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XXI ƏSRĠN ƏVVƏLĠNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA 

ġƏHƏRSALMANIN ĠNKĠġAFI 
  

XXI əsrin əvvəlində Azərbaycan Respublikasında şəhərsalmanın inkişaf problemləri ölkə 

ərazisinin təşkili problemləri ilə sıx bağlıdır və cari təcrübənin də sübut etdiyi kimi, bu, hazırkı 

mərhələdə dövlət planlaşdırmasının əhəmiyyətli sahəsinə çevrilməkdədir. 2000 - 2010-cu illəri 

əhatə edən dövrdə mahiyyətcə əyalətlərin bir çox kiçik və orta şəhərlərinin inkişaf istiqamətində 

durğunluq və tənəzzüldən planlı şəkildə çıxması baş verirdi.  

Dövlət Azərbaycanın şəhər və regionlarının inkişafı üzrə effektiv strategiya işləyib hazırlamışdır. 

Büdcədən maliyyələşdirmə həcmlərinin ümumi azaldılması fonunda yerləşdirmə, şəhərsalma, əv-

vəllər böhran vəziyyətində olan və zəif inkişaf edən rayonlar, zonalar və şəhərlərin iqtisadiyyatının dəs-

təklənməsi və böyüdülməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi üçün kifayət qədər stimullar mövcuddur.  

Əlbəttə ki, 1990-2010-cu illərdə təşəkkül tapan urbanizasiya və yerləşdirmənin vəziyyəti 

respublikanın şəhərsalma sahəsində yeni məqsəd və məsələləri qarşıya qoyur.  

Respublika rəhbərliyinin məqsədyönlü siyasəti eləcə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Heydər oğlu Əliyevin qiymətli göstərişləri ilə əlaqədar son on il ərzində Azərbaycan 

Respublikasının şəhərlərinin planlaşdırma strukturunda irimiqyaslı müsbət dəyişikliklər baş verir. 

Azərbaycan Respublikasının şəhər və kənd yaşayış məntəqələrində şəhər təsərrüfatının idarə 

edilməsi və torpaqların tikinti üçün ayrılması sahəsində demokratik islahatların (dəyişikliklərin) baş 

verməsi hesabına qabaqcıl tikinti materialları və konstruksiyalardan istifadə etməklə çox sayda müasir 

yaşayış binalarının inşası həyata keçirilmişdir. Respublikanın bir çox şəhərlərində müasir standartlara 

cavab verən idman qurğularının, olimpiya komplekslərinin, səhiyyə müəssisələrinin, məktəblərin, 

mədəniyyət obyektlərinin və s. tikintisi həyata keçirilmişdir. Şəhər ərazilərinin abadlaşdırılması 

üzrə işlər həyata keçirilmiş, bağlar və parklar salınmış, körpülər, tunellər, yol ötürücüləri tikilmiş, 

nəqliyyat-yol sistemləri yenidən qurulmuş, mühəndis infrastrukturu təkmilləşdirilmişdir.  

XXI əsrin inkişafı ilə qarşılaşarkən, demoqrafik inkişafın planlaşdırılması və torpaqdan istifadənin 

baş verdiyi, şəhərin məqbul və real məkanda tikilməsi üçün onun davamlı inkişafının yönəldiyi Cənubi 

Qafqazın ən böyük şəhəri və Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakının timsalında şəhər funksiyala-rı-

nın uyğunluğu və iqtisadi sistemə struktur baxımından uyğunlaşdırılması xüsusilə gözə çarpır. 

Bakı şəhərinin işlənmiş baş planının birinci mərhələsi 2020-ci ilə başa çatacaqdır. Bununla bağlı 

yəqin ki, gələcək planda şəhərsalma, iqtisadi və sosial inkişaf strateji planlaşdırmaya inteqrasiya 

ediləcəkdir. Uzunmüddətli inkişafın qısamüddətli tikinti ilə inteqrasiyasını nəzərə alaraq, tam planlaşdırma  
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məqsədəuyğundur və elə bu səbəbdən də daha realdır və həyata keçirilməsi mümkündür. Bununla 

yanaşı tikinti sektorunun və davamlı şəhərsalmanın inkişaf etdirilməsi üçün imkanlar yaradacaqdır. 

Şəhərin məkan inkişafının uzaq məqsədləri - tarixi kontekstdə şəhərin eyniliyi və varisliyini 

özündə cəmləşdirən struktur deyil, təkmilləşdirmə və tərəqqi üçün orada məkan əsaslarının 

yaradılmasıdır. Şəhərin ümumi planlaşdırılması şəhər məkanlarının aydın şəkildə özündə əks 

etdirməlidir. Nəticədə planlaşdırma misli görünməmiş sürətli inkişaf dövründə tikintinin gedişində 

baş verir. Bunu dinamik şəhərsalmanın tələblərinə müvafiq olması üçün təkrar baxılmasına ehtiyac 

duyulan mövcud baş planın çərçivələrində həyata keçirmək mümkün deyil. Bundan başqa ümumi 

və uzunmüddətli maraqla etinasız yanaşaraq, tikinti sektorunun inkişafının şəxsi və yerli maraqları 

sosial oriyentasiyaya, sürətli uğurlara və mənfəətə, sürətli nəticələrin alınması üçün səy göstərməyə 

gətirib çıxarır. Bu cür şəhərsalma, əlbəttə ki, tikinti sektoru və şəhərin davamlı inkişafı ilə bağlı 

nöqsanların hiss olunduğu şəhər məkanının inkişafı görüntüsünü doğurur [4].  

Şəhər tikintisi ətraflı araşdırma aparılanadək və kifayət qədər nəzəri və iqtisadi şərtlər hazırla-

nanadək yalnız xarici görünüş baxımından nəticələr əldə etməyə can atır. Nəticə etibarilə Bakının 

şəhər məkanı öz unikallığını itirir və getdikcə daha çox dünyanın digər şəhərlərinə bənzəməyə baş-

layır. Son illərdə inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulan ərazinin ümumi həcmi şəhərin həm genişləndi-

rilən, həm də mövcud ərazisi üzrə nəzarətdən çıxmışdır.  

Dəyərləndirmələrə görə, 1995 və 2005-ci illər arasında Bakı şəhəri çərçivələrində tikinti üçün 

ayrılan ərazinin ümumi sahəsi ötən qırx il ərzində tikinti üçün ayrılmış ərazinin ümumi sahəsindən 

57% çoxdur. Bu cür inkişaf daha çox kommersiya yaşayış və ofis binalarının tikintisinə gətirib çı-

xarmışdır, tarixi binaların ―kapitalının‖ dəyəri isə əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Bütün bunlar 

davamlı şəhərsalma və tikinti sektorunun inkişafı üçün əlavə çətinliklər yaradır. 

Bir çox yeni inşa edilmiş binalar şəhərin yaxşı ətraf mühitə və yüksək keyfiyyətli tarixi binalara 

mərkəzi şəhər məkanında cəmlənmişdir. Mərkəzi zonada qorunub saxlanılan bir çox tarixi binalar 

sökülmüşdür və ya onların humanitar mühiti dağıdılmışdır. Çoxsaylı hündürmərtəbəli binaların tə-

sadüfi və sıx yerləşməsi Bakı üçün harmonik və səciyyəvi olan şəhərin ilkin siluetini son dərəcə 

dəyişdirmişdir. Yerləşdirilməsi şəhər salma mütəxəssisləri tərəfindən əsaslı şəkildə düşünülməyən 

yeni binalar çox vaxt tarixi mərkəzi tutur. Bununla bağlı şəhərin baş planının işlənib hazırlanması 

bu gün şəhərin planlaşdırma mütəxəssislərinin qarşısında duran ən təcili və mühüm bir vəzifədir ki, bu da 

hal-hazırda həyata keçirilir. Şəhərin inkişafının uzun müddətli məqsədinin qısamüddətli şəhərsalma 

planlaşdırması ilə koordinasiya olunduğu şəhərin yeni planında onun tarixi irsinin qorunub 

saxlanmasına və şəhərin davamlı məkan inkişafına birinci dərəcəli əhəmiyyət vermək lazım-dır[1].  

Bakı uzun müddət ərzində monosentrik strukturlu və yarımdairəvi şəkilli, yalnız hərdən bu 

sərhədlərdə bir qədər dəyişilən şəhərin əsas modelini təmsil etmişdir. Bu modelin çox dəqiqliklə 

ifadə olunan struktur səviyyələrinə malik olduğuna baxmayaraq, bu cür plan şəhərin davamlı 

inkişafı üçün o qədər yaxşı plan deyildir. Bununla əlaqədar şəhərin polisentrik inkişaf modelini 

qəbul etmək zərurəti yaranır. Polisentrik modelin əsasında xüsusi mərkəzlərin şəhər səviyyəsinin: 

ticarət küçələrinin, ticarət mərkəzlərinin, daxili və xarici ticarət mərkəzlərinin, bir neçə əmtəə-

nəqliyyat mərkəzlərinin yaradılması, eləcə də şəhər rayonlarını bir bütün olaraq birləşdirərək, onları 

dəqiq şəkildə planlaşdırmaq mümkündür. 

Hal-hazırda 2,0 milyondan çox əhalinin yaşadığı iri səhərsalma quruluşu olan Bakı şəhərinin 

inkişafı inzibati sərhədlərlə məhdudlaşa bilməz. İnkişaf etmiş xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

əvvəlki tarixi dövrlərdən fərqli olaraq hal-hazırda ayrı-ayrı şəhərlər getdikcə daha mürəkkəb 

planlaşdırma quruluşlarının tərkib hissəsinə çevirilirlər. Şəhərlər, xüsusilə də iri şəhərlər onları  
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əhatə edən ərazilərə o qədər təsir göstərir ki, şəhərin özünün planlaşdırılması şəhərətrafı zonanın 

planlaşdırılmasından ayrılmaz şəkil alır. 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar memarı İlqar İsbatovun rəhbərliyi altında yaşayış 

evlərinin və Bakı şəhərinin layihəsinin tərtib edilməsi üzrə Layihə İnstitutunun əməkdaşları 

tərəfindən hal-hazırda işlənib hazırlanan Bakı şəhərinin inkişafının baş planı, mövcud planlaşdırma 

strukturunun demək olar ki, yenidən qurulması layihəsi olaraq, yalnız şəhərə deyil, həm də çərçivə-

lərində tikinti üçün ayrılmış sahələrin, sənaye qovşaqlarının, ictimai və xidmət müəssisələrinin, 

kütləvi istirahət zonalarının, mühəndis-texniki qurğular ərazilərinin, nəqliyyat qurğularının 

birləşdiyi daha geniş məkan-planlaşdırma sisteminə şamil edilir. 

Məlumdur ki, Bakı şəhərinin ictimai mərkəzlərini (stadionları, idman sarayları, teatrları, sirk və s.) 

şəhər əhalisindən başqa şəhərətrafı zonanın yaxınlıqda yerləşən yaşayış məntəqələrinin (Buzovna, 

Mərdəkan, Bilgə, Qala, Maştağa, Xırdalan və s.) sakinləri də ziyarət edirlər. Bakı şəhərinin müəssi-

sə və təşkilatlarına əmək səfərlərinin marşrutları şəhər ərazisinin hüdudlarından kənara çıxır. Şəhər-

kənarı təbiət zonaları (dəniz sahili, bağ evləri, çimərlik və s.) şəhər əhalisi üçün istirahət yerləridir. Bakı 

şəhərinin mühəndis qurğuları şəhərətrafı zonanın əhalisinə xidmət göstərir. Bakı şəhərinin su kəmərinin 

və kanalizasiya sisteminin təmizləyici qurğuları onun hüdudlarından kənarda yerləşir. Nəqliyyat sis-

temi Bakını onu əhatə edən yaşayış məntəqələri ilə birləşdirir, şəhərətrafı zonanın yolları isə şəhər-

daxili magistralların davamını təşkil edir. Sənaye müəssisələri istehsalın ixtisaslaşması və koope-

rativləşdirilməsi prinsipinə əsasən birləşərək, şəhərin sərhədlərindən kənarda yerləşən sənaye komp-

lekslərinin hüdudlarında cəmlənir (dərin özüllər zavodunun zonasında sənaye kompleksi və s.).  

Təbii ki, və çox doğru olaraq Bakı şəhərinin yeni baş planının işlənib hazırlanması və onun 

planlaşdırılması strukturunun yenilənməsi zamanı, keçmişdən fərqli olaraq, şəhər, onun mövcud 

hüdudlarında və ya müəyyən edilən inzibati sərhədləri çərçivələrində deyil, rekonstruktiv tədbirləri 

yalnız şəhərin özünə deyil, həm də şəhərə bitişik əraziləri və Bakıya yaxınlaşan şəhər və yaşayış 

məntəqələrinə (Sumqayıt, Xırdalan, Hövsan, Şıxov və s.) şamil edilərək, nəzərdən keçirilir. Qonşu 

yaşayış məntəqələri və Bakı şəhəri arasında yaranan güclü istehsalat, təsərrüfat, mədəni - məişət, 

nəqliyyat əlaqələri və digər əlaqələr onların məkan - planlaşdırma yaxınlaşmasına və bu qarşılıqlı 

əlaqəli sistemin aqlomerasiyaya çevrilməsinə səbəb olur. Biz bu gün formalaşan Bakı aqlome-

rasiyası haqqında danışa bilərik və şəhər aqlomerasiyasının aralarında sabit əlaqələrin yarandığı 

şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri qrupunun olduğunu anlayaraq, bunun vahid rekonstruktiv 

planlaşdırma tədbirlərinin görülməsinə gətirib çıxaracağını təsdiq etmək mümkündür.  

Böyüklüyünə görə ətraf yaşayış məntəqələrindən kəskin şəkildə fərqlənən Bakı şəhəri 

polifunksional strukturu ilə özünün təcrid olunmasını itirir və monosentrik aqlomerasiyanın 

mərkəzini, əsas hissəsini təşkil edir [2].  

Bakı aqlomerasiyasına daxil olan müxtəlif böyüklükdəki yaşayış məntəqələri vahid planlaşdır-

ma- məkan sisteminin tərkib hissələrinə çevrilərək, yeni keyfiyyətlər əldə edirlər. Bu şərtlərdə kiçik 

yaşayış məntəqələrinin əhalisinə göstərilən mədəni-məişət xidmətinin genişləndirilməsi və onların 

sonrakı inkişafı üçün zəminlər yaradılır, eləcə də iri şəhərin çatışmazlıqları aradan qaldırılır. Bakı 

aqlomerasiyası bir-birinin yaxınlığında yerləşən qapalı planlaşdırma strukturlu yaşayış məntəqələri-

nin mexaniki mövcudlu deyil, bütün yaşayış məntəqələrini və onlar arasındakı açıq məkanları dəyi-

şən həyat tələbləri əsasında inkişaf edən vahid orqanizmdə birləşdirən tam planlaşdırma sistemidir [3]. 

Bakı aqlomerasiyasının sonrakı inkişafı və strukturunun təkmilləşdirilməsi üçün nəqliyyat 

sisteminin doğru təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şəhərdaxili magistrallar, bu gün Bakıda 

formalaşmağa başlayan qarşılıqlı əlaqəli vahid nəqliyyat sistemini (Heydər Əliyev prospekti və  
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Hava limanına və daha sonra Mərdəkan kəndi rayonuna aparan uçuş magistralı) yaradaraq, uçuş 

magistralları ilə birləşməlidir.  

Bakı aqlomerasiyasının qaydaya salınması torpaqların, hava və su hövzələrinin sağlamlaşdırıl-

ması və mühafizəsi, xarab olmuş torpaqların bərpa edilməsi üzrə işlərə gətirib çıxaracaqdır.  

Bakı aqlomerasiyasının planlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi nəticəsində həm Bakı şəhəri, həm də 

yaşayış məntəqələri tək-tək şəhər - sputniklərlə qapalı planlaşdırma strukturundan bir-biri ilə qarşılıqlı surət-

də bağlı olan yaşayış məntəqələrinin açıq strukturlarına keçəcəklər. Bu, Bakı şəhərinin və yaşayış yerləri-

nin formalaşdırılması sisteminin - Bakı aqlomerasiyasının davamlı inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir[4].  

2000-ci ildən başlayaraq respublikanın digər şəhərləri üzrə də şəhərsalma sahəsində böyük işlər 

görülmüşdür və hal-hazırda da bu işlər davam etdirilir. Hal-hazırda (2013-cü ildə) Gəncə, 

Sumqayıt, Xırdalan şəhərlərinin baş planlarının tərtib edilməsi üzrə işlər ―Azərdövlətlayihə‖ layihə 

institutu tərəfindən başa çatdırılır (layihənin baş memarı Əmirov R.N., müəlliflər İbrahimova F.Q., 

Hüseynov E., Hacıyeva E. və digərləri).  

Gəncə şəhərinin baş planına görə onun əhalisinin 2018-ci ildə 335000 nəfərə qədər artması 

diqqətə alınaraq, şəhərin ərazisinin şərq istiqamətində inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İri 

poladəritmə kombinatı və alüminium zavodunun tikintisi, eləcə də avtomobil zavodunun inkişaf 

etdirilməsi planlaşdırılmışdır. Mövcud maşınqayırma və yüngül sənaye zavodlarını müasirləşdir-

mək də nəzərdə tutulmuşdur. Gələcəkdə Gəncə şəhəri Azərbaycan Respublikasının iri metallurgiya 

və maşınqayırma mərkəzinə çevriləcəkdir.  

Sumqayıt şəhərinin 2013-cü il redaksiyalı baş planına görə 2018-ci ildə şəhər əhalisinin 340000 

nəfər olacağı nəzərdə tutulmuşdur (2011-ci ilə Sumqayıtın əhalisi 314855 nəfər təşkil edir), 2030-cu 

ilə isə şəhər əhalisinin sayının 400000 nəfər olacağı proqnozlaşdırılır. Sumqayıt şəhərinin 

perspektiv inkişafı əsasən Bakı şəhərinə doğru, cənub-şərq istiqamətində planlaşdırılır.  

Xırdalan şəhərinin baş planına görə onun əhalisini 2018-ci ildə 130000 nəfər olacağı nəzərdə 

tutulmuşdur, 2011-ci ilə şəhərin əhalisi 96850 nəfər təşkil etmişdir.  

Xırdalan şəhərinin cənub-şərq istiqamətində inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur, şəhərin 

nəqliyyat sistemi isə onun Bakı şəhərinin nəqliyyat sistemi ilə sıx şəkildə əlaqələndirilməsini 

nəzərdə tutur, belə ki, Xırdalan şəhəri Bakı şəhərinə yaxın məsafədə yerləşir.  

2010-cu ildə ―Tikintilayihə‖ layihə institutunda N.H. Nağıyevin rəhbərliyi ilə A.Şükürov, 

T.Nağıyev, R.Rzayev və digərlərindən ibarət müəllif qrupu tərəfindən İmişli, Qazax, Ağstafa, 

Qəbələ, Oğuz şəhərlərinin baş planlarının tərtib edilməsi üzrə işlər başa çatdırılmışdır.  

Göstərilən şəhərlərin baş planları onların yerləşmənin qrup sistemlərindəki yerini nəzərə 

almaqla, şəhərsalma elminin müasir tələblərini nəzərə almaqla, onları əhatə edən kənd yaşayış 

məntəqələrinin inkişafını nəzərə almaqla yerinə yetirilmişdir. 

 Hal-hazırda 2013-ci ildə Yardımlı (memar E.Qasımzadə); Neftçala və Hacıqabul (memar 

A.Mahmudov); Balakən və Siyəzən (memar N.Mahmudov) şəhərlərinin, ―Azərmemarlayihə‖ layihə 

institutu (memarlar B.Əhmədov, İ.Ələsgərov) tərəfindən Zaqatala şəhərinin baş planlarının işlənib 

hazırlanmasına başlanılmışdır.  

Yaxın gələcəkdə respublikanın digər şəhərləri üzrə baş planlarının işlənib hazırlanması nəzərdə 

tutulur.  

Şəhərlərin baş planlarının tərtib edilməsi onlarda yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmağa və bu 

şəhərlərdə əhaliyə mədəni-məişət xidməti göstərilməsi sistemini təkmilləşdirməyə, eləcə də 

səmərəli nəqliyyat sisteminin və yaşıllaşdırma sisteminin yaradılmasına imkan verəcəkdir.  

Açar sözlər: abadlaşdırma, şəhər ərazisi, yaşayış binaları, kənd məskunlaşma yerləri, tikinti, 

məskunlaşma sistemi, şəhərsalma. 



Memarlıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
7 

 

Ədəbiyyat 

1. Нагиев Н.Г., Гусейнов Ф.М. «История архитектуры Азербайджанской Республики» V 

том. Архитектура Азербайджанской Республики современного периода. Баку. 2013.  

2. Бретаницкий Л. С. Саламзаде А. В., – «Архитектура Советского Азербайджана» 

Москва., Изд. литературы по строительству 1973.  

3. Фатуллаев – Фигаров Ш.С. «Архитектурная энциклопедия Баку», международная 

Академия Архитектуры стран Востока. Баку – Анкара, 1998.  

4. Нагиев Н.Г. «Современное градостроительство Азербайджанской республики». Təhsil 

işçisi mətbəəsi. MMC. Baku. 2011.  

 

Н.Г.Нагиев  

Развития градостроительства Азербайджанской Pеспублики в начале ХХI века. 
 

Резюме 
 

Проблемы развития градостроительства Азербайджанской республики в начале ХХI века, тесно 

связаны с проблемами территориальной организации страны и как свидетельствует текущая практи-

ка, это на современном этапе становится важной областью государственного планирования.  

Государство разработало эффективную стратегию по развитию городов и регионов Азербайджа-

на. Созданы достаточные стимулы по развитию системы расселения, градостроительства, поддержки 

и росту экономики слаборазвитых районов, зон и городов, ранее находившихся в кризисной ситуации. 

Генеральный план развития города Баку разрабатываемый в настоящее время, являясь 

фактически проектом реконструкции существующей планировочной структуры, распространяется не 

только на город, но и на более обширную пространственно – планировочную систему, в рамках 

которой объединяются селитебные территории, промышленные узлы, группы общественных и 

обслуживающих учреждений, зоны массового отдыха, территории инженерно – технических 

устройств, транспортных сооружений и т.д.  

На перспективу намечаются разработки и по другим городам республики. 

Составление генеральным планов городов даст возможность улучшить условия проживания в 

них и упорядочить систему культурно-бытового обслуживания населения в этих городах, а также 

создать рациональную транспортную систему и систему озеленения.  

Ключевые слова: благоустройство, городская территория, жилые здания, сельские населенные 

места, строительство, система расселения, градостроительство. 

 

N.H.Naghiyev  
 

Development of the town building of Azerbaijan Republic  

at the beginning of XXI century 
 

SUMMARY 
 

The problems of the development of the town building of Azerbaijan republic at the beginning of XXI 

century are tightly connected with the problems of the territorial organization of the country and as the 

current practice indicates, this in the present stage becomes the area of importance of government planning.  

State developed effective strategy on the development of cities and regions of Azerbaijan. Are created 

sufficient stimuls through the development of the system of settling, town building, support and an increase 

in the economy of under-developed regions, zones and cities, those previously located in the crisis situation.  

The general plan of the development of Baku city developed at present, being actually the project of the 

reconstruction of the existing planning structure, is extended not only to the city, but also to the more 

extensive it is the space-planning system, within the framework by which are united residential territories,  
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industrial centers, groups of the public and operating establishments, zone of mass recreation, territory of 

engineering technical devices, transport construction & etc.  

To the prospect are planned the developments also for other cities of republic.  

Composition will make possible to improve the conditions of stay in them and to regulate the system of 

the cultural and general services of population in these cities, and to also create rational transport system and 

system of re-planting the general plans of cities.  

Key words: improvement, urban territory, habitable buildings, the rural populated places, building, the 

system of settling, town building. 

 
 

УДК 726.6 

С. Х.Гаджиева  

Азербайджанского Архитектурно-Строительного Университета 
 

 

БАЗИЛИКА В СЕЛЕНИИ ГУМ КАК ОДНА ИЗ САМЫХ  

ДРЕВНИХ БАЗИЛИК КАВКАЗА 
 

Несмотря на сильно разрушенное состояние, в каком сохранилась Гумская базилика,и 

сегодня явно видно, что эта галерейная базилика- великолепный памятник азербайджанско-

го- албанского зодчества V-VI веков, свидетельствующий о богатых многовековых строи-

тельных традициях народа. Гумская базилика, построенная более пятнадцати веков назад, 

является одной из самых древних базилик Кавказа. В статье рассматриваются результаты 

всестороннего исследования, консервации и нынешнего использования этой важной базилики 

в ходе проведения проекта консервации «Гум», исследуются особенности ее построения с 

точки зрения использования золотого сечения, а также приводятся примеры местных и 

заграничных аналогий. 
 

В Азербайджане сохранилось, как известно большое количество христианских храмов. 

Большинство храмов позднеантичного и раннесредневекового периода сохранилось со времен 

существования на территории Азербайджана христианского государства Кавказская Албания. 

Одним из наиболее распространенных типов храмов являлись базилики. Известны 

несколько дошедших до нас базилик pаннего сpедневековья: Гумская базилика, Аг-оглан в 

Амаpасе (Гарабах- IV-Х в.), Лачинская, на pеке Агогланчай (VI-VII в.) и дpугие. Хpамы 

этого типа на теppитоpии Кавказской Албании строились в течение долгого времени, вплоть 

до позднего сpедневековья.  

