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 XIX əsrin birinci yarısın-
da Qarabağ xanlığının tarixinə 
həsr olunmuş əsərlərdən Mirzə 
Adıgözəl bəyin və Mirzə Cama-
lın “Qarabağnamələri” xüsusilə 
seçilir. İ.Petruşevski, S.Ağayan, 
V.Leviatov, Ə.Hüseynzadə, 
N.Axundov və bir sıra digər 
müəlliflər öz tədqiqatlarında 
“Qarabağnamələr”dən geniş 
istifadə etmişlər. V.Leviatov 
“Mirzə Adıgözəl bəyin tərcümeyi-
halına aid materiallar” və Mirzə 
Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə” 
əsərinə yazdığı müqəddimədə, 
Əli Hüseynzadə “Mirzə Camal Ca-
vanşir və onun “Qarabağnamə”si 
və “XIX əsrin ikinci yarısında 
Azərbaycan tarixşünaslığı” 
əsərində, Ə.Şükürzadə isə 
“Əhməd bəy Cavanşirin 
tərcümeyi-halı” adlı yazısında 
“Qarabağnamələr”dən geniş 
istifadə etmiş və yeni düzəliş, 
əlavə və qeydlər etməklə onları 
daha da zənginləşdirmişlər. 

Əli Hüseynzadə Mirzə Yusif 
Qarabağinin “Tarixi-safi”, Mir-
mehdi Xəzaninin “Kitabi-tarixi 
Qarabağ” əsərlərini “XX əsrin 
ikinci yarısında Azərbaycan ta-
rixşünaslığı” əsərində geniş təhlil 
etmiş, bu salnamə tipli əsərlərin 
məziyyətləri və çatışmazlıqlarını 
elmi baxımdan dəyərləndirmişdir. 
Ə.Şükürzadə “Qarabağ xan-
lığının siyasi quruluşu” və 
M.Mustafayev “Qarabağ xanlığının 
iqtisadiyyatı” dissertasiyaların-
da “Qarabağnamələr”dən geniş 
istifadə etmişlər. G.İsmayılovanın 
1987-ci ildə müdafiə etdiyi 
“XIX–XX əsrin əvvəllərində Şuşa 
şəhərinin tarixi” adlı dissertasiya-

sında, Sevil Kərimovanın 1995-
ci ildə müdafiə etdiyi “Çarizmin 
Azərbaycanın şimalında və 
müstəmləkəçiliyində Erməni 
siyasətçilərinin rolu” Vidadi 
Umudovun 1996-cı ildə müdafiə 
etdiyi “Şimali Azərbaycanın 
çar Rusiyası tərəfindən işğal 
olunması və müstəmləkəçilik 
əleyhinə mübarizə (1801-1826-
cı illər)” dissertasiyalarında da 
“Qarabağnamələr”ə də mötəbər 
elmi mənbə kimi istinad edilmişdir. 

 Nazim Axundov Mirzə Yusif 
Qarabağinin “Tarixi-safi”, Mirmehdi 
Xəzaninin “Kitabi-tarixi Qarabağ”, 
Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlu-
nun “Pənah xan və İbrahim xanın 
Qarabağda hakimiyyətləri və o 
zamanın hadisələri”, Mirzə Rəhim 
Fənanın “Tarixi-cədidi Qara-
bağ”, Məmmədhəsən Baharlının 
“Əhvalati-Qarabağ”, Həsən İxva 
Əlizadənin “Şuşa şəhərinin tarixi”, 
Həsənəli Qaradağinin “Qara-
bağ vilayətinin qədim və cədid 
keyfiyyət və övzaları” əsərlərini 
“Qarabağnamələr”in ikinci kita-
bında nəşr etdirmiş, onlara ön 
söz yazmış və düzəlişlər etmişdir. 
Bundan əlavə, Nazim Axundov 
1989-cu ildə “Qarabağ salnamələri 
monoqrafiyasını yazmışdır. Bu 
əsərdə müəllif “Qarabağnamələr”ə 
istinad edərək Qarabağın keçmişi 
və başlıca olaraq Qarabağ xanlığı-
nın siyasi tarixini, xanlığın iqtisadi, 
ictimai və mədəni həyatını ətraflı 
işıqlandırmışır. Həmin kitabda 
salnamələr və onların müəllifləri 
haqqında da ətraflı və sistemli 
məlumat verilir. 

