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Bu söz lər Azər bay ca nın elm 
və ic ti maiy yət xa dim lə ri nin 
UNESCO-nun Baş di rek to ru Od-
re Azu le yə ün van la dıq la rı mü ra-
ciət də yer alıb. AMEA-nın vit se-
pre zi den ti, AMEA-nın pre zi den ti 
və zi fə si ni ic ra edən aka de mik Arif 
Hə şi mov, AMEA-nın vit se-pre zi-
dent lə ri  Göv hər Bax şə li ye va, İsa 
Hə bib bəy li, aka de mi ya nın ay rı-
ay rı qu rum la rı nın rəh bər lə ri, ta-
nın mış alim lər, elə cə də və tən daş 
cə miy yə ti nin təm sil çi lə ri – ümu mi-
lik də 102 nə fə rin im za la dı ğı mü-
ra ciət də Er mə nis ta nın pay tax tı 
İrə van şə hə rin də yer lə şən Tə pə-
ba şı mə həl lə si əra zi sin də Azər-
bay can xal qı nın ir si nə qar şı hə-
ya ta ke çi ri lən mə də ni soy qı rı mı 
fakt la rı diq qə tə çat dı rı lır.

Mü ra ciət də qeyd olu nur ki, 
UNES CO bü tün dün ya da bə-
şə riy yət üçün müs təs na də yər 
he sab olu nan mə də ni və tə-
bii ir sin müəy yən edil mə si ni, 
qo run ma sı nı və mü ha fi zə si ni 
təş viq et mə yə ça lı şır: “Bu gün 
Er mə nis ta nın pay tax tı İrə van 
şə hə rin də Azər bay can xal qı na 
məx sus so nun cu mad di-mə də-
ni irs nü mu nə lə ri də məhv edil-
mək üz rə dir. Bu mü ra ciət Si zin 
rəh bə ri ol du ğu nuz mö tə bər təş-
ki la tı Azər bay can xal qı nın bü tün 
dün ya xalq la rı na məx sus olan 
so nun cu mad di-mə də ni ir si ni xi-
las et mək üçün sə fər bər ol ma ğa 
də vət edən hə yə can siq na lı dır”.

Bil di ri lir ki, İrə van şə hə ri qa la 
is tis na ol maq la Şə hər, Də mir-
bu laq və Tə pə ba şı his sə lə ri nə 
bö lü nür dü. İrə va nın bu his sə lə-
ri nin hər bi rin də vax ti lə azər bay-
can lı lar ya şa yıb lar. Azər bay can 
xal qı XIX-XX əsr lər ər zin də in di-
ki Er mə nis ta nın əra zi sin də azər-
bay can lı la ra qar şı məq səd yön lü 
şə kil də hə ya ta ke çi ri lən et nik tə-
miz lə mə nə ti cə sin də bö yük mil li 
fa ciə ya şa yıb. Bu mil li fa ciə mər-
hə lə li şə kil də hə ya ta ke çi ri lib və 

nə ti cə də in di Er mə nis tan ad la nan 
döv lə tin əra zi sin də heç bir azər-
bay can lı qal ma yıb. Min il lər bo yu 
öz tor pa ğı na bağ lı olan azər bay-
can lı lar doğ ma ta ri xi-et nik tor paq-
la rın dan di dər gin sa lı na raq küt lə-
vi qətl və qır ğın la ra mə ruz qa lıb, 
Azər bay can xal qı na məx sus 
min lər lə ta ri xi-mə də ni abi də və 
ya şa yış məs kən lə ri da ğı dı la raq 
vi ran edi lib. Za man-za man Azər-
bay can xal qı na qar şı apa rı lan 
qey ri-in sa ni si ya sət Er mə nis tan 
tə rə fin dən Azər bay can abi də lə ri-
nə qar şı da da vam et di ri lib. Nə ti-
cə eti ba ri lə, Azər bay can xal qı nın 
İrə van şə hə rin də möv cud ol muş 
İrə van qa la sı, Xan sa ra yı, Ab bas 
Mir zə məs ci di, Zal xan məs ci di, 
Də mir bu laq məs ci di, Sər tip xan 
məs ci di, Ha cı Nov ru zə li bəy məs-
ci di, Ha cı Cə fər məs ci di, Qan tar 
(ba za rı) kar van sa ra sı, Ha cı bə-
yim ha ma mı, Ha cı Əli ha ma mı, 
Axund Şey xü lis lam ha ma mı və 
bu ki mi bir çox di gər di ni və ta ri-
xi abi də lə ri məhv edi lib. Ha zır da 
İrə van da möv cud olan iki məs ci-
di – Ha cı İmam ver di məs ci di və 
Göy məs ci di isə Er mə nis tan fars 
məs ci di ad lan dı ra raq ta le yin hök-
mü nə bu ra xıb. Bu gün XVII əs rə 
aid olan Ha cı İmam ver di məs ci di 
ta ma mi lə yox ol maq üz rə dir.