Одним из самых ранних исследованных христианских памятников Кавказской Албании 

является Гумская базилика. А.С.Хаханов, кратко описавший памятник в отчете экспедиции 

на Кавказ, впервые ввел памятник в научный обиход [10]. Впоследствии Гумская базилика 

была обследована и изучена П.Д.Барановским, который датировал храм V-VI веками, 

Г.Н.Чубинашвили, Д.А.Ахундовым и Г.Г.Мамедовой [2,11,1,7]. 

П.Д.Барановский в середине прошлого века писал: «Состояние здания, заброшенного в 

течение целых столетий, таково, что, несмотря на изумительную прочность раствора, оно все 

же сильно разрушается от атмосферного влияния. Особенно требуют внимания своды и… 

кирпичные колонны, являющиеся одной из самых хрупких и драгоценных частей памятника.  

Простая монументальная архитектура Гумского храма, свойственная базиликальным 

постройкам, и особенно памятникам северо-восточного Кавказа, в сочетании с парадным мо 
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тивом галереи, четкость и совершенная законченность плана, рациональное использование 

дающих хороший красочный эффект местных материалов, родство с самыми ранними 

зданиями Кавказа V и VI веков, позволяющее отнести здание базилики в селении Гум к VI 

веку- вот те достоинства, которые выдвигают Гумскую базилику в разряд наиболее ценных 

памятников древней архитектуры Азербайджана. Являясь в ряде отличительных черт памят-

ником, отличающим ранние архитектурные особенности раннего народного строительства, 

Гумский храм в общей цепи развития базиликальных форм представляет собой, пожалуй, 

один из наиболее развитых и парадных примеров базилик архитектуры Востока» [2]. 
 

1. Архитектурно-планировочное решение базилики 

  
Рис. 1,2. Гумская базилика до и после консервации 

 

Базилика находится в центpе селения Гум (Гум) Гахского pайона Азербайджана. Сохра-

нился лишь основной объем тpехнефной базилики и небольшие участки пеpекpытия. Основ-

ной отличительной особенностью данной базилики является наличие тpехстоpоннего обхода, 

создающего галеpеи на южном, севеpном и западном фасадах, причем в восточной части се-

веpной и южной галеpей, по обе стороны от приделов боковых нефов самой базилики, pаспо-

ложены удлиненные комнаты с выступающими на восточном фасаде апсидами. От сущес-

твовавшей некогда тpехстоpонней галеpеи сегодня остались лишь фpагменты стен восточ-

ных пpиделов и остатки столбов с западной стороны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис3. Северо-западный угол здания в интерьере.  

Рис.4. Сохранившаяся часть боковой галлереи 

 

Несохранившееся перекрытие пpямоугольного зала базилики опиралось некогда на тpи 

две паpы "Т"-обpазных столбов и паpу сильно выступающих пилястp. В данной базилике  
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центральный неф почти в тpи pаза больше остальных по шиpине, поэтому можно предполо-

жить, что, вероятно он также был выше, чем боковые. Особенностью апсиды, расположен-

ной на востоке, является ее подковообразная форма. Четко выpаженную фоpму подковы 

имеют также аpки, соединяющие опоpы Гумской базилики. Эта наиболее сейсмичная по 

фоpме арка была очень быстро вытеснена полуциркульной, а затем более сейсмостойкой 

стpельчатой аpкой [7,с.169]. Поэтому подковообразные арки Гумской базилики свидетельст-

вуют в пользу древности памятника. Боковые нефы пеpеходят в квадpатные пpиделы, где 

сохpанились пеpекpытия в виде сомкнутого свода. Интересной деталью убранства Гумской 

базилики является наличие колонны, загораживающей главный вход и тем самым закрываю-

щей апсиду- алтарную часть. Это была дань языческому канону [1, с.223]. 

Стены хpама возведены из булыжника с соблюдением пpямых pядов кладки. В констpук-

циях широко использован также обожженный квадpатный киpпич. Подобное сочетание киp-

пича с булыжником в кладке стен хpама, нетрадиционное для христианских храмов, но зато 

глубоко традиционное в целом для строительной техники Шеки-Загатальского региона, отра-

жает древнюю строительную технику строения. Предполагается, что несохранившееся пере-

крытие базилики могло быть деpевянным с двухскатной стpопильной кpовлей, либо сводча-

тым, опирающимся на арки, перекинутые по опорам. 

 

 
2. Мероприятии по укреплению памятника. Проект консервации 2005-2006 гг. 

 

Памятник был неоднократно исследован и консервирован. Так, в середине прошлого 

века в базилике были проведены очистительные и консервационные работы. В ходе работ 

территория памятника была очищена от обрушений, поверхность земли внутри памятника 

была выровнена. Устранены угрожающие и заменены разрушающиеся участки перекрытия. 

Восстановлены некоторые участки стенной кладки.  

Однако, за долгие годы существования памятника после этих укрепительных мероприя-

тий, к началу 2000-х годов вновь назрела острая необходимость в проведении работ по кон-

сервации базилики. Существовала реальная угроза разрушения памятника, некоторые камни 

выпали, другие находились на грани выпадения, образовались трещины, что могло привести к 

непоправимым последствиям. Особые опасения вызывали трещины в арках среднего (централь-

ного) нефа. Почти полностью была разрушена южная внутренняя стена алтарной апсиды. В арках 

остальных проемов как северного, так и южного ряда опор, имелись серьезные трещины, которые 

вели к деформации участков стен, возвышающихся над ними. В наружных стенах имелись 

многочисленные трещины. Разрушившиеся верхние части стен были открыты воздействию 

атмосферных осадков, что вело к затеканию воды вовнутрь кладки и разрушению стен. 

Кроме того, опасения вызывала и протекающая неподалеку река, оказывающая влияние на 

состояние фундамента сооружения.  
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Рис.5-6. Консервация угла базилики и бокового придела. 

 

Состояние территории вокруг памятника требовало проведения работ по благоустройс-

тву и созданию объектов минимального сервиса для создания благоприятных условий для 

приема туристов. 

Учитывая неотложность проведения укрепительных работ на памятнике, в 2005-2006 го-

дах сотрудниками Азербайджанского Архитектурно- Строительного Университета был раз-

работан и осуществлен проект консервации базилики (руководитель проекта доктор архитек-

туры Мамедова Г.Г., авторы проекта реставрации Мамедова Г.Г. и Гаджиева С.Х.) при финан-

совой поддержке посольства США в Азербайджане. Проект включал архитектурно-археологи-

ческий обмер и фиксацию храма, работы по диагностике имевшихся разрушений и деформаций; 

тщательное инженерно- техническое исследование памятник и мероприятия по укреплению.  

В результате детального исследования Гумской базилики во время ее консервации выяс-

нились некоторые аспекты ее архитектурно-планировочного решения. Было установлено, 

что не только подковообразные арки, но и углы здания были декорированы кирпичом. Инте-

ресным фактом является то, что колонны, поддерживающие арки между нефами были возве-

дены специфическим чередованием рядов булыжника и кирпича, выполняя помимо декора-

тивной еще и антисейсмическую функцию. То же было и с углами здания, где 4 ряда камня 

чередовались в шахматном порядке с 7 рядами кирпича.  

Обследование конструкцией памятника показало, что разрушения его конструкций 

носят, в основном, структурный характер, а главной причиной разрушений на момент прове-

дения исследовательских работ являлось воздействие атмосферных осадков. Оголенные 

сверху стены были открыты для проникновения воды внутрь кладки. Замерзая в зимнее 

время, вода разрушала раствор, связывающий кладку, и это вело к ослаблению облицовоч-

ных камней. Вследствие этого памятник потерял большую часть камней как внутреннего, так 

и внешнего облицовочного слоя. Разрушения особенно часты были в верхних частях стен. 

Кирпич, из которого были построены арки, а также облицованы столбы и дверные проемы, 

сохранились лишь небольшими фрагментами.  

Для проведения консервационных работ был предложен метод инъекций и фрагментар-

ного формирования. Состав раствора для инъекций был определен лабораторными исследо-

ваниями. Для восстановления устойчивости конструкций в некоторых местах была восста-

новлена кладка. Наиболее широкие трещины и разломы были переложены мелким камнем, 
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затем залиты раствором. Для обеспечения прочности углов здания было принято решение 

восстановить кирпичную и каменную облицовку углов. Были определены и впоследствии ук-

реплены инъекциями слабо связанные камни наружной и внутренней облицовки. Был прове-

ден также целый ряд технических мероприятий по предотвращению дальнейшего разрушения. 

В настоящее время конструкции Гумской базилики укреплены, однако этот памятник 

нуждается в постоянном надзоре и опеке. 
 

3. Выявление закономерностей в построении Гумской базилики  

с точки зрения соответствия золотому сечения 
 

Интересным аспектом является исследование закономерностей построения базилики для 

того, чтобы создать эскизную реконструкцию памятника.  

Еще во второй половине I века до н.э. было определено, что: ―композиция храмов 

основана на соразмерности, правила которой должны тщательно соблюдать архитекторы. 

Она возникает из пропорции, которая …есть соответствие между членами всего произведе-

ния и его целым по отношению к части, принятой за исходную, на чѐм и основана всякая со-

размерность. Соразмерность есть гармоническая слаженность членов самого сооружения и 

отклик рациональности членения, (идущий) от отдельных членов к общему виду целого… 

Ибо никакой храм не может иметь правильной композиции без соразмерности и пропорции, 

без того точного членения, какое есть у хорошо сложенного человека‖ [13]. Для определения 

соразмерности, как известно, издревле использовались динамическим квадратам Пифагора, а 

также золотое сечение- пропорциональное деление отрезка на неравные части, которые отно-

сятся друг к другу как 0,618 и 0,382 (отношение меньшего отрезка к большему). Больший от-

резок относится к меньшему как 1,618. Существует также понятие «второго золотого 

сечения», которое вытекает из основного сечения и дает другое соотношение 44:56 [12]. 

Такая пропорция чаще всего встречается в архитектуре.  

Учитывая то, что сохранившиеся части Гумской базилики были подробно зафиксирова-

ны в ходе проекта ее консервации, можно попытаться рассчитать ее пропорции, исходя из 

постулата, что и в построении базилики также были применены правила золотого сечения и 

динамические квадраты.  

 

  
Рис.7-9. Выявление закономерностей в построении фасадов и разреза базилики 
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Так, использовав реальные размеры сохранившихся стен и вписав их в квадраты 

Пифагора, можно определить предположительную высоту базилики. Высоту боковых нефов 

(по верху карниза), а также наивысшую точку- конек крыши можно вычислить из 

соотношения a/b=b/c≈0,62. Таким же образом определяется и высота боковых галерей: b1/b2= 

b2/c1≈0,62. Тогда внутренние размеры окажутся таковы: ширина центрального нефа (по внут-

ренним стенам) должна относиться к внутренней высоте как 2D к 5D+1/4D; ширина бокового 

нефа (по внутренним стенам) должна относиться к внутренней высоте как 2Е к 9D+1/4 Е. В 

плане общая ширина относится к общей длине как 10,5n/15,5n. Здесь прослеживается 

интересная закономерность: ширина устоев «n» относится к расстоянию между устоями как 

½. Размеры самой базилики (без боковых галерей) вписываются в динамические квадраты. 

Соотношения между центральным и боковыми нефами можно описать при помощи модуля 

R1, а боковых галерей- при помощи модуля R2.  

   
Рис.10-11. Выявление закономерностей в построении плана базилики 

Рис.12. Выявление закономерностей в построении колонны базилики 

 

Особого интереса заслуживают пропорции колонны базилики. Во время раскрытия 

колонны в ходе консервации было обнаружено, что колонна по высоте делится на неравные 

участки из булыжника, чередующиеся с кирпичными рядами в определенной 

последовательности. Количество булыжных рядов уменьшается по вертикали в следующем 

соотношении: a/b=b/a+b=0,7; b/c=c/b+c=0,62; c/d=d/c+d=0,64 a+b/c+d= 0,69. То есть все 

соотношения соответствуют или очень близки золотому сечению. 

 

4.Аналогии Гумской базилики 
 

Ближайшей аналогией Гумской базилики на территории Азербайджана является 

трехнефная базилика в монастырском ансамбле Едди кильсе (Гахский район,к северу от 

селения Лекит, на доpоге, ведущей в деpевню Котуклу). Аpхеологические pаскопки 

позволяют воссоздать пеpвоначальный облик хpама. Базилика с двумя паpами столбов и с 

алтаpной частью, выступающей на восточном фасаде тpемя полукpужиями, является 

наиболее древним и крупным храмом комплекса. За время своего многовекового 

существования она подверглась значительным пеpестpойкам. По определению археологов I-

ый строительный период ее относится к V-VI вв., II-ой - к VII-VIII вв. и III-ий к XI-XII вв. 

Примечательно то, что первоначально этот храм, вероятно, был бескупольным и только во 

время второй перестройки он получил купол [7].  
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Рис.13-14. Болнисский сион, V-VI вв. Рис.15. Церковь в Урбниси 

 

Можно также привести в качестве аналогий грузинские базилики Болнисский Сион 

(478–493 гг), Уpбнисскую цеpковь в Каpтли (V-VIв), Касахскую базилику. В данной связи 

необходимо отметить, что взаимосвязи и параллели христианской архитектуры Кавказской 

Албании с сопредельными странами даны в монографии доктора архитектуры 

Г.Г.Мамедовой «Зодчество Кавказской Албании» [7], в которой отмечено, что в раннесред-

невековый период во всей христианской архитектуре Кавказа наблюдается сходство 

планиpовочного pешения цеpквей. Везде стpоятся однонефные и тpехнефные базилики.  

  
Рис. 16-17. Базилика Сант Антимо 

 

Определенные черты базилики находят отражение в ранних итальянских базиликах- 

базилике аббатства Сант-Антимо (недалеко от Сиены) и базилике Святого Франциска в Сиене.  

Ключевые слова: Гумская базилика, исследование и консервация, архитектурное 

наследие, архитектура Кавказской Албании 
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С.Х.Гаджиева  

 

Qum bazilikası Qafqazın ən qədim məbədlərindən biri kimi 
  

Xülasə 
 

Qum bazilikasının günümüzə çatdığı yarıdağılmış vəziyyətinə baxmayaraq aydın bilinir ki bu qalereya 

tipli bazilika xalqın zəngin çoxəsrli qədim ənənələrinin olmasını sübut edən V-VI əsrlərdə tikilmiş 

Azərbaycan-Alban memarlığının möhtəşəm bir abidəsidir. On beş əsr bundan əvvəl ucaldılmış Qum 

bazilikası Qafqazın ən qədim bazilikalarından biri hesab edilir.  

Məqalədə bu əhəmiyyətli memrlıq abidəsinin konservasiya layihəsinin işlənməsi zamanı həyata 

keçirilmiş çoxtərəfli tədqiqat, konservasiya və indiki şəraitdə istifadəsi kimi problemlərə baxış nəticələri 

aşkarlanır. Abidənin tikilmə xüsusiyyətləri, yerli və xarici analogiyaları öyrənilir. 

Açar sözlər: Qum bazilikası, tədqiqat və konservasiya, memarlıq irsi, Qafqaz Albaniyası memarlığı 

 

S.KH.HAJIYEVA  
 

Basilica in qum village as one the most ancient basilicas 

in caucasus 
  

Summary 
 

Even despite of badly destroyed condition in which basilica in Gum was preserved up to our time it is 

evidence of the fact that this gallery-type basilica is one of the magnificent monument of azerbaijani-

albanian architecture of the V-VI centuries. Qum basilica, which was constructed about fifteen centuries ago 

is supposed to be one of the oldest Caucasian basilicas. This is testimony of the rich century-long 

architectural traditions of the local folk. The results of the detailed research, conservation measures and other 

information on monument collected during realization of the project of Gum conservation are under 

investigation in the given article; its construction peculiarities investigated with reference to ―golden 

section‖; local and foreign analogies studied as well. 

Key words: Gum basilica, research and conservation, architectural heritage, architecture of Caucasian 

Albania. 
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УДК 711.162 

С.Оруджов  
 
 

СТРУКТУРА ГОРОДОВ МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА 

 

Процессы преобразования исторического города в современном мире вызывают как ис-

ториков, архитекторов, так и социологов, экономистов и специалистов многих других про-

фессий. Изучение мусульманских  городов   велось в различных аспектах  [1, 2, 3, 10,  11, 13, 

14]. Многие исследователи отмечали влияние исламской религии  на архитектуру  [7]. В за-

рубежной научной литературе большей степени исследователями признавалось влияние ис-

лама на архитектуру, чем на градостроительство. В  советский период изучение городов ре-

гионов с преобладающим мусульманским населением велось в различных аспектах, однако с 

точки зрения влияния ислама на формирование пространственно-планировочной или иного 

вида структур городов практически не велось [12]. В постсоветское время была сделана по-

пытка ваявления понятия  «исламский город»  [5].  В последние годы средневековая архитек-

тура и градостроительство исламских государств рассматриваются в аспекте культурно-ци-

вилизационного значения [2, 13].  В начале ХХ в. исследованием мусульманских городов 

стали заниматься и социологи: Макс Вебер, рассматривал структуру города еѐ в связи с воз-

действием религиозных идей на общественную жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Он же разработал концепцию исламского и западноевропейского средневекового города  

[6,7]  и предложил считать городами те средневековые поселения, где наблюдалась цеховая 

организация ремесленного населения, где цеха обладали определенными юридическими и 

экономическими правами. В соответствии с ней города исламского Востока, с его точки зре-

ния, не имевшие такой организации, не являлись городами, а только поселениями.   [6.7]. 

В последние годы особенности формирования мусульманской городской структуры,  ис-

следования путей его развития, роли в урбанизации  местного общества, значение города как 

самостоятельной экономической и социальной единицы привлекает все большее внимание 

исследователей. Однако мусульманский город Востока изучен  пока еще недостаточно. 

Особенно следует отметить пути сложения структуры города, а также особенности и отличие  

его развития по сравнению с развитием  европейских  городов.   

Анализируя историю развития городов Востока можно отметить влияние  римско-визан-

тийской и персидской культур. Так, от первой – была заимствована идея «агоры», от второй 

– многоуровневая дифференциация  и соподчиненность дворовых пространств. Анализируя 

архитектурно – планировочные особенности исторических городов от Северной Африки до 

Средней Азии можно выявить как их сходство, так и различия, обусловленные региональны-

ми особенностями. На Востоке имелся огромный научный потенциал, который на протяже-

нии всего средневековья способствовал выработке философских воззрений на проблему 

прекрасного в природе и искусстве. Развитие медицины, географии, астрономии, астрологии 

и других наук привело к реальному осмыслению социальных и природных факторов для соз-

дания гармоничной городской среды обитания. Рассматривая научные трактаты можно 

заметить, что в основе градостроительных традиций лежала своя система, согласованная  с 

сущностью организменности городской структуры аргументированная градообразующей и 

структурообразующей ролью социальных функций. При этом, отмечая самоорганизацию и 

саморегуляцию восточного города, следует отметить их влияние на динамичность развития 

городской структуры, основанной на постоянном процессе взаимодействия ее внутренних 
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составных компонентов. Это также  позволяет говорить о влиянии особенностей социально – 

психологической природы человека средневекового родового уклада на городскую культуру.      

Концепция исламского города была разработана в 1920-1950-е гг. исследователями 

французской школы, специализировавшимися на изучении городов Алжира и Сирии [3].  

Направление  исследований восточных городов и восточной культуры стали называть 

«ориентализм». Мусульманские города, имевшие античную основу, по мнению ориенталис-

тов, «выродились», исказив прямолинейные улицы в криволинейные; кроме того, считалось, 

что все мусульманские города не были  обеспечены муниципальными учреждениями, кото-

рые отличали античные и средневековые западноевропейские города  -  что  и стало одним 

из главных направлений концепции мусульманского города. Одним из выводов было ут-

верждение, что достижения ислама в урбанизме являются по существу отрицательными [12]. 

Характерной чертой развития города является и последовательность формирования: сна-

чала создавалась периферия – крепости, затем на пересечении заранее определенных комму-

никационных путей строилось ядро города. Такая  последовательность объясняется тем, что 

вначале создавалось целое, затем на месте  пересечения важных торговых путей строилось 

главное сооружение – Джума мечеть. Происходило развитие от простого к частному, на ко-

тором и заканчивалась градоформирующая деятельность творца - правителя. Затем, происхо-

дило обратное движение – «обрастание» вокруг ядра и вдоль коммуникационных путей, от-

куда собственно и начиналось «народное» градостроительство. Каждый новый социальный 

очаг «родник», «вливаясь» в коммуникационные канала, далее - в центральное ядро, спос-

собствовал формированию монолитной структуры города. При этом, каждый социальный 

очаг сохранял и собственное пространственное ядро. В этом естественном процессе 

«обрастания» и проявляется «народность» градостроительства. Так происходило формирова-

ние монолитной структуры города, согласованной как с окружающей средой, так и с освоен-

ной природой, напоминающей организм. «Капиляры» города, бравшие начало от многочис-

ленных тупиков, ведомые природным рельефом, подходят к центральному ядру. При этом, 

характерные элементы ландшафта превращаются в содержательные коды городской структуры.  

Рассматривая планировку восточного города, мы можем говорить о том, что он форми-

ровался в эволюционном взаимодействии человека и природы, анализ его структуры весьма 

поучителен в плане гуманизации городской среды, ее соразмерностью человеку, компактнос-

тью, рационализмом и удобством. Для осмысления содержательной сущности планировоч-

ной структуры исторического ядра восточного города мы рассмотрели для  каждого отдельного 

случая социально – формообразующие основы как частей, так и целого, что характерно и для 

других областей народной культуры – музыки, литературы, языкознания. Структурообразующие 

факторы условно можно разделить на внешние и внутренние, где в качестве внутренних, служа-

щих стимулом развития города, выступают социальные характеристики структуры городско-

го сообщества, в качестве внешних - природно - климатические условия, а также условия за-

щиты от завоевателей.  

Насыщенность  - перегруженность основных коммуникационных путей, предопределила 

их главенствующую роль в процессе структурообразования города. На этих путях «сраста-

лись» тупиковые улочки жилых образований городской структуры. Если эти коммуникА-

ционные артерии города регулировались центральным  ядром (соборная мечеть и базар), то 

уже ядро  в свою очередь, регулировало формировавшиеся вокруг него жилые и обществен-

ные образования. На этой основе от малого (жилого дома) до большого (главного центра) все 

компоненты города находились во взаимодействии и связи. 

Восточные города характеризуются высоким уровнем социально – пространственной  
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целостности. Так, каждая социально – функциональная зона фиксируется определенными 

пространственными границами, а городская  структура – обладает однозначной системой 

границ и связей между частями. При анализе планировки ядра восточного города были 

выявлены следующие структурные элементы: первичный элемент – пространство, реализуе-

мое первичной стабильной ячейкой (комната); единица, формирующаяся соединением пер-

вичных элементов вокруг ядра; «махалля» – как элемент, формирующий уровневую социаль-

но – планировочную структуру восточного города. При этом следует отметить значимость 

«махалля» – обладающей визуальными и социально – функциональными кодами, отражаю-

щими внутренние свойства среды, несущей содержательную нагрузку. «Махалля»  - сегодня, 

на уровне профессионального осмысления приобрела смысл «квартала», но, изначально, оно 

обозначало «адрес» и содержательную сущность среды. Все городские сообщества на любом 

уровне могут называться «махалля» с учетом характерных черт того или иного уровня. 

Махалля – это социально – пространственный ориентир, соотносимый с социально – природ-

ным содержанием соответствующей части города, кодификация природных и визуальных ха-

рактеристик города и структуры.   

Условия формирования планировочной структуры и принципы их формирования 

основаны на динамическом процессе последовательного «уплотнения» в жилой застройке и 

«обрастания» вокруг центрального ядра. Эти два  принципа структурообразования говорят о 

высокой степени согласованности и приспособляемости ядра к природным и социальным 

факторам, и являются основой для максимально рационального использования городской 

земли в процессе освоения (высокая плотность и компактность застройки). Они способство-

вали приданию восточному городу свойств организма – черт саморазвития и самоурегулиро-

вания, динамичности и мобильности. Принцип уплотнения можно рассматривать как один из 

принципов градостроительства, который  выявляется во все исторические периоды развития, 

включая и настоящее время. Устойчивость этого принципа объясняется объективными пот-

ребностями семьи. Принцип «обрастания» вокруг пространственного ядра, характерный для 

центрической формы представляет собой расширение границ освоенной территории с 

включением новых пространственных  ядер.  

Оба процесса структурообразования взаимосвязаны – территориальное увеличение цент-

ра, происходящее как в компактной форме, так и вдоль коммуникационных  артерий, обус-

ловливает  их связь. Территориальный рост города сопровождался развитием общественного 

центра и уплотнением жилых образований. Высокая плотность застройки, основанная на 

контрасте дворовых и узких уличных пространств, открытых сверху, способствовала форми-

рованию благопрриятного микроклимата зимой и летом - очищению   воздуха в жаркие и 

безветренные дни, а также и ослаблению силы ветра в ветренные.   

