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Giriş

Birinci Qarabağ Müharibəsindən (1988-1994) əvvəl Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində 
706 tarixi və mədəniyyət abidələri mövcud olub və onlardan 11-i beynəlxalq (6-sı memarlıq, 
5-I arxeoloji) , 240-ı dövlət (119-u memarlıq, 121-i arxeoloji), və 455-I yerli (393-ü memarlıq, 
22-si arxeoloji, 23 parklar və xatirə abidələri və 17 dekorativ sənət işləri) əhəmiyyət daşıyıb.1  
Dağlıq Qarabağın, ona bitişik rayonların, o cümlədən Ermənistanla sərhəddə yerləşən Qazaxın 
7 kəndinin və Naxçıvanın Kərki kəndinin Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində 100 mindən 
çox artifaktın saxlanıldığı 22 muzey, 4,6 milyon kitabdan ibarət 927 kitabxana, 85 musiqi 
məktəbi, 4  teatr, 2 konsert zalı, 4 incəsənət qalereyası və 808 istirahət məkanı məhv edilib.2  
Bu yaxınlara aparılmış hesablamalara əsasən, İkinci Qarabağ Müharibəsi nəticəsində işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə 400-ə yaxın abidə dağıdılıb.3  

On illiklər boyu daha əvvəl işğal altında olmuş ərazilərdə Azərbaycan irsinin məhvi və 
təhqir edilməsi ilə yanaşı bu torpaqlarda Azərbaycana məxsus mədəniyyətin mənimsənilməsi 
aktları da erməni işğalçı qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin tərkib 
hissəsi olub.  Azərbaycan irsinin mənimsənilməsi faktlarına təkcə əvvəllər işğal altında olmuş 
Azərbaycan ərazilərində deyil, həmçinin bu gün artıq bir azərbaycanlının belə yaşamadığı 
Ermənistanda da rast gəlmək mümkündür. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 250 min azərbaycanlı 
1988-1989-cu illərdə məcburi şəkildə Ermənistandan deportasiya edilib.4 

Kembric Lüğətində “mənimsəmə” termininə aşağıdakı təriflər verilir:
- Adətən nəyinsə icazəsiz olaraq şəxsi istifadə üçün götürülməsi aktı;
- Üzvü olmadığın qrupa və ya mədəniyyətə aid ideya, adət, üslubun götürülməsi və 

şəxsi istifadəsi aktı;
- Başqa birinə məxsus nəyinsə götürülməsi aktı.5 
Bu hesabat Azərbaycana məxsus mədəniyyət və irsin Ermənistan tərəfindən 

mənimsənilməsinin müxtəlif aspektlərini özündə birləşdirir. Hesabat Qarabağ regionunun 
artifakt və mədəni irsinin talan edilməsindən başlayaraq sonrakı bölmələrdə  Ermənistanın 
Azərbaycana məxsus mədəni və dini abidələri “erməniləşdirməsi” və “farslaşdırması” yolu 
ilə saxtalaşdırması siyasətinə nəzər salacaq. Hesabat həmçinin Azərbaycanın əvvəllər işğal 
altında olmuş ərazilərində, o cümlədən keçmişdə və hazırda indiki Ermənistan ərazisində 
Azərbaycana məxsus mədəni və tarixi irsin mənimsənilməsi istiqamətində yürüdülən siyasətin 
müxtəlif yollarını təhlil edəcək.

1  Karabakh.Org (2020), “Erməni işğalı nəticəsində Azərbaycan mədəniyyətinə vurulan ziyanlar”: https://karabakh.org/conflict/
aggression/damages-to-azerbaijani-culture-as-a-result-of-armenian-occupation/ 
(Daxil olunub: 28 aprel 2021).
2  K. İsmayılov, A. Balayev (2020), Azərbaycanın tarixi-mədəniyyət abidələrinə qarşı erməni terroru, 97.
3 AzeMedia (2021), “Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı artefaktların təhqir və talan edilməsinə dair yeni hesabat 
hazırlanıb”:  https://aze.media/desecration-and-looting-of-historic-artefacts-during-armenian-occupation-of-nagorno-karabakh-
highlighted-in-new-report/ (Daxil olunub: 28 aprel 2021).
4  Azərbaycanın Respublikasının Los-Ancelesdəki Baş Konsulluğu (2021), “Ermənistan tərəfdən Azərbaycan torpaqlarının etnik 
təmizlənməsi”: https://www.azconsulatela.org/Azerbaijan/Karabakh-Occupation-Ethnic-Cleansing/Ethnic-Cleansing-of-Azerbaijani-Lands-
by-Armenia (Daxil olunub: 2 may 2021).
5  Kembric Lüğəti (2021), “İngilis dilində “mənimsəmə” sözünün mənası”: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
appropriation (Daxil olunub: 2 may 2021).
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Qarabağın tarixi və mədəni irsinin talan edilməsi
Muzeylər	və	mədəniyyət	abidələrinin	talan	edilməsi

İşğal edilmiş ərazilərimizdə dağıdılmış 22 muzeydən ən böyüyü Kəlbəcər rayonunda 
yerləşən Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyi olub. Bu muzeydə nadir ağac və bitki növlərinə 
aid nümunələr (regionun özündə 40 min növ mövcuddur), mineral və daş nümunələri 
olan stendlər(Kəlbəcər bu baxımdan zəngin yataqlara malikdir), qədim sikkələrdən ibarət 
bənzərsiz kolleksiya və qədim qəbir daşlarından ibarət zəngin kolleksiya qorunub.1 Muzeydə 
13 min qiymətli və nadir eksponat saxlanılıb.2 Laçın rayonunda yerləşən Tarix və Diyarşünaslıq 
Muzeyi yerlə yeksan edilib və 5 min tarixi eksponat Ermənistana aparılıb, həmçinin muzeydə 
olan gümüş əl çantası Londonda “Sotheby`s” auksionunda 80 min ABŞ dollarına satılıb.3

Kəlbəcər rayonu Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyi işğaldan əvvəl və sonra 4 

Ağdam şəhərində 4 muzey olub. Onlardan ən unikalı Ağdam Çörək Muzeyidir. Bu, Sovet 
İttifaqında yeganə, dünyada isə 2-ci belə muzeydir.5 Əl dəyirmanı, rəndə, qablar və digər 
vasitələrlə yanaşı muzeydə eramızdan əvvəl 7-ci əsrə aid kömürləşmiş buğda dənələri 
qorunub. Bütün şəhərlə birlikdə bu muzey də dağıdılıb və talan edilib.

1  Azərbaycan Milli Kitabxanası (2019), “Hər il mayın 18-i Azərbaycanda Muzey Günü kimi qeyd olunur”: http://www.anl.az/down/
meqale/bakrabochiy/2019/may/653218.htm (Daxil olunub: 2 may 2021).
2  Karabakh.Org (2020), “Erməni işğalı nəticəsində Azərbaycan mədəniyyətinə vurulan zərərlər”: https://karabakh.org/conflict/
aggression/damages-to-azerbaijani-culture-as-a-result-of-armenian-occupation/ 
(Daxil olunub: 28 aprel 2021).
3  Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi, “Mədəni irsə vurulan zərər”: https://mfa.gov.az/en/content/114/damage-to-cultural-
heritage (Daxil olunub: 2 may 2021).
4  SIA (2019), “Dədə yurdlarımızda dağıdılan muzeylərimiz”: https://sia.az/az/news/social/769046.html (Daxil olunub: 2 may 2021).
5  Azərbaycan Milli Kitabxanası (2019), “Hər il mayın 18-i Azərbaycanda Muzey Günü kimi qeyd olunur”: http://www.anl.az/down/
meqale/bakrabochiy/2019/may/653218.htm (Daxil olunub: 2 may 2021).
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Ağdam Çörək Muzeyi işğaldan əvvəl və sonra6

İşğal olunmuş ərazilərdə qalan və sonradan talan edilən digər muzeylər isə 3 mindən çox 
eksponatın saxlanıldığı Qubadlı Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyi və 6 mindən çox eksponata 
malik Zəngilan Tarix və Diyarşünaslıq muzeyidir.7

Şuşa şəhərinin özündə olan 8 muzey, 31 kitabxana və 8 tarixi mədəniyyət evləri dağıdılaraq 
yerlə yeksan edilib.8 Yazıçı Oven Vins özünün “Dağlıq Qarabağda urbisid” adlı məqaləsində 
yazır: “1992-ci ilin 9 mayında şəhər erməni qüvvələri tərəfindən zəbt edilən zaman azərbaycanlı 
əhali qaçdı, şəhəri isə talan edildikdən sonra yandırıldı. Qiymətləndirmələr bunu deməyə 
əsas verir ki, 2002-ci ilə kimi şəhərin 80 faizi hələ də dağıntılar altında qalmışdı.9 Mədəniyyət 
abidələrinin dağıdılması və talan edilməsi ilə yanaşı onların eksponatları müxtəlif ölkələrdə 
satışa çıxarılıb. Buna misal olaraq, Şuşa şəhərinin tanınmış şairəsi Xurşudbanu Natəvan, 
6  Wikimapia, “Çörək Muzeyi”: http://wikimapia.org/16812920/Bread-museum (Daxil olunub: 28 aprel 2021).
7  Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi (2017), “‘Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı məhv olmuş maddi və mənəvi mədəniyyət 
nümunələri, tarix və mədəniyyət abidələri haqqında təbliğat işləri’ adlı layihə həyata keçirilir”: http://culture.gov.az/az/umumi-xeberler/
dagliq-qarabag-munaqisesi-zamani-mehv-olmus-maddi-ve-menevi-medeniyyet-numuneleri-tarix-ve-medeniyyet-abideleri-haqqinda-
tebligat-isleri-adli-layihe-heyata-kecirilir (Daxil olunub: 2 may 2021). 
8  Karabakh.Org (2020), “Erməni işğalı nəticəsində Azərbaycan mədəniyyətinə vurulan zərərlər”:  https://karabakh.org/conflict/
aggression/damages-to-azerbaijani-culture-as-a-result-of-armenian-occupation/ 
(Daxil olunub: 28 aprel 2021). 
9  Failed Architecture (2015), “Dağlıq Qarabağda urbisid”: https://failedarchitecture.com/urbicide-in-nagorno-karabakh/ (Daxil olunub: 
28 aprel 2021). 



HESABAT | ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANLILARA MƏXSUS MƏDƏNİ VƏ TARİXİ İRSİ MƏNİMSƏMƏSİ

| 7 |

məşhur azərbaycanlı xanəndə və bəstəkar Bülbül və dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin  bürünc 
büstünün metal kimi Gürcüstanda satılması planlaşdırılıb və Azərbaycan hökuməti buna 
mane olaraq büstləri 500 min dollar qarşılığında geri alıb.10 Şuşa şəhərinin azad edilməsi ilə 
abidələr öz vətənlərinə qaytarılıblar.

