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Oxuculara

Müasir Ermәnistan Respublikasının әrazisi tarixi Azәr 
baycan torpaqlarıdır. 1918ci il mayın 29da ermәni döv lәti
yaradılmasından әvvәl, bütün tarixi dövrlәrdә hә min tor
paqlar hәmişә Azәrbaycana mәxsus olmuşdur. Azәr bay can
xalqının formalaşmasında yaxından iştirak etmiş hür rilәr,
kim merlәr, iskitlәr, saklar, hunlar, çoxsaylı oğuz vә qıp çaq
türk lәri mәhz bu regionda, xüsusilә Göyçә gölü  әt ra fındakı
tor paqlarda yaşamış vә özlәrindәn sonra zәngin ta ri ximә 
dәni iz qoymuşlar.

Azәrbaycan xalqının vә digәr türk xalqlarının qәh rә 
man  lıq eposu olan “KitabiDәdә Qorqud” dastanlarında
tәs   vir olunan bir çox mühüm tarixi hadisәlәr, proseslәr
 Azәr baycanın mәhz bu regionunda cәrәyan etmişdir. Böyük
Azәr  baycan hökmdarı Uzun Hәsәnin (14681478) tapşırığı
ilә yazılmış Oğuznamәdә – Әbu Bәkr Tehraninin “Kitabi
Di  yarbәkriyyә” әsәrindә oğuz türklәrinin soy kökündә du 
ran Oğuz xaqanın mәhz burada – Göyçә gölü* әtrafındakı
Azәr  baycan torpaqlarında yaşadığı, dünyasını burada
dәyiş di yi vә burada da dәfn olunduğu qeyd edilir. Xanlar
xanı Ba yandur xaqan vә bir çox digәr oğuztürk sәrkәrdәlәri
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* 1918ci il mayın 29da Azәrbaycan torpağı olan kecmiş İrәvan xan lı 

 ğının әrazisindә ermәni dovlәti yaradıldıqdan sonra Göyçә gölünün adı
1930cu ildә ermәnilәr tәrәfindәn dәyişdirilib “Se van” adlan dırıl mış dır.



dә öz lәrinin atababa yurdu olan bu diyarda fәaliyyәt gös 
tәr miş, burada da dünyalarını dәyişmiş, dәfn olunmuşlar.1

İlk mәnbәlәr tәsdiq edir ki, ayrıayrı işğalçı impe ri ya la 
rın hökmranlıq dövrlәri istisna edilmәklә, müasir Er mә nis 
tan Respublikasının әrazisi әn qәdim zamanlardan baş   la
  yaraq hәmişә Azәrbaycan dövlәtlәrinin tәrkibindә ol muş 
 dur. Bu әrazi sonrakı tarixi dövrlәrdә dә Azәrbaycan sü lalә 
lәri olan Sacilәr, Salarilәr, Şәddadilәr, Eldәnizlәr,
Qa   ra  qoyunlular, Ağqoyunlular, Sәfәvilәr vә Әfşarların ida 
rә etdiklәri Azәrbaycan dövlәtlәrinin tәrkibindә ol muş dur.
Orta әsrlәrdә Azәrbaycan hakimlәri olan Çuxursәd әmir lәri
vә İrәvan xanlarının idarә etdiklәri bu torpaqlar hәm dә
Azәrbaycantürk tayfalarının elliklә vә әn sıx şәkil dә yaşa 
dı ğı regionlardan biri idi.

İrәvan şәhәrinin yerlәşdiyi әrazi qәdim dövrdә vә erkәn
orta әsrlәrdә Urartu, Әhәmәni, Sasani, Әrәb Xilafәti, orta
әsr lәrdә Sacilәr, Salarilәr, Şәddadilәr, Sәlcuqlar, Atabәylәr,
Hü la külәr, Cәlairilәr vә hә a Teymur dönәmindә dә Azәr 
bay canın sәrhәdlәri daxilindә olmuşdur. XVI әsr Osmanlı
mәn bәlәrindә İrәvan şәhәri “Azәrbaycan mülkünün gözü”
ad lan dırılırdı.

İrәvan xanlığının çar Rusiyası tәrәfindәn işğalından
sonra Qacarlar İranı vә Osmanlı dövlәti әrazilәrindәn küt 
lә vi şәkildә köçürülüb gәtirilәn ermәnilәrdәn 377 ailә mәhz
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1 Geniş mәlumat üçün bax: Әbubәkr Tehrani. KitabiDiyarbәkriyyә.

(Fars dilindәn tәrcümә edәn, ön söz, şәrhlәr vә göstәricilәrin müәllifi
Ra hi lә Şükürova). Bakı, 1998, s.4647.



İrәvan şәhәrinә – Azәrbaycan türklәrinin yaylaqlara köçәr 
kәn qoyub getdiyi evlәrә yerlәşdirildi. İrәvan şәhәrinin tar
ixi simasını dә yiş dirib “ermәni şәhәrinә” çevirmәk siyasәti
yeridәn ermәni van dallı bu qәdim Azәrbaycan şәhәrinin
bütün tarixi abi dә lәrini mәhv etdilәr. 

Bu gün qәdim Azәrbaycan şәhәri İrәvandan әsәrәlamәt
qalmamışdır. İrәvan qalası içәrisindәki tariximemarlıq
abidәlәri ilә birlikdә mәhv edilmişdir. 

Bu gün İrәvan şәhәrindәn azәrbaycanlıların maddi
mәdәniyyәt izlәri silinmiş, şәhәrin azәrbaycanlı etnik kim
liyi yox edilmiş, tarixin türkmüsәlman şәhәri  monoetnik
ermәni şәhәrinә çevrilmişdir. Lakin tarixin yaddaşını silmәk
mümkün deyil. Ermәni vandallarının dağıdıb mәhv etdik 
lә ri İrәvan xanlığının paytaxtı olan Azәrbaycanın qәdim İrә 
van şәhәri ilk mәnbәlәrdә, o cümlәdәn arxiv sәnәdlәrindә,
ta rix kitablarında, salnamәlәrdә, rәsm әsәr lәrin dә, qra vür 
lәrdә, fotosәnәdlәrdә yaşayır vә nәsillәrdәnnә sil lәrә ötü 
rü lür. 

Oxuculara tәqdim olunan “İrәvan xanlığının paytaxtı
– İrә van şәhәri” adlanan bu kitabça Azәrbaycanın qәdim
şә hә rlәrindәn biri olan İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan
şәhәrinin şanlı tari xi nә hәsr olunmuşdur.