Ключевые слова: Восток, концепция исламского города, ориентализм, планировка 

исламского города, ядро восточногогорода, структурообразующие факторы 
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S.Orucov 

Müsəlman ġəhərlərinin struktur quruluĢu. 

 

Xülasə 

 

Müsəlman şəhərinin əsas diqqəti çəkən cəhətləri sırasında onun yerləşdiyi yer və ətraf mühitlə tam 

əlaqədə və vəhdətdə olmasını göstərmək olar. Onun plan-məkan struktur formalaşmasının əsas prinsipləri 

yaşayış mühitinin şəhərin nüvəsi ətrafında ardıcıl, dinamik manalit sıxlaşması üzərində qurulmuşdur. Bu pro-

ses bir tərəfdən mərkəzin kontakt şəkildə böyüməsi, digər tərəfdən arterial kommunikasiya koridorları ilə 

əlaqəlidir.  

Açar sözlər: Şərq, islam şəhərsalma konsepsiyası, oriyentalizm, islam şəhərinin plan quruluşu, Şərq 

şəhərinin nüvəsi. 

 

S.H.Orudjov  

 

     The structures of towns of Muslim East 

 

Resume 

 
One of attracting features of the Muslim town is a full coordination and unity with surrounding and 

mastered nature. Conditions of  formation of the planning structure are based on the process of successive 

«concentration» in the dwelling building being around the central kernel. 

Key words: East, conception of islamic town, orientalism, planning of islamic town,  the kernel of 

oriental town. 
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УДК 728.1 

Райха Амензаде 

 Интитут Архитектуры и Искусcтва, НАНА 

  

ЖИЛЫЕ СТРОЕНИЯ ИЧЕРИ ШЕХЕР 

 

Архитектурную панораму средневекового Баку невозможно представить без народного 

жилья – доминирующей основы любой жизненной среды. Жилая застройка передает пульса-

цию его своеобразного ритма, одухотворяющего явления человеческого бытия. Она вошла в 

планировку и застройку средневекового Баку непременной и важной частью сложного 

баланса архитектурных памятников, его органической частью, придав характерную 

индивидуальность и собственное ―лицо ― каждому кварталу, в целом и всему городу. 

В многочисленных гравюрах, акварелях и зарисовках, дошедших до наших дней( 1684 г., 

1771 г., 1796 г., 1861 г., 1872 г. ), а также подробных описаниях (Э. Кемпфер, ак. С. Гмелин, 

А. Олеарий, П. Верещагин ) Баку предстает как единый, удивительно целостный 

монументальный организм – монолит, охваченный ощетинившейся фортификацией – со 

взбегающим вверх - к вершине холма плоскокровельным жилищем перебитым вертикалями 

минаретов, смягченный пластикой куполов, горделивостью осанки изумительных порталов. 

Значение Ичери Шехер как исторически сложившегося города, как места средоточения 

важнейших памятников зодческого искусства, где сохранилось более чем 50 уникальных 

зданий и сооружений широко известно. Кроме этих исключительных по значимости 

памятников имеется немало образцов жилой архитектуры, относящихся как к концу XVIII - 

началу XIX вв., так и к концу XIX - началу XX вв. 

К XVIII - началу XIX вв. градостроительная планировка Баку предстает в виде несколь-

ких террасированных улиц вокруг Ансамбля дворца Ширваншахов, которые вкупе со сбе-

гающими к набережной радиальными улицами, опутывающими их тупичками и проулками 

образовали живописную планировочную систему организованной архитектурной среды. О 

характере застройки Баку, об улицах, домах и их внутренней отделке пишет И .Н. Березин, 

побывавший в Баку в 1842 году « Дома построены большей частью из неотесанного камня с 

глиной, с отлично плоскими кровлями, поставлены друг к другу задом без всякой субордина-

ции, а улицы до того узки и до того перепутаны, что проживая в Баку месяц, я не знал входя 

в какую - нибудь улицу, выйду ли я из нее…‖(1.с.218).  

 Селитебная часть города была составлена из наиболее характерного типа жилья - с не-

большим двориком, в который выходили двери разделившихся братьев (соседей) входивших 

в одно домовладение. Комнаты были связаны проемами и проходами, начиная с главного и 

заканчивая последним помещением, и, куда имелся общий выход. ―Красота бакинских домов 

не бросается в глаза по самой простой причине: снаружи почти все дома одинаковы, но внут-

ри одни отделаны с большой тщательностью, а другие и совсем не отделаны… Главную роль 

играет зал с расписным потолком, золотопестрыми карнизами, с коврами на полу и с 

сплошными стеклянными окнами вместо стен с трех сторон… [1, с.218, 219]. 

Первоначальный жилой фонд с рядовым малогабаритным жильем с глухими стенами 

почти полностью обновляется к кон. XVIII - нач. XIX веков. Архитектурную ткань города 

составили 64 квартала различного характера, как в планировочном отношении, так и по кон-

фигурации. В этих кварталах были размещены 560 владений с разноэтажной ( от 1-го до 4-х ) 

застройках. Многообразие территории в плане сложности рельефа предопределило в свою очередь 
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интереснейшие композиции и своеобразие архитектурно – градостроительных и объемно – 

пространственных разработок. В строившемся жилье на первый план выступает важность 

градостроительной ситуации, рациональность планировки, а также трактовка объемного построе-

ния, соответствовавшие ритму и масштабам окружающей застройки. Это предопределило подчи-

ненность всех строений пространству улицы, создало единый ансамбль целостной застройки. 

Сложный рельеф местности предопределил разноуровневую постановку сооружений. С 

другой стороны чрезвычайно острым становится восприятие строения при движении - со 

смещением ритмов, форм, ракурсов. ―Острая потребность в жилой площади в условиях 

крепости огражденной стеной послужила поводом для строительства здесь многоэтажных 

домов. Существующие капитальные двухэтажные дома перестраивались, часто надстраива-

лись ― пишет Ш.С. Фатуллаев-Фигаров [2, с. 14]. 

В убыстренном темпе нового века повсеместные территориальные преобразования кос-

нулись и Ичери Шехер, здесь усиливается структурная связь с новыми кварталами форштад-

та, в застройке которого живо иллюстрируется некий слепок социальной структуры населе-

ния. В зависимости от градостроительной значимости кварталов в планировочной структуре 

города застраивались определенные участки предназначенные для разных слоев населения. 

Иначе говоря они строились соответственно материальному достатку домовладельца. На 

самых престижных участках, и, в частности на магистральных улицах и набережной части 

размещались частные домовладения зажиточных горожан в два и более этажей. 

В развернувшемся строительстве был создан многоречивый разностильный ―стиль‖ c це-

лым миром архитектурных образов. Все большую активность приобретают европейские вея-

ния, вторгающиеся в строительство жилых домов. Комбинация или сочетание архитектур-

ных форм черпалась из арсенала мирового зодчества, хотя в основном использовались эле-

менты классической ордерной и безордерной архитектуры со свободной трактовкой форм. 

Обращение к историческим прообразам и даже использование ―цитат‖ из них служило, в из-

вестной степени толчком для творчества зодчих и многоопытных мастеров. Хотя все зависе-

ло от вкусов застройщиков, доверявших в конечном счете советам и мнению именитых мэтров. 

Архитектурные идеи эпохи, пронизанные мышлением историзма сопутствуют нацио-

нальному сознанию и пониманию неповторимости и своеобразия зодчества Азербайджана, 

его традиций, приемов и мотивов. Архитекторы обращаются чаще всего к истокам азербай-

джанского зодчества, умело используя опыт и знания об основах композиционного искусства 

эпохи средневековья, зачастую заимствуются мотивы и приемы архитектуры стран Востока. 

Интерес к сокровищам средневекового зодчества Азербайджана, стремление использовать 

наиболее жизнеспособные традиции и формы не угасают. Общие идеи в каждом отдельном 

случае получают конкретный смысл и собственное воплощение, хотя ведущая архитектурная 

тенденция очевидна – она неизменно обращена в прошлое, черпая оттуда архитектурные 

формы, композиционные средства и приемы. Многовековые традиции домостроения сохра-

няют свои устои благодаря народным мастерам, неизменно передававшим свое умение и вы-

сокое мастерство ученикам - шагирдам, хранившим их как ценнейшее кристаллизовавшееся 

столетиями наследие. ― К таким Бакинским зодчим относился Хаджи – Мухаррам, 

строивший и на территории крепости и на форштадте, к услугам которого прибегала русская 

военная администрация» пишет Ш. С. Фатуллаев – Фигаров [2,с.11].  

Попытка приспособить на фасадах местные или восточные формы под ордерную архи-

тектуру, и в частности введение в качестве пластического обогащения колонн и пилястр 

классических пропорций давали зачастую весьма интересные положительные результаты. 

Одним из примеров подобного отношения к местному архитектурному наследию явилось 
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частное домовладение по улице Сабира, 7, построенное гражданским инженером К.З. 

Скуревичем, в котором он богато использовал архитектурно-художественные приемы и мо-

тивы ширвано-абшеронской архитектурной школы. Хотя все это не в ущерб уюту и ком-

фортности квартир, и, где активно использованы достижения домостроения того временного 

периода ―от конструктивных приемов до сантехнического оборудования‖ [ 2, с.13]. 

Проблема фасада жилых зданий приобретает основную и главную значимость как 

основного носителя архитектурной идеи фронтальной композиции. Подобная структура 

находит воплощение в строениях симметрично – осевой композиции с акцентированной 

главной осью и подчеркнутым ритмом членений, вместе с тем последнее относится и к асим-

метричным фасадным композициям. Архитектоника фасадов строений - разнообразных по 

стилю, индивидуальному решению и пластической разработке приобретает вид крупнорас-

члененных масс, строившихся на подчеркнутой вертикальности осей. Это, в свою очередь 

визуально усиливает высоту здания, что еще больше подчеркивается пластикой завершаю-

щей части – фронтоном по центру, а по флангам – в виде небольших скульптурных компози-

ций, балясником (частями). Горизонтальное членение фасадов происходит за счет щедро 

профилированной, часто с декором широкой ленты тяг или поясков поэтажно, завершаясь 

развитым карнизом, зачастую аттиком.  

Исключительное внимание уделяется разработке оконных проемов, неизменно являвшихся 

лейтмотивом фасадных композиций, это красивой прорисовки полуциркульные, лучковые, стрель-

чатые, фестончатые (разгрузочные), состоящие в богатстве ритмических соотношений. Интерье-

ры в национальном стиле поражают богатством производных изящной прорисовки стрельча-

той арки, со всевозможного рисунка заплечиками. Особое разнообразие и изящество испол-

нения достигается при разработке и декоративном оформлении оконных наличников, подо-

конных поверхностей и их декоративном оформлении. Архивольты арок профилируются подчас 

достаточно сложно. Они огибают оконный или дверной проем либо обрываются на линии импос-

та. Четко очерченный ритм полуциркульных арочных проемов образует непрерывный ряд с объе-

диняющим профилированным поясом, служившим одновременно архивольтом каждого из них. 

Многоопытные камнетесы обладавшие неистощимой фантазией художников профили-

ровали тяги и карнизы, архивольты арок и архитравных проемов, П-образных стройных пор-

талов, искусно вырезали шебеке, конховые нишки, сталактитовые композиции. В формирова-

нии пластической разработки стен использовались симметричные - орнаментально сложные, а 

также зооморфные сюжеты, произведенные невысоким рельефом-барельефом (ул. Фирдовси, 17), 

имеют место небольшие скульптурные композиции.  

Все виды художественного творчества получают огромный импульс. Влияние традиций 

на архитектурный декор было велико и плодотворно, однако внедрение новых художествен-

ных идей безусловно. Изобразительное начало занимает в жилых домах огромное место. В 

качестве исполнителей настенной многоцветной живописи приглашались мастера высокой 

квалификации, в богатые дома - профессиональные художники. Компоновка монументаль-

ных росписей подчинена законченной системе пластической обработки стен и плафонов ин-

терьеров, лестничной клетки, возрастает значимость цвета и фактуры облицовочных мАте-

риалов. Архитектурный декор как художественное средство подчиняющееся композицион-

ной разработке плоскостей и поверхностей декора лишь несравненно усиливает восприятие 

архитектурной формы – целого и его частей. Пышно оркестрованная гармония полихромных 

росписей обладает своим излюбленным кругом тем и мотивов, в основном растительных, 

приобретавших зачастую стилизованный характер, реже антропоморфных и зооморфных, 

немалое место приобрели также пейзаж, пасторальные картинки. Последние чаще всего 
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имели место в лестничных клетках и на изразцовых каминах интерьеров, высочайшая 

художественная значимость которых была исключительна. 

Велика конструктивная и декоративная роль дерева, традиционно использовавшегося в 

жилых домах. В интерьерах это искусно исполненные стенные шкафы, занимающие боль-

шую часть стен, зачастую архитектурно обработанные - с фронтоном, профилированными 

пилястрами по флангам. Выразительная пластика экстерьеров жилых зданий обеспечивалась 

за счет резных деревянных шушебендов - застекленных балконов, которые наряду с лоджия-

ми – эйванами традиционно служили пространственным продолжением здания. Эйваны, шу-

шебенды, а также балконы играли роль важнейшего композиционного пятна фасадных ком-

позиций, осуществлявших своеобразный переход к внешнему пространству, ландшафту. Они 

как нельзя лучше отвечают теплым климатическим условиям, а художественная обработка, 

отделка чрезвычайно виртуозна и многопланова - это обилие декоративного убранства в виде 

резных рельефов - геометрических наборов, растительно - фруктовых гирлянд, небольших 

женских головок. Наддверная часть парадных филенчатых двери зачастую с превосходной 

резьбой, как правило застеклена, с целью освещения вестибюля лестницы. 

Зодческое искусство Азербайджана, закономерности его стиля и системы неотделимы от 

историко- культурного прошлого. Художественные образы каждого этапа его развития, 

обусловленные эстетической концепцией эпохи остаются абсолютным выражением своего 

времени, неотделимы от его ведущих идей.  

  
Чертеж Ш.Фатуллаева. 1.Фрагмент жилой дома, особняк Рамазановых 

 

Жилой дом (особняк Рамазановых, 1895-1896 гг. рис.1.) занимает угловое положение 

квартала и обращен главным фасадом на улицу Вели Мамедова, 24. Выразительна силуэтная 

композиция дома, столь выделяющая его в окружающей застройке. 

Респектабельный четырехэтажный особняк - один из интереснейших примеров жилого 

дома, где выпукло отражены восточные и местные архитектурные приемы и мотивы, в том 

числе - глухие разгрузочные фестончатые арки, стрельчатые неглубокие панно - нишки, 

всплошь рельефно орнаментированные, тянущиеся пилястры и крупные розетки – барелье-

фы, застекленный шушебенд, сталактитовые элементы. 

Вместе с тем следует отметить здесь наличие мотивов и элементов безордерной архитек-

туры, и в первую очередь это графически членящие поверхность стенных поверхностей 

сплошь орнаментированные пилястры – панно на всю высоту здания. Именно эти пилястры 

сообщают разработке и фасада и поверхности торца собранность и ясность форм. Обилие 

балконов - небольших, прижатых к фасаду (так наз. ―французских‖), а также полукруглой и 
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прямоугольной формы придают строению чрезвычайную орнаментально-декоративную и 

пластическую выразительность. 

На использование здесь мотивов и элементов как местной архитектуры так и нарождав-

шихся тенденций (железные и чугунные конструкции) живо намекают крупные пластичес-

кие пятна на последних этажах обоих фасадов, прямо указывающие на постулат ―гармония – 

в контрасте‖. На главном фасаде это большой, легкий, ажурный металлический балкон. В 

центре бокового фасада ему как бы отвечает традиционный деревянный резной шушебенд с по-

луциркульными окнами, акцентированный крупноразмерной островерхой башенкой поверху. 

Здание построено на крутом рельефе, отчего окна цокольного этажа визуально 

обозначены на нижней отметке рельефа. Парадный вход устроен на главном фасаде. Рядом 

еще один - широкий вход-ворота, ведущий непосредственно во дворик и на этажи здания. 
 

Ключевые слова: Ичери Шехер, шехер, квартал, жилые дома. 
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 Rayihə Əmənzadə  

  

Ġçəri ġəhərin yaĢayıĢ evləri 

 

XÜLASƏ 
 

Məqalədə müəllif İçəri Şəhərin yaşayış evlərinin – onun həyati mühitinin üstünlük təşkil edən əsası 

barədə söhbət açır. Məhz xalq yaşayış evləri göstərilən vaxt diapazonunda hər bir məhəlləyə, bütövlükdə 

bütün şəhərə səciyyəvi fərdiyyət və ―sima‖ bəxş edir. 

Açar sözlər: İçəri Şəhər, şəhər, məhəllə, yaşayış evləri. 

 
 

Rayiha Amenzade  
 

 

Dwelling structures of Icheri Sheher 

 

 

S U M M A R Y 

 
In the article the author stops on dwelling buildings of Icheri Sheher-dominating basis of its vital 

environment. Just folk dwelling buildings give characteristic individuality and their own ―face‖ to each 

quarter, the whole town at an indicated temporal diapason. 

Key words: Icheri Sheher, town, quarter, dwelling buildings. 
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Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

 

ĠDEOLOGĠYA VƏ MEMARLIQ 

 

Bütün inkişaf tarixi boyunca memarlıq cəmiyyətin öz sosial strukturu üçün öz mənəvi əsas kimi 

qəbul etdiyi ideologiya ilə sıx bağlı olmuşdur. Bütpərəstlik və çoxallahlılıq kimi dini təsəvvürlərin 

hakim olduğu qədim dövrlərdən başlayaraq, Azərbaycan ərazisində çoxsaylı məbədlər, od səcdə-

gahları və mehrabları, bütxanalar, habelə digər kult-pərəstiş xatakterli tikililər yaradılmışdır. Bütün 

bu tikililər insan cəmiyyətinin müəyyən  ideoloji üstqurumunu  ifadə edirdi və tarixin o dövrlərinin 

hakim dinlərinə inanclarına xidmət göstərirdi. 

Abşeron yarımadasındakı Od məbədi, Qazax rayonundakı od səcdəgahları, Qafqaz Albaniyası-

nın bütpərəstlik məbədləri, Cənubi Azərbaycanın bütün ərazisi boyunca səpələnmiş çoxlu sayda od 

məbədləri Azərbaycanın ən qədim və antik dövr tarixinin memarlıq abidələridir. 

Sırf ritual məqsədləri üçün inşa edilmiş kult-pərəstiş xarakterli memarlıq abidələri ilə yanaşı 

Azərbaycan ərazisində çoxlu sayda müharibələrin və hərbi yürüşlərin baş verməsi səbəbi ilə müda-

fiə qüllələri, istehkamlar, qalalar və möhkəmləndirilmiş şəhərlər tikilirdi. Bunların əsas məqsədi 

yerli əhalini döyüşkən tayfaların hücumlarından qorumaq idi. Məhz bu tikililərin, şəhərlərin və on-

ların əhalisinin qorunması bilavasitə müdafiə memarlığının yaranmasını və inkişafını tələb edirdi. 

Sonradan bu xətt Azərbaycan memarlığının inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Müdafiə qurğularının 

planlaşdırılmasının özünəməxsusluğunda, daxili məkanın və qurulması üsullarında və Azərbaycanın 

ayrı-ayrı vilayətlərinin zahiri görünüşündə istehsal fəaliyyətinin və əhalinin sosial-məişət quruluşu, 

iqlim şəraitinin müxtəlifliyi, yerli tikinti materiallarının xüsusiyyətləri və memarlıq-tikinti ənənələ-

rinin davamlılığı özünü aydın biruzə verirdi.Azərbaycanın müdafiə memarlığının özünəməxsusluğu 

da məhz eleə bundan irəli gəlir. 

Qafqaz Albaniyasında xristianlığın yayılması ilə dinə xidmət edən məbədlərin inşası da geniş 

vüsət aldı. Bununla yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır ki, xristianlığın Qafqaz Albaniyasında yayı-

lan qolu bütpərəstlik kultarının simvolika elemetlərinin qonşu ölkələrlə müqayisədə daha çox əks 

etdirirdi. Bu da özünü ölkənin kult və memorial memarlıq abidələrində aşkar biruzə verirdi. VI-VII 

əsrlər Qafqaz Albaniyası tarixində daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tez-tez baş verən müharibələ-

rə baxmayaraq, bu günümüzədək qorunub saxlanılmış dini tikililəri Azərbaycanda tikililərin geniş 

miqyasının və yerli memarların yüksək ustalıq səviyyəsinin daha bir göstəricisidir.  

VII əsrdə Azərbaycanın ərəblər tərəfindən işğal olunması və islam dininin Zaqafqaziyada yayıl-

mağa başlaması regionun memarlıq ənənələrinə də böyük təsir göstərdi. Yeni dini təlim olan islam 

dini öz ardıcıllarının etiqad ehtiyaclarının ödənilməsi baxımından yeni etiqad binalarının tikilməsi 

üçün sosial sifarişlər irəli sürdü.İslam dünyagörüşü Azərbaycan cəmiyyətinə, onun mədəniyyətinə, 

incəsənətinə və memarlığına ciddi təsir göstərdi və bu səbəbdən də tədricən yeni islam dini memar-

lığının yaranmasına təkan verdi. 

Tarixi mənbələrdən məlum olduğu kimi, ərəblər öz işğallarının ilk dövrlərində ənənəvi memar-

lıq-tikinti üsullarını tətbiq edən yerli ustaların xidmətlərindən geniş istifadə edirdilər. Bu isə son nə-

ticədə, islam dünyasının müxtəlif regionlarında tədricən müəyyən memarlıq üsullarının və memar-

lıq məktəblərinin formalaşmasına gətirib çıxarırdı. 

Islamın ilk dövrlərinə aid olan müsəlman dini memarlığ  abidələri demək olar ki, qorunub sax-

lanmamışdır. Ərəblər başqa ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da ilk vaxtlar əvvəllər başqa 
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dinlərə xidmət etmiş məbədləri məscidlərə uyğunlaşdırmaq təcrübəsindən istifadə edirdilər. Buna 

Dərbəndin əvvəllər xristian bazilikası  olmuş Cümə məscidini nümunə göstərmək olar. 

XI əsrdən XIII əsrədək olan dövrdə islam memarlığı kanonlarının tələblərinə cavab verən yeni 

memarlıq-kompozisiya formaları meydana çıxmaga başlamışdır. Islam memarlığına aid olan aparıcı 

tikili tiplərinin formalaşmasının son mərhələsi XV əsrə təsadüf edir. Şəriətin əsasını təşkil edən 

müxtəlif mərasimlərinin icra olunması hər bir məscidin daxilində mini komplekslərin (yuyunmaq 

üçün nəzərdə tutulmuş daxili həyət) yaradılmasını tələb edirdilər. Memarlıq komplekslərinin yaran-

ması səbəbləri də fərqlidir. Bəzən onlar hansısa bir müqəddəs adamın dəfn olunduğu yerlərdə inşa 

olunurdular. (Bərdə şəhərində İmamzadə məqbərəsi,Bakı şəhərindəki Bibi-Heybət məscidi və s.) 

Dövlətin hakim ideologiyasına xidmət edən və müvafiq sosial sifarişi yerinə yetirən dini  tikili-

lərindən başqa, mülki, saray, yaşayış və müdafiə tipli qurğular da tikilirdi.Orta əsrlərdə və daha son-

raki dövrlərdə Azərbaycan memarlığının inkişafında həm tarixi həm də sosial münasibətlər kimi amil-

lərin,müvafiq iqtisadi və siyasi şərtlərin,təbii iqlim müxtəlifliyin,coğrafi mövqeyin, habelə tikinti və üzlük-

bəzək materiallarının geniş seçiminin və mövcud memarlıq-tikinti ənənələrinin böyük rolu olmuşdur. 

Bu amillərin və xususiyyətlərin və məcmusu orta əsrlər Azərbaycan memarlığının təşəkkülünə 

əhəmiyyətli təsir göstərməklə yanaşı,ümumiliklə bu memarlığın konkret bədii memarlıq məktəblə-

rində bəzərsizliyin təzəhürü olmuşdur. Paralel olaraq Yaxın Şərq, Orta Asiya xalqlarının mədəniy-

yətləri ilə müəyyən oxşarlıq da müşaidə olunur ki,bu da öz növbəsində dünya memarlığının inkişafı 

prosesinin labüd nəticəsi kimi qələmə verilə bilər. 

Azərbaycanın orta əsrlər dövrü memarlığında əhəmiyyətli hadisələrdən biri də Naxçıvan,Təbriz, 

Aran-Qarabağ və Şirvan-Abşeron memarlıq məktəblərinin təşəkkülü tapmışdır. Orta əsrlərdə həm 

dövlətlər həm də ayrı-ayrı xalqlar arasında əlaqələr həmin dövr cəmiyyətlərinin inkişafında aparıcı 

rol oynayırdılar.Bu qəbildən olan əlaqələrin tarixin o dövründə ümumilikdə mədəniyyətin və xüsusi 

ilə memalığın inkişafı üçün də böyük rolu olmuşdur. 

Azərbaycanın orta əsrlər dövrü memarlığında bir sıra möhtəşəm memarlıq abidələri ilə məşhur 

olan Naxçıvan memarlıq məktəbi xüsusi maraq doğurur. Bu abidələr arasında Yaxın və Orta Şərqin 

bir sıra memarlıq məktəblərinin təşəkkül tapmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmiş və 

həqiqətən dünya memarlığın inkişafı üçün də böyük rolu olmuşdur. 