Diq qə tə çat dı rı lır ki, 2006-cı 
il də Er mə nis tan da təs diq edi lən 
İrə van şə hə ri nin baş pla nın da 
fars me mar lı ğı ki mi təq dim olu-
nan azər bay can lı la ra məx sus 
me mar lıq nü mu nə lə ri nin yer ləş-
di yi al tı əra zi gös tə ri lib. 2006-cı 
il də hə min əra zi lə rin ümu mi öl-
çü sü 29 hek tar idi. On lar dan bu 
gün yal nız Tə pə ba şı his sə si (16 
hek tar) qal maq da dır. Cə mi 16 il 
ər zin də Er mə nis tan da Azər bay-
can xal qı na məx sus me mar lıq 
üs lu bun da ta ri xi şə hər sa yı la bi-
lə cək 13 hek tar sa hə ta ma mi lə 
məhv edi lə rək ye rin də müx tə lif 
inf rast ruk tur lar in şa olu nub.

Təd qi qat lar bu şə hə rin də rin 
qat la rın da hə lə də Azər bay can 
şə hə ri nə aid mə lu mat la rın qal dı-
ğı nı söy lə mə yə im kan ve rir. La kin 
Er mə nis tan üzə rin də ya şa dı ğı 
bu ta ri xi mə ka nın tor paq al tın da 
qa lan mə də ni ir si ni qə bul et mə-
di yi üçün da ğın tı la rı bu qat lar da 
da da vam et di rir. Bu na sü but ki-
mi 2003-ci il də İrə van şə hə ri nin 
Res pub li ka mey da nın da apa rı-
lan qa zın tı iş lə ri ni də gös tər mək 
olar. Er mə nis tan rəh bər li yi qa-
zın tı nə ti cə sin də tor paq al tın da 
qal mış azər bay can lı-mü səl man 
me mar lı ğı nın nü mu nə lə ri aş kar 
olu nan za man qə fil dən abi də nin 
üzə ri ni ye ni dən tor paq la ört mək 
tap şı rı ğı ve rib. 

Mü ra ciət də vur ğu la nır ki, İrə van 
şə hə ri nin ta ri xi ni bu gün özün də 
əks et di rən və azər bay can lı la-
rın mə də ni ir si nin ye ga nə sü bu-
tu ola raq qa lan mə kan Tə pə ba şı 
mə həl lə si dir. Tə pə ba şı (er mə ni lər 
Kond ad lan dı rır lar) İrə van şə hə ri-
nin gü nü mü zə qə dər gə lib çat mış 
ye ga nə ta ri xi nü mu nə si dir. Bu his-

sə öz yad da şın da İrə va nın XVII 
əsr dən müasir döv rü mü zə qə-
dər olan ta ri xi ko du nu da şı maq-
da dır. Ta ri xən azər bay can lı la rın 
ya şa dı ğı və ha zır da 16 hek ta ra 
qə dər ki çil di lən Tə pə ba şı mə həl-
lə si gü nü müz də məhv ol maq və 
Yer üzün dən si lin mək təh lü kə si 
ilə üz-üzə dir. Er mə nis tan da azər-
bay can lı la rın ya rat dıq la rı mad di-
mə də ni irs haq qın da mə lu mat lar 
giz lə di lir və his sə-his sə da ğı dı lır. 
Er mə nis tan rəh bər li yi ar tıq bir 
müd dət dir ki, Tə pə ba şı his sə si-
ni ta ma mi lə da ğı da raq ye rin də 
müasir ya şa yış bi na la rı in şa et-
mə yi plan laş dı rır. On lar bu yol la 
bir za man lar İrə va nın əsas sa-
kin lə ri olan azər bay can lı la rın so-
nun cu ni şa nə si ni – ta ri xi ko du nu 
məhv et mək is tə yir lər.