Yaqub Mahmudov
AMEAnın hәqiqi üzvü,

Әmәkdar elm xadimi,
Dövlәt Mükafatı laureatı
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İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәri

Bu gün ermәni vandalları tәrәfindәn Azәrbaycan xal qı 
na mәxsus tarixi abidәlәri tamamilә dağıdılıb mәhv edilmiş
İrә van şәhәri, Azәrbaycanın qәdim mәdәniyyәt mәr kәz lә 
rin dәn biri, tariximizin әn şanlı vә әn parlaq sәhifәsinin sim 
volu olmuşdur.

Hazırda Ermәnistan Respublikasının yerlәşdiyi әrazi ya 
xın keçmişdә – XIX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan dövlәti
olan İrәvan xanlığının torpaqları idi. Bu torpaqların әn qә 
dim yerli әhalisi – aborigen sahiblәri Azәrbaycan türk lәri
idi. Lakin tarixin amansız axarlarında, 1918ci ildә İrәvan
şә hәri ermәnilәrә güzәşt edildi. Belәliklә, Cәnubi Qafqazda
ta rix dә ilk dәfә olaraq ermәni dövlәti ya radıldı.

İrәvan toponimi haqqında

Qәdim Urartu tarixinә şәrik çıxmağa çalışan ermәni ta 
rixçilәri әsassız olaraq İrәvan şәhәrinin adının e.ә.VIII yüz 
illik dә Urartu çarı I Argiştinin (e.ә.786764) dövründә
sa lın mış Erebuni vә yaxud İrpuni qalasının adı ilә bağlama 
ğa çalışırlar. Ermәni tarixçisi Yervand Şahәziz 1931ci ildә
İrә vanda çap etdirdiyi “Qәdim İrәvan” kitabında İrәvan to 
po nimi ilә bağlı yazır: “İrәvan adının ermәnicә “yereval” (gö 
rün  mәk red.) vә ya “yerevan qall” (aşkar olmaq, irәli gәl mәk
red.) sözlәri ilә heç bir әlaqәsi... yoxdur. ..Şәhәrin adı ilә bağlı elmi
ba xım dan qәbul edilәcәk, hәqiqәtә uyğun yeganә şәrh Moskva Ar 



xeo loji Cәmiyyәtinin üzvü M.Nikolskinin verdiyi şәrhdir. Belә ki,
1893cü ildә o, cәmiyyәtin tapşırığı ilә burada sәyahәtdә olmuş, o
vax ta qәdәr tapılmış mixi xәtli yazıları tәdqiq etmişdir. M.Ni  kol 
skinin izahına görә İrәvan adı Yeriaini (Eriaini) ölkәsinin adın 
dan irә li gәlir. Onun da mәrkәzi vә ya baş şәhәri İrәvan ol muş dur.
Bu Ye riaini ölkәsinin adı isә Urartu çarı I Rusa tәrә fin dәn Göyçә
(Se van) gölü әtrafında zәbt etdiyi 23 ölkәlәr sırasında olan, gölün
sa hi lindә yerlәşәn “Kolanqıran” (Otsaberd) adlanan kәn din
yanında tapılmış yazıda hәkk olunmuşdur”.1

Ermәni tarixçilәrinin әksәriyyәtinin öz әsәrlәrindә uydur
duqları “qәdim ermәni tarixi”nin Urartu dövlәti ilә әla qә 
 lәndirilmәsi sәciyyәvi hal almışdır. Halbuki bu әrazilәrdә
ya  şa madıqları üçün, ermәnilәrin bu dövlәtlә dә heç bir әla qә 
 lәri ola bilmәzdi. Digәr ermәni müәlliflәri kimi, Y.Şahә zi zin dә
İrәvan toponimi ilә bağlı fikirlәri heç biri elmi әsasa söy  kәn 
 mәyir. Әn әsası isә, M.Nikolskinin gәldiyi nәticәlәrin nәşr
olun   duğu mәnbә haqqında Y.Şahәziz heç bir mәlumat ver mir.2

İrәvan toponiminin mәnşәyinә gәlincә, “İr (Yer)” topo
ni mi nin ermәni dilindә heç bir izahı yoxdur. “İr (Yer)”qәdim
türk sözü olub “yerin günәşә baxan üzü”nә deyilirdi.3
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1 : : ,1931: : 78 (Yervand Şah 

әziz. Qәdim İrәvan. İrәvan, 1931, s.78).
2 Nәcәfli G. Azәrbaycanın İrәvan şәhәri XVIII әsrdә. // Antik vә orta

әsr Azәrbaycan şәhәrlәri: arxeoloji irsi, tarixi vә memarlığı. Bey nәlxalq
elmi konfransın materialları (2728 oktyabr, 2010. Azәrbaycan, Şәmkir,
Gәdәbәy).Bakı, 2012, s.485.

3 Mahmud Kaşğari. Divanü lüğatittürk (Tәrcümә edәn vә nәşrә
hazır la yan R.Әskәr), c. IV. Bakı, 2006, s.218.



Bәzi tәdqiqatçıların fikrincә İrәvan toponimi türk dillә 
rin  dә  ki “ir” –“dağın gündüşәn tәrәfi” vә farsca “van” –
“yer” söz   lә rindәn ibarәtdir. İrәvan toponiminin qәdim türk
teo nim   lәrindәn (ilahi adlar) törәnәn etnik adlar sırasına
daxil edil   mәsi vә onun qәdim türklәrin “ir” (“yer”) Tanrısı
ilә ey ni  lәş  dirilmәsi fikri daha düzgündür.1 

İrәvan şәhәrinin tarixi haqqında

İrәvan şәhәrinin yerlәşdiyi әrazi qәdim dövrdә vә erkәn
orta әsrlәrdә Urartu, Әhәmәni, Sasani, Әrәb Xilafәti, orta
әsr  lәrdә Sacilәr, Salarilәr, Şәddadilәr, Sәlcuqlar, Atabәylәr,
Hü  lakülәr, Cәlairilәr vә hә a Teymur dönәmindә dә Azәr 
bay   canın sәrhәdlәri daxilindә olmuşdur. Azәrbaycan Qara 
qo   yun lu dövlәtinin (14101468) yarandığı zamanından
baş    la yaraq Çuxursәd adlanan bu bölgә daha da sürәtlә inki 
şaf etmişdir.