 Qarabağ xanlığı tarixinin ilk 
salnaməçilərindən Mirzə Adıgözəl 

bəy və Mirzə Camal Cavanşir öz 
əsərlərində Cavanşir nəslindən 
olan Pənahəli xan, İbrahimxəlil 
xan və Mehdiqulu xanın dövründə 
baş verən hadisələrə dair geniş 
məlumat verirlər. Hər iki əsər 
Rusiya–İran və Rusiya–Osmanlı 
müharibələrinə dair ən mötəbər 
mənbələrdəndir. Əli Hüseynzadə 
qeyd edir ki, “İstər Mirzə Adıgözəl 
bəy, istərsə də Mirzə Camal 
həm Qarabağ xanlığında, həm 
də çar hökumətinin Qafqazdakı 

idarə işlərində yaxından iştirak 
etdiklərindən qələmə aldıqları 
hadisələrin bəzilərinin şahidi 
olmuşlar. Müəlliflər Qarabağın, 
o cümlədən Azərbaycanın Ru-
siya ilə birləşdirilməsinə (işğa-
lına - Y.H.) müsbət münasibət 
bəslədiklərindən hadisələrin təsvir 
və şərhində Rusiya dövlətinə 
hüsn-rəğbətlərini ifadə etmişlər”. 

 Mirzə Adıgözəl bəy və Mirzə 
Camal Cavanşir öz əsərlərində 
etiraf edirlər ki, onların qələmə 
aldıqları hadisələrin əsas hissəsi 
şəxsi müşahidələrə və habelə 
yaşlı adamların söylədiklərinə 
əsaslanır. V. Leviatovun yazdığına 
görə, Qarabağ xanlığı barədə ilkin 
salnamənin müəllifi Mirzə Adıgözəl 
bəy, təxminən, XVIII əsrin 80-ci 
illərinin əvvəllərində doğulmuş, 
1848-ci il sentyabrın 9-da vəfat 
etmiş və Goranboy yaxınlığındakı 
Rəhimli kəndinin qəbiristanında 
dəfn edilmişdir. Adıgözəl bəy, 
öz tərcümeyi-halı barədə də 
müəllifi olduğu “Qarabağnamə”də 

müəyyən məlumat vermişdir. 
 Mirzə Adıgözəl bəy 

“Qarabağnamə”sini 1845-ci 
ildə yazmışdır. Əsərdə 1736-cı 
ildən başlayaraq 1828-ci ilə kimi 
Qarabağın siyasi tarixi əhatə 
edilir. 1845-ci ildə “Zakavkazskiy 
vestnik” qəzetinin 13 və 14-cü 
saylarında Qarabağ xanlığının 
tarixinə dair imzasız iki məqalə 
çap olunmuşdur. Məqalələrdə 
təsvir olunan hadisələrin ardıcıllığı 
və onlara verilən obyektiv qiymət 

göstərir ki, bunlar Mirzə Adıgözəl 
bəyin “Qarabağnaməsi”nin qısa 
icmalıdır.

 Mirzə Adıgözəl bəyin 
“Qarabağnamə”si Azərbaycan 
dilində Qarabağ tarixi barəsində 
yazılan ilk əsərdir. Onun orijinalı 
Tiflis şəhərinin ümumi kitabxana-
sında saxlanılır. Mirzə Adıgözəl 
bəy Qarabağ xanlığında baş 
vermiş siyasi, iqtisadi və mədəni 
hadisələrlə yanaşı, alban-xris-
tian xəmsə məlikləri və onların 
mənşəyi haqqında çox maraqlı 
məlumat verir. Təəssüf ki, onun 
bu etnik qruplar haqqında qeydləri 
bir sıra elmi ədəbiyyatda öz əksini 
tapmamışdır.