Naxçıvan memarlıq məktəbinin yaratdığı abidələrin tədbiq olunmasından və bu məktəbin formalaş-

ması prosesinin müəyyən edilməsindən başqa adları kufi xətlə yazılmış və ya tikililərin fasadında nəsxlə 

döyülmüş mətnlərdən məlum olan ustaların yaradıcılığının öyrənilməsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Bişmiş kərpicdən istifadə edilən tikinti texnikasının inkişafı tikinti üsullarında və konstruksiyala-

rında ciddi dəyişiklilərə səbəb oldu və bu öz növbəsində həmin abidələrin bədii görkəminin dəyişilməsinə 

gətirib çıxardı.Tikintidə bişmiş kərpicdən istifadə olunması X əsrdən etibarən həyata keçirilən tikintilərdə 

yüksək ustalıq və peşakarlıqla tədbiq olunan ornament üsullarının sonraki inkişafına da təkan verdi. 

Şirvan-Abşeron memarlıq abidələrində daş hörgünün tədbiqi və əsas tikinti materialı kimi 

―balıqqulaqlı əhəngdaşı‖ materialından istifadı olunması geniş vüsət aldı. X-XIII əsrlərin tikililərin-

də daş hörgüdən istifadənin təkmilləşdirilməsi inşaatçılara nəinki divarların qalınlığını azaltmağa, 

həm də onların konstruksiyasını və arxitektura formalarını dəyişməyə imkan verdi. Konstruksiyaların 

möhkəm olmasına çalışan yerli ustalar daş işlərin görülməsində möhkəmliyə və səliqəliliyə, Tağ və qüb-

bə tipli tikililərdə əsrlər ötməsinə baxmayaraq,daşlar arasında bənd yerləri(tikişlər) tamamilə görünmür. 

Daşların bəndlərinin şaquli istiqamətdə yerləşdirilməsi kifayət qədər dəqiq yerinə yetirilmlşdir. 

Divarların səthi üzərində bir şaquli xətdə yerləşən iki tikişə nadir hallarda rast gəlinir.Şirvan-

Abşeron memarlıq abidələrində memarlıq dekoru növlərindən biri olan daş üzərində oyma sənəti də 

inkişaf etmişdi.Təbii daş ehtiyyatlarının zənginliyi də buna imkan verirdi. 
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Aran memarlıq məktəbi tarixdə Arran adı ilə məşhur olan Kür və Araz çayları arasındaki 

ərazini əhatə edirdi.X-XIII əsrlər bu məktəbin gur inkişafı dövrüdür.Aranın Bərdə,Gəncə,Beylaqan 

və Şəmkir kimi böyük şəhərləri var idi.Aran memarlıq mədəniyyəti özünün səciyyəvi xüsusiyyətləri 

ilə məhz bu şəhərlərdə təşəkkül tapmış və inkişaf etmişdir.Aran bədii memarlıq məktəbinin əsas 

xüsusiyyətlərinin özünəməxsusluğu onunla ifadə olunudu ki,bu tikililər məlum monumentallığa 

malik olmaqla yanaşı,bişmiş kərpicdən emal olunmuş əhəngdaşından və kobud doğranmış çay 

daşlarından ibarət olan orijinal,ağır,çoxrəngli və müxtəlif formalı hörgü ilə xarakterizə olunurlar. 

Etnoqrafik tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanın bütün rayonlarında,hətta daşın bol olduğu 

yerlərdədə yaşayış və təsərüfat tikililəri çiy kərpicdən və ya palçıqdan(gildən) tikilirdi.Çiy kərpicləri 

taxtadan hazırlanan,bir tərəfdən və ya hər iki tərəfdən açıq olan formalarda tökürdülər. 

Tikinti texnikası öz genezisində müəyyən ardıcıllığa malik olur.Orijinal ənənələrə əsaslanan və 

istinad edən tikinti texnikası inkişaf etdikcə,həm də digər inkişaf etmiş ölkələrlə mədəni əlaqələrin 

qurulması nəticəsində kənardan gətirilmiş elementləri də özünə daxil edirdi.İstənilən cəmiyyətin 

tikinti texnikasının inkişafına onun maddi və mənəvi eytiyaclarının müəyyən edən yerli tikinti 

materiallarının mövcudluğu, onlardan düzgün fadə bacarığı, cəmiyyətin iqtisadi əsasının və sosial-

siyasi bazasının olması böyqk təsir göstərir. 

Azərbaycanda çiy kərpicdən istifadə edən memarlıq ənənələri öz kökləri ilə çox qədimlərə 

gedib çıxır. Tünc dövrünün qədim erkən yaşayış məskənləri üçün bu tiplər səciyyəvidir; siklopik 

müdafiə divarlarına malik olan yaşayış məskənləri (dağətəyi və dağ rayonları üçün xarakterkdir)və 

aran bölgələrdə çiy kərpicdən tikilən yaşayış məskənləri.Siklopik divarların tikilməsi üçün əsas 

material olan qaya daşı və ya əhəngdaşı elə tikinti yerində çıxarılır və ya yaxınlıqda yerləşən 

karxanalardan gətirilirdi.Təsadufi deyildir ki,siklopik tikililərə məhz tikinti materialı – daşın olduğu 

yerlərdə təsadüf edilir. 

Antik dövrlərdə çiy kərpic əsas tikinti materialı idi və onun həm kvadrat həm də dördbucaq 

formalarında istifadə olunurdu.Kvadrat və dördbucaqlı kərpiclərdən eyni vaxtda istifadə olunması 

tikişlərin möhkəm bağlanması zərurətindən irəli gəlirdi.Çiy kərpiclər tarixin daha sonraki 

dövrlərində dəistifadədən çıxarılmadı və ondan divarların hörülməsində bişmış kərpic, yaxud daşla 

birlikdə istifadə edirdilər. 

Azərbaycanın tikinti texnikasında tez-tez laylı divarlara təsadüf edilir.Bu qəbildən olan 

konstruksiya qədimNaxçıvanın (e.ə. II minillik) qala divarlarının tikilməsində tədbiq olunan tikinti 

mədəniyyətinin özünəməxsuzluğu təqdim edir.Belə hörgü orta əsrlərin memarlıq abidələri üçün də 

səciyəvidir.Dərbənd şəhərinin tikilən müdafiə divarları da analoji konstruksiyaya malik idi; 

divarların yalnız iki xarici qatı yonulmuş və iri sal daşlardan ibarət idi.Ağdam rayonunun Sofulu 

kəndindəki kilsə də belə daşlardan hörülmüşdü.İki sıra iri sal daşlardan hörülən,arxa tərəfdən isə 

başqa materialla doldurulan divarlara Azərbaycanın köhnə tikililərində, xüsusi ilə Baki şəhərində 

indi də davam edilir. 

Beləliklə, qarşımızda erkən yaşayışməntəqələrindən başlayaraqgünümüzə gəlib çatmış və me-

marlıq ənənlərinə daxil olmuş divar konstruksiyası mövcud idi.Bu tikinti texnikasının dərin yerli 

kökləri vardır.Hər bir tarixi dıvrdə divarların,özüllərin, sütunların və digər konstruksiyaların ti-

kilməsində tikinti texnikasının müxtəlif metodlarından istsfadə olunurdu.Hər bir konkret halda,lokal 

şərtlərdən asılı olaraq (yerli materialların olması, binanın əhəmiyyəti,qənaətliliyi,qruntun daşıyıcı 

qabiliyyəti), müəyyən növ bə tip konstruksiyaların təməli qoyulurdu. 

Konstruksiyaların və tikinti texnikasının bu sualın aydınlaşdırılmasında böyük əhəmiyyəti 

vardır.Bel. ki memarlıq əsərinin memarlıq obrazının ayrılmaz tərkib hissəsidir.Lakin  burada digər, 

daha mühüm bir səbəb vardır ki,bizdən ona qarşı daha diqqətli olmağımızı tələb edir. 
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Əsas səbəb memarlıq abidələrinin bərpa olunmasında qədim dövrlərin konstruksiyalarından və 

tikinti üsullarından istifadə olunmasının müstəsna əhəmiyyətindədir.Müxtəlif  konstruksiya  ele-

mentlərinin, onların qurulmasında daha geniş yayılmış metodlardan və üsullardan istifadə olunması-

nın xarakterk xüsusiyyətlərini bilməmk əksər hallarda  abidənin savadsız  bərpa edilməsinə, bərpa  

işinin başlıca prinsiplərinin  pozulmasına və hətta təhrif olunmasına gətirib çıxarır.Memarlıq kons-

truksiyalarının və tikinti materiallarının tədqiq olunmasının əhəmiyyəti abidələrdəki böyük dağıntı-

lar və bərpa işlərinin həyata keçirilməsi zəruri səbəbdən dəfələrlə artır. 

Açar sözlər: cəmiyyət, ideologiya, dini tikililər, məbədlər, atəşgahlar, kilsələr,məscidlər, xanəgahlar. 
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С.А.Ахундова 

Идеология и Архитектура 
 

РЕЗЮМЕ 

 

Архитектура на протяжении всей своей истории неразрывно была связана с той идеологией, 

которую общество принимало за духовную основу своей социальной структуры. Начиная с 

древнейших времен  в пору язычества и многобожия на территории  Азербайджана воздвигались 

многочисленные храмы, алтари огня, капища и другие культовые сооружения. Все они воплощали 

определенную идеологическую надстройку человеческого общества и служили  господствующим 

религиям и верованиям того периода истории. 

Ключевые слова: общество, идеология, религиозные сооружения, храмы, храмы огня, церкви, 

мечети, ханегях 
 

S.A. Ahundova 

Ideology and Architecture 
 

SUMMARY 
 

The architecture has inseparably been linked over its whole history to the ideology, which was 

recognized by community as a mental basis of a social structure. Starting from the ancient times in particular 

during paganism and polytheism there have been built many temples, fire chancels, heathens and other 

religious buildings on the territory of Azerbaijan. All of them embodied a certain ideological structure and 

served to the dominant religions of those times.   
 

Key words: society, ideology, religious buildings, temples, fire temples, churches, mosques, khanegahs                                                                
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UOT 788.1  

 R.Əliyeva 

 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

  

NARDARAN DÖVLƏT TARĠX-MƏDƏNĠYYƏT QORUĞUNUN MÜLKĠ MEMARLIĞI 

(SARAY, YAġAYIġ-TƏSƏRRÜFAT TĠKĠLĠLƏRĠ) 
 

 

GĠRĠġ 
 

İnsanlar üçün onların həyat və əmək fəaliyyətinin keçdiyi süni mühiti yaratmaqla memarlıq, 

insanların maddi və mədəni tələbatlarına uyğun məkan yaratmış olur. 

Məkanın təşkili müxtəlif memarlıq tiplərinin şəhərsalma quruluşunda sərhədlərini yaradır. Əgər 

ictimai tikililər öz monumentallığı ilə şəhər düyünlərinin, açıq məkanların yaranmasına səbəb 

olursa, məişət və təsərrüfat tikililəri yaşayış məskəninin şəhərsalma sisteminin formalaşmasında 

əsas amillərə çevrilirlər. II dərəcəli tikililər olmasına baxmayaraq, məişət və təsərrüfat tikililəri 

onları əhatələyən həyətyanı sahələrin sərhədləri ilə (hasarlarla) yaşayış məskəninin küçə və məhəllə 

sisteminin yaranmasında yardımçı olur. 

 Yaşayış tikililəri insanların ilkin və vacib tələbatlarındandır. Yaşayış binaları-xalq memarlığı-

nın əsas obyektlərindən olmaqla özündə xalqın zövq və tələbatını cəmləşdirmiş, şəhər və kəndlərin 

kütləvi tikintisinə çevrilmişdir. Yaşayış məskəninin panoramında xüsusi yer tutmuş bu memarlıq 

ünsürləri, ictimai binaların fonuna çevrilməklə onların miqyasının nəzərə çarpdırılmasında başlıca 

faktor olmuşlar. Onlar insan həyatının zəruri elementləri kimi hər hansı bir xalqın yaşayış tərzini, 

adət-ənənələrini, dini mənşəyini özündə əks etdirir. Bütün bunlara rəğmən nəsildən-nəslə ötürülmüş 

sosial-fəlsəfi fikrin tam sistemindən bəhs etmək olar. Maddi-mənəvi və estetik mühitin vəhdətinin 

yaratdığı xalq yaşayış binaları, canlı və dəyişilən orqanizm kimi daima ailənin yaşayiş həyatından 

asılı olaraq yeni tikintisi ilə genişləndirilmiş, köhnələr sökülərək dövrün inkişaf tempi ilə uyğunlaş-

dırılmasına cəhd göstərilmişdir. 
  

 

YAġAYIġ TĠKĠLĠLƏRĠNĠN TƏKAMÜLÜ 
 

 

Abşeronun tarixi kəndlərindən olan Nardaranın memarlıq simasının formalaşmasında xalq 

yaşayış tikililərinin özünəməxsus rolu var(Şək.1). Kəndin ilkin xalq məişət və təsərrüfat tikililəri 

müasir kəndin şimal-şərq hissəsində, qədim yaşayış ərazisində inşa olunmuşdur. Tədqiqatçı-alim 

İ.Əzimbəyovun ―Nardaran və onun qədim tarixi‖ kitabındakı qeydlərində göstərilir ki, yaşayış 

məskəninin bu cografi ərazisi daha qədimdir.(2) Güclü Xəzri küləyinin bu və ya digər istiqamətdə 

qum laylarını yerini dəyişməsinə vadar etməklə, tikililər qumsallıqlar altında qalmış, külək bu və ya 

digər tikilinin üstünü bir-neçə vaxtdan sonra örtmüş və ya açmışdır. Tikinti işləri yonulmamış əhəng 

daşı və gil-mala ilə aparıldığından, tikililərin xarici təsirlərə qarşı davamlılığı zəif olmuş, onların 

uçulub-dağılmasına səbəb olmuşdur. Ərazinin yaşayış üçün əlverişli olmadığını görən əhali, kəndin 

müasir şimal-qərb hissəsində məskunlaşmışdır.  

Hazırda ―Pacanlar‖ məhəlləsi adlanan bu ərazinin arxeologi qazıntılara böyük ehtiyacı var. 

Məhəllənin şərq hissəsində kəndin ―Qalagah‖ ərazisinin (Ümid qayası) tarixi, Qobustan qoruğunun 
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ilkin yaşayış məskənləri dövrünə aid edilir. Tarixçi-alim S.Aşurbəyli bu ərazini Abşeronun ən 

qədim məskəni adlandırmışdır. 

Hündür qayalıqdan qərbə doğru nəzər saldıqda, yarı uçmuş, bir hissəsi torpaq altında qalmış 

yaşayış və məişət tikililərinin səpələndiyinin şahidi olmaq olur. Külək bir sıra tikililəri qum layla-

rından təmizləsə də, daha çox binalar torpaq altında öz tədqiqatçısını gözləyir. 

Müəllif tərəfindən aparılan tədqiqatlar, ərazidə yaşayış tikililərinin yer səviyyəsinə nəzərən; 

birmərtəbəli, yonulmamış əhəng daşından, bircərgəli və ―Г‖ şəkilli plan quruluşu ilə və düz damlı 

və tağ-tavanlı örtük konstruksiyası ilə inşa olunduğu müəyyənləşdirilmişdir. Ərazidə hətta tarixi da-

ha qədim olan gümbəzli tikililərə də təsadüf olunur. Təsərrüfat tikililəri yaşayış evlərindən müəyyən 

məsafədə, həyətyanı sahədə inşa olunmuşdur.(1) 

Yaşayış tikililəri öz kiçik həcm-məkan tutumu ilə diqqəti cəlb edir. Bu da yəqin ki, qışda evlə-

rin qızdırılmasından, örtük konstruksiyalarının qurulmasından irəli gəlir. Məişət tikililərinin interye-

ri müxtəlif ölçülü taxça və ləmələr, kiçik pəncərə boşluqları ilə həllini tapmışdır. Təəssüflər olsun 

ki, tikililər uçmuş və ya içərisi torpaqla dolduğu üçün onların tədqiqatı qeyri-mümkün olmuşdur. 

 Orta əsrlərə aid olan qədim ―Paçanlar‖ məhəlləsinin tikililəri təbəqələşməni öz plan quruluşunda əks 

etdirmişdir. Sadə, 1-2 otaqlı evlərlə yanaşı, imkanlı şəxslərin yaşayış evləri həcm-məkan tutumu ilə diqqəti 

cəlb edir. Köhnə tikililər arasında Nardaranın müasir ictimai mərkəzinin formalaşmasında əsas elementlər-

dən olan, orta əsrin yadigarı Hacı Baxşı məscidinin sərmayəçisi Hacı Baxşəlinin atasının evinə də təsadüf 

olunur. Tikili nisbətən hündür relyefdə inşa olunmaqla çoxotaqlı memarlıq-plan kompozisiyası ilə seçilir. 

Hal-hazırda əhalinin bir qismi yenidən bu ərazidə məskunlaşmaga başlamış və tikinti işləri za-

manı qazıntılarda müxtəlif məişət-təsərrüfat tikililəri, çəpərlər (hasarlar) aşkarlanır. Lakin Nardaran 

kəndinin qiymətli qədim yaşayış ərazisi olan ―Paçanlar‖ məhəlləsi qoruq ərazisinə daxil edilərsə, 

ərazidəki arxeoloji qazıntılar və ―konservasiya‖ işləri Nardaranın orta əsr simasını ―bərpa‖ etməyə, 

eləcə də turizmi inkişaf etdirməyə imkan yarada bilər. Yetkin orta əsrlərə aid edilən bu tikililərin yə-

qin ki, alt təbəqəsində daha qədim arxeoloji irs mövcuddur və öz tədqiqatçılarını gözləyir. Bu məqsədlə 

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutuna müəllif tərəfindən müraciət olunmuşdur.  

 ―Pacanlar‖ məhəlləsində yaşayısın formalaşdığı bir ərazidə ictimai tikililərin və şəhərsalma 

strukturunda ictimai meydanların olması ehtimalı da böyükdür. 

Nardaranın orta əsr kənd ərazisinin xarabalıqları arasında Abşeron iqliminə xas olan çoxəsrlik 

əncir, tut ağacları və meynəliklər ərazinin çılpaq, qumsal landşaftına bir rəngarənglik bəxş edir. 

Qamış, yemişan çöl otları ―Paçanlar‖ məhəlləsinin ot örtüyünü təşkil edir. Xəzərin uzaqdan əks 

olunan mənzərəsi, narın qum yarğanları tək-tək bitən ağaclar və ətrafdakı tikililərin xarabalıqları 

sanki orta əsrlərin sükutuna dalmışdır. 
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Şək. 1. Nardaran Tarix-mədəniyyət qoruğunun şimal-şərq hissəsində orta əsr  

yaşayış tikililərinin qalıqları. 

 

 

ġĠRVANġAHLARIN YAY ĠQAMƏTGAHI. ―Paçanlar‖ məhəlləsində yerləşən, Nardaranın 

dövrümüzə gəlib çatmış qiymətli orta əsr mülki abidələri içərisində xüsusi diqqəti Şirvan şahlarının 

yay iqamətgahı cəlb edir( Şək.2). Dəniz sahilindən təxminən 2 km. məsafədə, kəndin şimalı-şərq 

hissəsində, yüksək qumsalliqda mövqe tutmuş yay tikilisi həcm-məkan tutumu ilə ətraf tikililər içə-

risində hakim mövqeyə malikdir.Nardaranın dəniz sahili əlverişli iqlimi,strateji əhəmiyyətli coğrafi 

məkan, XIII-XIV əsrə aid müdafiə qalasının yaxınlığı Şirvan şahlarının məhz bu ərazini istirahət 

zonası üçün yararlı hesab etmışdir.Xalq arasında ―Xan bağı‖ adı ilə tanınmış bu tikiliyə ―Şah bağı‖ 

demək elə bilirəm ki,daha düzgün olardı. Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbi üslubunda tikilmiş yay 

yerləşkəsinin üzərində epiqrafik yazıların aşkarlanmaması, memarlıq-plan həllinə,tikinti texnikası 

və arxitektonikasına görə Şirvan şahlarının Bakının ―İçərişəhər‖indəki saray kompleksinə yaxınlığı, 

bu tikilinin XIII-XIV əsrlərə aid etməyə imkan verir. Nəzərə alsaq ki,Şimali Azərbaycan ərazisində 

xanlıqların yaranması XVII-XVIII əsrlərə təsadüf edir, onda bu bağın ―Şah bağı‖ olduğu inkar 

edilməzdir. Yazılı mənbələrdə ― Şah bağının ― kopleks tikintilər: onu əhatə edən üzümlüklər içəri-

sində bir neçə kiçik köməkçi xidmət otaqlarının, hovuz və iki su quyusunun olduğundan xəbər verir. 

(2)Yəqin ki, bağın ərazisi nə vaxtsa baş tağlı girişə malik olmaqla, hasarla əhatə olunmuşdur.  

Saray fasadının dənizə istiqamətlənmiş girişi dərin taxçalı çatma tağla başlanır. Baş tağ 

açımının haşiyəsi divar səthindən nisbətən qabarmaqla, binanı əhatələyən karnizlə tamamlanır.‖Şah 

sarayi‖ yan cinahlardan hamar səthli sadə fasadlarda üç düzbücaqlı pəncərə boşluqları ilə işiqlandı-

rılmışdır. Qapılara perpendikulyar yerləşdirilmiş pəncərələr nisbətən böyük sahəsi ilə digərlərindən 

seçilir. Hal-hazırda qapı və pəncərələrdən məhrum olan bağ tikilisi ,əhalinin verdiyi məlumata görə 

saray, nə vaxtsa qoz ağacından düzəldilmiş gözəl dekorativ oyma sənətinin məhsulu olan qapı və 

pəncərələrlə ətraf landşaftın ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. 
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Binanın bütün fasadları dekorsuz, sadə həlli ilə yadda qalır. Monumental tikilinin memarlıq-

plan quruluşu kvadrat əsaslı olmaqla, tərəflərinin ölşüləri 14 m-ə bərabərdir. (3) Bina lakonik, hən-

dəsi düzgün həcm tutumu, ciddi memarlıq forması və daxili məkanın dəqiq həlli ilə diqqəti cəlb 

edir. Plan həlli giriş baş tağının kvadrat əsaslı zala aparması ilə başlanır. Zalın künclərindəki dörd kamera, 

onun xaçvari plan quruluşunda həllinə səbəb olmuşdur. Belə mərkəzi gümbəzli plan kompozisiyası, 

Abşeronun bir-sıra məscidlərinə (Mərdəkanda Tuba-Şahi məscidi- XIV əsr, Qala kənd-indəki Haci 

Ramazan məscidi XVIII əsr, Keşlədəki XVII əsr məscidi, Şırvanşahların saray məscidi) xasdır. (4) Belə 

məscid tikililəri eləcə də Azərbaycanın şimal regionları üçün xarakterik olmaqla geniş yayılmışdır. 

Şah sarayının künclərdəki ikimərtəbəli kameraları birmərtəbəli zala birləşməklə onu tamamla-

yır. Otaqlara oxvari tağlı girişlər binanın interyer kompozisiyasında simmetrik oxlar üzərində həllini 

tapmışdır. Künc yerləşkələr trompların söykəndiyi kiçik günbəzlərlə örtülmüşdür. Günbəzlər cənub 

yerləşkələrdə səkkizguşəli, şimal istiqamətdə isə dairəvi, hamar şəkildə qurulmuşdur. 

Zal öz sadə həlli ilə diqqəti cəlb edir. Mərkəzi günbəz kostruksiyalı örtük sistemi sadə stalakti-

dlər və dörd çatma tağın kostruktiv yükdaşıyıcılığının səyi nəticəsində durmuşdur. İnteryerdəki 

mərkəzi dairəvi hovuz ətrafa mülayim oazis yaymaqla, əhalinin verdiyi məlumata görə, 3 

istiqamətə(danizə,mühafizə qalasına və pirə) uzanan yeraltı tunellərə giriş rolunu oynamışdır. 

 ―Şah baği‖nın yaxınlığında şaha xidmət edən ―Şah hamamı‖ da mövcuddur. Hamam, orta əsr 

mülki tikililəri tipinə mənsub olmaqla ―qum hamamı‖ kimi inşa olunmuş və böyük həcm-məkan 

tutumuna malikdir. Hazirda içini və üstünü qum basmış tikilinin naturadan tədqiqi zamanı, 

hamamın bir neçə günbəz və giriş qapısı aşkar olunmuşdur.  

Şirvanşahların Nardaran kəndində kopleks şəkildə tikilmiş yay iqamətgahının bəzi tikililəri 

dövrümüzə gəlib çatmasa da bağ, dövrünün hakim dairələrinin əzəmət və qüdrətinin təcəssümü 

nümunələrindən biri kimi durmaqdadır. 
 