Ermәni yazıçısı Xaçatur Abovyan “İrәvan şәhәrinin qısa
tarixi” mәqalәsindә yazır ki, ermәni yazarları eramızın XIII
әsrin әvvәllәrinәdәk İrәvan şәhәrinin adını heç yerdә çәk 
mir lәr. ..Xaçatur Abovyan İrәvanın adının ermәni çarı Yer
van dın adından götürülmәsini vә yaxud Nuh peyğәm bә rin
adı ilә bağlanmasını da cәfәngiyat hesab edәrәk bu şә hә rin
1441ci ildәn, yәni Qaraqoyunlu hökmdarı Cahan şah döv 

İRƏVAN  XANLIĞININ  PAYTAXTI  – İRƏVAN ŞƏHƏRİ
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1 İrәvan xanlığı. Rusiya iş ğa lı vә ermәnilәrin Şimali Azәrbaycan

torpaqlarına köçürülmәsi. Bakı, 2009, s.37.
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rün dәn sonra mәşhurlaşdığını yazır. Xaçatur Abovyan so
 nun cu İrәvan sәrdarı da daxil olmaqla, İrәvan şәhәrini vә
onun әtrafındakı torpaqların müxtәlif zamanlarda türklәr
tә rә findәn 10 paşanın vә 33 nәfәr yerli xanlar tәrәfindәn ida 
rә etdiyini qeyd edir.1 

Ermәni tarixçisi Aram TerQevondyanın әrәb qaynaq
ları әsasında hazırladığı “Ermәnistan vә әrәb xilafәti” (rus
dilindә) әsәrindә Şәrqlә Qәrbi birlәşdirәn karvan yolları
üzәrindә yerlәşәn müxtәlif şәhәrlәrin Әrdәbil, Tәbriz, Bar
 zaa (yәni Bәrdә), Tiflis, Naşava (yәni Naxçıvan), Dәbil (yә 
ni Dvin) vә s. şәhәrlәrin adını çәksә dә2  İrәvan şәhәrinin
adı qeyd olunmur. Çünki, әrәb Xi la fә ti zamanında İrәvan
şәhәr kimi mövcud olmamışdır.

Osmanlı sәyyahı Evliya Çәlәbi “..hicri 810cu (miladi
1407/1408) ildә Teymuribinur xanın sövdәgәrlәrindәn Xoca
CaniLahicani adlı bir әnqa bәzirgan bu Rәvan torpağına
qә dәm basıb, pak әnbәr qoxulu bir mәhsuldar torpaqda
bütün heyәti ilә qәrar verib növbәnöv çәltik әkib mal top la 
 dıqca nәhayәtdә bir böyük qәsәbә olduğunu yazırdı.3 İrә 
van şә hә ri nin әlverişli coğrafi mövqeyini nәzәrә alan bö yük
Azәr  bay can hökmdarı “Şah İsmayıl h.915ci il (m.1509/1510)

 
1 Mustafa N. İrevan şehri. Bir türkislam varlığı nasıl yok edildi.

Ankara, 2015, s.18.
2ТерГевондян А.Н. Армения и арабский Халифат. Ереван, 1977,

с.6263, 202205.
3 Evliya Çәlәbi “Sәyahәtnamәsi”ndә Azәrbaycan. (Nәşrә hazırlayan

Mehmet Rıhtım). Bakı, 2012, s.86.
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tarixindә Zәn gi ça yının şәrq sa 
hi lin dә qala sa lın  ma sı üçün
Rәvanqulu xanın adı na fәrman
göndәr miş dir. 7 il müd  dә tinә
sa lın mış bu qala Rә van  qu lu xa 
nın şәrәfinә İrә van qalası ad 
lan dı”.1 

Sonrakı dövrlәrdә İrә van
qa la sı Azәr bay can xal qı nın
qәh  rә manlıq mü barizәsi ta ri 
xi nin әn şan lı vә әn parlaq
sim vo  luna çev  rildi. 

İrәvan şәhәri Os man lı
sәr hәd lәrinә ya  xın olduğu
üçün Şah İsmayıl onun möh 
 kәm lәn di ril  mә si nә xü su si
diq qәt ye tir   miş vә bu şә 
hәrdә daha bir qala – Qa ran 
 quş qalasını tik dir  miş di.2 

XVI әsrdә Osmanlı yü 
rüş  lә ri zamanı sultanın ka ti 

 
1 Bax: Evliya Çәlәbi “Sәyahәtnamәsi”ndә.., s.8687.
2 Ernst Honigmann. Bizans devletinin doğu sınırı. (Tercüme eden

Fik ret İşıltan). İstanbul, 1970, s.175; Nәcәfli T. İrәvan şәhәri SәfәviOs 
man lı müharibәlәri dövründә (XVIXVII әsrin I yarısı). // Antik vә orta
әsr Azәrbaycan şәhәrlәri: arxeoloji irsi, tarixi vә memarlığı.  Bey nәl xalq
elmi konfransın materialları (2728 oktyabr, 2010. Azәr bay can, Şәm kir,
Gә dәbәy). Bakı, 2012, s.459.

Miniatür. İ әvan qalası.
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bi ol muş İbrahim Rә  hi mizadә İrәvan şәhә ri ni “Azәr bay can
mül kü nün gözü” ad lan dır mış dı.1 

 
1 İbrahim Rәhimizadә Hәrәmi. Osmanlı ordusunun Azәrbaycana

yürüşlәri (XVI әsrin sonu). (Nәşrә hazırlayan, ön sözün vә şәrhlәrin
müәllifi: Rauf Şeyxzamanlı). Bakı: “Nurlan”, 2007, s.169.

Miniatür. Fәrhad paşa әvanda.İ



Sultan Sü 
l e y  m a n ı n
1554cü ildә
Azәr baycana
IV yü rü şü za 
ma nı İrәvan
şә  hәri Os 
man  lı or du 
su nun növ
 bәti hü cu mu 
 na mәruz qal 
dı. Os man  lı
ordusu iyu 
lun 10da Şö 
 rәyel vә Şә
  rab  xana böl 
gә   si ni talan
edә  rәk İrә va 
na yaxın laş dı.
Şah Tәh ma si 
bin “viran
edil  miş әrazi”
tak tikası Os 
man lı ordu 
su  na İrәvanı
әlә ke çir mә si 
nә şәrait ya 
rat dı. İyu lun
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Miniatür. Cığalazadә Sinan paşa  әvanda.İ



18dә İrә van şәhәri Os manlı ordusu tәrәfindәn әlә keçirildi.
Os man lı lar tә rә fin dәn şәhәr tamamilә qarәt edil di, Şah
Tәhmasibә, oğ luna vә әmirlәrә mәxsus saraylar da ğıdıldı,
bağ vә bağ ça lar yer lәyeksan olundu. Şәhәrdә şa ha mәxsus
olan “Sulta ni yә bağ çası” da tamamilә dağı dıl dı.1 

İrәvan şәhәri sәyyahların tәsvirindә

İrәvan şәhәri Azәrbaycan Sәfәvi dövlәtinin inzibati va 
hid lәrindәn biri, Çuxursәd bәylәrbәyiliyinin mәrkәzi idi.
Çu xursәd bәylәrbәyiliyi uzun müddәt Rumlu, Ustaclı vә
Qa car tayfa әmirlәri tәrәfindәn idarә edilmişdir.

