəəhhəətdtdəənn rusrus qoşunlarınınqoşunlarının AzAzəərbaycanınrbaycanın
içiçəərisinrisinəə doğrudoğru irirəəlilliləəmməəsisi üçünüçün birbir manemaneəə idiidi..

 18021802--cici ilil dekabrındekabrın 2626--dada RusiyaRusiya ililəə Quba,Quba, DDəərbrbəəndnd vvəə LLəənknkəəranran
xanları,xanları, hhəəmçininmçinin TarkuTarku şamxalışamxalı vvəə QaraqaytaqQaraqaytaq üsmisiüsmisi arasındaarasında
GeorgiyevskdGeorgiyevskdəə müqavilmüqaviləə bağlandıbağlandı..
 İranaİrana qarşıqarşı çevrilmişçevrilmiş bubu müqavilmüqaviləənini imzalayanlarimzalayanlar::
1)1) RusiyanınRusiyanın himayhimayəəsinsinəə qqəəbulbul olunurdularolunurdular;;
2)2) İranİran hücumhücum ededəəccəəyiyi haldahalda birgbirgəə çıxışçıxış etmetməəlili idilidiləərr;;
3)3) CCəənubinubi QafqazdaQafqazda ticarticarəətintin genişlgenişləənmnməəsinisini vvəə XXəəzzəərr ddəənizindnizindəə

ggəəmiçiliyinmiçiliyin inkişafinkişaf etdirilmetdirilməəsinisini nnəəzzəərdrdəə tuturdulartuturdular..
 ƏƏslindslindəə,, bubu müqavilmüqaviləə RusiyanınRusiyanın hhəəqiqiqiqi işğalçılıqişğalçılıq niyyniyyəətinitini
ppəərdrdəəlləəmməəkk üçünüçün birbir ssəənnəədd idiidi..
 ŞŞəərqirqi GürcüstanGürcüstan tutulandantutulandan sonrasonra ilkilk hhəəddəəff CarCar--BalakBalakəənn olduoldu..
 ÇünkiÇünki CarCar--BalakBalakəənn stratejistrateji ccəəhhəətdtdəənn rusrus qoşunlarınınqoşunlarının AzAzəərbaycanınrbaycanın
içiçəərisinrisinəə doğrudoğru irirəəlilliləəmməəsisi üçünüçün birbir manemaneəə idiidi..
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 18031803--cücü ilinilin martındamartında generalgeneral QulyakovunQulyakovun başçılığıbaşçılığı ililəə rusrus ordusuordusu
CarCar--BalakBalakəənnəə hücumhücum etdietdi..
 QanıxQanıx (Alazan)(Alazan) çayıçayı sahilindsahilindəə başbaş vermişvermiş döyüşddöyüşdəə yerliyerli əəhalihali
üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə çalançalan rusrus ordusuordusu BalakBalakəənini əəlləə keçirdikeçirdi..
 18031803--cücü ilil aprelinaprelin 1212--ddəə TiflisdTiflisdəə CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı ililəə RusiyaRusiya
arasındaarasında imzalanmışimzalanmış "Andlı"Andlı öhdöhdəəliklik haqqındahaqqında saziş"saziş"əə görgörəə::
1)1) CarCar--BalakBalakəənn əəhalisihalisi RusiyaRusiya xxəəzinzinəəsinsinəə ipipəəklkləə xxəəracrac ödödəəmməəlili idiidi;;
2)2) carlılarcarlılar ssəədaqdaqəətt əəlamlaməətiti olaraqolaraq TiflisTiflisəə əəmanmanəətt (girov)(girov) vermverməəlili idilidiləərr;;
3)3) CarCar--BalakBalakəənn əərazisindrazisindəə rusrus qoşunlarıqoşunları yerlyerləəşdirilmşdirilməəlili idiidi..
 CamaatlığınCamaatlığın daxilidaxili idaridarəəsininsinin ddəəyişmyişməəzz qaldığınıqaldığını vvəə şşəərtlrtləərinrin yerinyerinəə
yetirilmyetirilməədiyinidiyini görgörəənn QulyakovQulyakov 18041804--cücü ildildəə yenidyenidəənn CaraCara soxuldusoxuldu vvəə
onuonu yandırdıyandırdı..
 ZaqatalaZaqatala yaxınlığındayaxınlığında mməəğlubğlub edilediləənn rusrus ordusuordusu MuxaxMuxax kkəəndinndinəə
ççəəkildi,kildi, generalgeneral QulyakovQulyakov isisəə öldürüldüöldürüldü..
 CarlılaraCarlılara divandivan tutantutan SisianovSisianov İlisuİlisu sultanlığınısultanlığını dada işğalişğal etdietdi..

 18031803--cücü ilinilin martındamartında generalgeneral QulyakovunQulyakovun başçılığıbaşçılığı ililəə rusrus ordusuordusu
CarCar--BalakBalakəənnəə hücumhücum etdietdi..
 QanıxQanıx (Alazan)(Alazan) çayıçayı sahilindsahilindəə başbaş vermişvermiş döyüşddöyüşdəə yerliyerli əəhalihali
üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə çalançalan rusrus ordusuordusu BalakBalakəənini əəlləə keçirdikeçirdi..
 18031803--cücü ilil aprelinaprelin 1212--ddəə TiflisdTiflisdəə CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı ililəə RusiyaRusiya
arasındaarasında imzalanmışimzalanmış "Andlı"Andlı öhdöhdəəliklik haqqındahaqqında saziş"saziş"əə görgörəə::
1)1) CarCar--BalakBalakəənn əəhalisihalisi RusiyaRusiya xxəəzinzinəəsinsinəə ipipəəklkləə xxəəracrac ödödəəmməəlili idiidi;;
2)2) carlılarcarlılar ssəədaqdaqəətt əəlamlaməətiti olaraqolaraq TiflisTiflisəə əəmanmanəətt (girov)(girov) vermverməəlili idilidiləərr;;
3)3) CarCar--BalakBalakəənn əərazisindrazisindəə rusrus qoşunlarıqoşunları yerlyerləəşdirilmşdirilməəlili idiidi..
 CamaatlığınCamaatlığın daxilidaxili idaridarəəsininsinin ddəəyişmyişməəzz qaldığınıqaldığını vvəə şşəərtlrtləərinrin yerinyerinəə
yetirilmyetirilməədiyinidiyini görgörəənn QulyakovQulyakov 18041804--cücü ildildəə yenidyenidəənn CaraCara soxuldusoxuldu vvəə
onuonu yandırdıyandırdı..
 ZaqatalaZaqatala yaxınlığındayaxınlığında mməəğlubğlub edilediləənn rusrus ordusuordusu MuxaxMuxax kkəəndinndinəə
ççəəkildi,kildi, generalgeneral QulyakovQulyakov isisəə öldürüldüöldürüldü..
 CarlılaraCarlılara divandivan tutantutan SisianovSisianov İlisuİlisu sultanlığınısultanlığını dada işğalişğal etdietdi..

 18031803--cücü ilinilin martındamartında generalgeneral QulyakovunQulyakovun başçılığıbaşçılığı ililəə rusrus ordusuordusu
CarCar--BalakBalakəənnəə hücumhücum etdietdi..
 QanıxQanıx (Alazan)(Alazan) çayıçayı sahilindsahilindəə başbaş vermişvermiş döyüşddöyüşdəə yerliyerli əəhalihali
üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə çalançalan rusrus ordusuordusu BalakBalakəənini əəlləə keçirdikeçirdi..
 18031803--cücü ilil aprelinaprelin 1212--ddəə TiflisdTiflisdəə CarCar--BalakBalakəənn camaatlığıcamaatlığı ililəə RusiyaRusiya
arasındaarasında imzalanmışimzalanmış "Andlı"Andlı öhdöhdəəliklik haqqındahaqqında saziş"saziş"əə görgörəə::
1)1) CarCar--BalakBalakəənn əəhalisihalisi RusiyaRusiya xxəəzinzinəəsinsinəə ipipəəklkləə xxəəracrac ödödəəmməəlili idiidi;;
2)2) carlılarcarlılar ssəədaqdaqəətt əəlamlaməətiti olaraqolaraq TiflisTiflisəə əəmanmanəətt (girov)(girov) vermverməəlili idilidiləərr;;
3)3) CarCar--BalakBalakəənn əərazisindrazisindəə rusrus qoşunlarıqoşunları yerlyerləəşdirilmşdirilməəlili idiidi..
 CamaatlığınCamaatlığın daxilidaxili idaridarəəsininsinin ddəəyişmyişməəzz qaldığınıqaldığını vvəə şşəərtlrtləərinrin yerinyerinəə
yetirilmyetirilməədiyinidiyini görgörəənn QulyakovQulyakov 18041804--cücü ildildəə yenidyenidəənn CaraCara soxuldusoxuldu vvəə
onuonu yandırdıyandırdı..
 ZaqatalaZaqatala yaxınlığındayaxınlığında mməəğlubğlub edilediləənn rusrus ordusuordusu MuxaxMuxax kkəəndinndinəə
ççəəkildi,kildi, generalgeneral QulyakovQulyakov isisəə öldürüldüöldürüldü..
 CarlılaraCarlılara divandivan tutantutan SisianovSisianov İlisuİlisu sultanlığınısultanlığını dada işğalişğal etdietdi..
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 NövbNövbəətiti işğalişğal hhəəddəəfifi GGəəncncəə seçilmişdiseçilmişdi..
 SisianovSisianov hhəəddəəlləəyiciyici mməəktublarktublar göndgöndəərrəərrəəkk onunonun ttəəslimslim olmasınıolmasını ttəəlləəbb
etdikdetdikdəə CavadCavad xanxan onaona belbeləə cavabcavab verdiverdi:: "M"Məənimlnimləə müharibmüharibəə etmetməəkk
fikrinfikrinəə düşmüsdüşmüsəənsnsəə,, mməənn hazırhazır.. UğurUğur isisəə AllahınAllahın cc..cc.. əəlindlindəədir"dir"..
 CavadCavad xanınxanın qoşunlarıqoşunları ililəə ruslarruslar arasındaarasında ilkilk toqquşmatoqquşma QuruQuru qobuqobu
adlıadlı yerdyerdəə olduoldu..
 RusRus qoşunlarıqoşunları 18041804--cücü ilil yanvarınyanvarın 33--ddəə GGəəncncəənini işğalişğal etdiletdiləərr.. qeyriqeyri--
bbəərabrabəərr döyüşddöyüşdəə CavadCavad xanxan vvəə oğluoğlu HüseynquluHüseynqulu xanxan öldürüldüöldürüldü..
 GGəəncncəəninnin adıadı ddəəyişdirilibyişdirilib YelizavetpolYelizavetpol qoyulduqoyuldu..
 "G"Gəəncncəə"" sözünüsözünü işlişləəddəənlnləərr birbir gümüşgümüş manatmanat ccəərimriməə vermverməəlili idilidiləərr..
 GGəəncncəəninnin RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalıişğalı nnəəticticəəsindsindəə::
1)1) digdigəərr AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarınınxanlıqlarının dada taleyitaleyi hhəəllll olunduolundu;;
2)2) AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubnub bölgbölgəəlləərinrinəə yolyol açıldıaçıldı;;
3)3) GürcüstanınGürcüstanın şşəərqrq ssəərhrhəədldləərininrinin ttəəhlükhlükəəsizliyisizliyi ttəəminmin olunduolundu;;
4)4) rusrus qoşunlarınınqoşunlarının XXəəzzəərr sahillsahilləərinrinəə çıxıb,çıxıb, HHəəştştəərxanlarxanla əəlaqlaqəə

yaratmasınayaratmasına imkanimkan yarandıyarandı..