İşğaldan azad edilmiş Şuşaya qaytarılmış Xurşudbanu Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin 
büstü. Zədələr və güllə izləri hələ də qalır.11 

Qarabağda azərbaycanlılara məxsus mədəniyyət abidələrinin talan edilməsi və 
mənimsənilməsi təkcə 30 illik işğal dövründə deyil, İkinci Qarabağ Müharibəsi və ondan 
sonra da həyata keçirilib. 2021-ci il fevralın 15-də Yerevandakı Aleksandr Tamanyan adına 
Milli Memarlıq Muzey-İnstitutunda 2020-ci il noyabrın 1-də Şuşa Xalça Muzeyindən 
qanunsuz olaraq çıxarılmış xalçalardan ibarət sərgi açılıb.12 Ümumilikdə, muzeydən 160 
xalça oğurlanıb, lakin onlardan 71-i sərgidə nümayiş olunub. Oğurlanmış ən qədim xalçanın 
350 yaşı var.13

10  Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi, “Mədəni irsə vurulan zərər”: https://mfa.gov.az/en/content/114/damage-to-cultural-
heritage (Daxil olunub: 2 may 2021).
11  Ezra Akner, (2021) Tvitter,  “Azərbaycan Prezidenti Şuşa şəhərinə səfər edərək şairə Natəvan, bəstəkar Hacıbəyov və ifaçı Bülbülün 
bərpa olunmuş büstlərinin açılışını edib. 1990-cı illərdə güllələnmiş büstlər metal kimi satılması üçün Gürcüstana göndərilib. Onlar büstləri 
geri satın aldılar, bərpa etdilər və evlərinə qaytardılar”: https://twitter.com/AcknerEzra/status/1350099693955665920 (Daxil olunub: 2 may 
2021). 
12 Armenpress (2021), “Şuşadakı Xalça muzeyinin eksponatları Yerevanda nümayiş etdiriləcək”: https://armenpress.am/rus/news/1043451.
html (Daxil olunub: 2 may 2021). 
13  Civilnet (2021), “Şuşa xalçaları: Yerevandakı xəzinə “: https://www.youtube.com/watch?v=-TRK0hVe1iQ 1:50 (Daxil olunub: 2 may 
2021). 
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Şuşadan oğurlanmış və Yerevana nümayiş olunan xalçaların sərgisindən14 

Azərbaycanı Kəlbəcər şəhərinin işğalçı qüvvələrdən azad edilməsi üçün verilən son tarixi 
noyabrın 15-dən 25-nə kimi 10 gün uzatdıqdan sonra ermənilər buna ağacların, evlərin və 
digər infrastrukturun talan edilməsi və yandırılması ilə qarşılıq verib. Bu müddətdə Xudavəng 
(Dadivanq) monastırından zənglər, ikonlar və hətta zınqırovlar çıxarılaraq aparılıb. Bütün 
bunlarla yanaşı onlar 800 yaşı olan freskanı monastırın divarından qopardıblar. Bununla bağlı 
erməni keşiş 2020-ci il dekabrın 3-də yayılmış videosunda deyir: “Burada qədim freska var idi, 
lakin noyabrın 25-nə kimi kilsənin aqibətinin necə olacağı, onlara, yoxsa bizə qalacağı məlum 
deyildi. Freskaların bərpası üzrə mütəxəssislər gəldilər və freskaları çıxarıb apardılar”.15

Yuxarıdakı şəkil: “Müqəddəs Nikolasın taxt-tacı” adlı freska16

14  Eyni mənbə.
15  WarGonzo (2020), “EKSKLÜZİV: Əlçatmaz Dadivank”: https://www.youtube.com/watch?v=UaAxu5Cineg 2:53 (Daxil olunub: 2 may 2021). 
16  Hellenic News of America (Amerikadan yunan xəbərləri) (2020), “Ermənistan haqda xatirələr: Dadivank monastırının Müqəddəs 
Nikolası”: https://hellenicnews.com/memories-of-armenia-st-nicholas-of-dadivank-monastery/ (Daxil olunub: 2 may 2021). 
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Aşağıdakı şəkil: Erməni keşiş vaxtilə freskanın yerləşdiyi divarın qarşısında 17

Xudavəng (Dadivanq) monastırından çıxarılmış ikonlar (14 noyabr 2020)18

Ermənilər Kəlbəcəri tərk etməyə hazırlaşarkən Xudavəng (Dadivanq) monastırından çıxarılmış 
lampa və zınqırovlar (14 noyabr 202019

17  WarGonzo (2020), “EKSKLÜZİV: Əlçatmaz Dadivank”:  https://www.youtube.com/watch?v=UaAxu5Cineg 2:54 (Daxil olunub: 2 may 2021). 
18  Xristianlıq bu gün (2020), “Ermənilər evləri yandırdı, azərbaycanlılar kilsələri qoruyacaqmı?”: https://www.christianitytoday.com/
news/2020/november/armenian-churches-nagorno-karabakh-azerbaijan-dadivank.html (Daxil olunub: 28 aprel 2021). 
19  Eyni mənbə.
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Qanunsuz	arxeoloji	qazıntılar	

Əvvəllər işğal altında olmuş torpaqlarda arxeoloji qazıntıların sayı, 7-si dünya əhəmiyyətli 
olmaqla 200-ü keçmişdi.20 Azərbaycan arxeoloqlarının on illər boyunca apardıqları arxeoloji 
qazıntılar nəticəsində Qarabağ ərazisində paleolit dövrünə aid Azıx, Tağlar, Zar mağara 
düşərgələri, eneolit dövrünə aid Çalağantəpə, Leylatəpə və s. abidələr, ilk tunc dövrünə 
aid Xankəndi, Üçoğlan, Göytəpə, Qarahacılı abidələri, orta tunc və son tunc dövrlərinə aid 
Üzərliktəpə, Xocalı, Dovşanlı, Axmaxı, Sırxavənd, Sarıçoban, Qarabulaq abidələri, habelə antik 
və ilk orta əsrlər dövrlərinə aid Govurqala və digər çoxsaylı abidələr aşkar edilib.21

İşğal boyunca Ermənistan Xocavənd, Ağdam, Xocalı, Şuşa və Xankəndi də daxil olmaqla 
Azərbaycan torpaqlarında qanunsuz arxeoloji qazıntılar aparıb. 2002-ci ildən etibarən isə 
Azıx mağarasında (paleolit dövrünə aid insan məskəni kimi tanınır) qazıntı işləri İspaniya, 
Böyük Britaniya və Niderlanddan olan xarici ekspertlərin iştirakı ilə həyata keçirilib.22 Bundan 
əvvəl mağara döyüş sursatlarının saxlanması və hərbiçilərin döyüş poliqonu kimi istifadə 
olunub.23 Qanunsuz qazıntı işlər zamanı elmi əhəmiyyətə malik çoxsaylı materiallar aşkar 
edilərək Ermənistan və Qərb ölkələrində yerləşən muzeylərə daşınıb.

Azıx mağarasında qanunsuz qazıntı işləri. Aşağı sırada, ortadakı şəkil mağara divarlarına aerozol 
rənglə erməni adlarının yazılması dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidəyə qarşı törədilən vandalizmin 

göstəricisidir.24

20  Karabakh.Org (2020), “Ermənistan işğalı nəticəsində Azərbaycan mədəniyyətinə vurulan zərərlər”: https://karabakh.org/conflict/
aggression/damages-to-azerbaijani-culture-as-a-result-of-armenian-occupation/ 
(Daxil olunub: 28 aprel 2021). 
21  Sputnik (2020), “Bəşərin beşiyinə uzanan qara əllər: orada kəşfiyyat aparmaq ən böyük cinayətdir”,: https://sputnik.az/
culture/20201101/425353732/isqal-altinda-olan-erazilerde-tarixi-abideler.html (Daxil olunub: 28 aprel 2021). 
22  APA (2017), “Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarda qanunsuz arxeoloji qazıntılarla bağlı YUNESKO-ya müraciət edəcək”: https://apa.
az/en/nagorno_garabagh/xeber_azerbaijan_to_raise_issue_at_unesco_over_-256668 (Daxil olunub: 28 aprel 2021). 
23  Azərbaycan Memarlar İttifaqı (2020), “Azərbaycan Memarlar İttifaqı üzvlərinin beynəlxalq irs təşkilatlarına MÜRACİƏTİ”: http://www.
uaa.az/index.php/en/news-mm-en/union-a-mm-en/857-appeal-of-members-of-the-union-of-architects-of-azerbaijan-to-the-world-
heritage-organizations (Daxil olunub: 28 April 2021). 
24  Trend Xəbər Agentliyi (2020), “Azərbaycan Azıx Mağarasında qanusuz arxeoloji qazıntıların hüquqi qiymələndirilməsinin vacibliyini 
bəyan edib(FOTO)”:  https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3333266.html (Daxil olunub: 28 aprel 2021). 
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Qanunsuz qazıntı işləri həmçinin Hamlet Petrosyanın başçılığı ilə Ermənistan Elmlər 
Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu tərəfindən Ağdam rayonunun Şahbulaq 
qalası yaxınlığında həyata keçirilib və 2020-ci ilin iyuluna kimi 14 il davam edib.25 Burada da 
aşkar edilmiş bütün artefaktlar qanunsuz olaraq Ermənistana göndərilib.

Ağdamda qanunsuz qazıntı işləri26

Xocavənd rayonunun Tuğ və Tağlar kəndləri arasında yerləşən Tağlar mağara düşərgəsi 
Qafqaz və Orta Şərqdə paleolit dövrünə mağara düşərgəsində tapılmış alətlər zəngin tarixə 
malikdir və daha sonralar tapılmış əmək alətlərinin mənşəyini öyrənməyə imkan verir.27 Xarici 
ölkələrdən gəlmiş mütəxəssislərin iştirakı ilə bu mağarada da aparılmış qanunsuz qazıntı 
işləri zamanı minlərlə nümunələr aşkar edilərək talanıb və xaricə çıxarılıb.28 

Xudavəng (Dadivang) monastırı da Ermənistan tərəfdən qanunsuz qazıntı işlərinə məruz 
qalıb. Ermənistan tərəfi özü etiraf edib ki, 2007-ci ildə aparılmış ilkin qazıntılar zamanı 
Ermənistan xristian ənənələrinə xas olmayan türbə aşkar edilib.29 Dəyərli qalıqlar yenə də 
monastırın erməni abbatlığı tərəfindən müsadirə edilib. Növbəti qazıntı işləri 2017-ci ildə 
25  Azernews (2020), “Azərbaycanlı arxeoloqlar Ermənistanın apardığı qanunsuz qazıntı işləri ilə bağlı prokurorluğa müraciət edib”: 
https://www.azernews.az/karabakh/172814.html (Daxil olunub: 2 may 2021). 
26  Azvision (2017), “Ermənistan işğal olunmuş Ağdam şəhərində qanunsuz arxeoloji qazıntılar həyata keçirir– FOTOLAR”: https://en.azvision.
az/news/70185/armenians-carry-out-illegal-excavations-in-occupied-aghdam-%E2%80%93-photos.html (Daxil olunub: 2 may 2021). 
27  APA (2021), “Oğurlanmış sümüklər, bir gecədə 200 məktub, torpağını azad edən əsgər”: https://apa.az/en/nagorno_garabagh/Stolen-
bones-200-letters-in-one-night-a-soldier-who-liberated-his-land-colorredREPORTAGE-FROM-TUGHcolor-colorredVIDEOcolor-339280 
(Daxil olunub: 2 may 2021). 
28  Eyni mənbə.
29  Armenpress (2017), “Artsaxın Dadivank monastırında arxeoloji qazıntılar maraqlı tapıntılar vəd edir”: https://armenpress.am/eng/
news/903274/archeological-excavations-in-artsakh%E2%80%99s-dadivank-monastery-promise-interesting-discoveries.html (Daxil 
olunub: 2 may 2021). 
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monastır kompleksinin kiçik kümbəzli kilsəsinin bərpası çərçivəsində 10 günlük ekspedisiya 
zamanı həyata keçirilib.30

Xudavəngdə qanunsuz qazıntı işləri31

Qarabağ bölgəsinin işğalı zamanı Ermənistanın apardığı çoxsaylı “arxeoloji qazıntılar” bu 
hesabatın giriş hissəsində “mənimsəmə“ terminin tərifində qeyd olunan bütün əlamətləri 
özündə əks etdirir. Şübhəsiz ki, bu cür qazıntı işlərinin əsas məqsədi bu tarixi yerlərdə 
Azərbaycana məxsus izlərin silinməsi və dəyişdirilməsidir. 