İrәvan şәhәri haqqında müхtәlif dövrlәrdә burada ol muş
sәyyahlar maraqlı mәlumatlar vеrmişlәr. Bu mәlu mat lar
әsasәn şәhәrin coğrafi mövqеyi, möhtәşәm tikililәri, ya şa yış
vә ictimai binaları, әhalinin mәşğuliyyәti vә s. әhatә еdir di.

ХVII әsrin 50ci illәrin ortalarında İrәvanda olmuş fran 
sız sәyyahı JeanBartiste Tavarnier İrәvan şәhәrini tәsvir
edәr kәn onun iki hissәdәn – içәri şәhәr vә bayır şәhәrdәn iba 
rәt olduğunu qeyd edәrәk yazırdı: “İçәri şәhәrdә yalnız xan
özü, ordu başçıları vә hәrbiçilәr yaşayırlar. Xanın imarәti
çaya baxır. Xan çox güclüdür vә onun hәr zaman sәrhәdi
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1 Kılıç R. Kanuni devri Osmanlı – İran münasebetleri (15201566).
IQ Kültür Sanat Yayıncılık,İstanbul, 2006, s.232233; Nәcәfli T. İrәvan
şәhәri Sәfәvi..., s.460.
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qo ru mağa qadir ordusu vardır. ....şimalqәrb hissәdә yerlә 
şәn bayır şәhәrdә yaşayış içәri şәhәrdәn 20 dәfә çox dur.1 

ХVII әsrin 70ci illәrinin әvvәllәrindә İrәvanda olmuş
fran sız sәyyahı J.Şarden şәhәrin ümumi tәsvirini verәrәk ya 
zır dı: “İrәvan böyük şәhәr olsa da, gözәl deyil vә çirkli şә 
hәr dir. Şәhәrdәki binalar gözәl deyil. Onun böyük hissәsi

 
1 Tavarnier Seyahatnamesi Stefanos Yerasimosun Anısına (Çeviren

Teoman Tunçdoğan). İstanbul, 2006, s.75. 

Ôðàíñûç ñÿééàùû Òàâåðíéåéÿ ýþðÿ È ÿâàí øÿùÿðèíèí ýþðöíöøö. 1655-cè èë
Ìÿíáÿ: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.62
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bağ lardan vә üzümlüklәrdәn ibarәtdir. ...O, hәr tәrәfdәn
dağ larla әhatә еdilmiş düzәnlikdә yеrlәşir. Şimalqәrb tә rәf 
dәn Zәngi, cәnubqәrb tәrәfdәn isә Qırхbulaq çayları aхır.1 

J.Şarden daha sonra içәri şәhәrin, yәni qalanın tәsvirini
ver mişdir: “Qala kiçik bir şәhәrdәn böyükdür. O, oval for
ma dadır, dairәsi dörd min addım olub, tәxminәn sәkkiz yüz
evdәn ibarәtdir. Ora da ancaq tәmizqanlı qızılbaşlar yaşayır 
lar. ..Qalanın müdafiәsi üçün iki min әsgәr ayrılmışdır. Ha
ki min sarayı qalanın içәrisindәdir. ...Şәhәrdә vә qa lada
çoх lu hamam vә karvansaray vardır”.2 

 
1  Şarden İ. Sәyahәtnamә (fransız dilindәn tәrcümә edәn V.Aslanov).

Bakı, 1994, s.21.
2 Şarden İ. Sәyahәtnamә..., s.2122.

Ôðàíñûç ñÿééàùû Øardenÿ ýþðÿ Èðÿâàí øÿùÿðèíèí ýþðöíöøö. 1672-cè èë
Ìÿíáÿ: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.62.
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XX әsrin әvvәllәrindә Fransanın Belçikada (Brüssel) sәfi 
ri olmuş, fransız tәdqiqatçı Herbet Moris (18711929) İrәvan lı
Mәhәmmәd Rza bәyә hәsr etdiyi tәdqiqat әsәrindә (“İran sәfiri
XIV Lüdoviqin qәbulunda”, Paris, 1907) fransız sәyyahı J.Şar 
denin İrәvan şәhәri ilә bağlı yazdıqlarını öz әsәrindә bir daha
tәqdim etmişdir. Müәllif әlavә olaraq qeyd edir ki, İrә van (içәri
şәhәr – red.) oval formalı, dördbucaqlı qala idi. Tor paq vә
gildәn tikilmiş qala üç divardan ibarәt idi, qalanın әt rafı
bürclәrlә (qüllә) qorunan vә dar torpaq zolağı olan xәn dәk lә
әhatәlәnmişdir. Qala şimalqәrbdә dibindәn Zәngi ça yı  nın ax
dığı 300 futdan (tәqribәn 91 metr  red.) çox dә rin li yi olan yar
ğana qәdәr uza nır dı.Qalanın dәmir qapıları darva za larla
tәchiz olunmuş dur, keşikçi mәntәqәsi dә burada yer lә şirdi.
Qalada xa nın sarayı yarğanın kәnarında yer lә şir di. Şardenin
dediyinә görә, İrәvanda nәfәs aldığımız hava tә miz vә yaxşı
idi, lakin çox soyuq idi. Qış burada çox şәrt vә uzun idi.1 

XVII әsrdә İrәvanda olmuş Osmanlı sәyyahı Övliya Çә 
lә  bi İrәvan qalaşәhәri ilә bağlı maraqlı mәlu mat lar vеr miş 
dir: “Möhkәm dәmirdәn hazırlanmış üç darvazası vardır.
Tәb  riz qapısı cәnub tәrәfә, Mеydan qapısı vә ya Yayla qapısı şi 
mal tәrәfә açılır. Çövkәn meydanı burada yerlәşir. Qәrb tәrәfә
açı lan Körpü qapısına Әcәm dilindә DarvazeyiPul deyәrlәr.
Os manlıdan qalmış 700 әdәd böyük vә kiçik topları var. Di 
gәr sursat vә cәbbәxanalarının da sayıhesabı yoxdur”.
...Bu rada 3 min qala gözәtçisi, 3 min xan ordusu vә 7 min
әya lәt әsgәri vardır. Bura bir neçә dәfә хanlar хanlığı olmuş 