 NövbNövbəətiti işğalişğal hhəəddəəfifi GGəəncncəə seçilmişdiseçilmişdi..
 SisianovSisianov hhəəddəəlləəyiciyici mməəktublarktublar göndgöndəərrəərrəəkk onunonun ttəəslimslim olmasınıolmasını ttəəlləəbb
etdikdetdikdəə CavadCavad xanxan onaona belbeləə cavabcavab verdiverdi:: "M"Məənimlnimləə müharibmüharibəə etmetməəkk
fikrinfikrinəə düşmüsdüşmüsəənsnsəə,, mməənn hazırhazır.. UğurUğur isisəə AllahınAllahın cc..cc.. əəlindlindəədir"dir"..
 CavadCavad xanınxanın qoşunlarıqoşunları ililəə ruslarruslar arasındaarasında ilkilk toqquşmatoqquşma QuruQuru qobuqobu
adlıadlı yerdyerdəə olduoldu..
 RusRus qoşunlarıqoşunları 18041804--cücü ilil yanvarınyanvarın 33--ddəə GGəəncncəənini işğalişğal etdiletdiləərr.. qeyriqeyri--
bbəərabrabəərr döyüşddöyüşdəə CavadCavad xanxan vvəə oğluoğlu HüseynquluHüseynqulu xanxan öldürüldüöldürüldü..
 GGəəncncəəninnin adıadı ddəəyişdirilibyişdirilib YelizavetpolYelizavetpol qoyulduqoyuldu..
 "G"Gəəncncəə"" sözünüsözünü işlişləəddəənlnləərr birbir gümüşgümüş manatmanat ccəərimriməə vermverməəlili idilidiləərr..
 GGəəncncəəninnin RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalıişğalı nnəəticticəəsindsindəə::
1)1) digdigəərr AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarınınxanlıqlarının dada taleyitaleyi hhəəllll olunduolundu;;
2)2) AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubnub bölgbölgəəlləərinrinəə yolyol açıldıaçıldı;;
3)3) GürcüstanınGürcüstanın şşəərqrq ssəərhrhəədldləərininrinin ttəəhlükhlükəəsizliyisizliyi ttəəminmin olunduolundu;;
4)4) rusrus qoşunlarınınqoşunlarının XXəəzzəərr sahillsahilləərinrinəə çıxıb,çıxıb, HHəəştştəərxanlarxanla əəlaqlaqəə

yaratmasınayaratmasına imkanimkan yarandıyarandı..

 NövbNövbəətiti işğalişğal hhəəddəəfifi GGəəncncəə seçilmişdiseçilmişdi..
 SisianovSisianov hhəəddəəlləəyiciyici mməəktublarktublar göndgöndəərrəərrəəkk onunonun ttəəslimslim olmasınıolmasını ttəəlləəbb
etdikdetdikdəə CavadCavad xanxan onaona belbeləə cavabcavab verdiverdi:: "M"Məənimlnimləə müharibmüharibəə etmetməəkk
fikrinfikrinəə düşmüsdüşmüsəənsnsəə,, mməənn hazırhazır.. UğurUğur isisəə AllahınAllahın cc..cc.. əəlindlindəədir"dir"..
 CavadCavad xanınxanın qoşunlarıqoşunları ililəə ruslarruslar arasındaarasında ilkilk toqquşmatoqquşma QuruQuru qobuqobu
adlıadlı yerdyerdəə olduoldu..
 RusRus qoşunlarıqoşunları 18041804--cücü ilil yanvarınyanvarın 33--ddəə GGəəncncəənini işğalişğal etdiletdiləərr.. qeyriqeyri--
bbəərabrabəərr döyüşddöyüşdəə CavadCavad xanxan vvəə oğluoğlu HüseynquluHüseynqulu xanxan öldürüldüöldürüldü..
 GGəəncncəəninnin adıadı ddəəyişdirilibyişdirilib YelizavetpolYelizavetpol qoyulduqoyuldu..
 "G"Gəəncncəə"" sözünüsözünü işlişləəddəənlnləərr birbir gümüşgümüş manatmanat ccəərimriməə vermverməəlili idilidiləərr..
 GGəəncncəəninnin RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalıişğalı nnəəticticəəsindsindəə::
1)1) digdigəərr AzAzəərbaycanrbaycan xanlıqlarınınxanlıqlarının dada taleyitaleyi hhəəllll olunduolundu;;
2)2) AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubnub bölgbölgəəlləərinrinəə yolyol açıldıaçıldı;;
3)3) GürcüstanınGürcüstanın şşəərqrq ssəərhrhəədldləərininrinin ttəəhlükhlükəəsizliyisizliyi ttəəminmin olunduolundu;;
4)4) rusrus qoşunlarınınqoşunlarının XXəəzzəərr sahillsahilləərinrinəə çıxıb,çıxıb, HHəəştştəərxanlarxanla əəlaqlaqəə

yaratmasınayaratmasına imkanimkan yarandıyarandı..
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Birinci RusiyaBirinci Rusiya -- İran müharibİran müharibəəsisi
18041804--18131813

 18041804--cücü ilinilin mayındamayında İranİran rusrus qoşunlarınınqoşunlarının CCəənubinubi QafqazdanQafqazdan
çıxarılmasınıçıxarılmasını ttəəlləəbb etdietdi..
 RRəədddd cavabıcavabı alanalan İranİran iyununiyunun 1616--dada müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı..
 TTəərrəəflfləərr arasındaarasında ilkilk döyüşdöyüş 18041804--cücü ilil iyuluniyulun 2727--ddəə ÜçmüÜçmüəədzindzin
monastırımonastırı yaxınlığında,yaxınlığında, ikinciikinci döyüşdöyüş isisəə İrİrəəvanvan yaxınlığındakıyaxınlığındakı QQəəmməərlirli
kkəəndindndindəə olduoldu..
 HHəərr ikiiki döyüşddöyüşdəə mməəğlubğlub olanolan rusrus qoşunlarıqoşunları gerigeri ççəəkildikildi..
 18051805--cici ilil maymay ayınınayının 1414--ddəə RusiyaRusiya ililəə QarabağQarabağ xanlığıxanlığı arasındaarasında 1111
maddmaddəəddəənn ibaribarəətt KürKürəəkçaykçay müqavilmüqaviləəsisi bağlandıbağlandı..
MüqavilMüqaviləəyyəə görgörəə::
1.1. QarabağQarabağ xanlığıxanlığı RusiyaRusiya ttəəbbəəəəliyinliyinəə qqəəbulbul olunurduolunurdu;;
2.2. daxilidaxili siyassiyasəətdtdəə müstmüstəəqilliyiniqilliyini saxlayansaxlayan xanlıqxanlıq xaricixarici siyassiyasəətt

hüququndanhüququndan mməəhrumhrum edilirdiedilirdi;;
3.3. xanlıqxanlıq hhəərr ilil RusiyaRusiya xxəəzinzinəəsinsinəə 88 minmin çervonçervon bacbac vermverməəlili idiidi;;
4.4. ŞuşadaŞuşada rusrus qoşunuqoşunu yerlyerləəşdirilmşdirilməəlili idiidi..

Birinci RusiyaBirinci Rusiya -- İran müharibİran müharibəəsisi
18041804--18131813

 18041804--cücü ilinilin mayındamayında İranİran rusrus qoşunlarınınqoşunlarının CCəənubinubi QafqazdanQafqazdan
çıxarılmasınıçıxarılmasını ttəəlləəbb etdietdi..
 RRəədddd cavabıcavabı alanalan İranİran iyununiyunun 1616--dada müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı..
 TTəərrəəflfləərr arasındaarasında ilkilk döyüşdöyüş 18041804--cücü ilil iyuluniyulun 2727--ddəə ÜçmüÜçmüəədzindzin
monastırımonastırı yaxınlığında,yaxınlığında, ikinciikinci döyüşdöyüş isisəə İrİrəəvanvan yaxınlığındakıyaxınlığındakı QQəəmməərlirli
kkəəndindndindəə olduoldu..
 HHəərr ikiiki döyüşddöyüşdəə mməəğlubğlub olanolan rusrus qoşunlarıqoşunları gerigeri ççəəkildikildi..
 18051805--cici ilil maymay ayınınayının 1414--ddəə RusiyaRusiya ililəə QarabağQarabağ xanlığıxanlığı arasındaarasında 1111
maddmaddəəddəənn ibaribarəətt KürKürəəkçaykçay müqavilmüqaviləəsisi bağlandıbağlandı..
MüqavilMüqaviləəyyəə görgörəə::
1.1. QarabağQarabağ xanlığıxanlığı RusiyaRusiya ttəəbbəəəəliyinliyinəə qqəəbulbul olunurduolunurdu;;
2.2. daxilidaxili siyassiyasəətdtdəə müstmüstəəqilliyiniqilliyini saxlayansaxlayan xanlıqxanlıq xaricixarici siyassiyasəətt

hüququndanhüququndan mməəhrumhrum edilirdiedilirdi;;
3.3. xanlıqxanlıq hhəərr ilil RusiyaRusiya xxəəzinzinəəsinsinəə 88 minmin çervonçervon bacbac vermverməəlili idiidi;;
4.4. ŞuşadaŞuşada rusrus qoşunuqoşunu yerlyerləəşdirilmşdirilməəlili idiidi..