  

               

   
 

Şək.2. “Paçanlar” məhəlləsində Şirvanşahların yay iqamətgahı. 
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YAġAYIġ TĠKĠLĠLƏRĠNĠN TƏSNĠFATI 
 

Nardaran kəndinin qərbində əhalinin məskunlaşması, faktiki memarlıq materiallarına görə 

XIV-XVII əsrlərdən sonrakı bir dövrü əhatə edir. Yaşayış fondunu, təkamül prosesi keçməklə, son 

feodalizm (XVII-XVIII) və kapitalizm (XIX-XX əsrin əvvəlləri) dövrünə aid etmək olar. Lakin 

nəzərə almaq lazımdır ki, son orta əslər dövrünə aid tikililərin çox az bir qismi dövrümüzə gəlib 

çatmışdır və dəfələrlə dəyişikliyə məruz qalmışdır. Kəndin qədim tikililəri müdafiə qalası və pir 

ətrafında formalaşmışdır. Yaşayış tikililərinin gələcək diferensasiyası XIX əsrdə neft bumu ilə bağlı 

olmuşdur. Bu dövrə qədər təsərrüfat tikililəri yaşayış evinin yaxınlığında və ya ona bitişik inşa olu-

nursa, artıq kapitalizm dövrünün tikililəri öz həcm-fəza tutumu ilə seçilirdi. Belə ki, artıq təsərrüfat 

tikililəri evin I mərtəbəsində, yaşayış hissəsi isə II mərtəbədə inşa olunurdu. Çoxotaqlı evlərin vacib 

yerləşkəsi olan mətbəx II mərtəbədə, tövlə, anbar, samanlıq I mərtəbədə yerləşdirilirdi. 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Nardaranın yaşayış tikililərində də Abşeron memarlığına xas olan 

şüşəbəndlər və ya açıq eyvanlar geniş yayılır. 

Nardaranın qərb yaşayış ərazisindəki faktiki yaşayış fondunun tədqiqi, xalq yaşayış binalarının 

aşağıdakı təsnifatını göstərdi: 

1.Plan quruluşuna görə: a) birotaqlı; b) ikiotaqlı; c) çoxotaqlı. 

2.Plan kompozisiyasına görə: a) düzxətli, bircərgəli; b)‖Г‖ şəkilli; c)―T‖ şəkilli; ç) ikicərgəli. 

3.Həcm-fəza tutumuna görə: a) birmərtəbəli; b) ikimərtəbəli; c) kürsülü; ç) zirzəmili; d) müxtə-

lif hündürlüklü. 

4. Örtük konstruksiyasına görə: a) dublalı, tağ-tavanlı; b) dublalı, tir-dayaq sistemli; c) qarışıq 

konstruksiyalı.  

 Kəndin ərazisində rast gəlinən düzxətli- bircərgəli yaşayış tikililəri öz kiçik həcm-məkan 

tutumu və sadə plan kompozisiyası ilə seçilir. Bu tip evlərdə otaqlar, bir-birinin ardınca ―anfilada‖ 

üslubunda qurulmuşdur. Otaqların ayrılmaz hissəsi olan mətbəx, digər otaqlarla bir xətt üzərində 

inşa olunmuşdur. (A.Zeynallı 14, 76, Abşeron küç.5.) Bu tip evlər həm də kürsülü inşa olunmaqla 

evlərin qarşısında ―səki‖ qurulurdu. Kürsünün qurulması evi yağıntılardan qorumaq məqsədindən 

irəli gəlirdi. Abşeronda ağac materiallarının catışmaması səbəbindən, səkinin qurulması eyvansız, 

isti iqlimə uyğunlaşdırılaraq həyət fasadda həyata keçirilirdi. Qapalı həyat tərzi, islam amillərinin 

təsirinin nəticəsi kimi, bu tip binaların nadir hallarda küçəyə pəncərə açımları qurulurdu.  

―Г‖ şəkilli plan kompozisiyasına əsasən çoxotaqlı evlərdə təsadüf olunur. Otaqların bu tipdə 

qurulması əsasən ikimərtəbəli yaşayış binalarında təsadüf olunur. Evlərin belə qurulması çoxüzvlü 

və imkanlı ailələrə mənsub olmuşdur. 

 Nardaranın qoruq ərazisində təsadüf olunan ―Г‖ şəkilli plan quruluşlu evlərin I mərtəbəsi 

əsasən təsərrüfat tikililərindən ibarət olmuşdur. (Qum məhəlləsi, Allahverdiyev İsmayılın evi, 

Abşeron küç.4, Zeynalov Əhmədağanın evi, Asəf Zeynallı küç. 28, İslamov Mirzənin evi). 

 İkicərgəli yaşayış tikililəri çoxotaqlı olmaqla çox üzvlu ailələrə mənsub olmuşdur. Bu tipli 

evlərin plan quruluşunda II cərgə bir-necə otaqdan ibarət olsa da, I cərgə şüşəbəndlə qurulmuşdur. 

Belə evlərin inşa tarixi daha son dövrləri, yəni XIX-XX əsrin əvvəllərini əhatə etmişdir. İkicərgəli 

otaqlı evlər, adətən 2 mərtəbəli təsadüf olunur. Kompozisiya həllində baş fasad əsasən həyətə 

istiqamətlənmişdir. I mərtəbədə yerləşən təsərrüfat tikililəri bəzi binalarda həm həyətə, həm də 

küçəyə istiqamətlənmişdir. Bu da mal-heyvanların otlağa çıxarılmasına və ya ticarət dükanlarının, 

usta emalatxanalarının xidmət obyekti kimi istifadəsindən irəli gəlir (Şıxəli Tuti küç.Tağıyev 

Malikin evi, Şıxəli Tuti küç.Səkinə xan.evi). 
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İkicərgəli otaqların əsas yerləşkəsi qonaq otağı olurdu ki, bu otaq digər otaqlardan öz sahəsi ilə 

seçilirdi və ətrafında digər otaqları cəmləyirdi. İkicərgəli otaqlı evlərin daha bir ayrılmaz yerləşkəsi 

olan mətbəx, müxtəlif plan kompozisiyasına əsasən qurulmuşdur. Belə ki, çoxotaqlı, ikicərgəli 

evlərdə hətta bəzi mənzillərdə 2 mətbəxin, 2 suaxanın qurulmasına da təsadüf olunur (Ş.Tuti 

küç.Səkinə xanımın evi). 

Mərtəbələrdəki otaqların sayı 3-6 arasında dəyişir. I və II mərtəbələr bir-biri ilə açıq və ya 

otaqların daxilindəki pilləkən qəfəsəsi ilə əlaqələndirilmişdir. Pilləkən qəfəsələri adətən həyətdən 

qurulurdu, Nardaran qoruğu ərazisində tədqiqat nəticəsində təkcə Ş.Tuti küç. Səkinə xanımın 

evində, küçə fasadda da pilləkən qəfəsəsinə təsadüf olunmuşdur. Bu da qonaqların bir dəfəyə qonaq 

otağına daxil olmasını təmin etmişdir. Bu tipli evlərə Buzovna kəndində də təsadüf olunur. 

XIX-XX əsrlərin əvvəllərində Nardaran ərazisində iri həcm-məkan tutumlu evlərin inşası ―ima-

rət‖ tipli evlərin yaranmasına səbəb oldu. Belə tipli yaşayış evlərinin inşası, plan kompozisiyasında Ab-

şerona xas özünəməxsusluğu saxlasa da, vizual baxımdan kəndin orta əsr memarlıq simasını itirmiş oldu. 

Nardaran əhalisinin maddi imkanlarının artması və ailənin genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq, 

―Г‖ şəkilli plan kompozisiyalı yaşayış tikililəri, əks tərəfdə əlavə yerləşkələrin artması ilə ―T‖ 

şəkilli plan quruluşunu alır. Bəzi evlərdə bu relyefin təsirindən də yarana bilir. Adətən çıxıntinin hə-

yətdaxili fasad hissəsində ―Г‖ və ―T‖ planlı evlərdə səki qurulur ki, bu da isti iqlimi olan Abşeron 

memarlıq məktəbinə xas bir xüsusiyyətdir. Daxili fasad, binanın künc mövqedəki bu çıxıntisina və 

qurulan səkiyə minnətdar olaraq vizual zənginlik alır. Künç mövqeli yerləşkələr, bu tipli binalarda 

xəzri küləyindən və qızmar yay günəşindən qorunmağa imkan yaradır. ―Г‖ və ―T‖ şəkilli plan quru-

luşu həm bir mərtəbəli, bircərgəli, həm də iki mərtəbəli daha çoxotaqlı evlərdə təsadüf olunur. Asim-

metrik fasadın yaranmasına səbəb olan ―Г‖ şəkilli evlərin plan quruluşu 2 otaqdan 5-6 otağa kimi 

genişləndirilir. Tikililərin əsas elementi olan səkiyə, fasada çıxan bütün otaqlardan qapılar açılır. 

Nardaran Tarix-mədəniyyət qoruğu ərazisindəki tarixi xalq yaşayış binaları, həcm-fəza tutumu-

na görə, qeyd olunduğu kimi bir və ikimərtəbəli inşa olunmuşdur. Bir mərtəbəli yaşayış- məişət tiki-

liləri ailənin təsərrüfat tikililərindən kənarda, sadə plan quruluşu və həcm-fəza kompozisiyası ilə se-

çilir. Belə tip tikililər 1-4 otaqlı plan quruluşu ilə dəyişilir. 

Nardaranın qoruq ərazisində tədqiqat zamanı A.Zeynallı 76 ünvanındakı məişət və təsərrüfat ti-

kilisinin kompakt həllinin şahidi olduq. Təsərrüfat tikilisi yaşayış evinə bitişik olmaqla bir xətt üzə-

rində inşa olunmuşdur. Bu tipli tikililərin tarixi daha qədim olmaqla XVII-XVIII əsrlərə təsadüf 

edir. ―Qala‖ kəndindəki belə kompakt məişət və təsərrüfat tikililərinin tarixi son orta əsrlər dövrünə 

aid edilir( XVII-XVIII əsrlər). Mətbəxdən açılan qapı, evlə təsərrüfat tikilisini əlaqələndirir. Təsər-

rüfat tikilisinin bilavasitə evə birləşdirilməsi, soyuq qış aylarında aılənin rahatlığını təmin edirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, A.Zeynallı 76 ünvanındakı məişət-təsərrüfat tikilisi öz həcm-fəza tutu-

muna görə də kəndin digər yaşayış evlərindən seçilir. Belə ki, tikilinin hündürlüyü pilləli xarakter 

daşımaqla, 3 müxtəlif hündürlükdə həll olunmuşdur. Qonaq və yataq otağının hündürlüyü 3,50 m, 

mətbəx 3 m, təsərrüfat tikilisi (tövlə) isə 2,30 m hündürlüklə inşa olunmuşdur. Bu həm otaqlarda is-

tiliyin qorunub-saxlanılmasından, həm də yerləşkələrin müxtəlif hündürlüyə tələbatından irəli gəlir. 

Bu tip məişət-təsərrüfat tikilisi Nardaran qoruq ərazisində nadir xalq yaşayış tikililərindəndir. 

Yaşayış tikililərinin təsnifatında kürsülü evlər özünəməxsus yer tutur. Kürsülü evlər əsasən bir-

mərtəbəli tikililərə aiddir və kürsü məişət tikililərini yağıntı və nəmişlikdən qorumaq məqsədilə qu-

rulmuşdur. Kürsülər yer səthindən 40-50 sm hündürlükdə qurulurdu. 

Nardaranın mülki tikililər tipini ikimərtəbli yaşayış binaları daha geniş təmsil edir. Orta əsrin 

sadə yaşayış binaları texniki vəziyyətinə və ya ailənin genişlənməsinə görə təkamül prosesi keçmiş 



Memarlıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
35 

daha zəngin, iri həcm-fəza tutumlu ―imarət‖ tipli tikililərlə əvəz olunmuşdur. Digər tərəfdən isə 

kənddə küləyin narın qumu ətrafa səpələməsi səbəbindən, məişət tikililəri hündürlükdə inşa olun-

muşdur. İkimərtəbəli yaşayış evlərinin I mərtəbəsində təsərrüfat tikililəri yerləşdirilmişdir. Təsərrü-

fat tikililəri: tövlə, samanlıq və anbar arakəsmələrlə bir-birindən ayrılmaqla kompakt şəkildə inşa 

olunurdu. Fasadı küçəyə istiqamətlənmiş yaşayış tikililərinin tövlələrinin bəzilərinin küçəyə qapı 

açımı, mal-qaranı otlağa aparmağı təmin edirdi. Bəzi evlərin I mərtəbəsində küçəyə istiqamətlənmiş 

sənətkarlıq emalatxanaları və dükanlar yerləşdirilmişdir. 

İkimərtəbəli məişət tikililərinin I mərtəbələri bəzən yarım zirzəmi şəklində təsərrüfat tikilisi ki-

mi istifadə olunmuşdur. Relyefdən asılı olaraq, yer səviyyəsindən bir-neçə pilləkən aşağı qurulmuş 

təsərrüfat tikilisi, həm də qışda isti, yay fəslində isə sərin, əlverişli atmosfer ilə təmin olunurdu. Be-

lə yerləşkələrdən adətən anbar kimi istifadə olunurdu (A.Zeynallı küç. 28, Abşeron küç.dön 3, ev 4). 

Nardaran Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu ərazisində tədqiq olunmuş faktiki materiallara 

əsasən demək olar ki, kənddəki tarixi xalq yaşayış tikililəri örtük konstruksiyasına görə düz damlı, 

dublalı evlərdən ibarətdir. 

Kəndin tarixi yaşayış-təsərrüfat tikililəri M və TN tərəfindən qeydə alınmadığından onlar abidə 

statusunu daşımırlar. Lakin bu dəyərli tikililərin qoruq ərazisindəki abidələr sırasına daxil edilməklə 

qorunması mütləqdir.  

Açar sözlər: Nardaran, qoruq, mülki memarlıq, arxeologiya, dublalı evlər, saray. 
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Р.Алиева 
 

Гражданские сооружения Нардаранского Государственно Историко- культурного 

заповедника (дворец, жилищно-хозяйственные строения) 
  

Резюме 
 

В статье рассматривается развитие и классификация гражданских сооружений( летняя резиден-

ция Ширваншахов, и жилищно-хозяйственные строение) заповедника Нардаран. В северо-западной 

части села выявлено многочисленные средневековые жилищно-хозяйственные строение в разрушеенном 

виде. Этот часть села все еще ожидает своих исследователей-археологов. Один из гражданских сооружений 

- летная резиденция Ширваншахов был построен в махелле «Пачанлар». Объемно-пространственное 

решение дворца привлекает своим локальным решением. Вблизи дворца расположена шахская баня.  

Существующий жилой фонд заповедника расположен в северо-западной части заповедника. 

Природные факторы влияли на планировочное и объемно-пространственное решение жилых зданий. 

Классификация жилищно-хозяйственных строений линейная, «Г»-образная, и двухрядная. Первые 

этажи жилых зданий используются как хозяйственных и амбарные помещения. Вторые этажи 

используется как жилые с дублами.  

Ключевые слова: Нардаран, заповедник, гражданское сооружение, археология, дома с дублами, дворец.  
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R.Aliyeva 

Civil structures of Nardaran state Historical and Cultural reserve  

(palace, dwelling-household structure) 
 

Summary 
 

In the article there is considered the development and classification of civil structures (summer 

residence of Shirvanshahs and dwelling- household structure) of Nardaran reserve. In the northwestern part 

of the village there are revealed numerous medieval dwelling- household structures in ruins.This part of the 

village waits for its researchers-archaeologists. One of civil structures-summer residence of Shirvanshahs 

was built in the quarter ―Pachanlar‖. Volumetric-spatial solution of the palace attracts with its local solution 

of the palace attracts with its local solution. Near the palace there is a bath. 

The dwelling fund of the reserve is situated in the north-western part of the reserve. Natural factors 

influenced upon the planning and volumetric-spatial solution of dwelling houses. Classification of dwelling 

household structures is linear, ―Г‖-shaped and of two-rows. The first storeys of dwelling houses are used as 

household and storage facilities.The second storeys are used as dwelling houses with flues.  

Key words: Nardaran, reserve, civil structure, archaeology, houses with two flues, palace. 
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AZƏRBAYCAN MEMARLIĞININ ELMƏ BƏLLĠ ĠLK ANSAMBLI 

 

XII əsr Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin inkişafı tarixində yüksəliş dövrü kimi səciy-

yələnir. O zaman yaşayıb yaradan görkəmli alim, mütəfəkkir, filosof  və memarlar nəslinin yaradı-

cılığında əsrin ən böyük elmi nailiyyətləri təcəssüm olunurdu. Müxtəlif elm və incəsənət sahələrinin 

bir alimin və yaxud ustad sənətkarın yaradıcılığında üzvi şəkildə qovuşması adi bir hal idi. Belə bir 

vəziyyət memarlıq sənətinin inkişafına təkan verməyə bilməzdi. Məhz o zaman Azərbaycanda öz 

yerli kaloriti və üslub xüsusiyyətləri ilə fərqlənən müxtəlif  memarlıq məktəbləri formalaşırdı. Belə 

məktəblərdən biri də Səlcuq dövrü memarlığının ümumi xüsusiyyətlərini qabarıq şəkildə əks etdirən, 

lakin yerli tikinti-texniki və bədii ənənələr əsasında inkişaf edən Naxçıvan memarlıq məktəbi idi.  

XII əsrin ikinci yarısında Səlcuq imperiyasının tərkibində  Azərbaycanın cənub torpaqlarında  

Eldəgizlər sülaləsi  güclü dövlət yaradır. Bu dövlətin şimal sərhəddi Kür çayına uzanır, cənubda bü-

tün Azərbaycan ərazisi, İraqın və İranın bir hissəsi onların hökmranlığına daxil olur [1]. Naxçıvan 

Eldəgizlər  dövlətinin paytaxtı olduqdan sonra şəhərin siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında bir dönüş 

yaranır. Mühüm  karvan yollarının qovşağında yerləşən Naxçıvan beynəlxalq əhəmiyyətli ticarət və 

sənətkarlıq mərkəzinə çevrilir, orada digər sənətlərlə  yanaşı memarlıq sənəti  də misli görünməmiş 

bir səviyyəyə yüksəlir. XII yüzillik Azərbaycan ədəbiyyatı  və incəsənətini, eləcə də memarlığını 

dünya miqyasında şöhrətləndirmişdir. Bu baxımdan Naxçıvan memarlıq məktəbi və onun  banisi 

Əcəmi Əbubəkr oğlu  Naxçıvaninin  ölməz əsərləri müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Naxçıvan memarlıq məktəbindən bəhs edərkən üzərindəki kitabələrdə memarın adı yazılmış 

Yusif Küseyir oğlu (1162),  Möminə xatın (1186) türbələri və  XIX əsrin axırlarına qədər qalmış 

qoşa minarəli baştağ-portal (1187) diqqəti cəlb edir.  Bu əsərlərin hər üçü dahi memar Əcəminin adı 

ilə bağlı olub,  onun sənətkarlıq dühasının cazibədar qüvvəsini təcəssüm etdirir. Yaşadığı  dövrdə  
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memarlıq-inşaat elmi və təcrübəsinin  ön sıralarında gedən Əcəminin yaradıcılığı təbii ki, adlarını 

çəkdiyimiz və hələlik bizə məlum olan bu üç abidə ilə məhdudlaşmır. Yusif Küseyir oğlu türbəsin-

dən 24 il sonra tikdiyi Möminə xatun türbəsi memarın yaradıcılıq təxəyyülünün daha da təkmilləş-

məsinə, sənətkarlıq səviyyəsinin  yüksəlişinə sübutdur [2]. Bu abidələrin səthini örtən mürəkkəb na-

xış kompozisiyaları (girehlər), kitabələr, mütənasiblik sxemləri, tağların və gümbəzlərin quruluşu, 

modul sistemi və s. müfəssəl işlənmiş rəsmxətlərsiz, riyaziyyatsız və həndəsəsiz mümkün deyil. Bu-

ra o dövrün  mühəndis-texniki biliklərini  də əlavə etmək lazımdır. Universal bir memar olan 

Əcəminin  peşəkarlığına, qüdrətli sənətkarlıq və mühəndislik qabiliyyətinə görə ən yüksək titula -

―Şeyx-ül-mühəndisin‖,  yəni mühəndislərin başçısı adına layiq görülməsi qanunauyğun idi .  

Əcəmi onbucaqlı plana malik Möminə xatun türbəsində birinci əsərində istifadə etdiyi memarlıq 

kompozisiya prinsiplərini daha da təkmilləşdirmişdir. Onda naxış çeşniləri dolğundur, detallar daha in-

cədir və zərgər dəqiqliyi ilə işlənmişdir. Bu türbə təkcə ölçülərinin böyüklüyü,  bəzək zənginliyi ilə deyil, 

kompozisiyasının kamilliyi və emossional təsir gücü ilə  də Yusif Küseyir oğlu türbəsindən fərqlənir. 

Qülləvari türbələrin ən gözəl örnəklərindən olan Möminə xatın türbəsinin quruluşunda 

ahəngdar nisbətlər seçən memar, səthlərin bölgüsü ilə bəzəyi arasında sıx əlaqə yarada bilmişdir. 

Üzlərin naxış müxtəlifliyi ümumi kompozisiyanı  xırdalamır,  belə tərtibat  türbəni seyr edənləri 

onu  hərəkətdə qavramağa  sövq edir. Bu türbənin mühüm estetik xüsusiyyətlərindən biridir. Əcəmi 

bu əsərində memarlıqda böyük əhəmiyyət kəsb edən bədii-obraz  probleminin uğurlu həllinə, yəni  

monumentallıqla  incəliyin üzvi vəhdətinə nail olmuşdur. Bu baxımdan Əcəmi yaradıcılığı müasiri 

olan Nizaminin poeziyası kimi qüdrətlidir. Onların  yaradıcılığını müqayisə edən M.Dyakonov 

haqlı olaraq yazırdı: ―İstər ədəbiyyatda istərsə də memarlıqda ümumi fikrin ahəngi,  

konstruksiyaların möhtəşəmliyi və detalların incə, nəfiscəsinə işlənəsi, tükənməz fantaziya və 

naxışlarda yenilik – bütün bunlar bu iki sənətkarı yaxınlaşdırır.‖[3]. 

Əcəminin digər məlum əsəri, yuxarıda qeyd edildiyi  kimi, qoşa minarə və bunları birləşdirən 

baştağ-portaldır. Onun ümumi görünüşü, memarlıq həlli  XIX əsrə aid foto və rəsmlərdə [4], eləcə 

də yazılı təsvirlərdə qalmışdır. Rus şərqşünas alim N. Xanıkov ötən əsrdə baştağın üzərindəki 

kitabəni oxumuş, onun 1187-ci ildə, yəni  Möminə xatun türbəsindən bir il sonra tikildiyini qeydə 

almışdır. Bəzi tədqiqatçılar qoşa minarəli baştağı əsassız olaraq Cümə məscidi ilə əlaqələndirməyə 

çalışırlar, halbuki o quruluş cəhətdən məscidlə heç bir şəkildə əlaqələndirilməmişdir. Bu baştağ  

dini  inzibati binalar kompleksinin giriş hissəsi idi.    

XII əsrdə Naxçıvan beynəlxalq əhəmiyyətli böyük şəhərə çevriləndə onun tarixi mərkəzində 

müxtəlif təyinatlı binalardan ibarət iri memarlıq kompleksi - Atabəylər ansamblı yaranmışdı.  

Möhkəm qala divarları ilə dövrəyə alınan və inzibati mərkəz rolunu oynayan belə iri memarlıq 

komplekslərinin şəhərin İçqalasında tikilməsi orta əsrlərdə  xüsusən paytaxt şəhərlərində  ənənə 

halını almışdı. Atəbəylər ansamblı hökmdar sarayından, Möminə xatın türbəsindən, mərkəzi 

günbəzli Cümə məscidindən, həmin məscidin vəqfi olan böyük mədrəsədən, qoşa minarəli 

baştağdan, bir sıra yardımçı və ola bilsin ki, ticarət binalarından ibarət olmuşdur. Bu  ansambldan 

bizim dövrümüzə yalnız Möminə xatın türbəsi gəlib çatmışdır. 

Tarixi mənbələr göstərir ki, Naxçıvan XI-XII əsrlərdə Azərbaycanın ən görkəmli şəhərlərindən 

olmuşdur. XIII əsrə aid, fars dilində yazılmış ―Əcaib-əd dünya‖ əsərində şəhər haqqında çox 

maraqlı məlumat verilir: ―Naxçıvan – bu Azərbaycanda böyük, əhalisi çox, hündürdə yerləşmiş çox 

müstəhkəm şəhərdir. Orada çoxlu köşklər (yəni şəhərkənarı yay sarayları), təntənəli eyvanlar, 

şəhərin yaxınlığında daşdan tikilmiş qala,  bu qalanın içərisində mədrəsə və məscidlər və qalada çox 

gözəl bulaqlar var. Belə deyirlərki, yer üzündə bundan daha çox əhalisi olan şəhər yoxdur. Bütün 

bunlar kərpicdən və gəcdən tikilmişdir. 
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Köşklərin çox hissəsi bürclər kimi üç və dörd təbəqəlidir. Şəhərin ətrafı çox gözəldir; burada 

bol axar su və yaşıllıq vardır. Araz nəhri şəhərin içindən kecir...Eldəgizin həşmətli günlərində 

Naxçıvan ən gözəl şəkil aldı. Orada darülmülk və dövlətxana tikildi‖  [5]. 