 
1 Maurice Herbe e. Ambassade Persane Sous Louis XIV. Paris, 1907, 13.
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du. Burada qazi, molla, şеyхülşәrif, kәlәntәr, darğa, münşi,
ya  sa vul ağası, qoruqçubaşı, еşik ağası, dizçökәn ağa, 7 nәfәr
 mеh mandar vә şехbәndәr vardır. Bütün İran torpağının sәr 
hәd  lәrinin güzidәsidir. Şәhәrin içәrisindә üstü (damı – red.)
tor  paqla örtülmüş 2060 yaraşıqlı еv vardı. O cümlәdәn,
Әmir günә хanın ziyadәsilә tәmir edilmiş Xan Sarayı әn abad
vә yaraşıqlı binadır. Sarayın yaxınlığında, sol tәrәfindә Şah
zәrb xanası yerlәşir. Burada abbasi vә bisti kәsilir. Yayla qa pı  sın 
dan bayırda yerlәşәn böyük hissәyә Әski şәhәr deyir lәr”.1 

“Burada cümә mәscidi, karvansaray, üstüörtülü vә üstü 
açıq bazar vardır. Körpü başında Xan bağı yerlәşir. Burada

 
1 Evliya Çәlәbi “Sәyahәtnamәsi”ndә Azәrbaycan.., s.91.

Èðÿâàí qalasûnûn Zÿngi ÷ayûndan gþrönöøö
Ìÿíáÿ: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.66.



da cümә mәscidi, karvansaray, hamam, üstüörtülü bazar
çox dur, bir növ şәhәrdir”.1 

XVI әsrdә baş vermiş SәfәviOsmanlı müharibәlәri za 
ma  nı İrәvan şәhәrinin dәfәlәrlә osmanlı ordusunun hü cum 
la rına mәruz qalmasına baxmayaraq, şәhәrdә hәyat davam
et mişdi. 1590cı ildә Osmanlı dövlәt mәmurları tәrәfindәn
tәr tib olunmuş “İrәvan әyalәtinin müfәssәl dә әri”nә görә,
qeyd edilәn dövrdә İrәvan şәhәri 6 mәhәllәdәn – Dәrәköy,
Mar diros,* Mәzәrә (Mirzә  red.), Kiçik Qayıq, Әyali, Börkçü
Ohan mәhәllәlәrindәn ibarәt olmuşdu.2 

“Müfәssәl dә әr”dә İrәvan şәhәrindәki Dәyirmantәpә
küçәsindә yerlәşәn ticarәt obyektlәrindәn vә İrәvan şә hә rin 
dә yerlәşәn boyaxana, bozaxana, şamxana, bazar bacı, qara
tamğa vә at bazarından alinan illik gәlirlәr qeyd edilmişdir.3

1728ci ildә Osmanlı dövlәt mәmurları tәrәfindәn tәrtib
ol un muş “İrәvan әyalәtinin müfәssәl dә әri”nә görә bu dövr 
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1 Evliya Çәlәbi “Sәyahәtnamәsi”ndә Azәrbaycan.., s.91; Evliya

Çәlәbi. Sәyahәtnamә (Azәrbaycan tarixinә aid seçmәlәr). (Türk dilindәn
iş lәyәni vә şәrhlәrin müәllifi t.e.d., prof. S.Onullahi).  Bakı, 1997, s.5455.

* Mardiros mәhәllәsinin adının ermәni dilindә olmasının mü hüm
sә bәbi vardır. İrәvan şәhәrinin osmanlı qoşunu tәrәfindәn әlә ke çiril 
mә si nәticәsindә Azәrbaycan türklәri şәhәri kütlәvi şәkildә tәrk etmiş vә
on ların yerinә ermәni әhalisi yerlәşdirilmişdir. Bax: Kütükoğlu B. Os 
man lıİran siyasi münasebetleri (15761590). c.İ. İstanbul, 1992.

2 İrәvan әyalәtinin icmal dә әri. (Araşdırma, tәrcümә, qeyd vә әla 
vә lәrin müәlliflәri akd.  Z.Bün ya dov, t.e.n.H.Mәmmәdov (Qaramanlı).
Bakı, 1996, s.19.

3 BOA, Tapu Tahrir De eri, N:681, s.45.
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dә İrәvan şәhәri 4 mәhәllәdәn – Köhnәşәhәr, Dәmirbulaq, Dә 
rә kәnd vә Tәpәbaşı mәhәllәlәrindәn ibarәt olmuşdu.1 

İrәvan şәhәri – İrәvan xanlığının paytaxtı

XVIII әsrin II yarısında keçmiş Çuxursәd bәylәr bә yili 
yi nin әrazisindә yaranmış Azәrbaycan dövlәtlәrindәn biri 

 
1 İrәvan әyalәtinin icmal..,  s.1920.

Èðÿâàí øÿùÿðèíèí Äÿðÿêÿíä ìÿùÿëëÿñèíèí öìóìè ýþðöíöøö
Ìÿíáÿ: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.75.



nin – İrәvan xanlığının paytaxtı İrәvan şәhәri idi. Müstәqil
хan lığın mәrkәzi olduqdan sonra İrәvan şәhәri daha da in 
ki şaf etmiş böyük ticarәt vә sәnәtkarlıq mәrkәzinә çеvril 
miş  di. ...İrәvan şәhәri şimaldan Qırxbulaq, qәrbdәn vә
cә nubdan Zәngibasar mahalları ilә, şәrqdәn isә onu Qәr bi 
ba sar (Körpübasar) mahalından ayıran Oxçuberd dağının
daş lı pillәlәri ilә hәmsәrhәd idi. İrәvan şәhәri onu әhatә
edәn bağlarla birgә geniş әrazini әhatә edirdi. Onun sahәsi
28 verstә bәrabәr idi.1

İRƏVAN  XANLIĞININ  PAYTAXTI  – İRƏVAN ŞƏHƏRİ
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1 ШопенИ.И. Историческийпамятник состоянияармянскойоб лас 

ти в эпоху её соединения к Российской империи. СПб., 1852, c.463464.

Èðÿâàí øÿùÿðèíèí planû. CМОМПК, вып. 1, Тифлис, 1881.
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Müstәqil inzibati mәrkәz olan İrәvan şәhәri iki hissәyә
– içәri şәhәr (qala) vә bayır şәhәr hissәsinә bölünmüşdü.
(xәritә, Irv.qalası, s.1213)

İçәri şәhәr әsasәn qalaşәhәrdәn ibarәt idi. İrәvan qalası
Zәngi çayının sol sahilindә yerlәşirdi. Qala üç tәrәfdәn dәrin
xәndәklә, digәr tәrәfdәn isә Zәngi çayının sol sahilindә
sıldırımda tikilmiş iki hündür divarla әhatә olunmuşdu.
Qalanın iki qapısı vardı: şimalda mәşhur Şirvan qapısı,
cәnubda isә Tәbriz qapısı. Mühasirә zamanı sudan is tifadә
etmәk üçün qaladan Zәngi çayına çıxış da var idi.1 

 
1 Обозрение российских владений за Кавказом в статисти че 

ском, этнографическом, топографическом и финансовом отно ше 
ниях (ОРВЗ) (Составил Лекгобытов).ч. IV. СПб., 1836, c.290;
Bour  noutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 17951828,
Mazda Publis hers in association with Bibliotheca Persica, Costa Mesa,
California and New York, 1992, p.41. 