Birinci RusiyaBirinci Rusiya -- İran müharibİran müharibəəsisi
18041804--18131813

 18041804--cücü ilinilin mayındamayında İranİran rusrus qoşunlarınınqoşunlarının CCəənubinubi QafqazdanQafqazdan
çıxarılmasınıçıxarılmasını ttəəlləəbb etdietdi..
 RRəədddd cavabıcavabı alanalan İranİran iyununiyunun 1616--dada müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı..
 TTəərrəəflfləərr arasındaarasında ilkilk döyüşdöyüş 18041804--cücü ilil iyuluniyulun 2727--ddəə ÜçmüÜçmüəədzindzin
monastırımonastırı yaxınlığında,yaxınlığında, ikinciikinci döyüşdöyüş isisəə İrİrəəvanvan yaxınlığındakıyaxınlığındakı QQəəmməərlirli
kkəəndindndindəə olduoldu..
 HHəərr ikiiki döyüşddöyüşdəə mməəğlubğlub olanolan rusrus qoşunlarıqoşunları gerigeri ççəəkildikildi..
 18051805--cici ilil maymay ayınınayının 1414--ddəə RusiyaRusiya ililəə QarabağQarabağ xanlığıxanlığı arasındaarasında 1111
maddmaddəəddəənn ibaribarəətt KürKürəəkçaykçay müqavilmüqaviləəsisi bağlandıbağlandı..
MüqavilMüqaviləəyyəə görgörəə::
1.1. QarabağQarabağ xanlığıxanlığı RusiyaRusiya ttəəbbəəəəliyinliyinəə qqəəbulbul olunurduolunurdu;;
2.2. daxilidaxili siyassiyasəətdtdəə müstmüstəəqilliyiniqilliyini saxlayansaxlayan xanlıqxanlıq xaricixarici siyassiyasəətt

hüququndanhüququndan mməəhrumhrum edilirdiedilirdi;;
3.3. xanlıqxanlıq hhəərr ilil RusiyaRusiya xxəəzinzinəəsinsinəə 88 minmin çervonçervon bacbac vermverməəlili idiidi;;
4.4. ŞuşadaŞuşada rusrus qoşunuqoşunu yerlyerləəşdirilmşdirilməəlili idiidi..
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 18051805--cici ilil maymay ayınınayının 2121--ddəə RusiyaRusiya ililəə ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı arasındaarasında KürKürəəkçaykçay
müqavilmüqaviləəsininsinin şşəərtlrtləərinirini ttəəkrarkrar ededəənn müqavilmüqaviləə imzalandıimzalandı..
 ŞamaxıŞamaxı xanıxanı MustafaMustafa xanxan yalnızyalnız AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal xanlıqlarınınxanlıqlarının onaona
tabetabe edilediləəccəəyi,yi, xxəəracrac vermverməəyyəəccəəyiyi vvəə onaona aylıqaylıq maaşmaaş verilveriləəccəəyiyi haldahalda
RusiyaRusiya hakimiyyhakimiyyəətinitini qqəəbulbul ededəəccəəyiniyini bildirdibildirdi..
 SisianovSisianov isisəə MustafaMustafa xandanxandan vaxtilvaxtiləə QarabağdanQarabağdan ŞirvanaŞirvana köçürülmüşköçürülmüş
əəhalinihalini gerigeri qaytarmağıqaytarmağı vvəə CavadCavad əərazisinirazisini QarabağaQarabağa vermverməəyiyi ttəəlləəbb etdietdi..
 RusRus ordusuordusu 18051805--cici ilil dekabrındekabrın 2727--ddəə ŞamaxıŞamaxı xanınaxanına RusiyaRusiya
hakimiyyhakimiyyəətinitini qqəəbulbul etdirdietdirdi..
 ŞamaxıŞamaxı xanlığıxanlığı RusiyanınRusiyanın hakimiyyhakimiyyəətiti altınaaltına keçmkeçməəkk haqqındahaqqında
müqavilmüqaviləə imzaladıimzaladı..
 BununlaBununla dada BakıyaBakıya yolyol açıldıaçıldı..
 SisianovSisianov güclügüclü artilleriyaartilleriya ililəə BakıyaBakıya yaxınlaşdı,yaxınlaşdı, 18061806--cıcı ildildəə BakıBakı
xanlığınınxanlığının RusiyaRusiya tabeliyintabeliyinəə keçmkeçməəsisi haqqındahaqqında müqavilmüqaviləə layihlayihəəsinisini
HüseynquluHüseynqulu xanaxana göndgöndəərrəənn QafqazdakıQafqazdakı rusrus qoşunlarınınqoşunlarının komandanıkomandanı
SisianovSisianov BakıBakı xanlığıxanlığı əərazisindrazisindəə öldürüldüöldürüldü..

 18051805--cici ilil maymay ayınınayının 2121--ddəə RusiyaRusiya ililəə ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı arasındaarasında KürKürəəkçaykçay
müqavilmüqaviləəsininsinin şşəərtlrtləərinirini ttəəkrarkrar ededəənn müqavilmüqaviləə imzalandıimzalandı..
 ŞamaxıŞamaxı xanıxanı MustafaMustafa xanxan yalnızyalnız AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal xanlıqlarınınxanlıqlarının onaona
tabetabe edilediləəccəəyi,yi, xxəəracrac vermverməəyyəəccəəyiyi vvəə onaona aylıqaylıq maaşmaaş verilveriləəccəəyiyi haldahalda
RusiyaRusiya hakimiyyhakimiyyəətinitini qqəəbulbul ededəəccəəyiniyini bildirdibildirdi..
 SisianovSisianov isisəə MustafaMustafa xandanxandan vaxtilvaxtiləə QarabağdanQarabağdan ŞirvanaŞirvana köçürülmüşköçürülmüş
əəhalinihalini gerigeri qaytarmağıqaytarmağı vvəə CavadCavad əərazisinirazisini QarabağaQarabağa vermverməəyiyi ttəəlləəbb etdietdi..
 RusRus ordusuordusu 18051805--cici ilil dekabrındekabrın 2727--ddəə ŞamaxıŞamaxı xanınaxanına RusiyaRusiya
hakimiyyhakimiyyəətinitini qqəəbulbul etdirdietdirdi..
 ŞamaxıŞamaxı xanlığıxanlığı RusiyanınRusiyanın hakimiyyhakimiyyəətiti altınaaltına keçmkeçməəkk haqqındahaqqında
müqavilmüqaviləə imzaladıimzaladı..
 BununlaBununla dada BakıyaBakıya yolyol açıldıaçıldı..
 SisianovSisianov güclügüclü artilleriyaartilleriya ililəə BakıyaBakıya yaxınlaşdı,yaxınlaşdı, 18061806--cıcı ildildəə BakıBakı
xanlığınınxanlığının RusiyaRusiya tabeliyintabeliyinəə keçmkeçməəsisi haqqındahaqqında müqavilmüqaviləə layihlayihəəsinisini
HüseynquluHüseynqulu xanaxana göndgöndəərrəənn QafqazdakıQafqazdakı rusrus qoşunlarınınqoşunlarının komandanıkomandanı
SisianovSisianov BakıBakı xanlığıxanlığı əərazisindrazisindəə öldürüldüöldürüldü..

 18051805--cici ilil maymay ayınınayının 2121--ddəə RusiyaRusiya ililəə ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı arasındaarasında KürKürəəkçaykçay
müqavilmüqaviləəsininsinin şşəərtlrtləərinirini ttəəkrarkrar ededəənn müqavilmüqaviləə imzalandıimzalandı..
 ŞamaxıŞamaxı xanıxanı MustafaMustafa xanxan yalnızyalnız AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal xanlıqlarınınxanlıqlarının onaona
tabetabe edilediləəccəəyi,yi, xxəəracrac vermverməəyyəəccəəyiyi vvəə onaona aylıqaylıq maaşmaaş verilveriləəccəəyiyi haldahalda
RusiyaRusiya hakimiyyhakimiyyəətinitini qqəəbulbul ededəəccəəyiniyini bildirdibildirdi..
 SisianovSisianov isisəə MustafaMustafa xandanxandan vaxtilvaxtiləə QarabağdanQarabağdan ŞirvanaŞirvana köçürülmüşköçürülmüş
əəhalinihalini gerigeri qaytarmağıqaytarmağı vvəə CavadCavad əərazisinirazisini QarabağaQarabağa vermverməəyiyi ttəəlləəbb etdietdi..
 RusRus ordusuordusu 18051805--cici ilil dekabrındekabrın 2727--ddəə ŞamaxıŞamaxı xanınaxanına RusiyaRusiya
hakimiyyhakimiyyəətinitini qqəəbulbul etdirdietdirdi..
 ŞamaxıŞamaxı xanlığıxanlığı RusiyanınRusiyanın hakimiyyhakimiyyəətiti altınaaltına keçmkeçməəkk haqqındahaqqında
müqavilmüqaviləə imzaladıimzaladı..
 BununlaBununla dada BakıyaBakıya yolyol açıldıaçıldı..
 SisianovSisianov güclügüclü artilleriyaartilleriya ililəə BakıyaBakıya yaxınlaşdı,yaxınlaşdı, 18061806--cıcı ildildəə BakıBakı
xanlığınınxanlığının RusiyaRusiya tabeliyintabeliyinəə keçmkeçməəsisi haqqındahaqqında müqavilmüqaviləə layihlayihəəsinisini
HüseynquluHüseynqulu xanaxana göndgöndəərrəənn QafqazdakıQafqazdakı rusrus qoşunlarınınqoşunlarının komandanıkomandanı
SisianovSisianov BakıBakı xanlığıxanlığı əərazisindrazisindəə öldürüldüöldürüldü..
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 ŞimaldanŞimaldan AzAzəərbaycanarbaycana soxulansoxulan rusrus ordusuordusu 18061806--cıcı ilinilin iyunundaiyununda
DDəərbrbəəndindi,, oktyabrındaoktyabrında isisəə BakınıBakını işğalişğal etdietdi..
 BakıBakı xanlığıxanlığı lləəğvğv edildiedildi..
 AzAz sonrasonra QubaQuba xanlığıxanlığı dada istilaistila olunduolundu..
 ŞeyxŞeyxəəlili xanxan dağlaradağlara ççəəkilkiləərrəəkk ruslararuslara qarşıqarşı mübarizmübarizəənini davamdavam etdirirdietdirirdi..
 18061806--cıcı ilinilin sonundasonunda LLəənknkəəran,ran, İrİrəəvanvan vvəə NaxçıvanNaxçıvan xanlıqlarındanxanlıqlarından başqa,başqa,
AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal torpaqlarıtorpaqları RusiyaRusiya hakimiyyhakimiyyəətiti altınaaltına düşdüdüşdü..
 18061806--cıcı ilinilin iyunundaiyununda İranİran qoşunuqoşunu ŞuşayaŞuşaya hücumhücum etdietdi..
 ŞuşadakıŞuşadakı rusrus qarnizonununqarnizonunun rrəəisi,isi, CavadCavad xanınxanın qatiliqatili mayormayor LisaneviçLisaneviç
XankXankəəndindndindəə yaşayanyaşayan İbrahimxİbrahimxəəlillil xanıxanı öldürdüöldürdü..
 ŞŞəəkiki xanıxanı SSəəlimlim xanxan bunabuna cavabcavab olaraqolaraq rusrus qarnizonunuqarnizonunu ŞŞəəkidkidəənn qovduqovdu..
 18061806--cıcı ilinilin oktyabrındaoktyabrında ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı rusrus qoşunlarıqoşunları ttəərrəəfindfindəənn tutuldututuldu..
 SSəəlimlim xanıxanı RusiyayaRusiyaya ssəədaqdaqəətt göstgöstəərrəənn xoyluxoylu CCəəffəərqulurqulu əəvvəəzz etdietdi..
 XanlığıXanlığı idaridarəə etmetməəkk üçünüçün rusiyaprusiyapəərrəəstst bbəəylyləərdrdəənn ibaribarəətt müvmüvəəqqqqəətiti idaridarəə
yaradıldıyaradıldı..