Ümumilikdə, Ermənistan tərəfdən icra edilən və bu bölmədə qeyd etdiyimiz bütün bu 
aktlar Azərbaycanın Qarabağdakı tarixi və mədəni irsinin mənimsənilməsi siyasətinin tərkib 
hissəsidir və  “Silahlı münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin qorunması”na dair 1954-cu 
ildə qəbul edilmiş Haaqa Konvensiyasının (Mədəni Dəyərlər Konvensiyası), 1992-ci ildə 
qəbul edilmiş “Arxeoloji irsin qorunması”na dair Avropa Konvensiyasının və 1972-ci ildə 
qəbul edilmiş “Dünya mədəni və təbii irsinin qorunması”na dair YUNESKO konvensiyasının 
pozulması deməkdir.32

30  Armedia (2017), “Dadivankda arxeoloji qazıntılar başlayıb”: https://armedia.am/eng/news/51345/archaeological-excavations-of-
dadivank-kick-off.html (Daxil olunub: 2 may 2021). 
31  Eyni mənbə.
32 BMT İnsan Haqları üzrə Ali Komissarının Ofisi, “Mədəni irsin qəsdən məhv edilməsinin öyrəniləməsinə dair Azərbaycanın verdiyi məlumat”: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CulturalRights/DestructionHeritage/States/Azerbaijan.pdf (Daxil olunub: 2 may 2021). 
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Xüsusilə, qeyd edilməlidir ki, Haaqa Konvensiyasının II Protokolunun 9-cu maddəsinə əsasən,  
işğalçı tərəf işğal etdiyi ərazilərə münasibətdə mədəni dəyərlərin qeyri-qanuni ixracını, başqa 
yollarla çıxarılmasını və ya mülkiyyət hüququnun dəyişdirilməsini, istənilən arxeoloji qazıntının 
aparılmasını,  mədəni, tarixi və ya elmi dəlilləri gizlətmək və ya məhv etmək məqsədilə mədəni 
dəyərdən istifadə şəklinin dəyişdirilməsi və ya hər hansı digər dəyişikliyi qadağan etməli 
və qarşısını almalıdır.33 Eyni zamanda YUNESKO-nun “Mədəni dəyərlərin qanunsuz olaraq 
ölkəyə gətirilməsi, ölkədən çıxarılması və mülkiyyət hüququnun qanunsuz olaraq başqasına 
verilməsinin qadağan olunması və qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlər” haqqında 
1970-ci il Konvensiyası və  Beynəlxalq Xüsusi Hüququ Unifikasiya İnstitutunun (YUNİDRUA) 
1995-ci ilə qəbul olunmuş “Oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış mədəniyyət sərvətləri 
haqqında” konvensiyasına əsasən, erməni işğalçı qüvvələrinin törətdikləri əməllər beynəlxalq 
cinayət qanunlarına əsasən müharibə cinayətləri hesab olunur.34

Azərbaycanın səlahiyyətli orqanları müxtəlif vaxtlarda işğal edilmiş Azərbaycan 
torpaqlarında mədəni irsin qorunması ilə bağlı tədbirlər görməsi üçün YUNESKO-ya müraciət 
edib. Buna misal olaraq, 2018-ci ildə Azərbaycan Memarlar İttifaqı YUNESKO, Abidələrin və 
tarixi yerlərin mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Şura (İCOMOS), Mədəni dəyərlərin qorunması və 
bərpası üzrə beynəlxalq Araşdırma Mərkəzi (ICCROM) və mədəni irsin qorunması ilə məşğul 
olan digər beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək Azərbaycanın memarlıq irsinə qarşı 
Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən qəbuledilməz  vandalizmin qınanmasını tələb edib.35

33  AR Xarici İşlər Nazirliyi, “Mədəni irsə vurulan zərər”: https://mfa.gov.az/en/content/114/damage-to-cultural-heritage (Daxil olunub: 2 
may 2021).
34  Azərbaycan Memarlar İttifaqı (2020), “Azərbaycan Memarlar İttifaqı üzvlərinin beynəlxalq irs təşkilatlarına MÜRACİƏTİ”: http://www.
uaa.az/index.php/en/news-mm-en/union-a-mm-en/857-appeal-of-members-of-the-union-of-architects-of-azerbaijan-to-the-world-
heritage-organizations (Daxil olunub: 28 aprel 2021). 
35  AzStudies Toplusu (2020), “Azərbaycanın mədəni irsinin məhv edilməsinin sənədləşdirilməsi”: https://azstudies-editor.medium.com/
documenting-destruction-of-azerbaijani-cultural-heritage-c08238e67c48 (Daxil olunub: 2 may 2021). 
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Azərbaycan abidələrinin saxtalaşdırılması 
Abidələrin	“erməniləşdirilməsi”

Əvvəllər işğal altında olmuş Azərbaycan torpaqlarına Azərbaycana məxsus  abidələrin 
məhv edilməsi və saxtalaşdırılması Ermənistanın işğalı möhkəmləndirmək siyasətinin 
tərkib hissəsi olub. Azərbaycanın Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz 
Qurbanlının açıqlamasına əsasən, Qarabağ regionunda Azərbaycana məxsus 403 ədəd tarixi 
və dini abidə (67 məscid, 144 kilsə, 192 ziyarətgah və 900-dən çox qəbiristanlıq) mövcud 
olub.36 Bütün bunlar Qarabağ bölgəsinin Azərbaycana məxsus olduğunu sübut etdiyi üçün 
Ermənistanın onları məhv etməyə çalışması təəccüb doğurmur. Təəssüf ki, eyni hal indiki 
Ermənistan ərazisində yerləşən Azərbaycan abidələri ilə bağlı da baş verir. Bir çox hallarda 
Azərbaycan irsinə məxsus abidələr məhv edilib, abidəni sökmək mümkün olmadıqda isə 
divarlarına erməni yazıları quraşdırılıb. Buna misal olaraq, Zəngəzurun  Urud kəndində (İndiki 
Ermənistanda Yervand) qəbiristanlıq tamamilə məhv edilib. 

Bundan əlavə, Türk dövləti olan Qaraqoyunlular zamanı Cəfərabadda (1920-ci ildən 
Ermənistan ərazisidir, hazırda Argavang adlanır) tikilmiş türbənin Azərbaycan aid olmadığı 
iddia edilir. Bu iddialar səsləndirilərkən abidənin Naxçıvanda Möminə Xatun və Yusif ibn 
Küseyr türbələri ilə bənzərliyi, onun Əcəmi ibn Əbu Bəkrin Naxçıvan memarlıq məktəbinə 
məxsus olmasına dair faktlar, həmçinin kümbəzin altında  22 metrlik friz kəmərinin üstündə 
qalın hərflərlə yazılmış ərəb hərfləri nəzərə alınmayıb.

 

  
Pir Hüseyn məqbərəsi 37 

Eyni aqibəti Zəngəzurda Səlim keçidində dəniz səviyyəsindən 2410 metr hündürlükdə 
yerləşən və  Elxanilər hökmdarı Əbu Səid tərəfindən inşa edilmiş karvansara da yaşayıb. 
36  Azərtac(2020), “Azərbaycanın tarixi və dini abidələrinə qarşı erməni vandalizmi”: https://azertag.az/en/xeber/Armenian_vandalism_
against_historical_and_religious_monuments_of_Azerbaijan-1608221 (Daxil olunub: 2 may 2021). 
37  Advisor.Travel (n.d.), “Pir Hüseyn türbəsi (İrəvan)”: https://az.advisor.travel/poi/Pir-Huseyin-turbsi-Irvan-23242 (Daxil olunub: 2 may 
2021). 
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Bu ərazilər tarixi Azərbaycan torpaqları olub, lakin 1920-ci ildə Ermənistan tərəfindən ilhaq 
edilib. Hazırda bu bölgə Ermənistanın Sisyan inzibati ərazisinə daxildir. Abidənin tarixi ilk 
dəfə Lazarev İnstitutunun müəllimi  Kuçuk İonnassov və daha sonra erməni akademik 
Varazdat Harutyunyan tərəfindən saxtalaşdırılıb. Abidədə daşların şəkli, kəsilmə texnikası və 
yazıların paleoqrafik göstəricilərinin Zəngilanın Məmmədbəyli kəndində yerləşən Yəhya ibn 
Məhəmməd türbəsinin girişindəki yazıya bənzərliyi onun Azərbaycan memarlığına məxsus 
olmasını sübut edən faktlardan bir hissəsidir. Kənd İpək Yolunun üzərində yerləşir. Abidə ilə 
bağlı həmçinin Azərbaycanın Qarabağ Memarlıq Məktəbinin qurucusu və memarı Əli Məcd-
əd Dinin də adı çəkilir. Memarlıq xüsusiyyətləri karvansaranın, o cümlədən Araz çayı boyunca 
Azərbaycandan keçərək Avropa ölkələri ilə Orta Şərqi birləşdirən İpək yolu üzərində yerləşən 
bütün tikililərin Əli Məcd-əd Dinə məxsus olduğunu deməyə əsas verir.38

Xaçındərbətli türbəsi- Azərbaycanın Ağdam rayonunun Xaçıntürbətli kəndində yerləşən 
bu türbə də saxtalaşdırma siyasətinin qurbanı olub. Türbə 1314-cü ildə ustad Şahbənzər 
tərəfindən Musa oğlu Kutlunun məzarı üzərində tikilib  və Azərbaycana məxsus orta əsr 
memarlıq abidəsi hesab edilir.39 Erməni mənbələrinə iddia edir ki,  abidənin müəllifi Şahik adlı 
memardır. Onlar bu memarın müəllifi olduğu Yerevan yaxınlığındakı Yeghvard kilsəsi ilə türbə 
arasında relyef təsvirlərindəki bənzərlikləri əsas gətirərək bu qənaətə gəliblər. Lakin reallıqda 
hər iki abidə bir-birindən tamamilə fərqlidir. 

 
Xaçındərbətli türbəsi40  

Laçın rayonunun Cicimli, Xocalı rayonunun Xocalı, Ağdam rayonunun qızıl Kəngərli 
və Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas kəndində XIV-XV əsrə aid türbələr, həmçinin Qubadlı 
rayonunun Dəmirçilər kəndində yerləşən XV-XVI əsrə aid türbə əsasız olaraq Ermənistan irsi 
kimi təqdim edilib.41

 

38  ErevanGala500 (2000), “S.Karapetyanın “Dağlıq Qarabağ zonasında erməni mədəniyyət abidələri” kitabında saxtalaşdırlma”: https://
erevangala500.com/page/253.html (Daxil olunub: 26 aprel 2021). 
39  DBpedia, “Xaçındərbətli kəndindəki türbə”: https://dbpedia.org/page/Khachin-Turbatli_Mausoleum (Daxil olunub: 27 aprel 2021).
40  Mapio.net, “Xaçındərbətli türbəsi”: https://mapio.net/wiki/Q4273802-en/ (Daxil olunub: 27 aprel 2021).
41  “Artsaxda erməni memarlığının islam abidələri”, s.15-25, http://www.raa-am.com/raa/pdf_files/148.pdf 
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Laçın rayonu Cicimli kəndi yaxınlığında türbə42 

Şuşa şəhərində yerləşən Mamay məscidi də “erməniləşdirmə” siyasətinə məruz qalıb.43 
Orada islam dininə aid xatirə lövhəsi çıxarılıb və yerinə Erməni xaçı yerləşdirilib. Aşağıdakı 
fotoda Mamay bulağının məruz qaldığı dəyişikliklər əks olunub.44 Bu hal müsəlman aləminə 
məxsus irsin xristian irsinə çevrilərək mənimsənilməsini göstərir. 