Èrÿvan qalasûnûn màketi. Èrÿvan tarix muzeyi. Èrÿvan.
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1813cü ildә burada olan Qaspar Druvil yazırdı: “İrәvan
qa lası iki divarla әhatә olunub, şәhәrdәn yarım top atәşi mәsa fә sin 
dә yerlәşir. Qala uzun müd dәt Türkiyә vә İran arasında mü ba hi 
sә yә sәbәb olmuş, nәhayәtdә İranın (Sәfәvilәrin – red.) hakimiyyәti
al tın da qalmışdı. Qalanı xan idarә edir. Xan qalanın içәrisindә üç
ni zami tabor, qalanı qoruyan 60 top vә süvari artilleriya bölü yü 
nün yarısını saxlayır ”.1 

Èðÿâàí øÿùÿðèíèí ïëàíû. 1837-ci èë
Ìÿíáÿ: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.76

1 Друвиль Г. Путешествие в Персию в 1812 и 1815 годах ч.II.
(Географическое описание). Москва.1826, c.8.
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Bayır şәhәr әsasәn üç böyük mәhәllәdәn ibarәt idi. Hә 
min mәhәllәlәr bunlar idi:

Әski şәhәr (Şәhri) mәhәllәsi – şәhәrin şimalşәrq hissә 
si ni әhatә edәrәk Qırxbulaq çayının sağ sahili ilә İrәvan qa 
la  sına kimi uzanırdı. Şәhәrin mәrkәzi bazarı vә bütün
mey danları, bir çox karvansaraları bu hissәdә yerlәşirdi.1

Tәpә başı mәhәllәsi – Zәngi çayı ilә Әski şәhәr mәhәl lә 
si nin arasındakı tәpәlikdә yerlәşirdi. Bu mәhәllә şәhәrin
qәrb hissәsini әhatә edirdi. Tәpәbaşı mәhәllәsini Şәhri mә 
hәl lәsindәn İrәvanın adlısanlı adamlarının çoxsaylı bağları
ayı rırdı. Hüseynqulu xana mәxsus mәşhur Xanbağı da bu ra 
da yerlәşirdi.2 

Dәmirbulaq mәhәllәsi– Әski şәhәr mәhәllәsindәn
cәnubşәrqdә, İrәvan qalasının şәrqindә yerlәşirdi. Cәfәr bәy
mәscidi vә hamamı, hәmçinin Hәsәnәli ha mamı vә Susuz
karvansarası burada yerlәşirdi.3 

Şopenin verdiyi bu mәlumatları ermәni tarixçilәri tәs 
diq etmәklә yanaşı hәm dә bu mәhәllәlәrin sakinlәrinin
Azәr baycan türklәri olduğunu etiraf edirlәr.4 

1 Шопен И.И. Исторический памятник.., c.464.
2 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.464.
3 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.464.
4Գրիգորյան Վ.Ռ. Երեվանի խան թյ նը 18-րդ դարի վերջ մ,

Երե վ ան, 1958: էջ: 40 [Qriqoryan V.R. İrәvan xanlığı XVIII әsrin son la rın 
da (1780 1800), İrәvan, 1958, s.40]; Bournoutian G.A. The khanate of
Erevan under Qajar rule 17951828. Californiaand New York, 1992, p.47.



XVI әsrdә Osmanlı ordusunun yürüşlәri zamanı sul ta 
nın katibi olmuş İbrahim Rәhimizadә İrәvan şәhәrini “Azәr 
bay  can mülkünün gözü” adlandırmışdı.1 

XIX әsrin I qәrinәsindә Rusiya tәrәfindәn işğal olun ma 
sı na baxmayaraq, sonrakı dövrlәrdә dә İrәvan şәhәri öz
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1 İbrahim Rәhimizadә Hәrәmi. Osmanlı ordusunun Azәrbaycana

yürüşlәri (XVI әsrin sonu). (Nәşrә hazırlayan, ön sözün vә şәrhlәrin
müәllifi: Rauf Şeyxzamanlı). Bakı, 2007, s.169.

Õÿðèòÿ 1. Èðÿâàí õàíëûüûíûí ñõåì-õÿðèòÿñè
Ìÿíáÿ: Ãðèãîðÿí Ç.Ò. Ïðèñîåäèíåíèå Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê

Ðîññèè â íà÷àëå XIX â. Ìîñêâà, 1959, c.143.
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gözәl li yi ni vә Azәrbaycan türklәrinә mәxsusluğunu sax la 
yır dı. B.Je li xovskaya bu haqda yazır: “İrәvan görünüşünә görә
bü  tün lüklә tatar (Azәrbaycan – red.) şәhәridir, uzaqdan çox gö zәl 
dir. Şәhә rin yerlәşdiyi düzәnlik nәhәng gül sәbәtinә bәn zәyir. Ağ
evlәr, qüllә lәr, qalanın xarabalıqları, rәngbәrәng kaşılarla üzlәnmiş
mәs  cid vә tәmtәraqlı minarәlәr: bunların hamısı bağların içәrisindә
itir, piramidaşәkilli sәrvlәrin xiyabanı ilә çәpәrlәnir, hәr şey üzüm
tәnәklәri, sarmaşıq xalçaları ilә әhatә olun muş, hamısı qızıl gül vә
nar kolları ilә bәzәdilmişdi. Zәngi çayı yüksәk dağdan şәlalә kimi
düzәnliyә tökülür vә qayalarda dәrin yataq açaraq şәhәrә doğru
yönәlir vә hәr cür yaşıllığın keçilmәz cәngәlliyindә itir”.1 

XIX әsrin birinci rübündә İrәvan qalasının içәrisindә
Xan sarayı (Sәrdar sarayı), hәrbçilәrin evlәri, dükanlar vә
iki mәscid vardı. Qalanın içәrisinә 2 yerdәn – Zәngi ça yın 
dan vә cәnubşәrq tәrәfdә olan Qırxbulaqdan yeraltı yolla
su çәkilmişdi. Rusiya işğalına qәdәr İrәvan qalasında 800 ev
var dı. 1836cı ildә Leqkobıtov tәrәfindәn tәrtib olun muş
mәnbәnin mәlumatına görә İrәvan qalasının әtrafında –
bayır şәhәrdә isә 1736 ev, 5 meydan, 8 mәs cid, 5 kilsә, 6 kar 
van sara, 1670 dükan, 9 ictimai hamam, 1470 üzüm vә meyvә
ba ğı, 40 dәyirman, 6 ding vardı.2 

 
1 Желиховская В. Кавказ и Закавказье (с рисунками и картою

Кавказа). Москва, 1913, s.4042.
*Bu kilsәlәr İrәvan xanlığının Rusiya imperiyası tәrәfindәn işğa lın 

dan sonra tikilmişdi. Bax: Шопен И.И. Исторический памятник..,
c.686.