 ŞimaldanŞimaldan AzAzəərbaycanarbaycana soxulansoxulan rusrus ordusuordusu 18061806--cıcı ilinilin iyunundaiyununda
DDəərbrbəəndindi,, oktyabrındaoktyabrında isisəə BakınıBakını işğalişğal etdietdi..
 BakıBakı xanlığıxanlığı lləəğvğv edildiedildi..
 AzAz sonrasonra QubaQuba xanlığıxanlığı dada istilaistila olunduolundu..
 ŞeyxŞeyxəəlili xanxan dağlaradağlara ççəəkilkiləərrəəkk ruslararuslara qarşıqarşı mübarizmübarizəənini davamdavam etdirirdietdirirdi..
 18061806--cıcı ilinilin sonundasonunda LLəənknkəəran,ran, İrİrəəvanvan vvəə NaxçıvanNaxçıvan xanlıqlarındanxanlıqlarından başqa,başqa,
AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal torpaqlarıtorpaqları RusiyaRusiya hakimiyyhakimiyyəətiti altınaaltına düşdüdüşdü..
 18061806--cıcı ilinilin iyunundaiyununda İranİran qoşunuqoşunu ŞuşayaŞuşaya hücumhücum etdietdi..
 ŞuşadakıŞuşadakı rusrus qarnizonununqarnizonunun rrəəisi,isi, CavadCavad xanınxanın qatiliqatili mayormayor LisaneviçLisaneviç
XankXankəəndindndindəə yaşayanyaşayan İbrahimxİbrahimxəəlillil xanıxanı öldürdüöldürdü..
 ŞŞəəkiki xanıxanı SSəəlimlim xanxan bunabuna cavabcavab olaraqolaraq rusrus qarnizonunuqarnizonunu ŞŞəəkidkidəənn qovduqovdu..
 18061806--cıcı ilinilin oktyabrındaoktyabrında ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı rusrus qoşunlarıqoşunları ttəərrəəfindfindəənn tutuldututuldu..
 SSəəlimlim xanıxanı RusiyayaRusiyaya ssəədaqdaqəətt göstgöstəərrəənn xoyluxoylu CCəəffəərqulurqulu əəvvəəzz etdietdi..
 XanlığıXanlığı idaridarəə etmetməəkk üçünüçün rusiyaprusiyapəərrəəstst bbəəylyləərdrdəənn ibaribarəətt müvmüvəəqqqqəətiti idaridarəə
yaradıldıyaradıldı..

 ŞimaldanŞimaldan AzAzəərbaycanarbaycana soxulansoxulan rusrus ordusuordusu 18061806--cıcı ilinilin iyunundaiyununda
DDəərbrbəəndindi,, oktyabrındaoktyabrında isisəə BakınıBakını işğalişğal etdietdi..
 BakıBakı xanlığıxanlığı lləəğvğv edildiedildi..
 AzAz sonrasonra QubaQuba xanlığıxanlığı dada istilaistila olunduolundu..
 ŞeyxŞeyxəəlili xanxan dağlaradağlara ççəəkilkiləərrəəkk ruslararuslara qarşıqarşı mübarizmübarizəənini davamdavam etdirirdietdirirdi..
 18061806--cıcı ilinilin sonundasonunda LLəənknkəəran,ran, İrİrəəvanvan vvəə NaxçıvanNaxçıvan xanlıqlarındanxanlıqlarından başqa,başqa,
AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal torpaqlarıtorpaqları RusiyaRusiya hakimiyyhakimiyyəətiti altınaaltına düşdüdüşdü..
 18061806--cıcı ilinilin iyunundaiyununda İranİran qoşunuqoşunu ŞuşayaŞuşaya hücumhücum etdietdi..
 ŞuşadakıŞuşadakı rusrus qarnizonununqarnizonunun rrəəisi,isi, CavadCavad xanınxanın qatiliqatili mayormayor LisaneviçLisaneviç
XankXankəəndindndindəə yaşayanyaşayan İbrahimxİbrahimxəəlillil xanıxanı öldürdüöldürdü..
 ŞŞəəkiki xanıxanı SSəəlimlim xanxan bunabuna cavabcavab olaraqolaraq rusrus qarnizonunuqarnizonunu ŞŞəəkidkidəənn qovduqovdu..
 18061806--cıcı ilinilin oktyabrındaoktyabrında ŞŞəəkiki xanlığıxanlığı rusrus qoşunlarıqoşunları ttəərrəəfindfindəənn tutuldututuldu..
 SSəəlimlim xanıxanı RusiyayaRusiyaya ssəədaqdaqəətt göstgöstəərrəənn xoyluxoylu CCəəffəərqulurqulu əəvvəəzz etdietdi..
 XanlığıXanlığı idaridarəə etmetməəkk üçünüçün rusiyaprusiyapəərrəəstst bbəəylyləərdrdəənn ibaribarəətt müvmüvəəqqqqəətiti idaridarəə
yaradıldıyaradıldı..
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 RuslaraRuslara qarşıqarşı üsyanüsyan qaldırmışqaldırmış CarCar--BalakBalakəənn camaatıcamaatı AvarAvar xanındanxanından vvəə
DağıstanDağıstan feodallarındanfeodallarından kömköməəkk alsalaralsalar da,da, mməəğlubğlub edildiledildiləərr..
 NaxçıvanNaxçıvan vvəə İrİrəəvanvan xanlıqlarınıxanlıqlarını dada tutmaqtutmaq ististəəyyəənn RusiyaRusiya 18061806--cıcı ilinilin
sentyabrındasentyabrında FFəəttəəlili şahşah QacarınQacarın sülhsülh ttəəklifiniklifini rrəədddd etdietdi..
 FransaFransa vvəə İngiltİngiltəərrəəddəənn kömköməəkk alanalan OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti 18061806--cıcı ildildəə
RusiyayaRusiyaya müharibmüharibəə elanelan etdietdi..
 18071807--cici ilinilin iyunundaiyununda GümrüGümrü yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşddöyüşdəə OsmanlıOsmanlı
ordusuordusu mməəğlubğlub olduoldu..
 18121812--cici ildildəə bağlanmışbağlanmış BuxarestBuxarest sülhünsülhünəə görgörəə,, osmanlılarosmanlılar CCəənubinubi
QafqazınQafqazın böyükböyük hisshissəəsininsinin RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalişğal olunmasınıolunmasını ttəəsdiqsdiq
etdietdi..
 İrİrəəvanıvanı tutatuta bilmbilməəyyəənn ruslarruslar 18091809--cucu ildildəə QarababaQarababa kkəəndindi
yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşddöyüşdəə QacarQacar şahzadşahzadəəsisi AbbasAbbas MirzMirzəəninnin başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi
İranİran ordusuordusu ttəərrəəfindfindəənn ağırağır mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradıldıuğradıldı..
 RusRus qoşunlarınınqoşunlarının 18081808--cici ilinilin payızıpayızı —— 18091809--cucu ilinilin əəvvvvəəlllləərininrinin
hhəərbirbi kampaniyasıkampaniyası mməəğlubiyyğlubiyyəətltləə başabaşa çatdıçatdı..

 RuslaraRuslara qarşıqarşı üsyanüsyan qaldırmışqaldırmış CarCar--BalakBalakəənn camaatıcamaatı AvarAvar xanındanxanından vvəə
DağıstanDağıstan feodallarındanfeodallarından kömköməəkk alsalaralsalar da,da, mməəğlubğlub edildiledildiləərr..
 NaxçıvanNaxçıvan vvəə İrİrəəvanvan xanlıqlarınıxanlıqlarını dada tutmaqtutmaq ististəəyyəənn RusiyaRusiya 18061806--cıcı ilinilin
sentyabrındasentyabrında FFəəttəəlili şahşah QacarınQacarın sülhsülh ttəəklifiniklifini rrəədddd etdietdi..
 FransaFransa vvəə İngiltİngiltəərrəəddəənn kömköməəkk alanalan OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti 18061806--cıcı ildildəə
RusiyayaRusiyaya müharibmüharibəə elanelan etdietdi..
 18071807--cici ilinilin iyunundaiyununda GümrüGümrü yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşddöyüşdəə OsmanlıOsmanlı
ordusuordusu mməəğlubğlub olduoldu..
 18121812--cici ildildəə bağlanmışbağlanmış BuxarestBuxarest sülhünsülhünəə görgörəə,, osmanlılarosmanlılar CCəənubinubi
QafqazınQafqazın böyükböyük hisshissəəsininsinin RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalişğal olunmasınıolunmasını ttəəsdiqsdiq
etdietdi..
 İrİrəəvanıvanı tutatuta bilmbilməəyyəənn ruslarruslar 18091809--cucu ildildəə QarababaQarababa kkəəndindi
yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşddöyüşdəə QacarQacar şahzadşahzadəəsisi AbbasAbbas MirzMirzəəninnin başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi
İranİran ordusuordusu ttəərrəəfindfindəənn ağırağır mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradıldıuğradıldı..
 RusRus qoşunlarınınqoşunlarının 18081808--cici ilinilin payızıpayızı —— 18091809--cucu ilinilin əəvvvvəəlllləərininrinin
hhəərbirbi kampaniyasıkampaniyası mməəğlubiyyğlubiyyəətltləə başabaşa çatdıçatdı..