 Müəllif “Xəmsə” adı ilə tanı-
nan mahalların məlikləri haqqında 
yazır: “Bu mahalların biri Dizaqdır. 
Məlikləri Məlik Yegan adlanır. O, 
Loridən qaçıb gəlmiş, Nadir şahın 
səltənəti dövründə və onun əmrilə 
məliklik taxtına oturub hörmət 
qazanmışdır. İkincisi – Vərəndədir. 
Məlikləri Məlik Şahnəzərlilər 
olmuşdur. Onlar daha qədim bir 
nəslə mənsub və daha çox etibar 
sahibidirlər. Əsilləri də Göycə 
əsilzadələrindəndir. Sonra oradan 
Qarabağa gəlib Vərəndə mahalının 
məliklik camından sərxoş olmuş-
lar. Üçüncüsü Xaçındır. Məlikləri 
Həsən Cəlalyan övladıdır… Bu ailə 
məliklik mənsəbindən məhrum ol-
duqdan sonra, bu mahalın müstəqil 
bir məliyi olmamışdır...

 Axırda mərhum Pənah xan 
Cavanşirin dövlət günəşi və 
şövkət bayrağı rəyasət üfüqündən 
baş vurub Qarabağ vilayətinin 
bütün sahəsini cəlal və dəbdəbə 

ilə işıqlandırdı. Bu zaman xındırıs-
tanlı məlik Mirzə xan özünün gözəl 
iradə və sədaqətli əqidəsinə görə, 
bu əbədi dövlət məmurlarının 
əmrilə məliklik sikkəsini gümüş 
kimi saf olan adına kəsdirdi. On-
dan sonra da oğlu Məlik Allahverdi 
və nəvəsi Məlik Qəhrəman “hər 
kəsin növbəti beş gündür” misra-
sını məzmunca məliklik bayrağını 
göylərə qaldırdılar. Dördüncü 
– Çiləbörd mahalıdır. Məlikləri 
Allahquludur. Əsilləri Maqavizdən 

gəlmədir. Bunlar gəlib Çiləbörddə 
məlik olmuş, Tərtər çayının orta-
sında ən möhkəm bir məmləkətdə 
yerləşmişlər. Çox çətin bir yolu 
olan Cermux (rəvayətə görə, 
Çiləbördün müxtəsər adıdır) qa-
lasını özlərinə məskən, sığınacaq 
və mənzil etmişlər… Beşinci – Ta-
lış mahalıdır. Məlikləri Məlik Usub-
dur. Əsilləri Şirvandan gəlmədirlər. 
Bir müddət Talış kəndində sakin 
olmuşlar. Onlardan bir çoxu 
dəfələrlə məliklik etmişlər. Sonra-
lar Məlik Usub Gülüstan qalasını 
zəbt edib orada sakin olmuşdur”. 

 Ə.Hüseynzadənin yazdığına 
görə, V.Leviatov Mirzə Adıgözəl 
bəyin “Qarabağnamə”sini 
təhlil edərkən səhvə də yol 
vermiş, Mirzə Adıgözəl bəyin 
və Mirzə Camal Qarabağinin 
“Qarabağnamə”lərinin yazılma 
tarixini səhv salmış, heç bir əsas 
olmadan belə bir mühakimə 
irəli sürmüşdür ki, guya, Mirzə 
Adıgözəl bəy “Qarabağnamə”sini 
yazarkən Mirzə Camal bəy Qa-
rabağinin “Qarabağ tarixi”ndən 
istifadə etmişdir. Lakin əsərin 
mətni ilə tanışlıqdan sonra 
məlum olur ki, Mirzə Adıgözəl 
bəy öz əsərini Mirzə Camal bəy 
Cavanşirdən iki il əvvəl - 1845- ci 
ildə yazmışdır. Mirzə Camal Ca-
vanşir isə “Qarabağ tarixi” əsərini 
1847-ci ildə yazıb başa çatdır-
mışdır. İ.Petruşevski də Mirzə 
Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə” 
adlı salnaməsini, təxminən, 1847-
ci ildə tərtib etməsini qeyd etməklə 
səhvə yol vermişdir.