Şuşa şəhəri, Mamay bulağı işğaldan əvvəl və sonra45

42  Karabakh.org (2020), “Laçın rayonu”: https://karabakh.org/conflict/occupied-districts/lachin-district/ (Daxil olunub: 27 aprel 2021).
43  Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi (2020), “Mamay Məscidi”: http://mct.gov.az/en/common-news/13355 (Daxil olunub: 26 
aprel 2021).
44  Nəsimi Ağayev (2020), “Ermənistan: Mədəni soyqırımı, inkar və yalan”: https://medium.com/@nasimiaghayev/armenia-cultural-
genocide-denial-and-deception-7a1051929ffe (Daxil olunub: 26 aprel 2021). 
45  Eyni mənbə. 
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Mamay məscidi 46

Bu fakt bir daha sübut edir ki, erməni milliyyətçiləri tarixin müxtəlif mərhələlərində 
Ermənistana məxsus olmayan irsə qarşı iddia irəli sürüblər. XX əsr boyunca erməni milliyyətçiləri 
tədricən və məqsədli şəkildə Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirib, azərbaycanlıları öldürüb, 
yaxud həmin torpaqlardan qovub və tarixi abidələri ya məhv edib, ya da oğurlayıb. Ermənilərin 
Azərbaycan torpaqlarında apardıqları dağıntılar düzəlməz vəziyyətdədir və əksəriyyəti də 
talan edilib. Beynəlxalq ictimaiyyətin bu barədə məlumatlandırılması çox vacibdir. Belə ki, 
əksər Qərb məqalə və hesabatlarında Qarabağ ərazisində yalnız  erməni irsinin məhv edilməsi 
hesab edilir və ya buna geniş potensial olduğu iddia olunur. 

İrsin	təhrif	olunması

Artıq geridə qalmış münaqişə tarixi boyunca Ermənistan tərəfi münaqişənin mahiyyətini 
bilərəkdən müsəlman və xristianlar arasında əbədi ədavətin nəticəsi kimi təqdim edib. Bu 
yanaşma Ermənistan hökumətinin həm əvvəllər işğal altında olmuş Azərbaycan torpaqlarında, 
həm Ermənistanın öz ərazisində yerləşən islam irsinə münasibətinin göstəricisidir. 
Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyası bu yaxınlarda Qarabağ bölgəsində yerləşən 67 dini 
46  Tural Gəncəli (2019), “İnanılmazdır! Azərbaycanın Şuşa şəhərindəki tarixi Mamay məscidi  işğalçı qüvvələr tərəfindən biabırçı 
şəkildə kilsəyə çevrilib. Məscidin tarixini gizlətmək məqsədilə hətta divardakı xatirə lövhəsi də dəyişdirilib. VANDALİZMƏ son 
qoyulmalıdır! Azərbaycan DQ bölgəsində Azərbaycana məxsus irs sahibinə qaytarılmalıdır”, Facebook: https://www.facebook.com/
photo/?fbid=10155919035261640&set=pcb.10155919035291640 (Daxil olunub: 2 may 2021).
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abidədən 63-nün məhv edildiyini və digər 4-nün 30 illik işğal müddətində ciddi zədə aldığını 
açıqlayıb. Bu abidələrdən əksəriyyəti Şuşa, Zəngilan və Fizuli rayonlarında yerləşir.47

Ermənistanın 30 il müddətində Azərbaycana məxsus islam abidələrinə qarşı apardığı siyasət  
3 formada təsnifatlandırılır: tamamilə məhvetmə, təhqir etmə və başqa bir mədəniyyətə aid 
etməklə mədəni silinmə (daha dəqiq desək, “Farslaşdırma”).  Sonuncu məsələ ilə bağlı bu 
bölmənin sonunda geniş bəhs olunacaq. Böyük məscidlər tamamilə dağıdılmasa da, orada dua 
etməyə icazə verilməyib. Kiçik məscidlər və digər mədəniyyət abidələri isə ya məhv edilib, ya 
təhqir edilib, ya da baxımsız vəziyyətə salınıb. İlkin qiymətləndirmələrə əsasən, təkcə Şuşada 
11 məscid məhv edilib. Onlardan biri aşağıda şəkli yerləşdirilmiş Aşağı Gövhərağa məscididir. 
Bütün tikilinin yalnız iki minarəsi salamat qalıb. Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi olan Şuşa 
şəhərində XIX əsrdə 17 məscid yerləşib. Hərbi əməliyyatlardan dərhal sonra Şuşadakı dini 
abidələr, o cümlədən XIX əsrə aid Yuxarı və Aşağı Gövhərağa məscidləri mədrəsələri ilə 
birlikdə dağıdılıb, yandırılıb və qarət edilib. Yalnız Aşağı Gövhərağa məscidinin divarlarına 
toxunmayıblar. 

İşğaldan əvvəl Aşağı Gövhərağa məscidi48

47  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (2020), “Könlüm keçir Qarabağdan…”: http://www.science.gov.az/news/open/14939 (Daxil 
olunub: 26 aprel 2021).
48  AzStudies Toplusu (2020), “Azərbaycana məxsus mədəni irsin məhvinin sənədləşdirilməsi”: https://azstudies-editor.medium.com/
documenting-destruction-of-azerbaijani-cultural-heritage-16cff8f3648b  (Daxil olunub: 26 aprel 2021).
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Şuşanın azad edilməsindən sonra Aşağı Gövhərağa məscidi, 14 yanvar, 202149

Hər iki Qarabağ müharibəsini işıqlandıran fotoqraf Reza Diqqəti yeni azad edilmiş ərazilərdə 
mədəniyyət abidələrinin məhvini davamlı olaraq lentə alıb. Növbəti şəkil Qubadlı və Fizulinin 
Alxanlı kəndindən olmuş məscidlərdən geri qalanlardır. 

49  REZA Photography (2021), “Azərbaycanın mədəniyyət incisi olan Şuşada çox sayda sənətkar yaşayıb və yaradıb. Orta əsrdə daş 
memarlığına aid şah əsəri. 28 illik işğal nəticəsində əksəriyyəti məhv edilib. Aşağı Gövhərağa məscidi tamamilə məhvedilmədən xilas olmuş 
2 məsciddən biridir. #karabakh”, Tvitter: https://twitter.com/REZAphotography/status/1349652626242220033 (Daxil olunub: 2 may 2021).
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Füzulinin Alxanlı kəndindəki məscid, 202150

2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-a kimi Azərbaycanın həyata keçirdiyi əks hücum 
əməliyyatları zamanı media daha çox guya Azərbaycanın bilərəkdən erməni kilsələrini hədəfə 
almasına dair Ermənistan tərəfinin iddialarını işıqlandırıb.51 Bir sıra ölkələr işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə xristian mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və qorunmasına dair narahatlıqlarını 
ifadə ediblər. YUNESKO da xristian abidələrinin məhvindən narahat olduğuna dair mövqeyini 
bəyan edib. 

Lakin bununla yanaşı Azərbaycan tərəfinin erməni işğalı müddətində YUNESKO-ya 
etdiyi davamlı çağırışlar görməzdən gəlinib. Azərbaycanın öz sərhədlərindən kənarda dini 
abidələrin, o cümlədən Vatikandakı katakombaların, Fransadakı Romanesk kilsələrinin 

50  REZA Photography (2020), “Bu məscid tövləyə çevrilib. Erməni qüvvələri müsəlman ibadət yerləri ilə bu şəkildə davranıb. Şuşanın azad 
edilməsinin elan olunmasından sonra Bakıda Rus Pravoslav Kilsəsinin zəngləri bunu qeyd etmək üçün çalınır. Dünyəvi Azərbaycan budur.  
#Karabakh”, Tvitter: https://twitter.com/REZAphotography/status/1325745516588752896  (Daxil olunub: 2 may 2021).
51  BBC (2020), “Dağlıq Qarabağ: Ermənistan Azərbaycanı kilsələri hədəf almaqda günahlandırır“: https://www.bbc.com/news/world-
europe-54465172 (Daxil olunub: 4 may 2021).
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və Strasburqdakı kilsədə pəncərələrin bərpası istiqamətindəki töhfələrinə Qərb mediası 
tərəfindən göz yumulub.52 Bu arada Azərbaycanın paytaxtının mərkəzində erməni kilsəsinin 
bərpası və qorunması da nəzərdən qaçmamalıdır. Bununla yanaşı, Bakıdakı Roma Katolik 
Kilsəsi Azərbaycan hökumətinin bağışladığı ərazidə tikilib, həmçinin qədim sinaqoqlar bərpa 
edilərək yenidən açılıb və Bakıda yeni yəhudi məktəbi inşa edilib.53 

     

 Bakının mərkəzində yerləşən erməni kilsəsi54

Bu hesabatın əslində göstərmək istədiyi odur ki, Azərbaycana məxsus dini və mədəni irsə 
isə Ermənistan hökuməti tərəfindən başqa şəkildə münasibət bəslənib. Azərbaycan abidələrini 
məhv etməklə yanaşı irsin bir hissəsinin də Azərbaycanın bu ərazilərdəki varlığını inkar etmək 
məqsədi ilə qəsdən başqa xalqlara aid olduğu göstərilirdi. Ermənistan hökumətinin 30 ilə 
yaxın işğal tarixində davam etdirdiyi bu tendensiya barədə aşağıda daha ətraflı qeyd olunub. 

Guya bəzi bərpa işlərinin aparıldığı Yuxarı Gövhərağa məscidi qəsdən İran mədəni iris 
kimi təqdim edilib. Bu “layihə” Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qurulmuş qanunsuz 
rejim tərəfindən Ermənistanın Şərq Tarixi İrsinin Dirçəlişi Fondunun və Ermənistanın İnkişaf 
Təşəbbüsləri ilə birgə həyata keçirilib. Abidələr və Tarixi Yerlər üzrə Beynəlxalq Şuranın 
Ermənistan və İranda yerləşən ofisləri də bu layihəyə cəlb olunub. Bununla yanaşı, məscidi 
İran tarixinin bir hissəsi kimi təqdim etmək məqsədi ilə İran İslam Respublikasından olan 
xüsusi memarlıq firması  “Part Saman Cahan” şirkəti  da abidənin bərpası işlərində iştirak 
edib.55 Yerli əhalidən ibarət bəzi qruplar bu bölgədə artıq müsəlmanların yaşamadığını 
və  heç kəsin məsciddə dua etməyəcəyini əsas gətirərək hökumətin məscidin bərpasına 
lüzumsuz pul xərcləməsinə və “layihə”nin əleyhinə çıxıblar. Yalnız bərpa işlərinin xaricdən 

52  Mehriban Əliyeva (2015), “Bioqrafiya”: https://mehriban-aliyeva.az/site/biography (Daxil olunub: 4 may 2021).
53  The Washington Times (2020), “Azərbaycan hər yerdə xristian binalarını bərpa edib”: https://www.washingtontimes.com/news/2020/
dec/7/azerbaijan-has-restored-christian-buildings-everyw/ (Daxil olunub: 4 may 2021).
54  Nəsimi Ağayev (2020), “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinlə əlaqəsi yoxdur“ : https://medium.com/@nasimiaghayev/
armenia-azerbaijan-conflict-has-nothing-to-do-with-religion-ce2621ae868a  (Daxil olunub: 7 may 2021).
55  Ermənistan ictimai radiosu (2017), “IDeA Şuşadakı Yuxarı məscidin bərpasını dəstəkləyir”: https://en.armradio.am/2017/06/28/idea-
supports-restoration-of-upper-mosque-in-shushi/ (Daxil olunub: 4 may 2021).
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maliyyələşəcəyi məlum olduqdan sonra etiraz səsləri kəsilib.56 Ermənistan hökuməti və 
Azərbaycan torpaqlarında qurulmuş qanunsuz rejim bu fəaliyyəti müsəlman mədəniyyət 
irsinə göstərdikləri “hörmət” kimi qələmə verməyə çalışıblar. Saxtalaşdırma cəhdləri 
barədə Bricit Piquad və Mark Svenartonun “Memarlıq və münaqişədən öyrəndiklərimiz” 
adlı araşdırma yazılarında bəhs olunur. Müəlliflər qeyd edirlər ki, işğal zamanı tarixi Şuşa 
şəhərində Azərbaycan müsəlman irsi İran tərzində “yenilənib”.  Bundan əlavə, müəlliflər yazır 
ki, istər erməni, istər azərbaycanlılara məxsus yerli evlərin təmiz “erməni üslubunda” bərpası 
cəhdləri şəhərə erməni kimliyi vermək səylərinin bariz təzahürüdür.57