2 ОРВЗ, ч.IV., c.290291.
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Azәrbaycan
türklәrinә

mәxsus Әfşar
karvansarası.
İðÿâàí øÿùÿðè.

Ìÿíáÿ: 
Арутюнян В., 
Асратян М., 
Меликян А. 
Ереван. М., 
1968, с.70.

Èðÿâàí øÿùÿðèíäÿ
Àçÿðáàécàí òöðêëÿ-

ðèíÿ ìÿõñóñ
ùàìàì. 

Ýèðèø ïîðòàëû. 

Ìÿíáÿ: 
Арутюнян В., 
Асратян М., 

Меликян А. Ереван.
М., 1968, с.71
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İ.Şopenin qeydә aldığı 1736 evdәn 792i Әski şәhәr (Şәh ri),
622i Tәpәbaşı, 322i isә Dәmirbulaq mәhәllәsindә yerlәşirdi.1

İrәvan şәhәri tеztеz xarici hücumlara mәruz qaldı ğın 
dan onun küçә vә evlәri müdafiәyә uyğun şәkil dә tikil miş 

 
1 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.468.

Êþùíÿ  Èðÿâàí áàçàðû. 1905-cè èëÿ àèä ôîòî
Ìÿíáÿ: Ëóèýè Âèëëàðè. Fire and  Sword in the Caucasus. 

London, 1906, p.220.
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dir. Şәhәrdә küçәlәr dar vә әyri, еvlәr isә zahiri görünüşcә
yaх şı tәsir bağışlamayan formada idi. İ.Şopenin tәsvirinә
görә İrәvan şәhәrindә küçәlәr dar vә әyri idi. Küçәlәr çiy
kәr picdәn, çay daşından vә bәzәn dә palçıqdan hazırlanmış
iki cәrgәli divarlarla әhatә olunmuşdu. Bu divarlar hәrdәn
kip örtülmüş hәyәt qapıları ilә kәsilirdi. Baş küçәnin orta sın 
dan çay aхırdı, bu çayın suyu köndәlәn çәkilmiş kәmәrlәrlә
bağ lara paylanırdı.1

Daha sonra İ.Şopen yazırdı ki, şәhәrdәki еvlәr zahiri
görünüşünә görә yaхşı tәsir bağışlamırdı. Lakin daхildәn
daha sәliqәli vә zәngin idi. Hәr bir еvin әtrafında bağ, еvlә 
rin arasında isә tәmiz daşdan döşәnmiş, qәdim tut vә yaхud
qoz ağacları ilә kölgәlәnәn sәliqәli hәyәt vardı. Hәyәtin or 
ta sında isә fәvvarәli olan daş hovuz yеrlәşirdi. Еvlәr еlә tiki 
lir di ki, bayırdan nәzәrә çarpmasın. Еvlәrin otaqları adәtәn
ta mamilә bayır divarı әhatә еdәn iri pәncәrәlәrlә işıq lan dırı 
lır  dı. Pәncәrәlәr aşağıyuхarı örtülüb bağlanırdı. Bu şüşә
pәn cәrәlәr gözәl vә müхtәlif naхışlı cürbәcür rәnglәrdәn
iba rәt idi.2 

İmkanlı vә nüfuzlu şәхslәrin еvlәri daha gеniş vә sәliqәli
idi. Bu еvlәrin divarları ağ suvaqla hamar şәkildә suvanmış
vә süni yap ma naхışlarla bәzәdilmişdi. İ.Şopеn bu bәzәklәri
Avropanın mәr kәzi saraylarının bәzәklәrindәn daha yaхşı
hеsab еdirdi.3

 
1 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.466.
2 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.466467.
3 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.467.
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ßëè õàíûí åâè. 
Èðÿâàí øÿùÿðè

Ìÿíáÿ: Арутюнян
В., Асратян М.,

Меликян А. Ереван.
М., 1968, с. 74

Ïÿíàù õàíûí åâè.
Èðÿâàí øÿùÿðè 

Ìÿíáÿ: Арутю-
нян В., Асратян
М., Меликян А.
Ереван. М.,
1968, с. 89
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Ýþé ìÿñcèäèí ìèíàðÿñè. Èðÿâàí øÿùÿðè.
Ìÿíáÿ: Lynch H.F.B., Armenia, Travels and Studies, vol. 2, 1901, p. 213
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İrəvan qalasındakı Sərdar (Abbas Mirzə) məscidi.
Rəssam Dübua de Monpere. 1843.

Göy məscid. 
(Bax: August von Haxthausen. Transcaucasia: Sketches of the Nations and

Races Between the Black Sea and the Caspian. London, 1854, p. 268).
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İrəvanda məqbərə.

Rəssam Vanderburx. Qravüraçı
Devilliers. 1838.

Göy
 

məscid.
 Rəssam Dübua de Monpere, 

qravüraçı Nikole Erkül. 



İstәr Osmanlı, istәrsә dә Ru siya qaynaqlarında İrәvan şә   
hә rinin zәngin şәhәr olduğu qeyd olunur. Şәhәrdә yer lә şәn
ic  timai tikililәrin sayını gös tә rәn cәdvәllәri tәqdim edi rik: 

Жядвял 1. 
Русийа ишьалындан сонра Иряван шящяриндя гейдя алынмыш мейданларын адлары

Ìÿíáÿëÿð:
1. Шопен И.И. Исторический памятник состояния армянской области в
эпоху её соединения к Российской империи. СПб., 1852, c.877-878.
2. ÑÌÎÌÏÊ, âûï.I, Òèôëèñ, 1881.
3. Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828, Mazda
Publishers in association with Bibliotheca Persica. Costa Mesa, California and
New York, 1992, p.207.
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¹ ìåéäàíûí àäû ÿëàâÿ ìÿëóìàòëàð

1 Хан баьы мейданы

2 Фящля базар мейданы Бура ясасян иш ахтармаьа эялян гара фящляляр
топлашырды.

3 Зал хан мейданы Мейданын ятрафында бир нечя дцкан вя ири чинар
аьажлары варды.

4 Базар мейданы Базарла Иряван галасы арасында йерляширди. Бу
мейдана ясасян кянд ящалиси сатмаг цчцн ярзаг
вя диэяр мямулатлар эятирирди.