 Qeyd etmək lazımdır 
ki, Mirzə Adıgözəl bəy və 
Mirzə Camal bəy Cavanşir öz 

“Qarabağnamə”lərində istifadə 
etdikləri mənbələrin hamısı-
nı göstərmişlər. Hər iki əsərin 
mətni tutuşdurulduqda məlum 
olur ki, əsərlərdə təsvir edilən 
hadisələr eyni plan üzrə verilir, 
hər ikisində, əsasən, eyni faktlar 
təsvir olunur. Əgər belədirsə, 
onda Mirzə Camal Cavanşir 
“Qarabağ tarixi” salnaməsini 
yazarkən Mirzə Adıgözəl bəyin 
“Qarabağnamə”sindən istifadə 
edə bilərdi. Fikrimizcə, hər iki 
müəllif öz əsərini müstəqil şəkildə 
yazmışdır. Mirzə Adıgözəl bəyin 
“Qarabağnamə”sinin üzü 1848-ci 
ildə Tiflisdə Azərbaycan şairi Mirzə 
Şəfi Vazeh tərəfindən nəstəliq-
şikəstə xətti ilə nəfis şəkildə 
köçürülmüşdür. Hazırda isə həmin 
əlyazma Peterburq şəhərindəki 
Şərqşünaslıq İnstitutunun kitabxa-
nasında saxlanılmaqdadır.

 Tarixi araşdırmalar sübut 
edir ki, Mirzə Adıgözəl bəyin 
“Qarabağnamə”si Peterburqa 
şərqşünas Xanıkovun təşəbbüsü 
ilə göndərilmişdir. Mirzə Adıgözəl 
bəyin “Qarabağnamə”si 12 
fəsildən və “Əsərin müəllifi 
kapitan Mirzə Adıgözəl bəyin 
tərcümeyihalı” adlı sonuncu xüsusi 
bölmədən ibarətdir. Bu qiymətli 
əsərin hər bir fəsli Azərbaycan 
tarixşünaslığında özünəməxsus 
yer tutur. 1826–1828-ci illər Rusi-
ya–İran müharibəsini Azərbaycan 
tarixşünaslığında ilk dəfə Mirzə 
Adıgözəl bəy təsvir etmişdir. 
Tarixçi bu müharibənin ən mühüm 
hadisələrini araşdırmış və onları 
xronoloji ardıcıllıqla qeyd etmişdir.

 Mirzə Adıgözəl bəyin 
“Qarabağnamə”sində ruspərəstlik 

aydın surətdə hiss olunur. O, Rusi-
ya–İran müharibələrinin səbəb və 
nəticələri açıqlamır, 1804–1813 
və 1826–1828-ci illər savaşları-
nın soyğunçu, qarətçi, işğalçı və 
müstəmləkəçi xarakterinə toxun-
mur. Halbuki, 1813-cü il oktyabrın 
12-də Gülüstan kəndində və 1828-
ci il fevralın 10-da isə Türkmənçay 
kəndində tərəflər arasında imza-
lanmış müqavilələrdə bu məsələ 
açıq şəkildə əksini tapmışdır.