Tə pə ba şı Azər bay can mə də-
niy yə ti, o cüm lə dən bə şər mə də-
niy yə ti üçün son də rə cə önəm li 
əhə miy yət kəsb edir. Ta ri xi İrə-
van şə hə ri nin özə yi sa yı lan bu 
his sə va hid ta ri xi-şə hər sal ma 
mü hi ti ni özün də əks et di rir.

Qeyd olu nur ki, XIX əs rin I 
ya rı sın da Tə pə ba şı his sə sin-
də yer lə şən kü çə və mə həl lə-
lə rin ad la rı Azər bay can ad la rı 
idi. Mə sə lən, Də rə kənd, Axund, 
Xan bağ la rı, elə cə də Əsəd bəy, 
Adal yar, Tə pə ba şı, İma rət və 
Daş lı kü çə lə ri ni sa da la maq olar. 
Ha zır da Er mə nis tan mil li ar xi vin-
də sax la nı lan ka me ral təs vir lər 
hə min kü çə və mə həl lə lə rin 190 
il ön cə in ven tar laş dı rıl ma sı nı və 
et nik tər ki bi ni gös tə rən sü but lar-
dır. Tə pə ba şı öz me mar lı ğı və 
ta ri xi ilə Azər bay can ta ri xi nin bir 
his sə si ni təş kil edir di.

Bu nu İrə van şə hə ri nin son ra kı 
dövr lə rə aid plan la rın da da gör-
mək müm kün dür. 1831-1832-ci 
il lə rə aid ka me ral təs vir lər gös-
tə rir ki, şə hə rin Tə pə ba şı his-
sə sin də ki mə həl lə və kü çə lər 
son ra kı dövr lər də də ey ni ad la 
və ey ni et nik tər kib lə qa lıb. İs-
tər 1880-ci il lə rə aid şə hər pla nı, 
is tər sə də B.Meh ra bo vun 1906-
1911-ci il lə rə aid İrə van şə hə-
ri nin pla nı de yi lən lə ri bir da ha 
sü but edir. Tə pə ba şı his sə sin-
də möv cud olan kü çə ad la rı XX 
əs rin əv vəl lə rin də də Azər bay-
can di lin də ad lan dı rı lır dı. Bü tün 
bun la rı döv rün ar xiv sə nəd lə ri 
də təs diq lə yir. XIX əsr bo yun-
ca er mə ni lə rin ta ri xi Azər bay-
can tor paq la rı na kö çü rül mə si nə 
bax ma ya raq, İrə van şə hə ri nin 
əha li si nin et nik tər ki bin də ye nə 
də azər bay can lı la rın üs tün lük 
təş kil et di yi ay dın gö rü nür.

Mü ra ciət də bil di ri lir ki, vax-
ti lə azər bay can lı lar dan iba rət 
olan bu mə həl lə nin et nik tər ki bi 
ta ri xin üç mər hə lə sin də (1918-
1920-ci, 1948-1953-cü, 1988-ci 
il lər) sü ni şə kil də də yiş di ri lib və 
bu gün er mə ni lər dən iba rət mo-
noet nik mə həl lə yə çev ri lib. Bu-
ra da ya şa yan in san lar öz lə ri ni 
yer li irə van lı ad lan dır sa lar da, 

on la rın çox ki çik bir qis mi da ha 
ön cə dən bu əra zi də ya şa dı ğı na 
dair sü but lar gə ti rə bi lir. La kin 
bu ra da ya şa yan la rın bö yük his-
sə si 1920-ci il lər də hə lə İrə van 
ad lan dı rı lan şə hə rə qon şu döv-
lət lər dən kö çü rü lən er mə ni lər-
dən iba rət dir. Həm Er mə nis tan, 
həm də Azər bay can ar xiv lə rin də 
bu nu sü but edən min lər lə sə nəd 
sax la nıl maq da dır.