Yuxarı Gövhərağa məscidi 1883-1884-cü illərdə Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın qızı 
Gövhərağanın tapşırığı ilə Kərbalayi Səfixan Sultanhüseyn oğlu Qarabaği tərəfindən inşa 
edilib.58 Bu fakt o dövrün rəsmi sənədlərində də öz əksini tapıb. Məscid Gövhərağanın ianələri 
hesabına tikilib.59

Yuxarı Gövhərağa məscidi60

Ağdamdakı Cümə məscidi isə təhqir edilərək donuzxana kimi istifadə olunub.  Üstəlik, bir 
zamanlar müsəlmanların namaz qıldığı məscidin divarına təhqiramiz yazılar yazılıb. Ermənistan 

56  Jam News (2019), “Qarabağ erməniləri məscidi niyə bərpa edir?”: https://jam-news.net/why-are-karabakh-armenians-restoring-a-
mosque/ (Daxil olunub: 5 may 2021).
57  Bricit Piquard, Mark Svenarton (2011), “Memarlıq və münaqişədən öyrəndiklərimiz”, The Journal of Architecture 16:1, 1-13, DOI: 
10.1080/13602365.2011.557897
58  AR Mədəniyyət Nazirliyi (2020), “‘Yuxarı Gövhərağa məscidi”: http://mct.gov.az/en/common-news/13256 (Daxil olunub: 5 may 2021).
59  K. İmranlı, (2007), Azərbaycana qarşı müharibə: Mədəni irsin hədəf alınması, (Bakı: Xarici İşlər Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu), 25.
60  AzStudies Toplusu (2020), “Azərbaycanın mədəni irsinin məhv edilməsinin sənədləşdirilməsi”: https://azstudies-editor.medium.com/
documenting-destruction-of-azerbaijani-cultural-heritage-16cff8f3648b  (Daxil olunub: 26 aprel 2021).
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hökuməti bunu  aradan qaldırmaq üçün iş görməyib. Ermənistanın keçmiş Prezidenti Robert 
Köçəryanın Ağdamdakı Cümə məscidinin qarşısında dayanaraq çəkdirdiyi şəkil də hər kəsə 
məlumdur. Bu şəkildən həmin yazıları aydın şəkildə müşahidə etmək mümkündür.  Bütün 
şəhər yerlə yeksan edilsə də, məscid Ağdamda qalan yeganə tikilidir. Məscidin toxunulmaz 
qalmasının əsas məqsədinin erməni hərbçilərin məscidin minarələrindən müşahidə 
məntəqələri kimi istifadə etməsi ehtimal edilir. Bu məscidin də  “fars” irsi olaraq təqdim 
edilməsi planlaşdırlırdı.  Hətta çex fotoqraf Stefan Lohr Ağdam şəhərində dağıntılar olan 
bölgəyə səfər edərkən Cümə məscidinin qarşısından onun erməni və ingilis dillərində 1868-
70-ci illərdə tikilən fars məscidi olmasını əks etdirən lövhənin şəklini çəkib və paylaşıb.61

Ermənistanın keçmiş Prezidenti Robert Köçəryan Ağdamdakı Cümə məscidinin qarşısında62

 
Ağdamda Cümə məscidinin içərisi63

61  Azadlıq radiosu Avropa (2020), “Heç kəsin torpağı: Azərbaycanın kabus şəhəri Ağdam işğaldan əvvəl”: https://www.rferl.org/a/inside-
agdam-the-ghost-city-of-the-caucasus-after-1990s-conflict/30966555.html (Daxil olunub: 2 may 2021). 
62  Qəzənfər Məmmədov (2020), “Ermənistanın keçmiş prezidenti R.Köçəryan 1993-cü ildə işğal olunmuş və etnim təmizləməyə məruz 
qalmış Ağdam şəhərindəki Cümə məscidinin önündə. Divarlarında yazılmış islam dininə qarşı təhqiredici ifadələrə baxın. Bu məscid erməni 
işğalı zamanı inək və donuz saxlanan tövləyə çevrilib. @UNESCO”, Tvitter: https://twitter.com/_Gazanfar_/status/1343574461983940610  
(Daxil olunub: 7 may 2021).
63  ANews (2020), “Ermənistan işğal olunmuş Qarabağda Ağdam Cümə məscidini donuz saxlanan yerə çevirib”: https://www.anews.com.
tr/gallery/world/armenians-convert-aghdam-jamia-mosque-into-pigsty-in-occupied-karabakh/4 (Daxil olunub: 4 may 2021).
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Cumə məscidinin çölündə ingilis və erməni dilində onun fars mədəniyyətinə məxsus olduğunu 
göstərən lövhə64

1881-ci ildə Füzulidə tikilmiş Qarğabazar məscidi. Məscid 1993-cü ildə  
Füzulinin isalından sonra dağıdılıb.65

2010-cu ildə Ermənistan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən nəşr edilmiş qısa 
bir kitabçada Azərbaycan irsinə məxsus abidələrin bilərəkdən mənimsənilməsi  cəhdini 
aşkar şəkildə görmək mümkündür.66 Həmin kitabça Azərbaycanın bu yaxınlarda azad etdiyi 
ərazilərdədir. 36 səhifəlik hesabatda iddia edilir ki, bu ərazilərdə yerləşən bütün islam 
abidələri müxtəlif dövrlərdə mövcud olmuş imperiyaların hakimiyyəti dövründə erməni 
memarları tərəfindən tikilib. Yazıda azərbaycanlılara məxsus «az sayda» məscidin olduğu 
bildirilsə də, 67-nin az olub-olmaması sual doğurur. Regionda yerləşən abidələrin “erməni 
memarlıq abidələri” olmasına bu abidələrin strukturunun Ermənistanda yerləşən evlərlə 
64  Azadlıq radiosu Avropa (2020), “Heç kəsin torpağı: Azərbaycanın kabus şəhəri Ağdam işğaldan əvvəl”: https://www.rferl.org/a/inside-
agdam-the-ghost-city-of-the-caucasus-after-1990s-conflict/30966555.html (Daxil olunub: 2 may 2021). 
65  AzStudies Toplusu (2020), “Azərbaycanın mədəni irsinin məhv edilməsinin sənədləşdirilməsi”: https://azstudies-editor.medium.com/
documenting-destruction-of-azerbaijani-cultural-heritage-16cff8f3648b  (Daxil olunub: 26 aprel 2021).
66  Ermənistan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi (2010), “Artsaxda erməni memarlığının islam abidələri”, s.15-25: http://www.raa-am.
com/raa/pdf_files/148.pdf. 
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oxşarlığını əsas gətiririlər. Lakin qeyd edək ki,  bənzər formada  yaşayış evlərinə Azərbaycanın 
hər bir kəndində də rast gəlmək mümkündür.  Bu arqument bu cür iddiaları əsaslandırmaq 
üçün kifayət etmir. Kitabçada erməni memarlıq abidəsi kimi qeyd olunan Füzuli rayonundakı 
Qarğabazar məscidi memar Hacı Qiyasəddin tərəfindən inşa  edilib. Onun qapıları üzərindəki 
müsəlman mənşəli yazılar abidənin islam memarlıq abidəsi olduğuna işarə edir.67  Bu faktdan 
asılı olmayaraq, bina erməni memar tərəfindən tikilmiş olsa belə, dini abidə  başqa bir dini 
qrup tərəfindən istifadə olunarsa, erməni abidəsi sayıla bilməz. 

Aydındır ki, Ermənistan Mədəniyyət Nazirliyinin hazırladığı bu kitabçanın əsas məqsədi 
o dövrdə işğal altında olmuş ərazilərə turist marağını cəlb etməkdir. Lakin ermənilər bu 
abidələrin hər nə qədər Ermənistanın memarlıq və bina sənəti üslubuna məxsus olduğunu 
iddia etsələr də, bu kimi dini abidələrin dağıdılması və təhqirə məruz qalması bilərəkdən 
bukletə daxil edilməyib. Bir məqama aydınlıq gətirilməlidir. “Erməni memarlığına” aid hesab 
edilən bu abidələr niyə bu qədər uzun müddət acınacaqlı vəziyyətdə saxlanılıb?

Nəhayət, Ermənistanın hazırda yerləşdiyi ərazinin vaxtilə Azərbaycan xanı tərəfindən 
idarə olunan İrəvan xanlığının ərazisi olması danılmaz tarixi faktdır. O dövrə aid çoxsaylı 
tarixi abidələri müasir Ermənistan dövrünə kimi gəlib çıxıb. Təəssüf ki, sonradan onların 
əksəriyyəti sökülüb. 20-ci əsrdə indiki Yerevan şəhərində Qədim Şəhər məscidi, Göy məscid, 
Hacı Novruzəli bəy məscidi, Hacı İmamverdi məscidi, Mirzə Səfi bəy məscidi, Hacı Cəfər bəy 
məscidi və Hacı İlyas Məscidi kimi çox sayda məscid yerləşib. Onlardan yalnız İran irsi kimi 
təqdim edilən və İran nümayəndələrinə hədiyyə edilən Göy məscid sökülməyib.68 1925-ci 
ildə Zəngəzur bölgəsində müsəlmanlara məxsus 38 şiə məscidi yerləşirdi və ümumilikdə 
Yerevan vilayətində 382 şiə və 9 sünni məscidi var idi. Sünni məscidlərinin azlığı əhalinin 
əsasən şiələrdən ibarət olduğunun göstəricisidir.

Münaqişə qızışana və 1987-89-cu illərdə azərbaycanlılar Ermənistandan deportasiya 
edilənə kimi orada təxminən 250 min azərbaycanlı yaşayıb. Müsəlmanların yaşadığı ərazilərin 
çoxu təhqir edilib və dağıdılıb. Qalan hissəsi ilə məqsədli şəkildə  fars irsi kimi təqdim edilib. 
1924-cü ildə Ermənistan SSRİ-nin ilk illərində 1785-ci ildə Şah Abbasın xatirəsinə tikilmiş 
Sərdar məscidi və türk komandiri Rəcəb Paşanın şərəfinə tikilmiş Rəcəb Paşa məscidi sökülən 
məscidlərdən bir neçəsidir. Müsəlman azərbaycanlılarına məxsus irsin məhv edilməsi 
Ermənistan müstəqil olduqdan sonra da davam etdirilib. Azərbaycanı tədqiqatçı Nazim Mustafa  
da özünün “İrəvan şəhəri” adlı kitabında mədrəsə, məscid və ziyarətgahların dağıdılması 
barədə yazır.69  Qeyd olunan abidələrdən biri də müsəlman ziyarətgahıdır. İrəvandan zorla 
deportasiya olunmuş azərbaycanlılar o yeri hələ də xatırlayırlar. Hazırda həmin yerdə Fransız 
məktəbi yerləşir. Britaniyalı jurnalist Tomas De Val isə Dəmir Bulaq məscidinin yerləşdiyi 
yerə ziyarəti  barədə yazıb. Bu məscid fars mədəni irsi kimi təqdim edilən Göy məsciddən 
fərqli olaraq tamamilə yerlə yeksan edilib. Yaşlı qadın ona müsahibəsi zamanı bildirir ki, 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi alovlandıqdan sonra bina “lazımsız” olub və qadın etiraf 
edir ki, ermənilər məscidi buldozerlə 3 günə yerlə yeksan ediblər. Bununla yanaşı Tomas de 
Val “Qara bağ” əsərində yazır ki, ermənilər Yerevanda “Fars məscidi” deməklə 1760-cı ildə 
həmin məscid tikildikdə əslində orda ibadət edənlərin yalnız azərbaycanlılar olduğu faktını 
67  AR Mədəniyyət Nazirliyi (2020), “Qarğabazar məscidi”: http://mct.gov.az/en/common-news/13331 (Daxil olunub: 5 may 2021). 
68  ErevanGala500 (2000), “S.Karapetyanın “Dağlıq Qarabağ zonasında erməni mədəniyyət abidələri” kitabında saxtalaşdırlma”: https://
erevangala500.com/page/253.html (Daxil olunub: 26 aprel 2021).
69  N. Mustafa (2020), İrəvan şəhəri (Bakı: Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi), s. 237-238.
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kölgə altına alırlar.”70 Antropoloq və etnoqraf Tsipilma Dariyeva yazır edir ki,  Göy məscid din 
əleyhinə kampaniya nəticəsində bağlandığı 1920-ci illərin ortalarına kimi Yerevanda yaşayan 
azərbaycandilli əhali üçün cümə məscidi kimi fəaliyyət göstərib.71 Yerevandakı Göy məscid 
sonradan fars mədəniyyət irsinin nümunəsi kimi bərpa edilib. Bununla yanaşı 1995-ci ildə 
İran və Ermənistan hökumətləri arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən, Göy məscidin bərpa 
xərclərini İran hökuməti qarşılayıb.  “Bərpa” zamanı binanın memarlıq üslubu dəyişdirilib.72 

Göy məscid fars abidəsi kimi təqdim edildiyi halda Türk Qaraqoyunlu dövlətinin 
əmirlərindən biri olan Əmir Saadın şərəfinə ucaldılmış Əmir Saad məqbərəsinin isə “monqol”  
mənşəli olduğu iddia edilib. 