Buradan aydın olur ki, Naxçıvan şəhəri müstəhkəm qala divarları ilə  dövrələnmiş və onun 

İçqalası olmuşdur. Şəhərin quruluşundakı  bu cəhət Azərbaycanın digər orta əsr şəhərlərində də 

mövcud olmuşdur. Daha sonra naməlum müəllif göstərir ki, ―Darülmülk‖- yəni Eldəgizlərin sarayı  

Möminə xatın türbəsinin yaxınlığında yerləşirdi. Elə həmin mənbədə  qeyd olunan ―Dövlətxana‖ – 

hökumət binası da İçqalada yerləşirdi. Şübhəsiz ki, həmin binalar Atabəylər ansamblına daxil idi. 

Ansamblın hansı tarixi ardıcıllıqla tikildiyini müəyyənləşdirmək  mümkündür. Güman ki, öncə 

Eldəgizlərin sarayı və hökumət binası tikilmiş,  sonra ansamblın digər iki boyük binası  olan Cümə 

məscidi, mədrəsə və daha sonra digər binalar tikilmişdir. Qoşa minarəli baştağ üzərindəki kitabədən 

aydin olduğu kimi, o ansamblın sonuncu tikilisi olmuşdur. Ansamblın qısa müddətdə formalaşdığını 

nəzərə alsaq belə bir mülahizə də yürütmək mümkündür ki, ansambla   daxil olan binalar içərisində 

Əcəminin başqa əsərləri də olmuşdur. Təkcə türbənin üzərində deyil, həm də ümumşəhər əhəmiy-

yətli iri  ansamblın ərazisinə giriş baştağının üzərində, nəzərə çarpan bir yerdə,  memarın adını daşı-

yan kitabənin  qoyulması onun  bütövlükdə Atabəylər ansamblının yaradıcısı  olması fikrini təsdiq 

edir. Bu günkü təbirlə desək, yalnız dövlətinin baş memarı mövqeyində olan bir şəxs  belə mü-

rəkkəb tərkibli mərkəzi ansamblının yaradıcısı ola bilərdi.   

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, Əcəmi yalnız ayrı-ayrı tikililər ucaltmaqda mahir bir sə-

nətkar deyildi, o, eyni zamanda müxtəlif təyinatlı və xarakterli binaları vahid ansamblda birləşdir-

mək  bacarığına malik  bir memar idi. Şübhəsiz ki, öz dövrünün şəhərsalma qaydaları mövqeyindən 

yanaşmadan göstərilən mürəkkəb  problemi düzgün həll etmək qeyri-mümkündür. Naxçıvan şəhəri-

nin və onun mərkəzində yerləşən  böyük  memarlıq ansamblının XII əsrdə plan quruluşunu bütün 

təfərrüatı ilə  izah etmək çətindir. Əlimizdə XIX yüzildən əvvəlki dövrə aid qrafik materialların  ol-

maması, binaların əksəriyyətinin yox olub getməsi bu məsələni olduqca mürəkkəbləşdirir. Lakin 

Naxçıvanın 1827-ci ildə ilk dəfə rus hərbi mühəndisləri tərəfindən çəkilmiş planı  şəhərin keçmiş 

plan quruluşu haqqında müəyyən təsəvvür yaradır. Bu plan şəhərin hələ orta əsrə aid bəzi qalıqlarını 

və pərakəndə tikilişini əks etdirməklə yanaşı, Möminə xatın türbəsinin yerləşdiyi sahənin şəhərin 

mərkəzi olduğunu, göstərir. Güman ki, Naxçıvanın inzibati-ictimai mərkəzi əvvəllər şəhərin cənub 

hissəsində, qədim Yezdəbad qalası rayonunda yerləşmişdir. Sonralar,  XII əsrdə şəhər mərkəzinin 

Eldəgizlərin sarayının olduğu yerə  keçməsi orada yüksək bədii məziyyətli memarlıq ansamblının 

yaranması ilə əlaqədardır. Memarlıq quruluşu hələ tam öyrənilməyən bu əzəmətli ansamblın müxtə-

lif təyinatlı tikililəri arasında sıx  bədii əlaqələr sisteminin formalaşmış oldugunu ehtimal etmək olar. 

XIX əsrdə çəkilmiş fotoşəkildə ansamblın dağılmış vəziyyətdə görünüşü təsvir edilmişdir [4].  

Bu foto Cümə məscidinin və onun yaxınlığında yerləşən türbə  ilə baştağın miqyasını, onların 

məkanda tutduğu yeri  əyani çəkildə goz önündə  canlandırır. Şəkilin ön planında  mərkəzi-günbəzli 

Cümə məscidinin yarımuçmuş iri həcmi ucalır. Bu həcm binanın ancaq mərkəzi hissəsidir. 

Gunbəzlə örtülü kvadrat şəkilli həcmin hər tərəfində açiq qoşa tağlar görünür. Bu onu göstərir ki, 

salon yan divarlardakı açıq tağlar vasitəsi ilə  qonşu otaqlarla və yaxud keçidlərlə əhatə edilmişdir. 

Cümə məscidi şəhərin memarlıq simasında mühüm yer tuturdu. Onun şəhərdə tutduğu  görkəmli 

mövqe böyük həcmi, eyni zamanda mərkəzi Atabəylər ansamblına daxil olması ilə müəyyənləşirdi.  

Naxçıvana gələn səyyahların diqqətini ilk növbədə böyük həcmi ilə cəlb edən Cümə  məscidini  

fransız səyyahı Taverniye Ön Asiyada ən möhtəşəm məscidlərdən biri  adlandırmışdır. 1851-ci ildə 

Naxçıvanın Cümə məscidini görmüş V.A.Engelqardt yazırdı: ―Bu yonulmuş daşdan tikilmiş, 

günbəzləri olan böyük tikilidir, onun daxilində çox gözəl işlənmiş, müxtəlif qabartma naxışların 
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qalıqları hələ də görünür. Binanın bir hissəsi dağılmış, qalan hissəsinin isə hər dəqiqə uçulmaq 

təhlükəsi var. Ondan 50 sajen (təqribən 107 metr) məsafədə bir zamanlar bu məscidə aid olan, 

yanlarında hündürlüyü 20 sajenə (təqribən 43 metr) bərabər minarəli portal yerləşir. Əvvəllər 

məscidlə portal arasında məscidə aid tikililər olmuşdur, lakin bu binalar qalmadığına görə elə 

görünür ki, portal onun yaxınlığında yerləşən bürcə (Möminə xatın türbəsinə - V.M.) aiddir‖ [6]. 

Qeyd etməliyik ki, üç müxtəlif təyinatlı tikililər qrupunun – inzibati (saray), dini-xatirə və 

ticarət binalarının vahid  memarlıq ansamblında ahəngdar şəkildə  birləşdirilməsinə  XII yüzilə qədər 

rast gəlinmir, o Azərbaycanın şəhərsalma sənəti təcrübəsində ilk nadir hadisə idi. Belə tərkibdə planlaş-

dırma ideyası sonralar,  XIV-XV əsrlərdə  formalaşmış iri memarlıq ansambllarının quruluşunda öz ək-

sini tapmışdır. Elxanilər dövründə Təbrizin şəhərsalma təcrübəsində  həyata keçirilmiş bu ideyanın ən 

bariz nümunələri kimi Qazaniyyə və Sahibabad meydanı komplekskərini misal göstərmək olar. Orta 

əsrlərdə Azərbaycanın digər şəhərlərində də bu ideyanın müxtəlif variasiyaları ilə rastlaşırıq. 

Təəssüf ki, Atabəylər ansamblı zamanın uzunmüddətli dağıdıcı təsirlərinə məruz qalmış  və 

baxımsızlıq üzündən dağılmış, dövrümüzə gəlib çatmamışdır. (hələ XX yüzilin başlanğıcında 

Möminə xatun türbəsinin yanında durmaqda olan Cümə məscidi və baştağ isə Cəfərqulu xan tərə-

findən uçurdulmuşdur). Yalnız Möminə xatun türbəsi ansamblın yeganə yadigarı kimi qalmışdır. 

Bu abidənin  mütənasib biçimi, zərif naxışları, əzəmətli görünüşü və böyük emosionallığı  güman 

ki, ansamblın digər komponentləri üçün də səciyyəvi olmuşdur. Ansambla daxil olan tikililərin ta-

mamilə dağılıb aradan getməsi üzündən onların memarlıq həlli və  plan quruluşu  eləcə də ümumi 

planlaşma sistemi  hələlik  tam aydınlaşdırılmayıb. Əldə olan bəzi yazılı məlumatlara  və XIX əsrə aid 

fotoşəkillərə  əsasən Atabəylər ansamblının quruluşunu və ümumi görünüşünü  qrafiki  rekonstruksiya 

etmək cəhdləri olmuşdur, lakin tarixi şahidlər (məlumatlr) çatışmadığına görə bu iş tamamlanmamışdır. 

Memarlıq elmi və ümumiyyətlə tariximiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bu əzəmətli şəhərsalma tö-

rəməsinin gerçək qrafiki rekonstruksiyası üçün tarixi sənədlər, yazılı  məlumatlar və təsviri materiallar  

kifayət etmədiyində,  ən düzgün dəlilləri  arxeoloji qazıntılar verə bilər. Ansamblın aradan getmiş 

tikililərinin yer altındakı qalıqları və izləri aşkar edilərsə  onun plan sxemini bərpa etmək, məkan 

kompozisiyasını tam dəqiqləşdirmək mümkündür. Ansamblın plan sxemi  əsasında tərtib olunan 

ortoqonal cizgilər və perspektiv görünüşlər onun  memarlıq inkişafını izləmək üçün zəmin ola bilər.  

Əcəmi Naxçıvaninin 850 illik yubileyi ərəfəsində ansamblın ərazisində geniş miqyaslı qazıntı 

işləri aparmaq imkanı yaranmışdı,  lakin o çox məhdud aparıldığına görə heç bir səmərə vermədi. O 

zaman Möminə xatın türbəsinin ətrafı  ―abadlaşdırıldı‖, aradan getmiş binaların özülləri isə tapılıb 

yer səthinə qaldırılmadı, beləliklə tarixi ansamblın aşkarlanıb konservasiya edilməsi  şansı  təəssüf 

ki, əldən qaçırıldı. 

Atabəylər dövlətinin baş memarı Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin yaratdığı missilsiz  əsərlər 

Azərbaycan memarlığının XII yüzildə yüksəliş  mərhələsini əks etdirən sanballı şahidlərdir. Bu 

əsərlər onun yaradıcılığında  ciddi şəhərsalma ideyalarının  da yer tutduğunu sübut edir. ―Biz gedi-

rik, ancaq durur ruzigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar‖ amalı ilə yaşayan memarın yaradıcılığı yü-

zillər boyu öz təsir gücünü itirməyəcəkdir.    

Açar sözlər:   ansambl, plan sxemi, türbə, qoşa minarəli baştağ. 

 

ƏDƏBiYYAT 
 

1. Буниятов З.М.Государство Атабеков Азербайджана (1136-1225 годы).Баку,1978, стр. 47.  

2. Salamzadə Ə. Əcəmi Əbubəkr oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri. Bakı, 1976, səh.24 

3. Усейнов М., Бретаницкий Л., Саламзаде А. Исторя архитектуры азербайджана. М.,1963, 

стр.109. 



Memarlıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
40 

4. Yacobsthal E. Mittelalterliche  Baksteinbauten zu Nachtschevan im Araxesthale. Berlin, 1899, səh.5. 

5. Энгельгардт В.А. Описание города Нахичевани. Газ. «Кавказ», 1851, №36. 

6. ―Əcaib əl-dünya‖ Azərbaycan MEA Tarix institutunun arxivi. Fotosurətlər, inv..№ 3831. 

  
 

В.Г.Мурадов 

 

Известный науке первый  архитектурный ансамбль Азербайджана. 

 
Резюме 

 
 

Статья посвящена архитектурному ансамблю Атабеков, возникшему в Нахичевани  при госу-

дарстве  Ильдегизидов в XII в. Он является  первым известным науке архитектурным  ансамблем 

Азербайджана, в состав которого входили различные по назначению сооружения – дворцовые, куль-

товые, мемориальные  и возможно торговые  сооружения.  Сложные по составу подобные огромные 

ансамбли встречаются только позднее в XIV-XV вв в столичных городах Азербайджана. Мавзолей  

Момине  хатун  является единственным дошедшим до нас компонентом  ансамбля. 

Ключевые слова:  ансамбль, планировочная схема, мавзолей, портал с двумя минаретами. 

 
 

V.H.Muradov 

 
First (According To Science) Architectural ensemble of Azerbaijan 

 

 

Summary 

 
The article is dedicated to the Architectural complex of Atabegs which was built during the reign of 

Eldeguzids in Nakhchivan in the twelfth century. It is believed to be the first architectural complex which consists 

of different parts like palaces, memorial, religious and maybe even commercial buildings. The large and com-

pound complex like this building began to appear in the central cities of Azerbaijan from XIV-XV centuries. The 

Mausoleum of Momine Khatun is the only component of the complex which have survived to the present day. 

Key words: ensemble, schematic layout, mausoleum, portal with two minarets 
  

 

 

 

 

     

Şək.1. XIX əsrə  aif foto. Atabəylər kompleksi  

 

http://simple.wikipedia.org/wiki/Eldiguzids_%28Atabegs_of_Azerbaijan%29
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Şək.2. Qoşa minarəli baştağ və Möminə xatın türbəsi. 

 

 
Şək.3. Naxçıvan şəhərinin planı, 1827-ci il. 

 
UOT 711.162 

Y.Ə. Hacıyeva  

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

 

ġĠRVAN ġƏHƏRĠNĠN BAġ PLAN LAYĠHƏSĠNƏ YENI YANAġMA METODLARI 
 

―Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət 

proqramı‖-nın  müddəaları [1]. bütün ölkə ərazisində mərhələlərlə həyata keçirilir. Regionların inki-

şafında ilk addımlar hər bir ərazinin inkişaf istiqamətlərinə uyğun ərazi planlanması ilə  başlamışdır.  

Azərbaycan Respublikasının böyük sənaye ölkəsi kimi inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülən 

işlər sırasında Şirvan şəhərinin inkişaf proqramı əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur.  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sifarişi ilə ―Şirvan 

şəhərinin Dövlət şəhərsalma kadastrının yaradılması‖ layihəsi, ―İntegris‖ və ―HNİT-BALTİC‖ 

şirkətlərinin iştirakı ilə yaradılmış Konsorsium tərəfindən həyata keçirilir [2]. 

XX əsrin ortalarından sənaye şəhəri kimi salınmış daha çox öz müasir inkişafı ilə tanınmış 

Şirvan şəhəri ərazisində çox qədim zamanlara aid tarixi-mədəni irs gizlətmişdir. Şirvan şəhəri ya-

xınlığında, həmçinin onun müasir sərhədləri daxilində eramızdan əvvəl və orta əsrlərə məxsus tari-
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xi-memarlıq abidələri mövcuddur. Bu ərazilərdə hətta qədim şəhər qalıqlarına da rast gəlinmişdir. 

Şirvan şəhərinin qədim tarixi onun qədim insan məskənlərindən olması faktını sübut edir. Şəhərin 

coğrafi mövqeyi də bu halda çox böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Karvan yolları bu ərazilərdən keç-

miş və  ümumilikdə bu ərazidəki insan məskənlərinin inkişafına çox böyük təsir göstərmişdir. Bu 

ərazidə mağaraların, nekropolun, qədim sənətkarlıq alətlərinin, körpülərin, orta əsr şəhər qalıqları-

nın, karvansarayların, qəbiristanlıqların izləri qalmışdır.  

Şirvan şəhəri 1938-ci ilədək çar ordusunun generalı Valerian  Zubovun adı ilə Zubovka adla-

nıb. 1938-1954-cü illərdə sosializm qurucularından biri olan Əli Bayramovun adı ilə Əli-Bayramlı 

qəsəbəsi, 1954-cü  ildən sonra Əli-Bayramlı şəhəri adlandırılmışdır [4].  

Şirvan şəhərinin inkişafı Respublika üçün əhəmiyyəti regional planlaşdırma sxemlərində də nə-

zərdə tutulmuşdur. Belə ki, 2009-2012-ci illərdə ―Azərdövlətlayihə‖ İnstitutu tərəfindən işlənmiş 

―Aran iqtisadi rayonu üzrə məskunlaşmanın, təbiətdən istifadənin və məhsuldar qüvvələrinin ərazi 

təşkilinin regional planlaşdırma sxemi‖ layihəsində Respublikanın ən böyük iqtisadi regionu olan 

Aran iqtisadi regionu üçün  Şirvan şəhərinin əhəmiyyəti şəhərsalma qanunları çərçivəsində xüsusi 

olaraq əsaslandırılmışdır. Bu regional layihədən əvvəl də  müxtəlif  illərdə əsaslandırılmış layihə 

təkliflərində Şirvan şəhərin ölkə üçün əhəmiyyətli sənaye şəhəri kimi göstərilmişdir. Keçən əsrdə, 

müxtəlif layihələrdə, Şirvan şəhərinin 2000-ci ilədək inkişaf planlarında qruplaşdırılmış məskunlaş-

ma sistemi nəzəriyyəsinin tədbiqinə əsaslandırmalar verilmişdir. Şirvan şəhərinin perspektiv inki-

şafı dayaq mərkəzi kimi 2000-ci ilədək dinamik inkişaf yolunu keçməli idi.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 7 may tarixli 280 nömrəli Sərəncamına əsa-

sən, Əli Bayramlı şəhəri Şirvan şəhəri adlandırılmış, Hacıqabul, Sabirabad, Salyan rayonlarının və 

Şirvan şəhərinin sərhədlərinin dəyişdirilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 av-

qust 2009-cu il tarixli 447 saylı sərəncamına əsasən Şirvan şəhərinin ərazisi 30 km
2
-dən 72,6 km

2
 

qədər genişləndirilmişdir. 

Hal-hazırda Şirvan şəhərinin inzibati sərhədlərinə şəhərin özü, Bayramlı (ərazisi 1,3 km
2
) və 

Hacıqəhrəmanlı (ərazisi 8,9 km
2
) qəsəbələri daxildir. 

Şirvan şəhərinin Dövlət şəhərsalma kadastrının yaradılmasının başlıca məqsədlərindən biri 

şəhərsalma fəaliyyəti həyata keçirilən zaman ərazinin kompleks idarə olunması və tənzimlənməsin-

də, tikintiyə icazə verilməsi və onun  istismara qəbulu prosedurlarında aşkarlığın, şəffaflığın, vahid 

pəncərə sisteminin təmin edilməsi şərti ilə müvafiq qərarların qəbul edilməsində istifadə edilən və 

lazım gəldikdə istifadəçilərə təqdim edilən toplanılmış, qeydiyyatdan keçirilmiş, mühafizə olunan 

şəhərsalma kadastr məlumatlarından ibarət müvafiq dövlət informasiya sisteminin yaradılmasıdır. 

Baş plan layihəsi isə Şırvan şəhəri üçün iki mərhələni - I mərhələ 2020-ci ili, II mərhələ isə 

perespektiv olaraq 2033-cü ilə qədər olan dövrü əhatə edəcəkdir. 

Azərdövlətlayihə İnstitutu tərəfindən 1979-1981-ci illrədə Şirvan (əvvəlki Əli-Bayramlı) 

şəhərinin baş plan layihəsi işlənmişdir. Layihədə şəhərin inkişafının birinci növbəsi 1985-ci ili, 

hesabat dövrü isə 2000-ci illəri nəzərdə tuturdu.  

Hələ 1959-1961-ci illərdə Əli-Bayramlı şəhərinin ilk baş planı Azərdövlətlayihə İnstitutu tərə-

findən işlənmişdir. Bu layihə Nazirlər Soveti tərəfindən təsdiq edilmiş, şəhərin inkişafı 1961-ci il-

dən baş plana uyğun həyata keçirilməyə başlanmışdır. Bu layihəyə uyğun şəhər sərhədləri Kür çayı-

nın qərb və cənub-qərb sərhədləri ilə, Hacıqabul gölü ilə, şimal tərəfdən ―Mişov dağ‖ yüksəkliyinin 

ətəklərindəki qaz və yüksək gərginlikli (LEP) elektrik xətləri ilə, cənubda Baş Şirvan kollektoru və 

cənub dəniz yolu ilə əhatə olunmuşdur. Ən əsas səciyyəvi cəhət isə şəhərin neft istehsalı ərazilərinin 

əhatəsində olması ilə izah olunurdu [4].  

Əvvəlki baş plan layihəsində Əli-Bayramlı şəhərinin Respublika üçün əhəmiyyətli sənaye şə-

həri kimi inkişafına dair şəhərsalma üzrə əsaslandırılmış layihə təklifləri verilmişdir.  
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Həmin Baş planda Əli-Bayramlı şəhərinin 2000-ci ilədək inkişafı qruplaşmış məskunlaşma sis-

teminin tətbiqinə əsaslandırılmışdır. Qruplaşmış məskunlaşma sistemində Əli-Bayramlı şəhəri re-

gional əlaqələrlə qərbə doğru Saatlı, İmişli istiqamətində, Şimal-Şərqə doğru Bakı istiqamətində, 

Cənuba doğru Salyan istiqamətində əlaqələri yaratmalı idi. Əli-Bayramlı şəhəri qrup daxili əlaqələr-

də Sabirabad, Qazı-Məmməd (indiki Hacıqabul), Saatlı, İmişli, Puşkin (indiki Biləsuvar), Salyan və 

Neftçala şəhərləri istiqamətində inkişaf etməli idi. Ümumilikdə dayaq mərkəzi rolunu öz üzərinə 

götürən Əli-Bayramlı şəhəri qruplaşmış məskunlaşma sistemi sərhədlərində 6 inzibati rayonu əhatə 

etmişdir. Bu sistemdə: 

 Əli-Bayramlı dayaq mərkəz 

 Salyan Üst yarımmərkəz 

 Sabirabad, Saatlı, İmişli, Puşkin (indiki  Biləsuvar), Neftçala alt yarımmərkəz kimi seçilərək 

vahid qruplaşmış məskunlaşma sisteminin strukturunu təşkil etmişlər.  

Bu sistemdə Əli-Bayramlı sənaye və aqrar-istehsalat kompleksləri üzrə Respublika iq-tisadiy-

yatında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xalq təsərrüfatı strukturunda isə energetika, neft-qaz hasilatı, 

yüngül sənaye və yeyinti sənayesində xüsusi mahiyyət kəsb etmişdir. Kənd təsərrufatında  isə ilk 

növbədə pambıqçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq sahəsində inkişaf nəzərdə tutulmuşdur. Əli-Bay-

ramlı şəhəri ilə bərabər, Salyan, Sabirabad, Saatlı, İmişli, Biləsuvar, Neftçala şəhərlərində aqrar-sə-

naye istiqamətində  inkişaf etmişdir. Rayon mərkəzləri olan şəhərlərlə yanaşı, ərazinin şəhərsalma 

inkişafına Qazı-Məmməd (indiki Hacıqabul şəhəri) kimi şəhər tipli qəsəbələr də daxil olmuşlar. 

Baş planda şəhərin gələcək inkişaf mərhələsi şəhərin daha sıx əhali yerləşən zonasında, mərkə-

zi rayon ərazisində formalaşmalı idi. Mərkəzi şəhər funksiyasını daşıyacaq, ictimai xidmət üçün ge-

niş ərazi nəzərdə tutulmuşdur. Bu, həm də urbanizasiya zonası rolunu da oynamalı idi. Bu zonada 

bina və qurğular ictimai nəqliyyat kompleksi daxilində, mərkəzi paylaşdırıcı müəssisələr qrupu 

şəklində, çox mərtəbəli yaşayış tiklililərinin böyük hissəsi ilə layihələndirilərək, şəhərin urbanizasi-

ya mühitini yaratmalı idi. Bu da bir daha Əli-Bayramlı şəhərinin məskunlaşma sisteminin mərkəzi 

kimi rolunu  artıracaqdı. Bu mühit memarlıq-məkan təşkili xüsusiyyəti ilə region üçün dayaq mər-

kəzi rolunu da daşımalı idi. Bir şəhər kimi tarixi formalaşma mərhələsinin keçərək Əli-Bayramlı şə-

həri həm də respublika üçün sənaye şəhəri statusunu da qazanmalı idi. Bu cür yanaşma prinsipi 

funksional cəhətdən əhalinin sosial fəaliyyətini və bir-biri ilə ünsiyyətini yaradacaq ərazi məskun-

laşma sistemini formalaşdırmalı idi [2]. 