 “Qarabağnamə”də XVIII əsrin 
tarixi hadisələri hekayə xarakteri 
daşıyır. Ona görə ki, müəllifin 
özünün də göstərdiyi kimi, həmin 
məlumatları qocaların danışıqları 
əsasında toplamışdır. Əsərin XIX 
əsrə aid olan hissəsi daha dolğun 
və tarix üçün dəyərlidir. Müəllifin 
öz dövründə baş vermiş tarixi 
hadisələrin əsərdə geniş təsviri 
dolğun və çox qiymətlidir. Mirzə 
Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə”si 
konkret tarixi faktlarla zəngindir. 
Müəllif böyük səy və gərgin əmək 
sərf edərək Qarabağın və qismən 
də Cənubi Qafqazın tarixinə aid 
sanballı tarixi materiallar topla-
mışdır. O, öz vətənini gələcək 
tarixi taleyini irəlicədən müəyyən 
edən hadisələrə, faktlara diqqətlə 
yanaşmışdır. 

 Belə hesab edirik ki, bu 
salnamədəki qüsurlar onun elmi 
dəyərinə ciddi xələl gətirmir. 
Həmin qüsurlar, əsasən, dövrün 
ictimai-siyasi şəraitinin və müəllifin 
həmin cəmiyyətdə tutduğu möv-
qeyinin bilavasitə nəticəsi hesab 
edilməlidir. 

(ardı var)

Yunis HÜSEYNOV,  
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan tarixinin qədim köklərə bağlılığını, onun yüksək 
mədəniyyət diyarı olmasını sübut edən xeyli abidəmiz var 
ki, onlar qorunaraq nəsillərdən-nəsillərə ötürülmüşdür. 

Bunlardan biri də tarixi yaddaşımızın canlı şahidi olan İçərişəhərdir.

İçərişəhər qədim tarixə və zəngin 
mədəniyyətə malik olan Azərbaycan 
xalqının milli sərvətidir. Onun ərazisinin 
hər qarışında, abidələrinin hər daşında 
xalqımızın canlı tarixi həkk olunmuşdur. 
İçərişəhər və onun ərazisindəki Qız qa-
lası, Qala divarları, Şirvanşahlar Saray 
Kompleksi, məscidlər, karvansaralar, ha-
mamlar və digər memarlıq abidələri öz 
orijinallığı və təkrarolunmazlığı ilə bəşər 
mədəniyyəti inciləri sırasında xüsusi yer 
tutur.

Prezident İlham Əliyev Şahin 
Seyidzadəni “İçərişəhər” Dövlət Ta-
rix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə 
Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olun-
ması ilə əlaqədar videoformatda qəbul 
edərkən demişdir: “İçərişəhər bizim milli 
sərvətimizdir, dünya memarlıq tarixinin 
möhtəşəm abidəsidir, Azərbaycan xalqı-
nın istedadının bariz nümunəsidir. Əsrlər 
boyu Azərbaycan xalqı İçərişəhəri, onun 
içində olan tarixi abidələri qoruyub və 
bundan sonra da əsrlər boyu qoruyacaq. 
İçərişəhərin hər bir küçəsi, hər bir tini, 
hər bir daşı qiymətlidir, tarixi əhəmiyyət 
kəsb edir. Qala divarları, Qız qalası, Şir-
vanşahlar Sarayı, məscidlər, karvansara-
lar, muzeylər, digər tarixi abidələr qürur 
mənbəyimizdir. Dünyada İçərişəhərə 

bənzəri olan ikinci yer yoxdur”.
İçərişəhər 1977-ci ildə tarix-memarlıq 

qoruğu statusunu almışdır. Bu unikal 
tarixi məkan 2000-ci ildə UNESCO-
nun Dünya İrs Siyahısına Qız qalası və 
Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi ilə birgə 
daxil edilmişdir.

Azərbaycan memarlığının, tarixinin 
bir hissəsi, xalqımızın maddi-mədəniyyət 
irsinin qiymətli nümunəsi olan bu 
abidələr UNESCO tərəfindən ümum-
dünya irsi kimi qəbul olunub. Bu da 
Azərbaycanın dünya mədəni irsinə gözəl 
bir töhfəsidir.