Er mə nis tan döv lə ti Tə pə ba-
şı da yer lə şən Ha cı İmam ver di 
(Tə pə ba şı) məs ci di nin ta ri xi ni 
sax ta laş dı ra raq fars məs ci di ki mi 
döv lət qey diy ya tı na al sa da, abi-
də nin qo run ma sı ilə bağ lı heç bir 
təd bir gö rül mür və onun uçu lub 
da ğıl ma sı na şə rait ya ra dı lır.

Mü ra ciət də o da xa tır la dı lır 
ki, 2022-ci il 4 fev ral ta ri xin də 
Azər bay can, Fran sa, Er mə nis-
tan li der lə ri nin və Av ro pa İt ti fa qı 
Şu ra sı rəh bə ri nin vi deofor mat-
da gö rü şü nün nə ti cə si ola raq 
UNES CO-nun Er mə nis ta na və 
Azər bay ca na mis si ya la rı nın hə-
ya ta ke çi ril mə si plan laş dı rı lıb: 
“Biz UNES CO-ya mü ra ciət edə-
rək xa hiş edi rik ki, sə fər za ma-
nı öz üzə ri nə öh də lik gö tü rən 
Er mə nis ta nın pay tax tı İrə van da 
yer lə şən ta ri xi Tə pə ba şı mə həl-
lə si də mis si ya nın ge də cə yi ün-
van lar dan bi ri ol sun. Ümid edi rik 
ki, UNES CO-nun mis si ya sı nın 
fəaliy yə ti nə Er mə nis tan da ma-
neə tö rə dil mə yə cək”.

Mü ra ciət də UNES CO rəh bə-
rin dən bə şə riy yə tin mad di-mə-
də ni ir si nin tər kib his sə si olan 
İrə van şə hə ri nin Tə pə ba şı his-
sə sin də ta ri xən azər bay can-
lı la ra məx sus ol muş mə həl lə 
sis te mi nin və bu mə həl lə lər də 
möv cud olan abi də lə rin da ğıl-
ma sı nın qar şı sı nın alın ma sın da 
və on la rın xü su si qo run ma al tı-
na alın ma sı na kö mək et mək xa-
hiş olu nur.

İrəvanın əzəli sakinləri olmuş azərbaycanlıların 
sonuncu tarixi nişanəsi

Təpəbaşı məhəlləsində Azərbaycan xalqının irsinin məhv edilməsi ilə bağlı 
UNESCO-ya müraciət ünvanlanıb
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iləməşhurdur.“Şuşanınabi-
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dənitikililərihaqqındasöz
açmağadavamedirik.

İbrahimxəlil xanın 
qəsri

Ta rix çi alim, aka de mik Ya qub 
Mah mu dov və pro fes sor Ca mal 
Mus ta fa ye vin “Şu şa – Pə na ha-
bad” ki ta bın da qeyd edi lir ki, 
Qa ra bağ xan la rı Şu şa da sa ray 
və ima rət lə rin ti kin ti si nə bö yük 
diq qət ye ti rir di lər. Şu şa da ti kil-
miş xan sa ray la rı öz lə ri nin həc-
mi nə, for ma sı na və me mar lıq 
üs lub la rı nın ori ji nal lı ğı na gö rə 
diq qə ti cəlb edir di. On lar ək sər 
hal lar da şü şə li pən cə rə lə rə ma-
lik olub, yo nul muş daş lar dan 
ti ki lir və oy ma na xış lar la bə zə-
dil miş tax ta qa pı lar la ta mam la-
nır dı. Sa ray la rın qa pı və pən cə-
rə lə ri nin ha zır lan ma sı, on la ra 
ta van və tax ta puş vu rul ma sı ilə 
şə hər də fəaliy yət gös tə rən 14 
nə fər ağa ciş lə mə us ta sı – dül-
gər, xar rat məş ğul olur du. Sa-
ray lar, adə tən iki tay lı qa pı la rı 
olan hün dür di var lar la əha tə 
olu nur du.