Əmir Saad məqbərəsi73

Nəticə
Təxminən 30 il ərzində Azərbaycan ərazilərinin işğalı, tarixi və mədəniyyət abidələrinin 

mənimsənilməsi əvvəllər işğal altında olmuş ərazilərdə Azərbaycan irsinin məhv edilməsi 
istiqamətində aparılmış davamlı və məqsədyönlü siyasətin bir parçası olub. Erməni 
milliyyətçiləri tərəfindən Azərbaycan irsinə qarşı bərpa olunmaz zərər yetirilib. 

Şuşa məscidinin məqsədyönlü şəkildə dəyişdirilməsi və qədim məscidlərin mənimsənilməsi, 
o cümlədən Qarabağ ərazisində aparılan “arxeoloji qazıntılar” Ermənistanın bu ərazilərdə 
azərbaycanlıların izinin itirilmək siyasəti apardığını sübut edir. Bununla yanaşı, hazırkı 
70  T. de Val (2003), Qara bağ (Nyu-York və London: Nyu-York Universiteti Qəzeti) s. 80.
71  Tsipilma Dariyeva (2016), İbadət evi, yoxsa mədəni irs? Post-sosialist Ermənistanda məscidin bərpası, Orta Asiya araşdırması”: https://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02634937.2016.1140374 (Daxil olunub: 24 aprel 2021).
72  Azərtac (2020), “Hikmət Hacıyev: Özünü demokratik adlandıran Ermənistan hökuməti ilk növbədə faşist cəlladların abidələrini 
sökməlidir”: https://azertag.az/en/xeber/Hikmet_Hajiyev_The_Armenian_government_which_calls_itself_democratic_should_first_of_all_
dismantle_the_monuments_to_fascist_executioners-1482951 (Daxil olunub: 5 may 2021). 
73  YUNESKO (2015), “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın tarixi və mədəni 
irsinin məhv və təhqir edilməsi”: http://www.unesco.az/files/image/files/Destruction_of_Azerbaijani_cultural_heritage.pdf (Daxil olunub: 7 
may 2021).
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Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus irsin mənimsənilməsi və məhv edilməsi də monoetnik 
Ermənistan dövləti yaratmaq istiqamətində atılan milliyyətçi siyasətin bir parçasıdır. Həmçinin 
qeyd edilməlidir ki, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ilə bağlı daha sərt münasibət sərgilənib 
və silahlı qüvvələr şəhərləri tamamilə yerlə yeksan edərək urbisidə məruz qoyublar. Məcburi 
köçkünlərin tez bir zamanda geri qaytarılmasını mümkünsüz etmək üçün şəhərlər qarət edilib 
və dağıdılıb. SSRİ dövründə Azərbaycanın ən abad şəhərlərindən biri olan Ağdam şəhəri 
tamamilə viran edilib və bununla da  “Cənubi Qafqazın Xirosiması” adını qazanıb. 

Təxminən 30 ilə yaxın müddət ərzində  Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını kobud 
şəkildə pozaraq işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində mədəni, tarixi və dini memarlıq irsinə 
ziyan vurub və məhv edib. Mədəniyyət obyektlərindən və tarixi abidələrdən artefaktların 
oğurlanması, abidələrin «erməniləşdirilməsi» və təhrif edilməsi məqsədi ilə «bərpa işləri»nin 
aparılması və bu ərazilərdə qanunsuz arxeoloji qazıntıların aparılması həm Azərbaycanın 
əvvəllər işğal altında olmuş ərazilərində, həm də Ermənistanda Azərbaycana məxsus  irsə 
bərpaedilməz ziyan vurmaq məqsədi daşıyan siyasətə xidmət edir. 
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Qoşma

Silahlı münaqişələr zamanı mədəni irsin qorunması
Hanz İoahim Hayntze74

Beynəlxalq humanitar hüquq uzun müddət insanların mədəni irsinin mühafizəsini 
özündə ehtiva etməyib. Bu cür yanaşma XX əsrə qədər, yəni silahlı münaqişələr zamanı 
mədəni dəyərlər  məsələsinin vacibliyi önə çıxana kimi bu şəkildə davam edib. Friqonun 
fikrincə, mədəni dəyərlər və mədəni irs arasında “məfhumların döyüşü” hökm sürür. O, 
özü bu məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqlayaraq bildirir ki, mədəni irs məfhumu daha geniş 
məna daşıyır və mədəni irsin hüquqi tənzimlənməsi beynəlxalq müqavilələrin müvafiq 
qaydalarında tam əhatə olunur.75 Artıq 1907-ci il IV Haaqa Konvensiyasının tərtibatçıları 
Maarifçilik dövrünün nəzəriyyələrinə əsaslanmağa nail olublar. Belə ki, XVIII əsrdə Emer de 
Vattel (1714–1767) bildirirdi ki, düşmənə lüzumsuz yerə yetirilən istənilən zərər, həmçinin 
qələbəni təhlükəsizlik altına almayan və müharibənin başa çatmasını hədəfləməyən 
istənilən ədavət Adət Hüququna əsasən qınaq obyektidir76. O daha sonra əlavə edir: “İctimai 
abidələrin, ibadət yerlərinin, məzarların, heykəllərin, rəsm əsərlərinin  və digərlərinin 
məqsədli şəkildə məhv edilməsi heç zaman müharibəyə hüquqi əsas vermədiyindən, hətta 
millətin Adət Hüquq tərəfindən pislənilir.”77  De Vattelin bu fikirləri çox müasir səslənirdi 
və daha sonralar Beynəlxalq Humanitar Hüququn məcəllələşdirilməsində (kodifikasiya) öz 
əksini tapır. O zamana qədər beynəlxalq humanitar hüquqda bir tərəfdən silahlı münaqişələr 
zamanı düşmənə qalib gəlmək üçün hərbi əməliyyatların vacibliyi qeyd edilsə də, digər 
tərəfdən isə elementar humanist fikirlərə hörmət hökm sürürdü.78 Bununla belə klassik 
beynəlxalq hüquq “bombardmanı mühasirəyə alınmış istehkamlı şəhəri viran qoyan deyil,  
işğal edən vasitə” olaraq qiymətləndirirdi.79 Yuxarıda qeyd olunanlar XVIII əsrdən bu yana 
mədəni dəyərlərin bilərəkdən məhv edilməsi və istifadəsindən imtina edən müharibənin 
üsul və vasitələrinin humanistləşdirilməsi ideyasına uyğundur. Buna görə də Fransa kralı 
XIV Lyudovikin Almaniyada Haydelberq Qalasını yandırması və Napoleonun müharibəsi 
qəbul olunmadı. 

Xüsusən də Napoleon qoşunları ilə yaşanan ağır təcrübə mədən dəyərlərin hüquqi baxımdan 
qorunması ilə bağlı dönüş nöqtəsi oldu. Napoleonun hərbi istilaları məğlub edilmiş rəqib 
ölkələrdəki sənət əsərlərinin talan edilməsi ilə müşayiət olunurdu. Bu addım artıq o dövrdə 
də ümumi mülkiyyət hüququnun pozulması kimi qəbul olunurdu. Buna baxmayaraq mədəni 
dəyərlərin qorunması hüququnun məcəllələşdirilməsi uzun zaman aldı və ilk vaxtlarda çox 
ehtiyatla hazırlanmışdı.

74  Hanz-İoaxim Hayntze Almaniyada Boxum Universitetinin professorudur.
75  M. Friqo, “Mədəni dəyərlər mədəni irsə qarşı: beynəlxalq hüquqda “məfhumların döyüşü”?” Qızıl Xaçın Beynəlxalq İcmalı 86 (2004), 
No  854, s. 369.
76  E. de Vattel, “İnsan haqları və ya natural hüquq prinsipləri”, kitab 3, bölmə 9, paraqraf 172. 
77  Eyni mənbə., paraqraf 173.
78  Y. Dinşteyn, “Hərbi zərurət”, Maks Plank Beynəlxalq İctimai Hüquq Ensiklopediyası (onlayn versiya): https://www.opil.ouplaw.com/
home/MPIL (Daxil olunub: 19/01/2021).
79  R. O’Keefe, “Silahlı münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin mühafizəsi”, Kembric 2006, s. 11.
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Silahlı	münaqişələr	zamanı	mədəni	dəyərlərin	qorunmasının	məcəllələşdirilməsi	
(kodifikasiyası)

Mədəni dəyərlərin məhv və talan edilməsi adətən silahlı qüvvələr arasında müharibənin 
qaçılmaz nəticəsi kimi nəzərdən keçirilir. Buna görə də Haaqa Sülh Konfransı zamanı müharibə 
qanunları məsələsinin qaldırılması bu istiqamətdə irəliyə addım kimi dəyərləndirilir. 1907-ci 
ildə qəbul edilmiş IV Haaqa Konvensiyası klassik sənət işlərini qarşısının alınması mümkün 
olan zərərlərdən qoruyur. 

Beləliklə, müharibə məhv etmə və zəbt etməni labüd hesab etmədiyi müddətcə bu müddəa 
döyüşən tərəflərə qarşı tərəfin dəyərlərini zəbt etmək və ya məhv etməyi qadağan edən 23-
cü maddənin (g bəndi) ümumi prinsiplərini tamamlayır. İşğal zamanı işğalçı ölkə düşmən 
dövlətə məxsus olan və işğal olunmuş ərazidə yerləşən binaların və daşınmaz əmlakın yalnız 
idarəçisi və istifadəçisi vəzifəsini icra edə bilər. O, dəyərin maliyyə təminatını qorumalı və 
onları istifadə qaydalarına uyğun olaraq idarə etməlidir. (55-ci maddə). 