1988-ci ildən ölkəmizin həyatında 
baş verən ictimai-siyasi hadisələr bu 
tarix-memarlıq qoruğunu bir növ unut-
durmuşdu. Bəzi abidələrin mühafizə 
rejimi pozularaq tarixliyinə və planlaşma-
məkan quruluşuna zərər yetirən 
dəyişikliklər edilmiş, bir neçəsi isə, 
ümumiyyətlə, məhv olmuşdur. Qanun 
pozuntuları ilə edilən bu hərəkətlər qoru-
ğun ümumi mənzərəsinə xələl gətirmiş, 
uzun əsrlər ərzində formalaşmış arxeo-
loji materialın əvəzsiz itirilməsinə gətirib 
çıxarmışdır. 2000-ci il noyabrın 25-də 
baş vermiş zəlzələ İçərişəhərə ciddi 
ziyan vuraraq onun vəziyyətini daha da 
ağırlaşdırmışdır.

Belə şəraitdə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 2003-cü il fevralın 17-də 
imzaladığı “Bakı şəhərində İçərişəhər 
tarix-memarlıq qoruğunun mühafizəsi və 
bərpası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
sərəncamı əlaqədar dövlət qurumlarının 
işində köklü dönüş yaratmış, simasını 
itirməyə başlamış İçərişəhəri, sözün əsl 
mənasında, xilas etmişdir. Sərəncamdan 
sonra ictimaiyyətin, mütəxəssislərin və 
kütləvi informasiya vasitələrinin diqqəti 
İçərişəhərin problemlərinə yönəlmişdir. 
Ulu öndərin müdrikliyi sayəsində qoru-
ğun uzunmüddətli qorunması və bərpası 
ilə bağlı konsepsiyanın hazırlanması, 
həmçinin İçərişəhərin idarə olunması-
nın beynəlxalq standartların tələblərinə 
uyğun qurulması kimi vacib məsələlər də 
həmin sərəncamda öz əksini tapmışdır.

2003-cü ildə İçərişəhər Ümum-
dünya İrs Komitəsinin qərarı ilə “qara 
siyahı”ya, yəni məhv olmaq təhlükəsi 

olan abidələrin siyahısına daxil edilmiş-
dir. O vaxt bu qərarın qəbul olunmasına 
2000-ci il noyabrın 25-də Bakı şəhərində 
baş vermiş güclü zəlzələnin törətdiyi 
nəticələr, memarlıq abidələri üçün 
təhlükə yaradan qeyri-qanuni tikinti işləri, 
həmçinin İçərişəhərin qorunması və 
inkişaf planının yoxluğu səbəb olmuş-
dur. Bununla bağlı komitə Azərbaycan 
hökumətinə görülməli olan tədbirlərə dair 
öz tövsiyələrini təqdim etmişdir.

2005-ci il fevralın 10-da “Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanın-
da “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin yaradılması haqqın-
da” Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
sərəncam imzalamışdır. Sərəncama 
görə qoruğun ikili tabeçiliyi ləğv edildi, 
İçərişəhərdə vahid idarəetmə sistemi 
yaradıldı.

İdarənin yeni əsasnaməsi hazırlan-
mış və 2007-ci il mayın 16-da təsdiq 

olunmuşdur. Həmin fərmanla da idarənin 
strukturu, işçilərin say həddi, idarənin 
tabeliyində olan qurumların dövlət 
büdcəsi vəsaiti hesabına, həmçinin 
özünümaliyyələşdirmə prinsipləri 
əsasında fəaliyyət göstərməsi öz əksini 
tapmışdır. Qısa müddət ərzində qoruq 
ərazisində abidələrin və digər binaların 
inventarlaşdırılması aparılmış, qanunsuz 
tikintilər tamamilə dayandırılmış, sanitar 
təmizlik təmin olunmuş, yeni işıqlandır-
ma sistemi qurulmuşdur. 