 RuslaraRuslara qarşıqarşı üsyanüsyan qaldırmışqaldırmış CarCar--BalakBalakəənn camaatıcamaatı AvarAvar xanındanxanından vvəə
DağıstanDağıstan feodallarındanfeodallarından kömköməəkk alsalaralsalar da,da, mməəğlubğlub edildiledildiləərr..
 NaxçıvanNaxçıvan vvəə İrİrəəvanvan xanlıqlarınıxanlıqlarını dada tutmaqtutmaq ististəəyyəənn RusiyaRusiya 18061806--cıcı ilinilin
sentyabrındasentyabrında FFəəttəəlili şahşah QacarınQacarın sülhsülh ttəəklifiniklifini rrəədddd etdietdi..
 FransaFransa vvəə İngiltİngiltəərrəəddəənn kömköməəkk alanalan OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti 18061806--cıcı ildildəə
RusiyayaRusiyaya müharibmüharibəə elanelan etdietdi..
 18071807--cici ilinilin iyunundaiyununda GümrüGümrü yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşddöyüşdəə OsmanlıOsmanlı
ordusuordusu mməəğlubğlub olduoldu..
 18121812--cici ildildəə bağlanmışbağlanmış BuxarestBuxarest sülhünsülhünəə görgörəə,, osmanlılarosmanlılar CCəənubinubi
QafqazınQafqazın böyükböyük hisshissəəsininsinin RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalişğal olunmasınıolunmasını ttəəsdiqsdiq
etdietdi..
 İrİrəəvanıvanı tutatuta bilmbilməəyyəənn ruslarruslar 18091809--cucu ildildəə QarababaQarababa kkəəndindi
yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşddöyüşdəə QacarQacar şahzadşahzadəəsisi AbbasAbbas MirzMirzəəninnin başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi
İranİran ordusuordusu ttəərrəəfindfindəənn ağırağır mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradıldıuğradıldı..
 RusRus qoşunlarınınqoşunlarının 18081808--cici ilinilin payızıpayızı —— 18091809--cucu ilinilin əəvvvvəəlllləərininrinin
hhəərbirbi kampaniyasıkampaniyası mməəğlubiyyğlubiyyəətltləə başabaşa çatdıçatdı..
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 18121812--cici ilinilin avqustundaavqustunda AbbasAbbas MirzMirzəəninnin qoşunuqoşunu LLəənknkəəranran xanlığınıxanlığını
əəlləə keçirdikeçirdi..
 18121812--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında RusiyaRusiya vvəə İranİran qoşunlarıqoşunları arasındaarasında hhəəlledicilledici
AslandüzAslandüz döyüşüdöyüşü olduoldu..
 BuBu döyüşddöyüşdəə qalibqalib ggəəlləənn rusrus ordusuordusu LLəənknkəəranran qalasıqalasınını mühasirmühasirəəyyəə
aldıaldı..
 18121812--cici ilinilin dekabrındadekabrında LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı əərazisinrazisinəə soxulansoxulan rusrus
qoşunlarıqoşunları SadıqSadıq xanınxanın başçılığıbaşçılığı ililəə əəhalininhalinin ciddiciddi müqavimmüqaviməətintinəə rastrast
ggəəldildi..
 DekabrınDekabrın 3131--ddəənn yanvarınyanvarın 11--nnəə keçkeçəənn gecgecəə başbaş vermişvermiş döyüşddöyüşdəə SadıqSadıq
xanxan hhəəlaklak olduoldu..
 RusRus ordusuordusu LLəənknkəəranran qalasınıqalasını əəlləə keçirdikeçirdi..
 AslandüzAslandüz vvəə LLəənknkəəranran döyüşldöyüşləərindrindəə rusrus qoşunlarınınqoşunlarının qqəəlləəbbəəsisi
birincibirinci RusiyaRusiya -- İranİran müharibmüharibəəsininsinin taleyinitaleyini hhəəllll etdietdi..
 RuslarınRusların bölgbölgəəddəəkiki hhəərbirbi--siyasisiyasi uğurlarındanuğurlarından vvəə İranınİranın içiçəərilriləərinrinəə
doğrudoğru irirəəlilliləəyyəəccəəyindyindəənn qorxuyaqorxuya düşdüşəənn şahşah sülhsülh bağlamağabağlamağa razırazı olduoldu..

 18121812--cici ilinilin avqustundaavqustunda AbbasAbbas MirzMirzəəninnin qoşunuqoşunu LLəənknkəəranran xanlığınıxanlığını
əəlləə keçirdikeçirdi..
 18121812--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında RusiyaRusiya vvəə İranİran qoşunlarıqoşunları arasındaarasında hhəəlledicilledici
AslandüzAslandüz döyüşüdöyüşü olduoldu..
 BuBu döyüşddöyüşdəə qalibqalib ggəəlləənn rusrus ordusuordusu LLəənknkəəranran qalasıqalasınını mühasirmühasirəəyyəə
aldıaldı..
 18121812--cici ilinilin dekabrındadekabrında LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı əərazisinrazisinəə soxulansoxulan rusrus
qoşunlarıqoşunları SadıqSadıq xanınxanın başçılığıbaşçılığı ililəə əəhalininhalinin ciddiciddi müqavimmüqaviməətintinəə rastrast
ggəəldildi..
 DekabrınDekabrın 3131--ddəənn yanvarınyanvarın 11--nnəə keçkeçəənn gecgecəə başbaş vermişvermiş döyüşddöyüşdəə SadıqSadıq
xanxan hhəəlaklak olduoldu..
 RusRus ordusuordusu LLəənknkəəranran qalasınıqalasını əəlləə keçirdikeçirdi..
 AslandüzAslandüz vvəə LLəənknkəəranran döyüşldöyüşləərindrindəə rusrus qoşunlarınınqoşunlarının qqəəlləəbbəəsisi
birincibirinci RusiyaRusiya -- İranİran müharibmüharibəəsininsinin taleyinitaleyini hhəəllll etdietdi..
 RuslarınRusların bölgbölgəəddəəkiki hhəərbirbi--siyasisiyasi uğurlarındanuğurlarından vvəə İranınİranın içiçəərilriləərinrinəə
doğrudoğru irirəəlilliləəyyəəccəəyindyindəənn qorxuyaqorxuya düşdüşəənn şahşah sülhsülh bağlamağabağlamağa razırazı olduoldu..

 18121812--cici ilinilin avqustundaavqustunda AbbasAbbas MirzMirzəəninnin qoşunuqoşunu LLəənknkəəranran xanlığınıxanlığını
əəlləə keçirdikeçirdi..
 18121812--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında RusiyaRusiya vvəə İranİran qoşunlarıqoşunları arasındaarasında hhəəlledicilledici
AslandüzAslandüz döyüşüdöyüşü olduoldu..
 BuBu döyüşddöyüşdəə qalibqalib ggəəlləənn rusrus ordusuordusu LLəənknkəəranran qalasıqalasınını mühasirmühasirəəyyəə
aldıaldı..
 18121812--cici ilinilin dekabrındadekabrında LLəənknkəəranran xanlığıxanlığı əərazisinrazisinəə soxulansoxulan rusrus
qoşunlarıqoşunları SadıqSadıq xanınxanın başçılığıbaşçılığı ililəə əəhalininhalinin ciddiciddi müqavimmüqaviməətintinəə rastrast
ggəəldildi..
 DekabrınDekabrın 3131--ddəənn yanvarınyanvarın 11--nnəə keçkeçəənn gecgecəə başbaş vermişvermiş döyüşddöyüşdəə SadıqSadıq
xanxan hhəəlaklak olduoldu..
 RusRus ordusuordusu LLəənknkəəranran qalasınıqalasını əəlləə keçirdikeçirdi..
 AslandüzAslandüz vvəə LLəənknkəəranran döyüşldöyüşləərindrindəə rusrus qoşunlarınınqoşunlarının qqəəlləəbbəəsisi
birincibirinci RusiyaRusiya -- İranİran müharibmüharibəəsininsinin taleyinitaleyini hhəəllll etdietdi..
 RuslarınRusların bölgbölgəəddəəkiki hhəərbirbi--siyasisiyasi uğurlarındanuğurlarından vvəə İranınİranın içiçəərilriləərinrinəə
doğrudoğru irirəəlilliləəyyəəccəəyindyindəənn qorxuyaqorxuya düşdüşəənn şahşah sülhsülh bağlamağabağlamağa razırazı olduoldu..
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 18131813--cücü ilil oktyabrınoktyabrın 1212--ddəə RusiyaRusiya ililəə İranİran arasındaarasında GülüstanGülüstan
kkəəndindndindəə sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi bağlandıbağlandı..
 GülüstanGülüstan müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə::
1)1) İrİrəəvanvan vvəə NaxçıvanNaxçıvan xanlıqlarındanxanlıqlarından başqa,başqa, AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal

xanlıqlarıxanlıqları ((GGəəncncəə,, Qarabağ,Qarabağ, ŞŞəəki,ki, Şamaxı,Şamaxı, DDəərbrbəənd,nd, Bakı,Bakı, QubaQuba vvəə
LLəənknkəəranran),), hhəəmçininmçinin ŞŞəərqirqi GürcüstanGürcüstan vvəə DağıstanDağıstan RusiyanınRusiyanın
ttəərkibinrkibinəə keçdikeçdi;;

2)2) XXəəzzəərr ddəənizindnizindəə hhəərbirbi donanmadonanma saxlamaqsaxlamaq hüququhüququ yalnızyalnız RusiyayaRusiyaya
verildiverildi;;

3)3) RusiyaRusiya tacirltacirləərininrinin İranlaİranla ticarticarəətindtindəə 55%%--liklik gömrükgömrük tarifitarifi mümüəəyyyyəənn
olunduolundu..

4)4) İranİran əərazisindrazisindəə rusrus tacirltacirləəriri daxilidaxili gömrükgömrük rüsumlarırüsumları ödödəəmməəkdkdəənn
azadazad edildiledildiləərr..

 GülüstanGülüstan müqavilmüqaviləəsisi ililəə AzAzəərbaycanınrbaycanın bölüşdürülmbölüşdürülməəsininsinin birincibirinci
mməərhrhəəlləəsisi başabaşa çatdıçatdı..