İb ra him xə lil xan sa ra yı və ya 
İb ra him xə lil xa nın qəs ri Şu şa 
şə hə ri nin cə nub-şərq his sə sin-
də, Da şal tı kən di ya xın lı ğın da 
yer lə şir. Bə zi mən bə lər də sa ray 
həm də Qa ra bağ xa nı nın sa ra yı 
ad lan dı rı lır ki, bu da İb ra him xə lil 
xa nın ha ki miy yə ti döv rün də sa-
ra yın xan iqa mət ga hı ol ma sı ilə 
əla qə dar dır.

Azər bay ca nın feodal döv rü 
qa la-şə hər lə ri üçün xan sa ra-
yı nın yer ləş di yi qəsr lər xa rak-
te rik dir. XVIII əs rin əv vəl lə rin-
dən for ma laş ma ğa baş la yan 
xan lıq la rın pay tax tı olan ye ni 
şə hər lər də ki qəsr lər də hökm-
dar və onun ailə si nin ya şa ma-
sı, təh lü kə siz li yi və fəaliy yə ti ni 
tə min et mək üçün sa ray komp-
lek si və di gər kö mək çi bi na lar 
yer lə şir di. XVI-XVIII əsr lər də 
Azər bay can da hökm dar qəsr-
lə ri İçə ri qa la, Ba la qa la və ya 
Ərk (Təb riz də ol du ğu ki mi) ad-
lan dı rı lır dı.

Adə tən feodal şə hər lə ri nin 
in şa sı na hökm dar qəs ri nin in-
şa sın dan baş la nı lır dı. Şu şa 
qa la sı nın yer ləş di yi əra zi özü-
nə məx sus st ra te ji xü su siy yə tə 
ma lik ol du ğu na gö rə, qa la da xi li 
qəsr lə rin, o cüm lə dən Pə na hə-
li xa nın qəs ri nin in şa sı na Şu şa 
qa la sı nın in şa sı ilə ey ni dövr-
də baş la nı lıb. Qa ra bağ ta rix çi si 
Mir Meh di Xə za ni Şu şa qa la-
sı nın in şa olun ma sın dan bəhs 
edər kən Pə na hə li xa nın si fa ri şi 
ilə qa la da xi lin də sa ray la rın da 
in şa edil mə si ni vur ğu la yır: “Pə-
nah xan Şu şa da özü nə ba la ca 
qa la ya ox şar qa la di var la rı ilə 
əha tə edil miş sa ray in şa et dir di. 
Öz sa ra yı ya xın lı ğın da isə tə pə 
üzə rin də oğ lu İb ra him xə lil üçün 
sa ray in şa et dir di”.

İb ra him xə lil xa nın sa ra yı 
kvad rat for ma lı ti ki li ol maq la 
dörd tə rəf dən qa la di var la rı ilə 
əha tə olu nub. Qa la di var la rı nın 
dörd kün cün də içə ri dən açıq 
olan ya rım dairə vi qül lə lər yer lə-
şir. Qəs rin içə ri sin dən qül lə lə rə 
bir lə şən ya şa yış bi na la rın da sa-
ray da ya şa yan la ra xid mət edən 
qul luq çu lar ya şa yır dı.

Qəs rin şi ma la is ti qa mət lə nən 
əsas gi ri şi qa ba ğa çıx mış priz-
ma tik həcm lə mü da fiə olu nur. 
Bu ba xım dan qəs rin gi ri şi Şu şa 
qa la sı nın Gən cə qa pı sın da tət-
biq edil miş tex ni ka nı tək rar la yır. 
Bu cür ti kin ti tex ni ka sı qa pı nın 
mü da fiəsi ni güc lən di rə rək ona 
bir ba şa ya xın laş maq im ka nı nı 
sı fı ra en di rir.