Həyata keçirilən tədbirlərə yüksək 
qiymət verən UNESCO-nun Ümum-
dünya İrs Komitəsi 2009-cu il iyunun 
22-dən 30-dək İspaniyanın Sevilya 
şəhərində keçirdiyi sessiyada yekdilliklə 
İçərişəhərin “qara siyahı”dan çıxarılması 
barədə qərar qəbul etmişdir. Beləliklə, 
İçərişəhərin qorunmasına və onun 
dəyərinin saxlanılmasına hər hansı 
bir təhlükənin mövcud olmaması artıq 

beynəlxalq səviyyədə öz təsdiqini tap-
mışdır. İçərişəhərə vaxtaşırı səfər edən 
beynəlxalq ekspertlər müşahidələrinin 

nəticəsi kimi tövsiyə edirlər ki, 
Azərbaycan hökumətinin İçərişəhərin 
qorunması və bərpası ilə bağlı atdığı ad-
dımlar, tətbiq olunan idarəetmə modeli-
nin və aparılan bərpa işlərinin metodolo-
giyası, təcrübəsi, icma ilə inkişaf etdirilən 
ünsiyyət formasında qazanılan uğurlar 
digər dövlətlər, xüsusən tarixi şəhərlər 
tərəfindən də öyrənilməli və nümunə 
kimi qəbul olunmalıdır. Krakov, Amster-
dam, Sofiya, Tiflis, Kazan, Korfu kimi 
şəhərlərin tarixi mərkəzlərinin müvafiq 
inkişaf planlaşdırılmasında və qorunma-
sında İçərişəhərin təcrübəsi araşdırılmış, 
ikitərəfli əlaqələr qurulmuşdur.

İçərişəhər kompleksinə daxil olan 
dünya əhəmiyyətli 3, ölkə əhəmiyyətli 
28 memarlıq, konservasiya olmuş 
8 arxeoloji və 600-dən çox yerli 
əhəmiyyətli abidələr xalqımızın zəngin 
mədəniyyətindən xəbər verir.

Qoruq ərazisindəki XVIII-XIX əsr 
memarlığına aid elmi, tarixi və mədəni 
cəhətdən yüksək dəyərə malik onlar-
ca bənzərsiz yaşayış binaları və orta 
əsrlərdə tikilmiş memarlıq abidələri 
dövlət tərəfindən qorunur.

İçərişəhər canlı bir orqanizmdir, 
burada həyat öz axarı ilə davam edir. 
Məhz bu füsunkar məkanın dünyanın bir 
çox tarixi şəhərlərindən başlıca fərqi də 
odur ki, o, ətraf mühitdən təcrid olunma-
mışdır, əksinə, özünün coşqun həyatı ilə 
milyonlarla insanı özünə cəlb edir. 

Bu unikal şəhər hələ uzun illər me-
marlıq ənənələrimizi yaşadan bir məkan 
olacaqdır.

Təqdim etdi:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Erkən orta əsrlərdən Kür və Araz çayları arasında 
Azərbaycanın yerli türkdilli əhalidən ibarət mərkəzi 
bölgəsi kimi inkişaf edib formalaşan Qarabağda XVIII əsrin 
ortalarında eyni adlı güclü feodal dövləti yaranmışdır. 
Qarabağ xanlığı adlanan bu siyasi quruluş mövcud olduğu 
1 əsrə yaxın müddətdə də baş vermiş mürəkkəb tarixi 
proseslərdə önəmli rol oynamış, salnamə ədəbiyyatında 
və xronikal mənbələrdə geniş iz buraxmışdır. Bu baxımdan 
“Qarabağnamələr” adı ilə tanınan salnamə səciyyəli 
əlyazmalar tarixi mənbələr sırasında mötəbərliyi və 
əhatəliyi ilə seçilir.

“Qarabağnamələr” Qarabağ xanlığının 
tarixi barədə mötəbər mənbədir

Bəşəriyyətin qorunan 
nadir memarlıq abidəsi
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