 18131813--cücü ilil oktyabrınoktyabrın 1212--ddəə RusiyaRusiya ililəə İranİran arasındaarasında GülüstanGülüstan
kkəəndindndindəə sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi bağlandıbağlandı..
 GülüstanGülüstan müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə::
1)1) İrİrəəvanvan vvəə NaxçıvanNaxçıvan xanlıqlarındanxanlıqlarından başqa,başqa, AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal

xanlıqlarıxanlıqları ((GGəəncncəə,, Qarabağ,Qarabağ, ŞŞəəki,ki, Şamaxı,Şamaxı, DDəərbrbəənd,nd, Bakı,Bakı, QubaQuba vvəə
LLəənknkəəranran),), hhəəmçininmçinin ŞŞəərqirqi GürcüstanGürcüstan vvəə DağıstanDağıstan RusiyanınRusiyanın
ttəərkibinrkibinəə keçdikeçdi;;

2)2) XXəəzzəərr ddəənizindnizindəə hhəərbirbi donanmadonanma saxlamaqsaxlamaq hüququhüququ yalnızyalnız RusiyayaRusiyaya
verildiverildi;;

3)3) RusiyaRusiya tacirltacirləərininrinin İranlaİranla ticarticarəətindtindəə 55%%--liklik gömrükgömrük tarifitarifi mümüəəyyyyəənn
olunduolundu..

4)4) İranİran əərazisindrazisindəə rusrus tacirltacirləəriri daxilidaxili gömrükgömrük rüsumlarırüsumları ödödəəmməəkdkdəənn
azadazad edildiledildiləərr..

 GülüstanGülüstan müqavilmüqaviləəsisi ililəə AzAzəərbaycanınrbaycanın bölüşdürülmbölüşdürülməəsininsinin birincibirinci
mməərhrhəəlləəsisi başabaşa çatdıçatdı..

 18131813--cücü ilil oktyabrınoktyabrın 1212--ddəə RusiyaRusiya ililəə İranİran arasındaarasında GülüstanGülüstan
kkəəndindndindəə sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi bağlandıbağlandı..
 GülüstanGülüstan müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə::
1)1) İrİrəəvanvan vvəə NaxçıvanNaxçıvan xanlıqlarındanxanlıqlarından başqa,başqa, AzAzəərbaycanınrbaycanın şimalşimal

xanlıqlarıxanlıqları ((GGəəncncəə,, Qarabağ,Qarabağ, ŞŞəəki,ki, Şamaxı,Şamaxı, DDəərbrbəənd,nd, Bakı,Bakı, QubaQuba vvəə
LLəənknkəəranran),), hhəəmçininmçinin ŞŞəərqirqi GürcüstanGürcüstan vvəə DağıstanDağıstan RusiyanınRusiyanın
ttəərkibinrkibinəə keçdikeçdi;;

2)2) XXəəzzəərr ddəənizindnizindəə hhəərbirbi donanmadonanma saxlamaqsaxlamaq hüququhüququ yalnızyalnız RusiyayaRusiyaya
verildiverildi;;

3)3) RusiyaRusiya tacirltacirləərininrinin İranlaİranla ticarticarəətindtindəə 55%%--liklik gömrükgömrük tarifitarifi mümüəəyyyyəənn
olunduolundu..

4)4) İranİran əərazisindrazisindəə rusrus tacirltacirləəriri daxilidaxili gömrükgömrük rüsumlarırüsumları ödödəəmməəkdkdəənn
azadazad edildiledildiləərr..

 GülüstanGülüstan müqavilmüqaviləəsisi ililəə AzAzəərbaycanınrbaycanın bölüşdürülmbölüşdürülməəsininsinin birincibirinci
mməərhrhəəlləəsisi başabaşa çatdıçatdı..
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Rus işğal rejiminin qurulmasıRus işğal rejiminin qurulması

 Qazax,Qazax, Borçalı,Borçalı, ŞŞəəmşmşəəddilddil vvəə PPəəmbmbəəkk torpaqlarınıntorpaqlarının əəlləə keçirilibkeçirilib
RusiyanınRusiyanın tabeliyindtabeliyindəə olanolan ŞŞəərqirqi GürcüstanGürcüstan idaridarəə sisteminsisteminəə daxildaxil
edilmedilməəsisi ililəə AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıntorpaqlarının parçalanmasınınparçalanmasının əəsasısası qoyulduqoyuldu..
 GGəəncncəə vvəə BakıBakı xanlıqlarıxanlıqları rusrus qoşunlarınaqoşunlarına müqavimmüqaviməətt göstgöstəərdiklrdikləərinrinəə
görgörəə RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalişğal edildikdedildikdəənn sonrasonra buradaburada xanlıqxanlıq idaridarəə üsuluüsulu
ddəərhalrhal lləəğvğv olunduolundu vvəə komendantkomendant idaridarəə üsuluüsulu yaradıldıyaradıldı..
 YelizavetpolYelizavetpol hhəərbirbi dairdairəəsisi GürcüstanGürcüstan quberniyasınınquberniyasının ttəərkibinrkibinəə verildiverildi..
 BununlaBununla dada RusiyaRusiya hökumhökuməətiti AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını parçalamaqparçalamaq
yolundayolunda ikinciikinci addımıaddımı atdıatdı..

Rus işğal rejiminin qurulmasıRus işğal rejiminin qurulması

 Qazax,Qazax, Borçalı,Borçalı, ŞŞəəmşmşəəddilddil vvəə PPəəmbmbəəkk torpaqlarınıntorpaqlarının əəlləə keçirilibkeçirilib
RusiyanınRusiyanın tabeliyindtabeliyindəə olanolan ŞŞəərqirqi GürcüstanGürcüstan idaridarəə sisteminsisteminəə daxildaxil
edilmedilməəsisi ililəə AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıntorpaqlarının parçalanmasınınparçalanmasının əəsasısası qoyulduqoyuldu..
 GGəəncncəə vvəə BakıBakı xanlıqlarıxanlıqları rusrus qoşunlarınaqoşunlarına müqavimmüqaviməətt göstgöstəərdiklrdikləərinrinəə
görgörəə RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalişğal edildikdedildikdəənn sonrasonra buradaburada xanlıqxanlıq idaridarəə üsuluüsulu
ddəərhalrhal lləəğvğv olunduolundu vvəə komendantkomendant idaridarəə üsuluüsulu yaradıldıyaradıldı..
 YelizavetpolYelizavetpol hhəərbirbi dairdairəəsisi GürcüstanGürcüstan quberniyasınınquberniyasının ttəərkibinrkibinəə verildiverildi..
 BununlaBununla dada RusiyaRusiya hökumhökuməətiti AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını parçalamaqparçalamaq
yolundayolunda ikinciikinci addımıaddımı atdıatdı..

Rus işğal rejiminin qurulmasıRus işğal rejiminin qurulması

 Qazax,Qazax, Borçalı,Borçalı, ŞŞəəmşmşəəddilddil vvəə PPəəmbmbəəkk torpaqlarınıntorpaqlarının əəlləə keçirilibkeçirilib
RusiyanınRusiyanın tabeliyindtabeliyindəə olanolan ŞŞəərqirqi GürcüstanGürcüstan idaridarəə sisteminsisteminəə daxildaxil
edilmedilməəsisi ililəə AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıntorpaqlarının parçalanmasınınparçalanmasının əəsasısası qoyulduqoyuldu..
 GGəəncncəə vvəə BakıBakı xanlıqlarıxanlıqları rusrus qoşunlarınaqoşunlarına müqavimmüqaviməətt göstgöstəərdiklrdikləərinrinəə
görgörəə RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalişğal edildikdedildikdəənn sonrasonra buradaburada xanlıqxanlıq idaridarəə üsuluüsulu
ddəərhalrhal lləəğvğv olunduolundu vvəə komendantkomendant idaridarəə üsuluüsulu yaradıldıyaradıldı..
 YelizavetpolYelizavetpol hhəərbirbi dairdairəəsisi GürcüstanGürcüstan quberniyasınınquberniyasının ttəərkibinrkibinəə verildiverildi..
 BununlaBununla dada RusiyaRusiya hökumhökuməətiti AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıtorpaqlarını parçalamaqparçalamaq
yolundayolunda ikinciikinci addımıaddımı atdıatdı..
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 BBəəzizi xanlıqlardaxanlıqlarda əəvvvvəəlclcəə keçidkeçid sistemisistemi yaradıldıyaradıldı..
 QubaQuba xanlığıxanlığı işğalişğal edildikdedildikdəənn sonrasonra buradaburada yerliyerli bbəəylyləərdrdəənn ibaribarəətt
əəyalyaləətt şurasışurası ttəəşkilşkil olunduolundu..
 18101810--cucu ildildəə ruslararuslara qarşıqarşı üsyanüsyan başbaş verdiyinverdiyinəə görgörəə bubu şuraşura özöz
ffəəaliyyaliyyəətinitini dayandırdıdayandırdı..
 HakimiyyHakimiyyəətt bütünlüklbütünlükləə komendantınkomendantın əəlinlinəə keçdikeçdi..
 Qarabağ,Qarabağ, ŞŞəəkiki vvəə ŞamaxıŞamaxı xanlıqlarındaxanlıqlarında isisəə xanlıqxanlıq idaridarəə üsuluüsulu
saxlanmışdısaxlanmışdı..
 ÇünkiÇünki hhəəminmin xanlıqlarxanlıqlar silahlısilahlı müqavimmüqaviməətt göstgöstəərmrməəddəənn RusiyayaRusiyaya
ikitikitəərrəəflifli müqavilmüqaviləəlləərlrləə ilhaqilhaq edilmişdiledilmişdiləərr..
 18191819--cucu ildildəə ŞŞəəki,ki, 18201820--cici ildildəə Şamaxı,Şamaxı, 18221822--cici ildildəə Qarabağ,Qarabağ, 18261826--cıcı
ildildəə isisəə LLəənkarannkaran xanlığıxanlığı lləəğvğv edildiedildi vvəə əəyalyaləəttəə çevrildiçevrildi..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın ttəəbiibii ssəərvrvəətltləərinirini mməənimsnimsəəmməəkk üçünüçün işğalişğal prosesindprosesindəə
neftneft mməənbnbəəlləəri,ri, duzduz göllgölləəriri vvəə ss.. tacirltacirləərrəə icaricarəəyyəə verilirdiverilirdi..