Müasir dövrümüzdə Şirvan şəhərinin mövcud daxili struktur elementlərini Kür çayı, Hacıqabul 

gölü, kənd təsərrüfatı əraziləri, meşə fondu, neftçıxarma və neft emalı zonaları, sənaye zonaları, 

kommunal-anbar zonası, kiçik faizlə yaşayış binaları ərazisi, az mərtəbəli yaşayış evləri və onların 

torpaq sahələri, ictimai mərkəz və kiçik mərkəzlər təşkil edir. Daxili strukturda qruplaşmış əraziləri 

köhnə yaşayış zonası, sənaye zonaları, qeyri-qanuni yaşayış məhəllələri, respublika dərəcəli nəqliy-

yat və kommunikasiya infrastruktur zonaları təşkil edir. Mədəni-məişət obyektləri daha çox Heydər 

Əliyev prospektinin əhatə zonasında yerləşmişdir. Yaşıllıq ərazilərinin daha çox bu məkanda forma-

laşması və Heydər Əliyev prospektinin Şirvan-Salyan avtomobil yoluna keçməsi bu prospekti şəhə-

rin daxili strukturunda vahid kompozisiya oxu kimi formalaşdırmışdır. Lakin cənub istiqamətində 

bu kompozisiya oxu öz mahiyyətini itirir. Şəhər strukturunda ümumilikdə dominant rolunu oynayan 

ərazi kimi Bayraq meydanı, Heydər Əliyev mərkəzi və İcra Hakimiyyətinin binası yerləşən ərazi 

götürülə bilər. Strukturda memarlıq kompozisiya elementi sayılan aksentlər isə hündür mərtəbəli 

yaşayış binaları, Heydər Əliyev parki, asudə vaxt mərkəzinin qarşısındakı park ərazisi olan zonalar-

la təhlil oluna bilər. Strukturda şəhər üçün əsas fon yaradan kiçik mərtəbəli həyətyanı sahələrə ma-

lik yaşayış evləridir. Formalaşmış daxili strukturu ən çox deformasiyaya uğradan ərazi Kür çayının 

sağ sahili boyu ərazilərdir. Şəhərin daxili strukturu şimalda daha çox formalaşmış, cənub istiqamət-
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də isə formalaşmağa ehtiyacı olan bir obraz kimi qəbul olunmaqdadır. 

Şırvan şəhərinin Baş plan layihəsinin işlənilməsində istinad ili 2013-cü il götürülmüşdür. Bu la-

yihənin işlənilməsində müasir Litva şəhərsalma praktikasına müraciət edilərək, ilk dəfə bu layihə üçün 

xüsusi şəhərsalma yanaşma metodları seçilmişdir. Belə ki, Şırvan şəhərinin Baş plan layihəsində [3]: 

- Ərazinin nəzərdə tutulan fəaliyyət və istifadə növlərinə görə zonalar; 

- hesabi ərazilərin tikinti reqlamenti; 

- yaşayış zonaları üçün reqlament və göstəricilər kimi cədvəllər və sxemlər təqdim olunmuşdur. 

Ərazinin nəzərdə tutulan fəaliyyət və istifadə növlərinə görə zonaları cədvəlində şəhər üzrə 

ərazi zonaları aşağıdakılar kimi verilmişdir: 

1. Çoxfunksiyalı ictimai və işgüzar zona; 

2. Azmərtəbəli (5 mərtəbəyə qədər) yaşayış zonası; 

3. Orta mərtəbəli (5-8 mərtəbəyə qədər) yaşayış zonası; 

4. Çoxmərtəbəli (9-mərtəbəli və daha yüksək) yaşayış zonası; 

5. Bloklaşdırılmış və fərdi yaşayış evləri yerləşən yaşayış zonası; 

6. İxtisaslaşdırılmış ictimai-işgüzar zona; 

7. Rekreasiya zonaları; 

8. Rekreasiya zonaları – yaşıllıq; 

9. Hərbi zona və digər rejimli zonalar; 

10. Sənaye, kommunal-anbar zonaları; 

11. Sənaye ehtiyatı zonaları; 

12. Nəqliyyat infrastrukturu; 

13. Rekreasiya zonaları – meşə; 

14. Mühəndis infrastrukturu zonası; 

15. Xüsusi şərtlərlə istifadə olunan ərazi – sanitar mühafizə zonaları; 

16. Xüsusi qorunan ərazi zonaları; 

17. Xüsusi təyinatlı zonalar; 

18. Kənd təsərrüfatı zonaları üzrə bölünmüşdür.  

Bu ərazilər üçün əsas məhdudiyyətlər təyin olunaraq yaşayış tikintisi üçün yararlı ərazilər 1-5 

zonalarda, yaşayış üçün yararlı olmayan ərazilər 6-11 zonalarda, tikinti olmayan ərazilər 11-18 zo-

nalarda təyin olunmuşdur. 

Həmçinin, hər bir zona üzrə məsələn: 

- Çoxfunksiyalı ictimai və işgüzar zona – tikinti ərazilərinə əsas məhdudiyyətlər açılışı ilə möv-

cud tikili və tikilməkdə olan ərazilərin yaşayış tikilisi üçün yayarlı olan ərazilər kimi ictimai, biznes, 

maliyyə mərkəzləri, ictimai təşkilatlar, mehmanxana və mehmanxana kompleksləri, idman, elmi-

tədqiqat, layihə, kommersiya, məişət, ticarət və qida obyektləri, həmcinin yerüstü və yeraltı qarajlar, 

xüsusi sanitar və ekoloji mühafizə tələb etməyən tikinti və təchizat, eləcə də, ərazi planlaşdırılması 

sənədlərində nəzərdə tutulan çoxmərtəbəli və çoxmənzilli evlərin layihələndirilməsini nəzərdə tutur.  

Yeni şəhərsalma metodokasında Şırvan şəhərinin Baş plan layihəsində ―Hesabi ərazilərin tikinti 

reqlamenti‖nin tədbiqi prinsipi də öz yerini tapmışdır. Belə ki, şəhər ərazisi şərti olaraq 2 hesabi 

əraziyə bölünərək – Şimal və Cənub ərazilər kimi hər bir kvartala görə kodlaşdırılmışdır (Şm-1÷ 

Şm-44). Hər bir kodlaşmış mikro ərazi sərhəddində: 

- ərazi zonalarında tikintinin maksimum hündürlüyü; 

- ərazinin tikinti əmsalı; 

- ərazinin tikinti sıxlığı əmsalı; 

- ərazinin urbanizasiya strukturunun optimallaşdırma vasitələri; 

- xüsusi qeydlər – başlıqların altında təklif olunmuşdur. 
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Yəni, məsələn: Şm4 ərazisində tikintinin maksimum hündürlüyü 3 mərtəbəyə qədər bloklaşdı-

rılmış və fərdi yaşayış evlri, 3 mərtəbəyə qədər çoxfunksiyalı ictimai-işgüzar zona kimi verilmişdir. 

Şm4 hesabi ərazisində ərazinin tikinti əmsalı 0,2-yə qədər, ərazinin tikinti sıxlığı əmsalı 0,4-ə qədər, 

urbanizasiya strukturunun optimallaşdırma vasitələri yeni tikili və yenidənqurma proseslərinin apa-

rılması tövsiyəsini göstərir, xüsusi qeyd kimi sözü gedən hesabi ərazi üçün şəhərin giriş hissəsi ol-

duğundan xüsusi müfəssəl planlaşdırma layihəsinin aparılması vacib sayılır. Başqa bir hesabi ərazi 

üçün (Şm16) ərazi zonasında tikintinin maksimum hündürlüyü 5 mərtəbəyə qədər, tikinti əmsalı – 

0,4-ə qədər, tikintinin sıxlığı əmsalı – 0,8-ə qədər, ərazinin urbanizasiya strukturunun optimallaşdır-

ma vasitələri kimi ancaq yeni tikili, xüsusi qeyd kimi isə sənaye ərazisindən sözü gedən hesabi əra-

ziyə qədər sanitar-mühafizə zonası nəzərə alınmalı, ərazinin mühəndis hazırlığı həllinə riayət olun-

malı kimi təhlillər və nəticələr göstərilmişdir. Başqa bir hesabi ərazi – (Şm29) üçün ərazi zonasında 

nisbətən mürəkkəb bir struktur həllinə yeni metodoloji yanaşma tədbiq edilmişdir. Belə ki, bu ərazi-

də mövcud – 5-8 orta mərtəbəli yaşayış zonasında 12 mərtəbəyə qədər çoxfunksiyalı ictimai-işgüzar 

zonada, 3 mərtəbəyə qədər bloklaşdırılmış yaşayış evləri zonasında yenidənqurma (modelləşdirmə) 

təklifləri verilmişdir. Tikinti əmsalı 0,4-1,0-0,2 – qədər, tikintinin sıxlıq əmsalları 0,8-3,0-0,4 – qə-

dər müəyyənləşdirilmişdir. Başqa bir hesabi ərazi üçün (C8) ərazinin urbanizasiya strukturunun op-

timallaşdırma vasitəsi kimi 3 mərtəbəyə qədər bloklaşdırılmış və fərdi yaşayış evləri zonasında xü-

susi qeyd kimi Şm44; C8; C9 və C10 hesabi əraziləri əhatə edən ayrıca kompleks layihənin olması 

zərurəti göstərilmişdir. Sözü gedən hesabi ərazidə xüsusi qeydlər bu 9 mərtəbədən yüksək çoxmər-

təbəli yaşayış zonasında, 9 mərtəbədən yüksək çoxfunksiyalı ictimai-işgüzar zonalara da söküntü, 

yenidən tikmə kimi zərurətin olmasını qeyd etmişdir. 

Yeni şəhərsalma metodikası prinsipindən biri də Şirvan şəhərinin Baş plan layihəsində ayrılıq-

da yaşayış zonaları üç reqlament və göstəricilər cədvəli tədbiq olunmuşdur. Bu cədvəl yenə də şərti 

bölünmüş və kodlaşdırılmış hesabi ərazilərin hər biri üçün; 

- tikinti növü üzrə mənzil tikintisi ərazisi; 

- ümumi mənzil sahəsi; 

- hesabi ərazidə yerləşən maksimum əhali sayı; 

- hesabi ərazidə əhali sayı; 

- sosial infrastrukturlara dair tələbat kimi göstəricilər mövcud Azərbaycan şəhərsalma norma 

və qaydaları çərçivəsində hesablanıb təyin edilmişdir. 

Beləliklə, öz müasir şəhərsalma metodları ilə ilk dəfə təqdim olunan Şırvan şəhərinin Baş plan 

layihəsində, həmçinin, ən-ənəvi Baş plan cizgi və sxemlərinə qrafik üsulun son təqdimat nailiyyət-

ləri də şamil edilmişdir. Belə bir yanaşmanın nəticəsində ümumilikdə hər bir bölmə və sahəni ayrı-

ayrılıqda əks etdirən qrafik materialların cəmi sayı – 33 alınmışdır. 

Artıq ən-ənəvi Baş plan layihə paketinə belə müasir (daha dəqiq) metodların gəlişi – Şəhərləri-

mizin müasirləşməsi, planlaşdırmaya uyğun salınması, yenidən qurulmasına daha da böyük zəmin 

yaradacağına ümidləri artırar. 

Açar sözlər: Şırvan şəhəri, Baş plan layihəsi, regional planlaşma,şəhərsalma kadastrı, 

məskunlaşma sistemi, hesabi ərazilərin tikinti reqlamenti, 
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Е.А.Гаджиева  
 

Новые методы подхода к проекту Генерального плана города Ширван 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 
 

Разработка Генерального плана города Ширван ссылается на существующий 2013-й год. При 

разработке Генерального плана впервые для этого проекта были выбраны специальные граДОСтрои-

тельные методы подхода используемые в современной практике литовского градостроительства: 

- зоны территорий по предусмотренным видам деятельности и типам использования; 

- правила застройки расчетной территории; 

- для жилых зон представлены таблицы и схемы в виде правил и показателей. 

Принцип применения «правил застройки расчетной территории» в проекте Генерального плана 

города Ширван также имело место в новой градостроительной методике. Таким образом, территория 

города, делясь на 2 расчетные – Северную и Южную зоны, закодировались по каждому кварталу 

(Şm-1÷ Şm-44). В границах каждой закодированной микро-территории: 

- максимальная высотность застройки территориальных зон; 

- коэффициент застройки территории; 

- коэффициент плотности застройки территории; 

- средства оптимизации структуры урбанизации территории; 

- Специальные примечания приведены под заглавиями. 

Представленная таблица правил и показателей для каждой жилой зоны в проекте Генерального 

плана города Ширван является одним из принципов новой градостроительной методики. Для каждой 

условно разделенной и закодированной расчетной территории в этой таблице также были определены: 

- территория жилищного строительства по типам застройки; 

- общая площадь жилого фонда; 

- максимальная численность населения, размещаемая по расчетной территории; 

- плотность населения расчетной территории. 

Эти показатели были рассчитаны и определены в рамках существующих норм и правил 

градостроительства Азербайджана, как потребность по социальным инфраструктурам. 

Ключевые слова: город Ширван, проект Генерального плана, региональное планирование, 

градостроительный кадастр, система расселения, правила застройки расчетной территории. 
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Y.A.Hajiyeva  
 

           New methods of approach to the draft master plan for the city of Shirvan 
 

 

Summary 
 
 

The Master Plan of the city of Shirvan refers to an existing 2013. In the development of the Master Plan 

for the first time for this project were selected special town planning approach methods used in modern 

practice of Lithuanian urban planning; 

- zone areas provided on the types of activities and types of use. 

- the building rules for settlement  territory. 

- for residential areas are tables and diagrams in the form of rules. 

The principle of the use of "rules of building settlement area" in the draft master plan of Shirvan city 

also took place in the new urban methods. Thus, the area of the city, dividing into two settlement -North and 

South zones, coded for each quarter (Şm-1÷Şm-44).  

Within the boundaries of each coded micro-territories:  

- maximum altitude building territorial zones 

- ratio of area development 

- density ratio of area development 

- means to optimize the structure of urban areas. 

- Special notes are listed under titles. 

Presented table of rules and parameters for each residential area in the project master plan of Shirvan 

city, is one of the principles of the new urban planning methodology. 

For each conditionally divided and encoded settlement areas in this table have also been identified: 

- area of housing construction by type 

- total area of the housing stock 

- the maximum population that is placed on the design area 

- the population density of calculation territory 

These figures were calculated and defined in the framework of existing norms and rules of urban 

development of Azerbaijan as the need for social infrastructure. 

Key words: Shirvan city, the project master plan, regional planning, town planning cadastre system of 

settlement, the settlement rules of building area. 
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Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universiteti 
 

AZƏRBAYCANDA SARAY MEMARLIĞININ ĠNKĠġAFI 

 

Azərbaycanın orta əsr saray tikintiləri dövrün ən qiymətli abidələri kimi Azərbaycan mədəniy-

yətinin qızıl fonduna daxildirlər. Saray komplekslərinin memarlığı XVIII əsrdə Azərbaycan memar-

lığında mürəkkəb istiqamətdə başlayan ümumi inkişaf prosesinin əsas tərkib hissəsidir.  

Azərbaycan ərazisində ilk müstəqil xanlıqların yaranması XVIII əsrin 40-cı illərinə aiddir. 

Azərbaycanda XVIII əsrin əvvəlində və XIX əsrdə yerli xanlar üçün saray tikintisi aparılırdı. 

Qarabağ, Şəki, Quba, Gəncə və Bakı xanları çoxlu tikinti işləri aparırdı.  
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XVIII əsrin birinci yarısında hərbi əməliyyatlar zamanı şəhərlər kəndlərə nisbətən daha çox da-

ğıntılara məruz qalırdı. Məlumdur ki, müharibələr zamanı sərkərdələr ilk növbədə iqtisadi cəhətdən 

daha zəngin olan şəhərləri - ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərini zəbt edirdilər. Məhz buna görə də 

yerli hakimlər, hər şeydən əvvəl, şəhərlərin gözəlliyindən çox, onların müdafiə qabiliyyətini möh-

kəmləndirməyə fükir verirdilər. Qala divarlarından kənarda ev və bina tikdirməkdən ehtiyatlanan 

şəhər zadəganları öz imarətlərini yalnız şəhər daxilində inşa etdirməyi daha üstün tuturdular. Belə 

hallarda özlərinə bina - mülk tikdirən varlılar nə şəhərin planlaşdırılmasına, nə də xarici görünüşün 

pozulmasına əhəmiyyət verirdilər. Buna görə də şəhərin küçələri get-gedə daralır, şəhər meydanları 

təcridən aradan çıxırdı (1).  

Xanlıqların bəzisi isə öz başlanğıcını hələ Səfəvilər dövlətinin tərkibində yarım müstəqil inzi-

bati varlıq kimi mövcud olduğu dövrdən götürür. Şəki xanlığı XVIII əsrin 40-cı illərinin sonlarına 

yaxın güclü siyasi qüvvəyə çevrildi və Şəki şə həri xanlığın mədəni mərkəzi idi (1).  

XVIII əsrdə Şəkidə tətbiqi incəsənət və memarlıq yüksək səviyyəyə çatmışdı. Ağac üzərində 

bədii oyma, qızıl, gümüş və misdən hazırlanmış məmulat, tikmələr sənətkarların yaradıcılığında 

mühüm yer tuturdu. XVIII əsrdə Azərbaycanın qiymətli memarlıq abidələrindən biri dünyada öz 

orijinallığı ilə yeganə olan Şəki Xan sarayını 1762-ci ildə Müştaq təxallüsü ilə şerlər yazan Hüseyn 

xan Şirazlı memar Hacı Zeynalabdinə tikilmişdir (4).  

Yaxın Şərq tarixinin əvvəlki dövrləri ilə müqayisədə saray və digər qurğuların tikintisi ilə 

əlaqəli olan memarların cəmiyyətdə movqeyi heç bir dəyişikliyə məruz qalmamışdır. Bəzi memarlar 

başqa yerlərdən gəlirdilər, məsələn, bir sıra mənbələrə əsasən Şəki xan sarayı Şirazlı memar 

tərəfindən tikilmişdir. Memarlar da saray xanına şair və rəssamlar kimi mövqedəydilər (5).  

Burada xalq tətbiqi sənətinin bir çox növləri, o cümlədən, XVIII - XIX əsrlər divar rəssamlığı-

nın maraqlı nümunələri birləşdirilmişdir. Yerli inşaat materialları haqqında yüksək biliklərin əldə 

edilməsi özünə məxsus inşaat konstruksiyalarının yaradılmasına səbəb olmuşdur. Bunu da qeyd et-

mək lazımdır ki, bütün bunlar rayonun istehsal sənaye tələblərinin hesabı ilə yanaşı tamlıqla hər vi-

layətin memarlığına öz müəyyənləşmiş izini qoymuşdur. Bəzəkli kərpic düzülüşü, zovqlü və naxışla 

yonulmuş taxta detallar - eyvanların barmaqlığı, pəncərələrin qaldırıci birləşdirmələri, interyerlərin 

boyanması və s. sahibin rifahlıq dərəcəsini təyin edir.  

 XVIII əsr zəngin Şəki xanlığının əsas şəhəri və xanların iqamətgahı olan Şəki şəhəri (müasir 

Nuxa) Böyük Qafqaz silsiləsinin meşəli yamaclarında yerləşmişdir. 1772-ci ilədək o bir az aşağıda 

(Kiş dərəsinin mərkəzində) yerləşmişdir, buradan da sel axımı ilə əlaqədar olaraq müasir yerədək 

köçürülmüşdür. ―Həmin zamanlarda Kiş çayının daşqını Nuxanı, zəngin baramaqurdu bağını yuyub 

apararaq geniş daş səhrasına çevirmiş, minlərlə adam selin qurbanı olmuşdur. O vaxtdan nuxalılar 

dağların maillikləri boyu məskən salmış və mövcud şəhərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Yaxın 

Şərqin orta əsr şəhərləri kimi şəhərin planlaşdırılma sxeminin mərkəzində şəhər ―qalası‖ – qala tipli 

istehkam durur. Şəhər istehkamı ətrafında ticarət, sənətkarlıq, yaşayış məhəllələri yerləşdirilmişdir. 

Demək olar ki, Şəkinin planlaşdırılması yaxın şərq şəhərlərinin adi planlaşma sxemlərindən heç də 

fərqlənmirdi. Onların kompozisiya mərkəzində qala ilə bir hökmdarın sarayı, sonuncunun ətrafında 

isə şəhər yerləşmişdir. Saray ansamblı tədricən və xırda memarlıq qurğularına əsaslanaraq inkişaf 

edən komplekslərdən yaranırdı. Bundan əlavə, xalq inşaatçı-memarı tərəfindən tikilən yaşayış evi 

fərdi həll edilsə də, yerli xüsusiyyətli vahid memarlıq-konstruktiv əsasları özündə saxlayırdı. Bu öz ək-

sini həm sıravi, həm də zəngin ictimai və fərdi tikintilərdə tapmışdır. Saray memarlıq ansamblının əsas 

elementi dərin kölgələnmiş veranda- ―eyvanlı‖ və kollonada üzərində olan dik kərpic örtüklü memarlıq 

qurğusudur. Ansamblın vəhdətinə şəhərin ümumi silueti ilə üzvi əlaqələnən qurğuların vahid miqyaslılı-
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ğı səbəb olurdu. Və nəhayət, şəhər tikintisi ümumi rənginə bir qədər əski binalarda ştukatur işlərinin 

qirmızı kərpiçlə və bir qədər yeni binalarda qənbər daşları ilə rəngli uyğunluğu da yardım edirdi.  

Şəki xanlarının sarayı qala icərisində olmasına baxmayaraq, köhnə Şərq şəhərləri üçün xarakte-

rik olan əlavə divarlarla əhatə olunmuşdur. Polixrom fasadlı Şəki xan sarayının ifadəli həcmi bu 

fondan da heç də ayrılmırdı. Şəki xan sarayı Nuxa istehkamının şimal-şərq hissəsindən qalxan, yük-

sək təpədə yerləşmişdir. Sarayın sahəsi - ən yüksək qatında saray binası olan bir neçə kiçik aşağı 

enən terraslardan ibarətdir . O, hal - hazırda sarayın özündən başqa, yalnız, ola bilsin ki, yenidən ti-

kilmiş şəkildə hovuzu qalmış tikililər kompleksinin tərkibinə daxil idi. Bir də ki, həmin kompleksin 

baş fasadı qarşısındakı qədim ağaclar salamat qalmışdılar (2). Şəki xan sarayı cənub fasadında zən-

gin dekor işləri olan böyük olmayan iki mərtəbəli bina kimi təqdim olunur. Sarayın xüsusi tikinti 

üslubu var. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki, hər kvadratmetr səbəkə beş min bir-birinə geydirilən 

hissələrdən ibarətdir (3).  

Fasadların ümumi memarlıq kompozisiyasına aid olan pəncərələrin qaldırıcı birləşmələri daxili 

sahələrin ön divarını təşkil edir. Müasir zamanda künc fasadlar dekor işlərindən uzaq hamar 

ştukatur edilən sakit səthlərlə təqdim olunur, şimal fasadının hamar səthində vitraj pəncərənin 

böyük ləkəsi cəlb olunur. O öz bölünmələri ilə ikinci mərtəbədəki zalı ahatə edir. Hal-hazırda saray 

güclü sıxlaşmış sahədə yerləşmişdir. Cənub fasadı qarşısında iki metr hündürlüklü dayaq divarla 

hüdudlanan və ölçüsünə görə çox da böyük olmayan terrasa yerləşir. Onun səthindən çıxan və bina-

nın oxu üzrə yerləşən pilləkan aşağı bağın terrasına düşür. Sarayın qarşısında mərkəzi ox üzrə olan 

yuxarı terrasda böyük ölçüdə düzbucaqlı formalı hovuz yerləşir. Elə orada sarayın yan həcmlərinin 

mərkəzi oxu üzrə iki nəhəng çinar ağacı yerləşmisdir. Nəhəng çinarlar sarayla bağlı olan bir sıra 

təhminlərin açıqlanmasına səbəb olur. Ağacların yaşı saray binasının yaşından minimum 50-100 il 

çoxdur. Saray binasının tikilməsindən öncə onlar var idi. Binanın yan həcmlərinin riyazi quruma 

görə sarayın yerləşməsi heç də təsadüfi olmamışdır. Ilk növbədə , ağacların yerləşməsi sarayın si-

masını təyin edən element kimi memar tərəfindən nəzərə alınmışdır. Hal-hazırda sarayın fonu kimi 

onu əhatə edən bağın ağacları təşkil edir. Saray kompleksinin tərkibinə müxtəlif təyinatlı qurğular 

da aid edilirdi. Saray kompleksinin çoxsaylı tikililəri qalanın ərazisindən bir az uzaq yerləşmişdir. 

Binanın memarlığında istifadə olunmayan bir sıra kompozisiya üsulları, saray sahəsi planının ayrı-

ayrı cizgilərini qeyq etmək fürsətini əldə etmişdir. Təpədə olan bina qurğusunun mərkəzi cənub fa-

sadının plastiki işlənməsi, o cümlədən, abidənin təbii ətraf mühitlə əlaqələnməsi, seyr edicinin qəbul 

edilməsi üçün bir neçə nöqtəni müəyyənləşdirir. Bu nöqtələrin yerləşməsi güman etməyə imkan ve-

rir ki, bağ terrasları sarayının cənub fasadının ölçüləri, ehtimal ki, böyük təsirlərə məruz qalmamışdır (5). 