Bir millətin milli kimliyi üçün mədəni dəyərlərin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dövlətlər 
mədəni irsin qorunması ilə bağlı ayrıca bir konvensiyaya ehtiyac olduğunu tədricən anlamağa 
başladılar. Bu, Millətlər Liqasının sonda belə bir müqaviləni tərtib etmə təşviq etdi.  Lakin 
bu səylər İkinci Dünya Müharibəsinin alovlanması ilə dayandı,  daha sonra 1948-ci ildə 
Hollandiyanın təşəbbüsü YUNESKO-nun tərkibində yenidən davam etdirildi. 1954-ci ildə 
YUNESKO 54 dövlətin iştirakı ilə konfrans təşkil etdi və nəticədə “Silahlı münaqişələr zamanı 
mədəni dəyərlərin qorunması Konvensiyası” qəbul olundu. 80 Haaqa Konvensiyasından fərqli 
olaraq Mədəni Dəyərlər Konvensiyası  ümumi və xüsusi mühafizəni bir-birindən ayıraraq, 
mədəni obyektlər arasında daha dəqiq fərqlənmə aparır. Konvensiya xüsusi mühafizə altında 
olan dəyərə buna uyğun yanaşılmasını nəzərdə tutur, həmçinin işğal olunmuş ərazilərdə 
mədəni sərvətlərin qorunmasına dair qaydaları müəyyən edir. Mədəni dəyərlərin mühafizəsinin 
məcəllələşdirilməsi 1977-ci ildə Cenevrə Konvensiyasına əlavə protokollar qəbul edilərkən də 
davam etdirilib.81 I Əlavə Protokolun  53 və 85-ci (4-cü bənd) maddələri və II Əlavə Protokolun 
16-cı maddəsi silahlı münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin mühafizəsini tənzimləyir.

Məcəllələşdirmənin	(kodifikasiyanın)	məzmunu	

Mədəni Dəyərlər Konvensiyasının 1-ci maddəsinə əsasən “Mədəni dəyərlər”in tərifi 
aşağıdakı kimidir: 

(a) hər bir insanın mədəni irsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyan daşınar və daşınmaz mədəni 
dəyər, o cümlədən dini və dünyəvi memarlıq abidələri, ümumilikdə tarixi və bədii maraq 
kəsb edən binalar, sənət əsərləri, əlyazmalar, kitablar və tarixi, bədi və arxeoloji baxımdan 
maraq kəsb edən digər obyektlər, həmçinin elmi toplular, vacib kitab kolleksiyaları, arxivlər 
və ya yuxarıda adı çəkilən mədəni dəyərlərin nüsxələri;
(b) muzeylər, geniş kitabxanalar, arxiv depoları kimi əsas və effektiv məqsədləri (a) 
yarımbəndində qeyd edilən daşına bilən mədəni dəyərlərin qorunması və sərgilənməsi 

80  Silahlı münaqişələr zamanmı mədəni dəyərlərin qorunması Konvensiyası, 14 May 1954, 249 UNTS 240.
81  Cenevrə Konvensiyasına 12 avqust 1949-ci il tarixli əlavə protokol və “Beynəlxalq silahlı münaqişə qurbanlarının müdafiəsi” haqqında 
I Əlavə Protokol, 8 iyun  1977-ci il tarixli 1125 UNTS(BMT Sazişlər Toplusu) 3 və  12 avqust 1949-ci il tarixli Cenevrə Konvensiyasına Əlavə 
Protokol və Beynəlxalq silahlı münaqişə qurbanlarının müdafiəsi” haqqında II Əlavə Protokol, 8 iyun 1977-ci il tarixli, 1125 UNTS 609. 
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üçün nəzərdə tutulmuş binalar  və silahlı münaqişələr zamanı (a) yarımbəndində qeyd 
edilən daşına bilən mədəni dəyərlərin qorunması üçün sığınacaqlar;
(c) (a) və (b) bəndlərində qeyd edilən çox sayda mədəni dəyərlərin saxlanıldığı mərkəzlər. 
Onlar abidələrin saxlanıldığı mərkəzlər kimi tanınır.
Bu geniş izah qeyd olunan sərvətlərin bütün xalqların mədəni və mənəvi irsi üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir.  Bu o deməkdir ki, onlar təkcə milli maraqlara aid deyil. I 
Əlavə Protokolun 53-cü maddəsi də bu yanaşmanı dəstəkləyir. Lakin Beynəlxalq Qızıl Xaç 
Komitəsinin Adət Hüququ üzrə Araşdırması mədəni dəyərlərin bəşəriyyətə məxsus irsin 
ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu qeyd edən 53-cü maddə ilə Mədəni Dəyərlər Konvensiyası 
arasındakı fərqin olduğunu qeyd edir. Sonuncu sənəddə mədəni dəyərlərin hər bir xalqın 
özünə məxsus mədəni irsinin tərkib hissəsi olduğu bildirilir.82 Bu, “dəyərlərin əhəmiyyətini 
hər kəs qəbul etməlidirmi?” sualını ortaya atır. Nəticə etibarilə ərazisində mədəni dəyər 
olan hər bir dövlət özü onun statusunu müəyyən edir.  Bundan başqa Mədəni Sərvətlər 
Konvensiyasının mədəni dəyərlərin mühafizəsi formalarını müəyyən etməməsi  faktına da 
diqqət yetirilməlidir. Bu sənəd tərəflər qarşısında yalnız sülh zamanı özlərinin vacib hesab 
etdiyi tədbirləri görmək öhdəliyini qoyur. (maddə 3)83

Qaydalara əsasən, tərəflər öz ərazilərində, o cümlədən digər tərəflərin ərazilərində  
yerləşən mədəni dəyərlərə hörmət etmək, həmçinin bu dəyərlərin ətrafından və onun silahlı 
münaqişələr zamanı zədə alması və ya dağılmasının qarşısını ala biləcək qurğularından 
istənilən şəkildə istifadədən çəkinmək öhdəliyini üzərinə götürür. Onlar bu kimi sərvətlərə 
qarşı istənilən düşmənçilik fəaliyyətlərindən çəkinmək öhdəliyini daşıyırlar. Tərəflər hücum 
etdikləri obyektin mədəni dəyər sinfinə aid olmadığına əmin olmaq üçün əllərindən gələni 
etməlidirlər.

Bu qaydadan yalnız hərbi vəziyyət tələb edərsə, o zaman imtina edilə bilər. Yəni, hücuma 
real alternativ olmadığı zaman bu qaydalardan imtina mümkündür. Beynəlxalq humanitar 
hüquqa əsasən, hücum həmlə və ya mühafizə məqsədli olmasından asılı olmayaraq düşmənə 
qarşı zorakılıq aktıdır. Lakin tərəflər hücumun üsul və metodlarından istifadə edərkən bütün 
mümkün ehtiyat tədbirləri görməlidirlər ki, mədəni dəyərlərə xəsarət yetirilməsin və təsadüfi 
xəsarətlər minimum olsun. Onlar həmçinin konkret və birbaşa hərbi üstünlük vəd edən, lakin 
təsadüfi xəsarətlərə səbəb olması ehtimal edilən hücumlardan çəkinməlidirlər. Bu qayda son 
dərəcə əhəmiyyət daşıyır. Çünki qanuni hədəflərə qarşı hücumlar zamanı mədəni dəyərlərə 
yetirilmiş xəsarət  tarixən silahlı qarşıdurmalarda mədəni dəyərlərə yönələn ən böyük təhdid 
olub.84 Bu məsələ xüsusilə müasir forma bombardmanlar fonunda  aktuallıq qazanıb. 1991-ci 
ildə Körfəz müharibəsi zamanı ABŞ-ın Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin verdiyi qərar 
buna ən yaxşı misaldır. Həmin vaxt İraq hərbi təyyarəsini qədim məscidlə yanaşı yerləşdirmişdi. 
ABŞ qüvvələri isə mənəvi dəyərlərə hörmət əlaməti olaraq İraq təyyarəsinə hücum etməmək 
qərarı aldı. 85 

Bu hadisə göstərir ki, mədəni dəyər həm də  hərbi obyekti ola bilər, lakin bu cür hadisələr 

82  R. O’Keefe, “Mədəni dəyərlərin mühafizəsi”, D. Flek (red.), Beynəlxalq Humanitar Hüquq üzrə əl kitabçası, 2-ci nəşr, Oksford 2009, s. 441.
83  BQXK, 1987-ci il Cenevrə Konvensiyasına I Əlavə Protokolun şərhi: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp, 
53-cü maddənin şərhi. 
84  R. O’Keefe, yuxarıdakı mənbə, s. 448.
85  Müdafiə Departamenti, 31 ILM 612 (1992), s. 626.
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nadir hallarda baş verir. Çünki bir qayda olaraq mədəni dəyərə hücum etməklə hərbi 
əməliyyatların gedişatına effektiv şəkildə təsir etmək mümkün deyil. 

Tərəflər həmçinin mədəni dəyərlərin qarət, talan edilməsi  və qanunsuz mənimsəməsi, o 
cümlədən onlara qarşı istənilən vandalizm aktını qadağan etmək, qarşısını almaq və lazım 
gələrsə, qarətin istənilən formasını dayandırmaq öhdəliyini üzərilərinə götürürlər. Öhdəliyə 
əsasən, onlar qarşı tərəfin ərazisində yerləşən daşınar mədəni dəyərlə bağlı tələb irəli sürmək, 
mədəni dəyərlərə qarşı edilən istənilən növ qisas hərəkətləri etmək fikrindən daşınmalıdırlar. 

1954-cü ildə qəbul olunmuş Mədəni Dəyərlər Konvensiyası nəzərəçarpacaq təkamül 
yaşadı, bu isə  qeyri-maddi mədəni irsin və mədəni özünüifadənin müxtəlif formalarını əhatə 
etməklə mühafizənin əhatə dairəsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə genişlənməsinə gətirib 
çıxardı.86 YUNESKO-nun himayəsi altında qəbul edilmiş sazişlər sistemi əsasən xalqın və digər 
qrupların mədəni kimliyinin tərkib hissəsi kimi bir nəsildən digərinə ötürülən qeyri-maddi 
mədəni irsi qoruma altına alır. Bu çox əhəmiyyətlidir, çünki etniklərarası münaqişələr zamanı 
mədəni obyektlər qarşı tərəfin simvolu olaraq hədəfə alınır. Bu məsələn  bəşəriyyət üçün vacib 
əhəmiyyət kəsb edən obyektləri dəyərləndirən 12 üzvdən ibarət Hökumətlərarası Komissiya 
tərəfindən həyata keçirilən Gücləndirilmiş Mühafizə Sisteminin qurulması ilə nəzərə alındı. 
Bununla yanaşı I Əlavə Protokolun 85-ci maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən gücləndirilmiş 
mühafizə zamanı mədəni dəyərlərə edilən hücuma görə fərdi cinayət məsuliyyətinə dair 
hərtərəfli rejim müəyyən edilib. Lakin belə hücumlar beynəlxalq humanitar hüququn ciddi 
pozulması hesab edilməsi üçün o qəsdlə törədilmiş olmalı və obyektdən hərbi məqsədlər 
üçün istifadə olunmamalıdır.87

Əfqanıstanın timsalındakı nümunə göstərdi ki, müharibə və qarşıdurmalar zamanı mədəni 
dəyərlərə xəsarət yetirilir. YUNESKO və Qeyri-hökumət təşkilatları bunu mədəni faciə kimi 
dəyərləndirib. Buna görə də Əfqanıstan hökuməti mədəni irsin qorunması ilə bağlı beynəlxalq 
təşəbbüsləri koordinasiya etməsi üçün YUNESKO-ya müraciət edib. 88 

Hərbi	işğal	zamanı	mədəni	dəyərlərin	mühafizəsi

Əgər hər hansı bir dövlət beynəlxalq silahlı münaqişə zamanı başqa ölkənin hərbi 
qüvvələrinin nəzarətinə və idarəçiliyi altına keçirsə, bu zaman işğal qanunları tətbiq edilməyə 
başlayır.89 İşğal qanunun əsas qaydası ondan ibarətdir ki, işğal edən qüvvə işğal etdiyi ərazidə 
heç bir suverenlik hüququ qazanmır.