Sa ray komp lek si nə da xil olan 
bü tün ti ki li lər ki çik öl çü lü yax şı yo-
nul muş daş lar dan in şa edil miş 
tağ-ta van la ör tü lüb. Şu şa da bu 
cür tağ-ta van la rın in şa tex ni ka sı 
sa də olub. Be lə ki, ti ki li nin di var-
la rı hö rül dük dən son ra onun içi 
tor paq la dol du ru lur və tor paq üzə-
rin də tağ-ta va nın in şa sı na baş la-
nı lır dı. İn şa edil miş ta va nın hör-
gü lə ri nin qu ru ma sın dan son ra isə 
bi na nın içi tor paq dan tə miz lə nir di.

Qeyd edək ki, XVIII əs rə aid 
olan ta ri xi sa ray öl kə əhə miy-
yət li ta ri xi abi də ki mi qey diy ya ta 
alı nıb.

Seyidli məscidi
Azər bay ca nın di gər şə hər lə ri 

ki mi, Şu şa da da məs cid ti kin ti si-
nə bö yük diq qət ye ti ri lib. “Şu şa – 
Pə na ha bad” ki ta bın da Qa ra bağ 
ta rix çi lə rin dən Mir zə Ca mal Ca-
van şir və Ba har lı nın ver di yi mə-
lu ma ta is ti na dən bil di ri lir ki, Şu-
şa da ilk məs cid Pə na hə li xa nın 
ha ki miy yə ti döv rün də qa mış dan 
ti ki lib. XIX əs rin ikin ci ya rı sın da 
Şu şa da fəaliy yət gös tə rən məs-
cid lə rin ümu mi sa yı 16-ya ça tır-
dı. Bun lar dan üçü Cü mə məs ci-
di, qa lan la rı isə mə həl lə məs ci di 
funk si ya sı nı ye ri nə ye ti rir di. Mə-
həl lə məs cid lə ri, əsa sən, mə-

həl lə mey dan la rı nın ən gör kəm li 
yer lə rin də yer lə şir di. Xa ri ci gör-
kə mi nə gö rə çox sa də olan bu 
məs cid lər ya şa yış ev lə ri ni xa tır-
la dır dı lar. An caq bu məs cid lə rin 
da xi li qu ru lu şu di ni mə ra sim lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si üçün zə ru ri 
olan bü tün tə ləb lə rə ca vab ve rir-
di. Şu şa nın mə həl lə məs cid lə rin-
dən bi ri də Se yid li məs ci di idi.

Məs cid Şu şa şə hə ri nin Se-
yid li mə həl lə sin də, Tel man və 
Qar yağ dıoğ lu kü çə lə ri nin kə siş-
mə sin də yer lə şir. Məs ci din iki-
mər tə bə li for ma da, XVIII əsr də 
ti kil di yi eh ti mal edi lir. Düz bu caq-
lı for ma ya ma lik məs ci din iba-
dət sa lo nu Ma may və ya Saat lı 
məs cid lə ri ki mi üç nef i böl gü yə 
ma lik de yil. Yer li əhə miy yət li abi-
də lər si ya hı sın da olan bu məs-

  
   

 rin ikin ci ya rı sın da 
Şu şa nın sü rət li in ki şa fı bu ra da 
ti kin ti-abad lıq iş lə ri nin miq ya-
sı nı da xey li ar tı rıb. Şə hə rin 
var lı adam la rı na məx sus dəb-
də bə li ya şa yış ev lə ri nin, ima-
rət lə rin ti kin ti si ge niş vü sət 
alıb.

XIX əsr də ti ki lən Zöh rab bə yo-
vun ya şa yış evi Şu şa şə hə rin də 
Ocaq qu lu kü çə sin də yer lə şir. 

Evin sa hi bi Şu şa nın məş hur 
soy la rın dan bi ri Zöh rab bə yov-
lar nəs lin dən olan II gil di ya ta ci ri 
Ab bas qu lu bəy Zöh rab bə yov-
dur. Ab bas qu lu bəy Kər bə la yı 
Mir zə Ək bər bəy oğ lu 1868-ci il-
də Şu şa şə hə rin də do ğu lub. İb ti-

 
    

 kin ti si ni Ab bas qu lu bə yin 
ata sı Kər bə la yı Mir zə Ək bər bəy 
baş la yıb. Mir zə Ək bər dün ya sı-
nı də yiş dik dən son ra Ab bas qu lu 
bəy evin ti kin ti si ni ta mam la yıb.