5 Щцсейняли хан мейданы Щцсейняли хан мясжидинин гаршысында йерляш дийи
цчцн беля адланыр. Даиряви шякилли бу мейданын
ятрафында дцканлар йерля ширди.

6 Таь мейданы Ичяри шящярдя йерляширди.

7 Чюрякчи мейданы Ичяри шящярдя йерляширди.

8 Чюлмякчи мейданы Ичяри шящярдя йерляширди.

9 Тижарятчи мейданы Ичяри шящярдя йерляширди.

Qeyd: Иряван шящяриндяки мейданлар ясасян ящалинин
сющбят етмяк цчцн жямляшдийи йер олдуьундан
онлардан тижарят мягсядиля истифадя олунурду.
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Жядвял 2.

Русийа ишьалындан сонра Иряван шящяриндя гейдя алынмыш дцканлар

Ìÿí áÿëÿð:
1.ÎÐÂÇ ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.290-291.
2. Øî ïåí È.È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â ýïî õó å¸
ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏá., 1852, ñ.469, 881.
3. Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828, Mazda Pub-
lishers in association with Bibliotheca Persica. Costa Mesa, California and New York,
1992, p.204.

¹ äöêàíëàðûí éåðëÿøäèéè ÿðàçè   äöêàíëàðûí ñàéû

1 Карвансараларын ятрафында 252

2 Базарларын йанында вя йа айры-айры жярэялярдя 543

3 Иряван галасында 32

4 Тяпябашы мящяллясиндя 4

5 Шящяр мящялляси вя мясжидин ятрафында 18

6 Дямирбулаг мящяллясиндя 2

Жями 851



Жядвял 3.

Русийа ишьалындан сонра Иряван шящяриндя гейдя алынмыш карвансаралар* 

Ìÿí áÿëÿð:
1.  ÎÐÂÇ ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.290-291.

2. Øî ïåí È.È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â ýïî õó å¸

ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏá., 1852, ñ.468-469, 878-880.

3. Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828, Mazda
Publishers in association with Bibliotheca Persica. Costa Mesa, California and New
York, 1992, p.207.
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¹ êàðâàíñàðàíûí àäû ÿëàâÿ ìÿëóìàòëàð
1 Эцржц карвансарасы Ясасян Русийадан вя Эцржцстандан эятирилян

маллар цчцн анбар ролуну ойнайырды вя 78 дц каны
вар иди, бунлардан 24-ц шяхси дцкан иди.

2 Жулфа карвансарасы Ясасян Ирандан эятирилян маллар цчцн анбар
ролуну ойнайырды вя 38 дцканы вар иди.

3 Зющраб хан карвансарасы 38 дцканы вар иди.

4 Тащир карвансарасы 74 дцканы вар иди.

5 Сулу карвансарасы 74 дцканы вар иди.

6 Сусуз карвансарасы Иряван шящяринин Дямирбулаг мящяллясиндя
йерляшир, щамамы йохдур вя 74 дцканы вар иди.

7 Щажы Яли карвансарасы 40 дцканы вар иди.

Гейд: Иряван шящяриндяки  каравансаралар ясасян базар
вя мейданларда йерляширди.

* Æ.Bornoutéànûí ÿñÿðèíäÿ Èðÿâàí øÿùÿðèíäÿí áàøãà õàíëûüûí äèýÿð
ÿðàçèëÿðèíäÿ éåðëÿøÿí êàðâàíñàðàëàð ùàããûíäà äà ìÿëóìàò âàðäûð:

– Òàëûí ìàùàëûíäàêû êàðâàíñàðà Ýöìðö âÿ Ñÿðäàðàáàäà ýåäÿí éîëóí
öçÿðèíäÿ éåðëÿøèð;

– Äÿðÿ÷è÷ÿê ìàùàëûíäàêû êàðâàíñàðàëàðäàí ö÷ö Òèôëèñ – Èðÿâàí, Ñÿëèì
àäëû äèýÿð êàðâàíñàðà èñÿ Äÿðÿ÷è÷ÿê-Ýþé÷ÿ éîëó öçÿðèíäÿ éåðëÿøèð;

– Ýþé÷ÿ ìàùàëûíäàêû êàðâàíñàðàëàðäàí áèðè Ýèë êÿíäèíèí éàõûíëûüûíäà,
äèýÿðè èñÿ Ãàðàùèñàð éîëóíóí øèìàëûíäà éåðëÿøèð.



XIX әsrin әvvәllәrindә Cә nu bi Qafqazın tarixindә qanlı
faciә lәr dövrü başlandı. Regio nu әlә keçirmәyә çalışan Rusi 
ya imperiyası Azәrbaycan xan  lıq ları na qarşı mühari bә lә rә
başladı. Çox çәkmәdәn Cә nubi Qafqaz Rusiya im  pe  riya 
 sının Qacarlar İranı vә Os manlı dövlәtinә qarşı apar dığı
qan  lı müharibәlәr mey danına çevrildi.

İrәvan xanlığı işğal olun duq dan sonra İran vә Osmanlı
im periyaları әrazilәrindәn kö çü rülüb gәtirilәn ermәnilәr xü 
su si göstәrişlә İrәvan şәhәri vә onun mahallarında yerlәş 
di  ril di. Bundan sonra ermә ni lәr tәrәfindәn İrәvan şәhәrindә
azәrbaycanlılara mәxsus bütün mad dimәdәniyyәt izlәrinin
silinmәsi; şәhәrin azәrbaycanlı etnik kim liyinin yox edilmәsi; türk
müsәlman şәhәrinin monoetnik er mәni şәhәrinә çevrilmә siya sә 
ti – vandalizm aktı hәyata keçiril mә yә başlanıl dı. Bu
si     ya sә tin nәticәsindә bu gün İrәvan şә hә rindә azәr bay can 
lı lara mәxsus bir dәnә dә olsun mad dimәdәniyyәt nü 
munәsi qalmamışdır.

İrәvan şәhәrindә 1828ci ildәn baş layaraq ermәnilәr tә 
rә findәn azәr bay canlıların maddimәdәniyyәt iz lә ri nin si 
lin mәsi üçün dәfәlәrlә van dalizm aktı hәyata keçirilsә dә
ta ri xin yaddaşını silmәk mümkün de yil. Mәnbәlәrdәn götü 
rül müş qiy mәtli faktlar mühüm bir tarixi ger çәk liyi sübut
edir: İrәvan şәhәri bü tün lüklә Azәrbaycan xalqına mәx 
sus dur!

İRƏVAN  XANLIĞININ  PAYTAXTI  – İRƏVAN ŞƏHƏRİ
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