 BBəəzizi xanlıqlardaxanlıqlarda əəvvvvəəlclcəə keçidkeçid sistemisistemi yaradıldıyaradıldı..
 QubaQuba xanlığıxanlığı işğalişğal edildikdedildikdəənn sonrasonra buradaburada yerliyerli bbəəylyləərdrdəənn ibaribarəətt
əəyalyaləətt şurasışurası ttəəşkilşkil olunduolundu..
 18101810--cucu ildildəə ruslararuslara qarşıqarşı üsyanüsyan başbaş verdiyinverdiyinəə görgörəə bubu şuraşura özöz
ffəəaliyyaliyyəətinitini dayandırdıdayandırdı..
 HakimiyyHakimiyyəətt bütünlüklbütünlükləə komendantınkomendantın əəlinlinəə keçdikeçdi..
 Qarabağ,Qarabağ, ŞŞəəkiki vvəə ŞamaxıŞamaxı xanlıqlarındaxanlıqlarında isisəə xanlıqxanlıq idaridarəə üsuluüsulu
saxlanmışdısaxlanmışdı..
 ÇünkiÇünki hhəəminmin xanlıqlarxanlıqlar silahlısilahlı müqavimmüqaviməətt göstgöstəərmrməəddəənn RusiyayaRusiyaya
ikitikitəərrəəflifli müqavilmüqaviləəlləərlrləə ilhaqilhaq edilmişdiledilmişdiləərr..
 18191819--cucu ildildəə ŞŞəəki,ki, 18201820--cici ildildəə Şamaxı,Şamaxı, 18221822--cici ildildəə Qarabağ,Qarabağ, 18261826--cıcı
ildildəə isisəə LLəənkarannkaran xanlığıxanlığı lləəğvğv edildiedildi vvəə əəyalyaləəttəə çevrildiçevrildi..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın ttəəbiibii ssəərvrvəətltləərinirini mməənimsnimsəəmməəkk üçünüçün işğalişğal prosesindprosesindəə
neftneft mməənbnbəəlləəri,ri, duzduz göllgölləəriri vvəə ss.. tacirltacirləərrəə icaricarəəyyəə verilirdiverilirdi..

 BBəəzizi xanlıqlardaxanlıqlarda əəvvvvəəlclcəə keçidkeçid sistemisistemi yaradıldıyaradıldı..
 QubaQuba xanlığıxanlığı işğalişğal edildikdedildikdəənn sonrasonra buradaburada yerliyerli bbəəylyləərdrdəənn ibaribarəətt
əəyalyaləətt şurasışurası ttəəşkilşkil olunduolundu..
 18101810--cucu ildildəə ruslararuslara qarşıqarşı üsyanüsyan başbaş verdiyinverdiyinəə görgörəə bubu şuraşura özöz
ffəəaliyyaliyyəətinitini dayandırdıdayandırdı..
 HakimiyyHakimiyyəətt bütünlüklbütünlükləə komendantınkomendantın əəlinlinəə keçdikeçdi..
 Qarabağ,Qarabağ, ŞŞəəkiki vvəə ŞamaxıŞamaxı xanlıqlarındaxanlıqlarında isisəə xanlıqxanlıq idaridarəə üsuluüsulu
saxlanmışdısaxlanmışdı..
 ÇünkiÇünki hhəəminmin xanlıqlarxanlıqlar silahlısilahlı müqavimmüqaviməətt göstgöstəərmrməəddəənn RusiyayaRusiyaya
ikitikitəərrəəflifli müqavilmüqaviləəlləərlrləə ilhaqilhaq edilmişdiledilmişdiləərr..
 18191819--cucu ildildəə ŞŞəəki,ki, 18201820--cici ildildəə Şamaxı,Şamaxı, 18221822--cici ildildəə Qarabağ,Qarabağ, 18261826--cıcı
ildildəə isisəə LLəənkarannkaran xanlığıxanlığı lləəğvğv edildiedildi vvəə əəyalyaləəttəə çevrildiçevrildi..
 AzAzəərbaycanınrbaycanın ttəəbiibii ssəərvrvəətltləərinirini mməənimsnimsəəmməəkk üçünüçün işğalişğal prosesindprosesindəə
neftneft mməənbnbəəlləəri,ri, duzduz göllgölləəriri vvəə ss.. tacirltacirləərrəə icaricarəəyyəə verilirdiverilirdi..
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AzAzəərbaycanın Rusiya vrbaycanın Rusiya vəə İran arasında bölüşdürülmİran arasında bölüşdürülməəsininsinin
ikinci mikinci məərhrhəəlləəsi.si.

İkinci Rusiyaİkinci Rusiya -- İran müharibİran müharibəəsisi
(1826(1826--1828)1828)

 18141814--cücü ilil noyabrınnoyabrın 2525--ddəə TehrandaTehranda RusiyayaRusiyaya qarşıqarşı yönyönəəlmişlmiş İngiltİngiltəərrəə --
İranİran sazişisazişi imzalandıimzalandı..
 SazişlSazişləə İranİran ttəərrəəfifi özöz ssəərhrhəədldləəriri ttəərrəəfindfindəənn HindistanınHindistanın ttəəhlükhlükəəsizliyinisizliyini
ttəəminmin etmetməəyi,yi, İngiltİngiltəərrəə isisəə bununbunun əəvvəəzindzindəə İranaİrana 18091809--cucu ilil İranİran -- ingilisingilis
sazişisazişindndəə mümüəəyyyyəənn edilmişedilmiş mməəblbləəğdğdəə maliyymaliyyəə vvəə hhəərbirbi yardımyardım vermverməəyiyi
öhdöhdəəsinsinəə götürürdügötürürdü..
 İngiltİngiltəərrəəninnin vasitvasitəəçiliyiçiliyi ililəə 18231823--cücü ildildəə İranlaİranla TürkiyTürkiyəə arasındaarasında
əəmməəkdaşlıqkdaşlıq haqqındahaqqında müqavilmüqaviləə bağlandıbağlandı..
 ŞimaliŞimali QafqazdaQafqazda dağlıdağlı xalqlaraxalqlara qarşıqarşı müharibmüharibəə aparanaparan RusiyaRusiya İranlaİranla
müharibmüharibəəddəənn ççəəkinirdikinirdi..
 RusRus çarıçarı TehranaTehrana göndgöndəərdiyirdiyi nümaynümayəəndndəə heyheyəətintinəə şahışahı müharibmüharibəəddəənn
ççəəkindirmkindirməəkk müqabilindmüqabilindəə QarabağınQarabağın vvəə LLəənknkəəranran xanlığınınxanlığının birbir hisshissəəsinisini
İranaİrana güzgüzəəştştəə getmgetməəyyəə hazırhazır olduğunuolduğunu bildirmbildirməəyiyi tapşırmışdıtapşırmışdı
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 18251825--cici ilinilin dekabrındadekabrında RusiyadaRusiyada başbaş vermişvermiş dekabristldekabristləərr üsyanınınüsyanının
RusiyanınRusiyanın başınıbaşını qatdığınıqatdığını düşündüşünəənn İranİran hökumhökuməətiti fürsfürsəətdtdəənn istifadistifadəə
edibedib RusiyaRusiya ililəə müharibmüharibəəyyəə başlamağıbaşlamağı üstünüstün tutdututdu..
 HHəəmm ddəə AzAzəərbaycanınrbaycanın qaçqınqaçqın düşmüşdüşmüş xanlarıxanları AbbasAbbas MirzMirzəənini
inandırmışdılarinandırmışdılar ki,ki, şimaldaşimalda əəhalihali kafirkafir ruslararuslara qarşıqarşı üsyanaüsyana hazırdırhazırdır..
 İkinciİkinci RusiyaRusiya-- İranİran müharibmüharibəəsisi 18261826--cıcı ilil iyuluniyulun 1919--dada başladıbaşladı.. AbbasAbbas
MirzMirzəəninnin başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi qoşununqoşunun əəsassas hücumhücum hhəəddəəfifi QarabağQarabağ vvəə GGəəncncəə
idiidi..
 18261826--cıcı ilil iyuluniyulun 2727--ddəə GGəəncncəəddəə RusiyaRusiya əəleyhinleyhinəə üsyanüsyan başlandıbaşlandı.. ŞŞəəkiki
xanlığıxanlığı əərazisindrazisindəə ddəə bubu cürcür üsyanlarüsyanlar başbaş verdiverdi.. İranİran ordusuordusu QarabağQarabağ
mahalınımahalını əəlləə keçirib,keçirib, ŞuşaŞuşa qalasınıqalasını mühasirmühasirəəyyəə aldıaldı..
 ŞuşaŞuşa qalasınınqalasının 4646 günlükgünlük mühasirmühasirəəsisi ssəəhvhv addımaddım idiidi..
 ÇünkiÇünki ruslarruslar gerigeri ççəəkilkiləərrəəkk TiflisinTiflisin müdafimüdafiəəsisi haqqındahaqqında
düşündükldüşündükləəriri üçünüçün bu,bu, böyükböyük vaxtvaxt itkisiitkisi olduoldu..
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 BuBu ppəərakrakəəndndəəliklik rusrus qüvvqüvvəəlləərininrinin birlbirləəşmşməəsisi vvəə əəksks--hücumahücuma keçmkeçməəsisi
üçünüçün şşəəraitrait yaratdıyaratdı..
 18261826--cıcı ilil sentyabrınsentyabrın 33--ddəə ŞŞəəmkirmkir döyüşüdöyüşü olduoldu..
 BuBu döyüşddöyüşdəə ağırağır mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğrayanuğrayan İranİran qoşunuqoşunu ŞuşanınŞuşanın
mühasirmühasirəəsindsindəənn əəll ççəəkmkməəkk mməəcburiyycburiyyəətindtindəə qaldıqaldı..
 18261826--cıcı ilil sentyabrınsentyabrın 1313--ddəə GGəəncncəə döyüşüdöyüşü başbaş verdiverdi..
 İranİran ordusuordusu mməəğlubğlub edildiedildi..
 İkinciİkinci RusiyaRusiya -- İranİran müharibmüharibəəsininsinin hhəəlledicilledici döyüşüdöyüşü olanolan GGəəncncəə döyüşüdöyüşü
müharibmüharibəəninnin müqmüqəəddddəəratınıratını hhəəllll etdietdi..
 18271827--cici ildildəə başlananbaşlanan hhəərbirbi əəmməəliyyatlardaliyyatlarda rusrus qoşunlarınınqoşunlarının qarşısındaqarşısında
duranduran ilkilk vvəəzifzifəə NaxçıvanNaxçıvan vvəə İrİrəəvanvan xanlıqlarınıxanlıqlarını işğalişğal etmetməəkk idiidi..
 18271827--cici ilinilin iyunundaiyununda NaxçıvanNaxçıvan rusrus qoşunlarıqoşunları ttəərrəəfindfindəənn işğalişğal olunduolundu..
 HHəəminmin ilinilin iyulundaiyulunda CavanbulaqCavanbulaq döyüşünddöyüşündəə qqəəlləəbbəə çalançalan rusrus qoşunuqoşunu
AbbasabadAbbasabad qalasınıqalasını əəlləə keçirdikeçirdi..
 BuBu qqəəlləəbbəəddəənn sonrasonra SSəərdarabadrdarabad qalasıqalası ruslarruslar ttəərrəəfindfindəənn tutuldututuldu..
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 18271827--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında İrİrəəvanvan qalasınınqalasının işğalişğal edilmedilməəsisi ililəə rusrus qoşunlarınınqoşunlarının
AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubunanubuna yoluyolu açılmışaçılmış olduoldu..
MMəərrəəndnd vvəə Xoy,Xoy, sonrasonra isisəə TTəəbrizbriz ruslarınrusların əəlinlinəə keçdikeçdi..
 TTəəbrizibrizi idaridarəə etmetməəkk üçünüçün rusrus zabitlzabitləərininrinin başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi müvmüvəəqqqqəətiti idaridarəə
yaradıldıyaradıldı..
 18281828--cici ilinilin yanvarındayanvarında UrmiyaUrmiya,, fevralındafevralında isisəə ƏƏrdrdəəbilbil ruslarruslar ttəərrəəfindfindəənn işğalişğal
olunduolundu..
 18281828--cici ilil fevralfevral ayınınayının 1010--dada TürkmTürkməənçaynçay kkəəndindndindəə RusiyaRusiya ililəə İranİran arasındaarasında
sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi bağlandıbağlandı..
 SülhSülh danışıqlarındadanışıqlarında AbbasquluAbbasqulu ağaağa BakıxanovBakıxanov dada ttəərcümrcüməəçiçi kimikimi iştirakiştirak
edirdiedirdi..
 1616 maddmaddəəddəənn ibaribarəətt olanolan sülhsülh müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə::
1)1) İranİran RusiyayaRusiyaya 2020 milyonmilyon manatmanat gümüşgümüş mməəblbləəğindğindəə ttəəzminatzminat ödödəəyyəənnəə kimikimi