3 mər tə bə li evin iri və ge niş 
şü şə bən di baş dan- aya ğa an tik 
rəsm lər lə bə zə di lib. Hər mər tə-
bə də 200-250 nə fər lik zal, şü şə-
bənd, ya taq ota ğı, uşaq ota ğı, 
bu xa rı lı aş paz xa na və s. olub.

Azər bay can so vet ləş di ri lən-
dən son ra Ab bas qu lu bə yin evi 
mü sa di rə edi lir, özü isə ailə si 
ilə bir lik də Ba kı ya kö çür. Son-
ra dan bu ev rəsm qa le re ya sı na 
çev ri lir. 

1992-ci il də er mə ni si lah lı qüv-
və lə ri tə rə fin dən Şu şa iş ğal edil-
dik dən son ra bi na ta lan edi lib, 
şə bə kə dən iba rət pən cə rə lə ri 
və di var rəsm lə ri da ğı dı lıb. Ti ki li 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 
yer li əhə miy yət li me mar lıq abi-

İbrahimxəlil xanın şeşpəri, Cavad xanın qəlyanı
Tarix Muzeyinin fondlarında saxlanılır

AMEA-nınMilliAzərbaycanTarixiMuzeyinin
SilahlarvəbayraqlarfondundaXVIII-XIXəsrin
birincirübündəAzərbaycanxanlarınınhaki-
miyyətrəmzləri(şəxsiştandart,tuğ,buncuq,
şeşpər,toppuz)qorunur.Təqdimolunanşeş-
pərQarabağxanıİbrahimxəlilxanCavanşirin
(1763–1806)hakimiyyətrəmzihesabolunub.

Bu ba  rə  də mu  zey  dən mə  lu  mat ve  ri  lib. Qeyd 
edi  lib ki, şeş  pər 1806-cı il  də İb  ra  him  xə  lil xa  nın 
qət  li za  ma  nı rus qo  şun  la  rı tə  rə  fin  dən ələ ke  çi  ri  lib. 
1913-1917-ci il  lər  də Tif  is  də  ki Qaf  qaz Hər  bi-Ta  rix 
Mu  ze  yin  də nü  ma  yiş olu  nub, 1928-ci il  də Azər  bay -
ca  na qay  ta  rı  lıb. Po  lad  dan olan şeş  pər bü  töv  lük  də 
qı  zıl iş  lə  mə  lər  lə, nə  ba  ti or  na  ment  lər  lə bə  zə  di  lib.

Şeş  pər Qa  ra  bağ və Şu  şa şə  hə  ri  nin ta  ri  xi  nə 
dair sər  gi  də zi  ya  rət  çi  lər üçün nü  ma  yiş olu  nur.

Mil  li Azər  bay  can Ta  ri  xi Mu  ze  yi  nin Et  noq  ra  fi  ya 
fon  dun  da isə Gən  cə xa  nı Ca  vad xa  na (1786-
1804) məx  sus qəl  yan çu  bu  ğu qo  ru  nur.

Mu  zey  dən bil  di  ri  lib ki, qəl  yan çu  bu  ğu xü -
su  si si  fa  riş  lə Şa  ma  xı sə  nət  kar  la  rı tə  rə  fin  dən 
ha  zır  la  nıb. Üzə  rin  də müx  tə  lif rəng  li mun  cuq -
lar  la hən  də  si zo  laq  lar, bu  ta təs  vir  lə  ri iş  lə  nib. 
Mər  kə  zin  də isə xa  nın mər  hum oğ  lan  la  rı  nın 
təs  vir  lə  ri sa  lı  nıb. Fərq  li rəng  li mun  cuq  lar  dan 
is  ti  fa  də çu  bu  ğa xü  su  si es  te  tik gö  rü  nüş bəxş 
edib.

Fon  dun kol  lek  si  ya  sı  nı zən  gin  ləş  di  rən çu  buq 
1941-ci il  də mu  ze  yə ve  ri  lib.

Şuşanın  abidələri
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Машинописный текст
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