Beynəlxalq hüquqa əsasən, işğalçı ölkə zəbt etdiyi ərazilərin qoruyucusu statusuna malikdir. 
Suveren dövlətdə idarəçiliyin müvəqqəti olaraq dəyişməzi zamanı beynəlxalq hüquq işğalçı 
ölkənin yalnız qəyyum ölkə hüquqlarından istifadəsini tanıyır. 90

Hüquqi nöqteyi-nəzərindən işğalçı ölkənin özünün işğalçı və ya başqa adla məsələn, 
xilaskar adlandırmasının əhəmiyyəti yoxdur. İşğalçı ölkə qəbul edib-etməməsindən asılı 
olmayaraq I Əlavə Protokolun təsbit etdiyi öhdəlikləri daşıyır. İşğalçı güc ictimai asayişin 
86  F. Fransioni, Mədəni irs,  Maks Plank Beynəlxalq İctimai Hüquq Ensiklopediyası (onlayn versiya), s.1.
87  Maddə. 8 (2) (a) Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Əsasnaməsi, 17 iyul 1998, 2187 UNTS 3.
88  K. Manhart, “Əfqanıstanın mədəni irsinin bərpası ilə bağlı son işlər və YUNESKO-nun mandatı”, Qırmızı Xaçın Beynəlxalq İcmalı 86 
(2004), No. 854, s. 401.
89  E. Benvenisti, “İşğal, döyüşçü”, Maks Plank Beynəlxalq İctimai Hüquq Ensiklopediyası (onlayn versiya), s. 1.
90  YUNESKO , Mədəni dəyərlərin qorunmasına dair hərbi təlimat, Paris 2016, s. 49.
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təmin edilməsi və dinc yaşayışın qorunması üçün bütün tədbirləri görməlidir. İşğalçı tərəf 
işğal olunmuş ərazidə ictimai asayişi təmin etmək mümkün olmadığı hallar istisna olmaqla 
bunu etməyə borcludur. Bu həmçinin mədəni dəyərlərlə də bağlıdır. İşğalçı ölkə buna 
qəti şəkildə mane olunmadığı müddətcə işğal baş tutmamışdan əvvəl mədəni dəyərlərin 
mühafizəsinə dair mövcud qanunlara tam əməl etməlidir. Bundan əlavə mədəni dəyərlərə 
nəzarət edən yerli işçilərin öz işlərini  davam etdirmələrinə imkan yaradılmalıdır. Mədəni 
sərvətlərin sui-istifadə və vandalizmə qarşı mühafizəsi ictimai asayişin  qorunmasının tərkib 
hissəsi olmalıdır. İşğalçı qüvvə həmçinin mədəni dəyərlərin mühafizə edilməsi və onların öz 
yerindən tərpədilməməsinə dair yerli qanunlara hörmətlə yanaşmalıdır.  Bu ən azından səriştəli 
inzibati idarələr, polis və məhkəmələrin mədəni dəyərlər üzrə qanunları tətbiq etməklə bağlı 
işlərinə müdaxilə etməmək şəklində ola bilər.91 

Bu həm də o mənaya gəlir ki,  yerli məhkəmə öz öhdəliyini yerinə yetirmədiyi halda işğalçı 
şübhəli mənşəli mədəni dəyərləri müsadirə edə və onun ticarəti ilə məşğul olanları cəzalandıra 
bilər. Bu məqsədlə həmçinin işğal olunmuş ərazinin mədəni dəyərlərinin mühafizəsi və 
qorunması üçün bütün növ qəsb, soyğun və qanunsuz mənimsəmə və vandalizm hallarını 
qadağan edən  qanun qəbul edilə bilər.

Mədəni Dəyərlər Konvensiyasının 8-ci maddəsinə əsasən mədəni dəyərlər xüsusi mühafizə 
altında daşınar mədəni dəyərlər üçün nəzərdə tutulmuş sığınacağa və ya abidələr və çox 
böyük əhəmiyyətə malik digər daşına bilən sərvətlərin saxlandığı mərkəzlərə yerləşdirilə 
bilər.92 Qorunmanın ilkin şərti mədəni dəyərlərin təbiətini və yerini müəyyənləşdirmək və 
tapıntıları məsul orqanlara çatdırmaqdan ibarətdir. Buna görə də, işğalçı qüvvələr işğal 
olunmuş ərazidə mədəni irsin qorunması və idarə edilməsindən məsul olan mülki milli 
hakimiyyət orqanlarına çıxış əldə edə bilməlidir. Açıq suallar yarandığı təqdirdə işğalçı tərəf 
YUNESKO ilə məsləhətləşməlidir. İşğal olunmuş ərazidə mədəni sərvətlərin hər hansı şəkildə 
məhv edilməsi qadağandır və hərbi zərurət olmadığı təqdirdə bu, hərbi cinayət sayılır. Bunu 
tənzimləmək üçün işğalçı dövlətlə səlahiyyətli orqanlar arasında əməkdaşlığın olması vacibdir. 
Bundan əlavə  işğalçı tərəf ümumilikdə mədəni sərvətlərin qorunması ilə bağlı qanunvericilik 
və inzibati qaydaların həyata keçirilməsində yerli hakimiyyət orqanlarına dəstək verməlidir.  
Mənimsəmə və vandalizmin qarşısını almaq üçün xarici ölkə ordusundan mülki qəyyuma 
keçid üçün əməkdaşlıq lazımdır.

İşğal	olunmuş	ərazilərdə	Azərbaycanın	mədəni	irsinə	qarşı	həyata	keçirilmiş	vəhşiliklər

Müharibə çox zaman müxtəlif məqsədlərin bir araya gəlməsi nəticəsində baş verir. 
Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan işğalının kökündə işğal olunmuş əhalinin və ərazinin 
milli kimliyinin məhv edilməsi dayanırdı. Buna görə də, müharibə təkcə əhalinin həyatına 
deyil, ərazinin ətraf mühitinə, tarixinə, mədəniyyətinə və kimliyinə təsir edib. 93 Bu baxımdan 
Ermənistan 1990-cı illərdə hərbi əməliyyatlar zamanı və işğal rejimi tətbiq olunduqdan 
sonra beynəlxalq humanitar hüquq və Mədəni Dəyələr Konvensiyasının müəyyən etdiyi 

91  Eyni mənbə., s. 51.
92  BQXK, yuxarıdakı qeyd, 52-ci maddəyə şərh.
93  S. Bleybtreu, “Mədəni irsin mühafizəsi”, Müharibə, işğal və kimlik qarşısında paradiqmaların dəyişməsi, Mədəni İrs Jurnalı 44 (2020). 
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öhdəlikləri pozub. Artıq 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin bir hissəsi və məscid zərər görmüşdü. 94 
Həmçinin Ermənistan Silahlı  Qüvvələri Azərbaycanın Ağdam şəhərini yerlə yeksan ediblər və 
Ermənistan nəzarətində olan müsəlman abidələri baxımsız qalıb və ya təhqir edilib.95 İşğal 
edilmiş ərazilərdəki nadir mədəni və dini abidələrə xətər yetirilib və onlar talana məruz qalıb. 
Bu sistemli fəaliyyətin məqsədi şəhərin Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinə məxsus olduğuna 
dair istənilən əlaməti silmək idi.96 Həmçinin muzey, teatr və konsert zalları kimi sosial iaşə 
obyektləri dağıdılıb. Mədəni və dini abidələr və sənət əsərləri Ermənistan Silahlı Qüvvələri 
tərəfindən müsadirə edilib və dünyada keçirilən auksionlarda satışa çıxarılıb.97 Azərbaycan 
2008-ci ildə mədəni dəyərlərin bilərəkdən məhv edilməsinin həm milli mədəniyyətə, həm də 
dünya sivilizasiyasına vurulan və bərpa olunmaz zərbə olduğunu bəyan edib.98 

Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində mədəni irsinə qarşı  törədilmiş vəhşilikləri 
dəfələrlə BMT-ni diqqətinə çatdırıb.99 İslam Əməkdaşıq Təşkilatı da işğal edilmiş ərazilərin, 
o cümlədən mədəni irsin və müqəddəs yerlərin məhv etmə və mənimsəmə yolu ilə mədəni 
xüsusiyyətlərini dəyişməyə yönəlmiş qanunsuz aktlarla bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib100  
və işğal olunmuş torpaqlarda mədəni irsin mühafizəsinin təmin olunmasının vacibliyini 
vurğulayıb. 

Britaniyalı hüquqşünas Malkolm Şou Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüququn 
təsbit etdiyi və müharibə zamanı tətbiq edilməli olduğu qaydaları pozması barədə 
yazıb.101 O qeyd edib ki, Roma Əsasnaməsinin 8-ci maddəsinə əsasən (2-ci hissə, b 
bəndi ix yarımbəndi) dini, təhsil, incəsənət, elm, xeyriyyə binaları, tarixi abidələr hərbi 
hədəf olmadığı müddətcə onlara qarşı qəsdlə edilən hücum müharibə cinayətləri sayılır. 
Bundan əlavə qeyd olunur ki, işğalçı dövlət mədəni dəyərlərin işğal olunmuş ərazidən 
qanunsuz çıxarılmasının qarşısını almalı və qanunsuz olaraq ixrac olunmuş mədəni dəyər 
işğal olunmuş bölgənin səlahiyyətli orqanlarına qaytarmalıdır. Malkolm Şou  Ermənistanın 
mədəni irsi məhv etməklə yanaşı müxtəlif müharibə cinayətlərinə görə də məsuliyyət 
daşıdığını deyərək fikrini yekunlaşdırır.

2020-ci il noyabrın 9-da Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış atəşkəs 
razılaşması  əhalinin mədəni hüquqlarının bərpası üçün addımlar atmağa imkan verir. Şübhəsiz 
ki, bu böyük səylər tələb edəcək. Lakin bəzi ekspertlər mədəni barışığın mümkün olduğunu 
bildirirlər.102 Bununla belə, Ermənistanın müharibə cinayətlərini necə kompensasiya edəcəyini 
aydınlaşdırmaq çox vacibdir.  

94  Human Rights Watch, “Qafqazda qan tökülməsi”, Dağlıq Qarabağda silahlı münaqişənin eskalasiyası, Helsinki 1992, s. 32. 
95  H. Eakin, “Düşmənin mədəni irsinə sahib olanda”, New York Times, 30 noyabr, 2020.
96  Azərbaycanın BMT yanında daimi Nümayəndəliyinin Baş Katibə ünvanlanmış 15 may 2019-cu il tarixli məktubu UN-Doc. A/73/878, s. 1.
97  UN-Doc. A/58/594, s. 6.
98  Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı silahlı təcavüz: səbəb və nəticələri, UN-Doc. A/64/475, paraqraf 101.
99  Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında qanunsuz iqtisadi və digər fəaliyyətlər, UN-Doc. A/70/1016, s. 11
100  İƏT-in bəyanatı 10/43 (19 oktyabr 2016).
101  M. ,Şou, Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində törədilən müharibə cinayətləri və Ermənistan Respublikasının 
məsuliyyətinə dair hesabat, UN-Doc. A/74/676, para. 216 ff. 
102  H. Eakin, (Fn.21).
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Xülasə

Mədəni dəyərlərin qəsdlə məhv edilməsinin və onların işğal olunmuş ərazilərdən 
çıxarılmasının qadağan edilməsi artıq XVIII əsrdə Adət Hüququnda öz əksini tapmışdı. O 
vaxtdan bəri aparılan məcəllələşdirmə sayəsində qəsdən məhv etmə onun qanunlarına 
ziddiyyət təşkil edir və bir çox hallarda hətta beynəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkildə 
pozulması deməkdir. 

İcra ilə bağlı çatışmazlıqlar hələ də qalmaqdadır. Artıq burada beynəlxalq təşkilatlar 
vətəndaş cəmiyyətləri ilə birlikdə səylərini birləşdirməlidirlər.
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