CCəənubinubi AzAzəərbaycanrbaycan rusrus qoşunlarınınqoşunlarının işğalıişğalı altındaaltında qalmalıqalmalı idiidi;;
2)2) İranİran ttəərrəəfifi əəvvvvəəlllləərr RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalişğal olunmuşolunmuş xanlıqlarlaxanlıqlarla yanaşı,yanaşı,

İrİrəəvanvan vvəə NaxçıvanNaxçıvan xanlıqlarınınxanlıqlarının dada RusiyanınRusiyanın ttəərkibinrkibinəə keçmkeçməəsinsinəə razılıqrazılıq
verdiverdi;;

3)3) XXəəzzəərr ddəənizinizi RusiyanınRusiyanın daxilidaxili ddəənizinnizinəə çevrildiçevrildi vvəə bubu ddəənizdnizdəə hhəərbirbi
donanmadonanma saxlamaqsaxlamaq hüququhüququ yalnızyalnız RusiyayaRusiyaya verildiverildi..

 18271827--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında İrİrəəvanvan qalasınınqalasının işğalişğal edilmedilməəsisi ililəə rusrus qoşunlarınınqoşunlarının
AzAzəərbaycanınrbaycanın ccəənubunanubuna yoluyolu açılmışaçılmış olduoldu..
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 1515--cici maddmaddəəyyəə əəsassasəənn İrandanİrandan CCəənubinubi QafqazQafqaz əərazisinrazisinəə ermerməənini
ailailəəlləəriri köçürülmköçürülməəlili idiidi (mü(müəəlliflllifləəriri QriboyedovQriboyedov vvəə PaskeviçPaskeviç idi)idi)..
 ƏƏnn çoxçox ermerməənini İrİrəəvanavana köçürüldüköçürüldü..
 KöçürmKöçürməə ililəə bağlıbağlı xüsusixüsusi komitkomitəə ttəəşkilşkil edilmişdiedilmişdi..
 TürkmTürkməənçaynçay sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi XIXXIX əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə başbaş vermişvermiş
RusiyaRusiya -- İranİran müharibmüharibəəlləərinrinəə sonson qoyduqoydu..
 BununlaBununla dada AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarınıntorpaqlarının rrəəsmsməənn ikiiki yeryerəə bölünmbölünməəsisi
başabaşa çatdıçatdı vvəə millimilli dövldövləətçiliyimiztçiliyimizəə çoxçox güclügüclü zzəərbrbəə ddəəydiydi..
 CCəənubinubi AzAzəərbaycanrbaycan torpaqlarıtorpaqları İranınİranın ttəərkibindrkibindəə qaldı,qaldı, ŞimaliŞimali
AzAzəərbaycanrbaycan isisəə RusiyaRusiya imperiyasınınimperiyasının xammalxammal mməənbnbəəyinyinəə vvəə satışsatış
bazarınabazarına çevrildiçevrildi..
 18281828--cici ildildəə NaxçıvanNaxçıvan vvəə İrİrəəvanvan xanlıqlarıxanlıqları lləəğvğv edildi,edildi, onlarınonların
əərazisindrazisindəə "Erm"Erməənini vilayvilayəəti"ti" yaradıldıyaradıldı..
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 QaraQara ddəənizdnizdəə möhkmöhkəəmlmləənmnməək,k, BosforBosfor vvəə DardanelDardanel boğazlarınıboğazlarını əəlləə
keçirmkeçirməəkk vvəəzifzifəəsinisini qarşıyaqarşıya qoyanqoyan RusiyaRusiya OsmanlıOsmanlı ililəə müharibmüharibəəyyəə başlamaqbaşlamaq
qqəərarınararına ggəəldildi..
 OsmanlınınOsmanlının QafqazdaQafqazda olanolan nüfuzunüfuzu RusiyanınRusiyanın ggəəlləəccəəkk işğallarınaişğallarına vvəə
buradaburada möhkmöhkəəmlmləənmnməəsinsinəə manemane olurduolurdu..
 18281828--cici ilinilin aprelindaprelindəə OsmanlıyaOsmanlıya müharibmüharibəə elanelan ededəənn RusiyaRusiya Qars,Qars,
Axalsıx,Axalsıx, AxalkAxalkəəlləək,k, ƏƏrdrdəəhanhan vvəə BBəəyazidiyazidi işğalişğal etdietdi..
 RusRus ordusununordusunun ölkölkəəninnin içiçəərilriləərinrinəə doğrudoğru irirəəlilliləəmməəsisi vvəə BalkanBalkan
ccəəbhbhəəsindsindəə ƏƏdirndirnəənini itirmitirməəkk ttəəhlükhlükəəsisi OsmanlıOsmanlı dövldövləətinitini sülhsülh danışıqlarınadanışıqlarına
başlamağabaşlamağa mməəcburcbur etdietdi..
 18291829--cucu ilil sentyabrınsentyabrın 22--ddəə RusiyaRusiya ililəə OsmanlıOsmanlı arasındaarasında bağlanmışbağlanmış
ƏƏdirndirnəə sülhsülh müqavilmüqaviləəsinsinəə əəsassasəənn::
1)1) OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti bütünbütün CCəənubinubi QafqazınQafqazın RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn işğalişğal

edilmedilməəsinisini tanıdıtanıdı;;
2)2) AxalsıxAxalsıx paşalığınınpaşalığının birbir hisshissəəsisi RusiyayaRusiyaya keçdikeçdi..
 NNəəticticəəddəə OrtaOrta ŞŞəərqdrqdəə vvəə BalkanlardaBalkanlarda RusiyanınRusiyanın mövqeyimövqeyi möhkmöhkəəmlmləəndindi..
MüqavilMüqaviləəddəə OsmanlıOsmanlı dövldövləətindtindəənn CCəənubinubi Qafqaza,Qafqaza, eleləəccəə ddəə ŞimaliŞimali
AzAzəərbaycanarbaycana ermerməənilniləərinrin köçürülmköçürülməəsisi nnəəzzəərdrdəə tutulurdututulurdu..
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MüqavilMüqaviləəddəə OsmanlıOsmanlı dövldövləətindtindəənn CCəənubinubi Qafqaza,Qafqaza, eleləəccəə ddəə ŞimaliŞimali
AzAzəərbaycanarbaycana ermerməənilniləərinrin köçürülmköçürülməəsisi nnəəzzəərdrdəə tutulurdututulurdu..
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XVIIIXVIII əəsr Azsr Azəərbaycan mrbaycan məəddəəniyyniyyəətiti

 BuBu dövrddövrdəə ttəəhsilhsil vvəə elmelm sahsahəəsindsindəə mümüəəyyyyəənn irirəəlilliləəyişlyişləərr olmuşduolmuşdu.. SSəəyyahyyah
vvəə coğrafiyaşünascoğrafiyaşünas HacıHacı ZeynalabdinZeynalabdin ŞirvanininŞirvaninin coğrafiyacoğrafiya elmininelminin
inkişafındainkişafında böyükböyük xidmxidməətltləəriri olduoldu..
 BuBu dövrddövrdəə ddəə saraysaray kitabxanasıkitabxanası əəhhəəmiyymiyyəətlitli rolrol oynayırdıoynayırdı.. ƏƏrdrdəəbildbildəəkiki
ŞeyxŞeyx SSəəfifi kitabxanasıkitabxanası özöz şöhrşöhrəətinitini qoruyubqoruyub--saxlamışdısaxlamışdı..
 18281828--cıcı ildildəə ruslarruslar ƏƏrdrdəəbilibili işğalişğal etdikletdikləəriri vaxtvaxt bubu kitabxanadankitabxanadan 166166 addaadda
nadirnadir əəlyazmalyazmanını qarqarəətt ededəərrəəkk SanktSankt--PeterburqPeterburq şşəəhhəərindrindəəkiki imperatorimperator
kitabxanasınakitabxanasına göndgöndəərmişdilrmişdiləərr..
 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə "K"Kəəlilliləə vvəə DimnDimnəə"" əəssəəriri dilimizdilimizəə ttəərcümrcüməə edilmişdiredilmişdir..
 HHəəminmin əəsrdsrdəə AzAzəərbaycanrbaycan incincəəssəənnəətinintinin əənn mühümmühüm sahsahəəlləərindrindəənn biribiri ddəə
dekorativdekorativ ttəətbiqitbiqi ssəənnəətt idiidi..
 OO dövründövrün memarlıqmemarlıq abidabidəəlləərindrindəənn əənn çoxçox diqqdiqqəətiti ccəəlblb ededəənlnləəriri::
1)1) ŞŞəəkiki xanxan sarayısarayı ((17631763));;
2)2) ŞuşadakıŞuşadakı "Gövh"Gövhəərağarağa mməəscidi"scidi";;
3)3) İrİrəəvandakıvandakı "Göy"Göy mməəscid"scid" ((17641764));;
4)4) İrİrəəvandakıvandakı SSəərdarrdar sarayısarayı vvəə 17911791--cici ildildəə tikilmiştikilmiş GüzgülüGüzgülü salonsalon idiidi..
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