Sarayın cənub fasadı dərin iki yaruslu giriş taxçaları ilə bölünən və memarlığı eyni həll edilən 

müstəvilərin uyğunlaşması ilə həll edilmişdir. Birinci və ikinci mərtəbədəki salonun böyük pəncə-

rələri, bu sahələrin xarici divarları olaraq fasadın kompozisiya ―mərkəzi‖ kimi xidmət edir. Pəncərə 

bağlayıcılarının səthi fasada çıxan daxili divarların küncləri arasında yerləşmişdir. Salon fasadların-

da pəncərə bağlayıcılarının səthləri geniş kəmərlə bölünmüşdür. Hansı ki, mərtəbə arası örtük kimi-

dir və həndəsi ornamentlə oyulmuşdur. Belə kəmər, amma bir qədər kiçik naxışlı kəmər, açıq-aydın 

görünən kronşteynlərlə saxlanılan çatının çıxıntıları altından keçir.Giriş taxçaları öz dərinlikləri ilə 

saray memarlığının ümumi divar həllərinin səthi ilə təzadlıq yaradır. Taxçanın alt ( yarusunda) 

qatında binanın həcminə daxil olan eyvan, yuxarı qatda isə həmin dərinlikdə olan - balkonlar 

təqdim olunur.Nazik incə ornamentli kəmərlə bölünən taxçaların yarusları oxvari örtüyə malikdir. 

Onların daxili səthləri mürəkkəb olmayan stalaktitlər sistemi ilə həll edilmişdir. Taxçaların stalaktit-

lə işlənmiş alt yarusunda konstruktiv sxem iki çalar da həll edilərək bir qədər tez oxunur. Ümumi 

oxra çalardan qabarmış və bəyaz zolaqlarla üzə çıxan qurum sxemi, yaruslarla yerləşərək, beş və 

dördguşəli ulduzlarla ifadə edilmişdir. Taxçaların yuxarı yarusunun stalaktitləri, aşağı yarusun 
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sxemini təkrar edir. Hər iki yarusun stalaktitlər kompozisiyasının aşağı şaquli səthlərinə çox da 

böyük olmayan pəncərə çərçivələri birləşmişdir. Hansı ki, böyük pəncərə bağlayıcılarının şəkillərini 

təkrar edir. Eyvan və balkon taxçaları daxili otaqlardan şüşələnmiş şəbəkəli müstəvi ilə bölünür (2).  

 Yuxarıda deyilənlərə nəzər salıb bu nəticəyə gəlmək olar ki, xanlıq dövrünü və xalq memarlığ-

ını özündə əks edən Şəki xan sarayı memarlıq tariximizdə dərin iz qoymuşdur. Bu tarixi saray tikili-

si Azərbaycan memarlığının qeyri-adi qüdrətini və dövrün bədii zövqünü əks etdirərək bu günümüzəcən 

gəlib çıxmış ən böyük incidir. Lakin təəssüf hissi ilə bildirmək olar ki, bizim memarlıq abidələrimiz olan 

saraylar bir coxu İranın və müasir Ermənistanın torpaqlarında qalmışlar. Lakin buna baxmayaraq həmin 

memarlıq inciləri haqqında mümkün qədər araşdırmaq vacibdir ki, öz irsimizi unutmayaq.  

Açar sözlər: Memarlıq, saray, xanlıq, şəhərsalma, incəsənət 
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Ш. А. Аббасова 
 

Развитие дворцовый архитектуры Азербайджана 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Дворцовые сооружения средних веков Азербайджана, как самые ценные памятники того времени 

вошли в золотой фонд культуры Азербайджана.  

В XVIII веке архитектура дворцорых комплексов являлас основной частью процесса развития 

архитектуры Азербайджана.  

XVIII и XIX веках в Азербайджане для местных ханов велись строительство дворцовых 

сооружений. Архитектура дварцов в средневековя оставил глубокий след в истории архитектуры 

Азервайджана. 

Ключевые слова: архитектура, дварец, ханство, гродостроителство. 

 

Sh.A.Abbasova  
 

Development of palace architecture in Azerbaijan 
 

SUMMARY 
 

Medieval palace buildings of Azerbaijan are included in the golden fund of Azerbaijanculture as the 

most valuable monumentsof period. Architecture of palace complexs is the main component of the overall 

development process of Azerbaijan architecture in XVIII century. 
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At the beginning of the XVIII century and in the XIX century were built palace buildings for local 

Khanates. Garabag, Sheki, Quba, Gandja and Baku khanates introduced a lot of construction work Palace 

architecture has left a deep imprint in the history. 

Key words: architecture, palace, khanate, town planning, art. 
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А.М.Азизов 

 Азербайджаский Архитектурно-Строительный Университет 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

В практике традиционного проектирования промышленных зон Азербайджанской Рес-

публики, разрабатывается ограниченное количество вариантов, а выпускается, как правило, 

не более 2 – 3. При этом, нет уверенности в том, что из всего многообразия приемов выявле-

ны оптимальные решения, соответствующие развитию городов в конкретных градострои-

тельных условиях республики. Поэтому крайне важно иметь в распоряжении проектировщи-

ков республики быстродействующий инструмент по переработке большого количества ин-

формации, учету и оценке всего многообразия планировочных факторов уже на стадии сос-

тавления схем размещения и компоновки промышленных зон. Таким инструментом должна 

стать методика проектирования, включающая использование вычислительной техники и 

компьютеров, графо-аналитическое и математическое моделирование характерных (сущест-

вующих и перспективных) планировочных ситуаций процесса развития промышленных зон. 

При определении оптимальных размеров городских промышленных зон, следует учиты-

вать, что предприятия имеют тенденцию к перспективному развитию, сопровождающиеся часто 

их территориальным ростом. Из этого следует, что при определении расчетных размеров про-

мышленной зоны, целесообразно предусматривать резервные территории не только на пер-

вую очередь строительства, но и на отдаленную перспективу на 5–10 лет (до 2020 года и далее). 

На примере ряда развивающихся городов Азербайджана, видно, что их промышленные 

зоны, за последние 10 лет, расширились примерно в 2,5–4,0 раза. Это свидетельствует о том, 

что для промышленных зон, где численность трудящихся еще не достигла расчетных преде-

лов, необходимо предусматривать резервные территории для развития. 

Во всех случаях, перспективное расширение предприятий и зон, не должно затруднять 

возможности роста селитебной территории и других функциональных зон города. 

В существующих промышленных зонах Азербайджана одновременно с их территориаль-

ным ростом пока еще происходит рост общего числа трудящихся, за счет развития располо-

женных в зоне предприятий и строительства новых.  

Промышленные предприятия развивающихся городов Азербайджана (Мингечевир, 

Нахичевань, Ширван, Сальян, и др.) после достижения проектной мощности, как правило, 

расширяются, поэтому необходимо оставлять резервные участки, рассчитанные на отдален-

ную перспективу. Эти участки не должны увеличивать территорию первой очереди строи-

тельства, удлинять транспортные и инженерные коммуникации, удорожать стоимость строи-

тельства в зоне. Размеры резервируемых участков для расширения предприятий устанавли-

ваются только после полного определения перспективных условий развития города. 
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В случае необходимости отчуждения на определенном этапе развития средних и малых 

городов сельскохозяйственных земель, что особенно характерно для условий Азербайджана, 

строительство на них должно предусматриваться в последнюю очередь. 

Наиболее рациональным приемом для расширения отдельных предприятий можно счи-

тать резервирование участков между предприятиями с боковых сторон и в торце. В данном 

случае создаются необходимые предпосылки для сокращения протяженности транспортных 

магистралей, улучшения системы обслуживания, оптимизации взаимосвязей основных функ-

циональных зон, а также для осуществления поэтапного управления процессом промышлен-

ного строительства в условиях быстрого территориального роста городов. 

Исследование планировочной структуры промышленных районов, анализ из организа-

ционной структуры, характера производственных процессов, а также сущестующей практики 

размещения промышленности в городах Азербайджана выявили различные формы концен-

трации производства в системе города: 

- сосредоточенное (компактное) размещение на незначительных (10-27%) по размеру го-

родских территориях, характерное для малых городов (г.г. Ширван, Сальян, Нефтечала), на-

ходящихся в ресурсных территориях с неполным (усеченным) нефте-энергохимическим цик-

лом. По мере интенсификации нефтедобычи и надобности в размещении вспомогательных 

производств, происходят противоречия, так как промышленная зона по размерам и мощнос-

ти вполне удовлетворяет город, в то же время резервные территории сохраняются для расши-

рения существующих в промышленной зоне иных производств; 

- рассредоточенное (дисперсное) размещение на больших (30-45%) по размеру городских 

территориях, характерное для средних и больших городов (г.г.Сумгаит, Баку), находящихся 

в ресурсных территориях с полным нефте-энергохимическим циклом. В этом случае 

трансформация ресурсной территории (от 25 до 50%) ведет к сложным реконструктивным 

мероприятиям планировочной структуры промышленных зон, так как вспомогательные 

производства уже существуют, однако их дисперсное размещение противоречит функцио-

нальному развитию города, взаимосвязи производства и жилья. 

Размещение предприятий и общих для них объектов в промышленных зонах на основе 

планировочной организации территории, увязанной с городом, позволит значительно умень-

шить застраиваемую территорию, сократить общую протяженность транспортных путей, 

улучшить культурно-бытовое обслуживание населения, повысить эстетическую выразитель-

ность городских пространств. Кроме того, при застройке промышленных зон будет создана 

возможность концентрации мощностей строительной индустрии, что будет способствовать 

вводу предприятий и объектов в установленные сроки. 

Развитие промышленных зон малых и средних городов республики будет ориентиро-

ваться на такие отрасли, как химическая, машиностроение (электротехническая, приборо-

строительная, станкостроительная и инструментальная).  

Проектируемые к размещению промышленные преприятия будут служить основой не только 

увеличения населения малых и средних городов, но и созданию крупных специализированных уч-

реждений культурного и бытового обслуживания населения собственно города и его ближай-

шего окружения. 

При реконструкции промышленных территорий в городах Азербайджана возникает ряд 

задач, которые не могут быть решены для каждого предприятия в отдельности, а должны ре-

шаться комплексно и в тесной связи с реконструкцией всего города. Поэтому методика фор-

мирования и реконструкции промышленных районов в свою очередь должна отражать увяз-
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ку их с генеральным планом развития города и предусматривать гармоничное архитектурно-

планировочное совершенствование его структуры в целом. 

К важнейшим градостроительным мероприятиям, направленным на совершенствование 

планировки городов Азербайджана и их промышленных зон, могут быть отнесены:  

- упорядочение планировочной структуры (организация промышленных районов, узлов); 

- вынос наиболее вредных производств из города; 

- организация рациональной взаимосвязи промышленных зон с жилыми районами; 

- определение рациональных принципов функционального зонированния при трансфор-

мации сложившейся промышленной зоны; 

- ликвидация вредного воздействия промышленности на прилегающие жилые районы; 

Рекультивация промышленных площадок и дальнейшее их использование для различ-

ных градостроительных целей – формирования новых, более «чистых» промышленных зон, 

жилых территорий, санитарно-защитных или парковых зон и т.д. 

Однако вышеперечисленные задачи, возникающие при реконструкции промышленных 

зон в городах Азербайджана, выдвигаются лишь самыми общими требованиями и не яв-

ляются раз и навсегда заданными для всех городов. В характерных условиях республики, как 

показывает анализ многочисленных данных, промышленная зона каждого города существен-

но различается как по структуре, так и функциональной организации. Это объясняется сле-

дующими основными условиями его развития:  

- народнохозяйственным профилем; 

- размещением в плане города; 

- планировочной структурой и зонированием территории; 

- взаимосвязью с селитебными территориями города и агломерации.  

Для размещения новых предприятий и расширения существующих требуются все новые 

территории. Все это требует создания высокоорганизованных городских промышленных 

районов с благоприятными условиями для труда и производственных процессов, с высокими 

санитарно-гигиеническими условиями, удобными транспортными связями, необходимым 

уровнем обслуживания трудящихся, современными архитектурно- планировочными реше-

ниями, при наиболее рациональном использовании территории. 

В ряде развивающихся городов республики промышленные зоны с размещаемыми в них 

промышленными предприятиями, занимая 40-55% общей территории города, являются ос-

новным градообразующим ядром. Эти районы в значительной степени определяют размеры  

 

городов, их общую планировочную структуру и направление развития, а также влияют на ус-

ловия труда и быта населения и архитектурную композицию города. 

Ключевые слова: промышленные зоны, система города, градостроительство, развиваю-

щиеся города. 
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A.M. Əzizov  
 

Azərbaycanın inkiĢafda olan Ģəhərlərinin sənaye zonaları 

 

XÜLASƏ 
 

Şəhərlərin sənaye zonalarının optimal ölçülərinin müəyyənləşdirmə prosesində sənaye müəssisələrinin 

perspektiv inkişafını nəzərə almaq lazımdır. Bu da sənaye zonasının hesabı ölçülərini təsdiq edildiyi zamanı 

ehtiyyat ərazilərinin inşasını birinci növbə ilə yanaşı 5 – 10 ilə qədər (2020-ci il və sonra) nəzərə almaq 

lazımdır. 

 

Azərbaycanın inkişafda olan şəhərlərinə nəzər yetirdikdə görünür ki, axır 10 il ərzində şəhərlərin sənaye 

zonalarının əraziləri təxminən 2,5 – 4 dəfə artmışdır. Bu da onu göstərir ki, sənaye zonasında işləyənlərin 

hesabi göstəriciləri müəyyən nöqtəyə çatmadığı halda sənaye zonasında ehtiyyat əraziləri nəzərdə 

tutulmalıdır.  

Açar sözlər:sənaye zonaları, şəhər sistemi, şəhərsalma, inkişafda olan şəhərlər 

 

A.M.Azizov 

 

Industrial zones of developing towns of Azerbaijan 
 

 

Summary 
 

 

When determining optimal sizes of urban industrial zones it should be taken into account that 

enterprises have tendency to perspective development followed by their territorial growth. It proceeds from 

here that when determining design sizes of industrial zone to provide reserve territories not only for the first 

turn of construction, but also for remote prospect for 5-10 years (till 2020 and so on) is purposeful.  

For example, a number of developing cities of Azerbaijan, it is clear that their industrial zones got 

increased by about 2.5-4.0 times over the past 10 years.This indicates that for industrial zones, where number 

of workers has not yet reached the limits of settlement, it would be necessary to provide reserveareasto be 

developed.  

Key words: industrial zones, town system, town building, developing towns. 
 

 

 

УОТ 720.72.03 (9) 

                          М.Т.Ейнуллайева 

                            Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети 

 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН РЯЩБЯРЛИЙИ ДЮВРЦНДЯ АЗЯРБАЙЪАН 

МЕМАРЛЫЬЫНЫН ИНКИШАФЫ 
 

Ъямиййятин инкишаф tarixi сцбут едир ki, xalqın mяnяvi irsini, milli мядяниййятини qoruyub 

saxlamaq вя gяlяcяk nяsillяrя ютürmяk kimi çяtin бир вязифя эюркямли шяxsiyyяtlяrin fяaliyyяti ilя 

bağlı olmuшdur. Беля шяхсиййятлярдян щесаб олунан 1960-cı illяrin axırlarından respublikaдa 

rяhbяrliyя baшlayan Heydяr Яliyev ilk gündяn xalqımızın zяngin irsini, tarixini, mяdяniyyяtini 

горумаьа  çalıшmıш, бу истигамятдя bir sıra ишляр hяyata keçirmiшдир. О, dövrdя ölkяnin 

мемарлыг-шящярсалма inkiшafı istiqamяtindя qяbul ediлян qяrarlar, hяyata keçirилян tikinti-qu-
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ruculuq tяdbirlяri иля  dinamik sosial-iqtisadi inkiшafın möhkяm tяmяli qoyулmuшдур. Heydяr 

Яliyevin hяm sovet hakimiyyяti,  hяm dя müstяqillik dövründяki  горумаьа чалышдыьы Azяrbay-

canın milli-мемарлыг irsini, tarixi mяdяniyyяtini яks etdirяn чыхышлары,  nitqlяri, гярарлары, 

imzaladığı fяrman vя сярянъамлары  xüsusi yer tutur. Бундан иряли эяляряк XX яsrin 70-ci illяrin-

dян башлайараг Azяrbaycanда geniш miqyaslı tikinti-quruculuq ишляринин апарылмасы, комpleks 

memarlıq vя heykяltяraшlıq abidяlяriнин ucaldılмасы, muzeylяrин yaradılмасы, шяhяrляриn tarixi 

hissяsindя ciddi elmi-bяrpa iшlяriнин  görülмяси беля ишляр сырасындандыр. Беля ки, щямин иллярдя 

Bakının ən görkəmli yerlərində gözəl memarlıq ansamblları yaradılmış, şəhərin simasını müəy-

yən edən müasir binalar ucadılmışdır. Heydяr Яliyev ейни заманда iqtisadi inkiшafın sürяtli 

strategiyasını hяyata keçirмякля Azяrbaycan mемарлыьынын çiçяklяnmяsinя nail olmушдур. Щя-

мин иллярдя Azяrbaycanын hяr bir rayonu,  kяndi,  qяsяbяси мемарлыг-шящярсалма сащясиндя bö-

yük nailiyyяtlяr яldя etmiшдир .    

1971-1975-ci illяrdя maşınqayırma, kimya, yeyinti mяhsulları  sяnayesi vя tikinti material-

ları istehsalının yüksяk sürяtlя inkişaf etdirilmяsi програмы yerinя yetirildi. Беля ки, ютяn яsrin 

70-ci illяrindяn baшlayaraq Azяrbaycanda çoxlu сайда sяnaye müяssisяlяri tikilди. Яgяr XIX 

яsrdяn 1969-cu ilяdяk (yяni tяxminяn 100 il яrzindя) Azяrbaycanda 735 böyük sяnaye obyekti 

tikilmişdisя, Heydяr Яliyevin rяhbяrlik etdiyi dövrdя (yяni cяmi 14 ildя) onlaрын sayı 1048-я 

çatdırıldı. [3]. О ъцмлядян, 1970-1982-ci illяrdя Bakı Kondensionerляр Zavodu, Bakı Dяrin 

Özüllяr Zavodu (1975), Яlяtdя Ağac emalı kombinatı, 2 сайлы айаггабы фабрики (1977-80), 

Шампан чахырлары заводу (1981), Макарон фабрики (1980-82), Електротерм заводу (1982), Чай 

фабрики (1982-83),  Bakıxanov qяsяbяsiндя Aзярбайъан-Tцркийя Mцштяряк мцяссисясинин – 

чайпакетлямя фабрики (1996) vя s. sяnaye müяssisяlяri istifadяyя verildi.  

Гейд етдийимиз кими, 1970-1980-ъи илляр ящямиййятли мемарлыг, планлашдырма вя шящярсалма 

мцвяффягиййятляри иля йанашы, Бакы агломерасийасында ири мигйаслы кямиййят-кейфиййят чеврилишляри 

иля дя тарихимиздя юнямли йер тутур. Бу дюврцн ян ваъиб щадисялярдян бири олан Бакынын баш 

планынын ишлянилмяси олду. Сон бир нечя ил ярзиндя илк дяфя олараг 40-дан чох йашайыш мяскяни 

дахил олан Бакы-Сумгайыт агломерасийасы инфрагурулушунун комплекс шякилдя дяйишдирилмяси 

програмы нязярдя тутулмушду. Бакынын юзцня эялдикдя ися бурада шящярин тарихи щиссяси иля йени 

салынмыш ятраф яразиляриндя йаранмыш зиддиййяти азалтмаг мягсядиля йени планлашдырма принсипи 

тяклиф едилмишдир. [1]. Шящярин 1970-80-ъи иллярдяки сцрятли инкишафы дейилдийи кими, йени сянайе 

обйектляри тикинтисинин бюйцк мигйас алмасы, Бакы-Аеропорт вя Бакынын хариъи даиряви няглиййат 

йолунун тикинтиси иля яламятдардыр. Бцтцн бунлара сащил булварынын, паркларын, баьларын, мей-

данларын реконструксийасы, сцни "Нефт Дашлары" адасында чохмяртябяли инзибати-мядяни вя мещ-

манхана комплексинин тикинтиси вя еляъя дя "Халглар Достлуьу" паркынын ясасынын гойулмасыны 

да аид етмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, мящз 70-80-ъи иллярдя даща чох шящярсалма тядбирля-

риня  цстцнлцк верилирди. Бу бахымдан, Бакынын тарихи мяркязи району сайылан Фцзули мейданы иля 

Ъ.Ъаббарлы мейданы арасындакы мяканда сечимли реконструксийа цсулу иля шяhяrin eninя gedяn бул-

варыnыn dяmir yolu vaьzalыndan H.Яliyev sarayыna qяdяr olan hissяsi reallыгdыр. Яlbяttя, bulva-

rын йенидян гурулмасы бу йашайыш районунун мемарлыг образына бюйцк дяйишикликляр эятирир. [4].  

70-ъи иллярдян сонра Бакы шящяринин йашайыш мемарлыьында да  бюйцк дяйишикликляр мцшащидя 

олунду. Беля ки, бу иллярдя Бакынын йашайыш тикинтисинин инкишафы вя  йениликляри бязи йашайыш 

биналарынын мемарлыг-planlaшdыrma vя hяcm-mяkan kompozisiyasында maraqlы tapыntыlar kimi 

diqqяti cяlb edir. Бу illяrин тикинтиляри сырасында “8-ci kилометр” adlanan йашайыш rayonunda 4 

seksiyalы 9 mяrtяbяli yaшayыш бинасы (memar A. Bяdirov, A. Troшinskaya, 1979-cu il) ,"M. 

Lermontov" kцчяsindя tarixi mцhitя yaxшы uyьunlaшдырылmыш йени yaшayыш бинасы (memar H. 

Atakiшiyev, A. Bяdirov, 1977-ci il), дцzgцn cяhяtlяnmяsi, яtraf tikintilяrля uzlaшmasы vя ikitяrяfli 
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balkon elementlяri ilя  funksional-estetik baxыmdan fяrqlяnяn "C.Cabbarlы" kцчяsinin mюvcud 

шяraitинdя 1976-cы ilдя ucaldыlan 6 mяrtяbяli yaшayыш бинасы (memar N. Hacыbяyov), Azadlыq 

prospektinя буъаг алтында чыхан вя юз мемарлыг orijinallыьы ilя seчilяn 1982-ci ilдя  инша  едилян 

9 mяrtяbяli цч bloklu yaшayыш бинасы (memar Я. Novruzi)  вя с. мцтярягги ъящятляриня  эюря  

фярглянирляр . 70-80-ъи иллярдя пайтахтымызда артыг айры-айры нцмунялярдя техноложи йениликляр    

дя юзцнц эюстярмякдя иди. [4]. 

Ейни заманда 1970-cи илляр Azяrbaycan tarixinя mяdяniyyяtin tяrяqqi dövrü kimi дя daxil 

oldu. Ümummilli lider Heydяr Яiyev mяdяniyyяti xalqın böyük sяrvяti  hesab edirdi. Buna 

görя dя mяdяni-mяnяvi dяyяrlяrin qorunması, tяbliği vя yeni estetik düшüncяyя mалик яsяrlяrin 

yaradılması üçün о ялиндян эяляни edirdi. Беля ки, о иллярдя мяdяniyyяtimizin inkiшafı ilя bağlı 

misilsiz iшlяr görüldü. Иstяr paytaxtımızda, istяrsя dя respublikamızın ucqarlarında yüzlяrlя ki-

noteatr, klub, mяdяniyyяt evi, kitabxana, muzey tikildi, parklar salındı. Kino, musiqi, teatr, 

tяsviri sяnяt, memarlıq, heykяltяraшlıq vя mяdяniyyяtin digяr sahяlяrindя görünmяmiш uğurlar 

qazanıldı. Mяdяni irsimizin qorunması üçün tarixi яhяmiyyяtli qяrarlar qяbul olundu.Heydяr 

Яliyev mяdяni irsin tяbliğinя, xalqın incяsяnяtя marağının artmasına xidmяt edяn sahяlяrя dя 

xüsusi diqqяtlя yanaшırdı. Ötяn яsrin 70-ci illяrindя Bakıda Opera vя Balet Teatrı, Azяrbaycan 

Milli Dram Teatrı bяrpa edilди, Musiqili Komediya Teatrı vя Gяnc Tamaшaçılar Teatrı  yeni-

dяn tikilди. Tяkcя 1973-cü ildя Azяrbaycan xalqının zяngin tarixini özündя yaşadan 11 abidя 

eyni zamanda bяrpa olunaraq istifadяyя verildi. Qeyd etmяk lazımdır ki, hяmin ildя respublika 

яrazisindя 200 tarixi abidя dövlяt xяtti ilя mühafizя edildi вя дювлят tarix vя  mяdяniyyяt abi-

dяlяrinin mühafizяsi vя  bяrpasına ayrılan büdcя  xяrclяrinin ildяn-ilя artırılmasına nail oluнdu. 

1973-cü ildя tarix vя mяdяniyyяt abidяlяrinin bяrpasına dövlяt büdcяsindяn 150 min manat 

vяsait ayrıldı. [2]. Щ.Ялийевин рящбярлийинин сонракы илляриндя Qafqaz Albaniyası dövrünün 

abidяlяrinin öyrяnilmяsinя  vя mühafizяsinя xüsusi diqqяt yetirildi. Беля ки, Шяки хан сарайында, 

Нахчыванда Мюминя хатун тцрбясиндя, профессор Э.Щ.Мяммядованын рящбярлийи иля Шякидя 

йерляшян Киш килсясиндя, Гябялядя Албан килсясиндя апарылан бярпа ишляри мящз Щ.Ялийевин 

рящбярлик етдийи иллярдя онун идейа вя эюстяриши иля щяйата кечирилмишдир. 

 Heydяr Яliyev рящбярлик етдийи дюврдя respublikanı nяhяng tikinti meydançasına çevirяr-

kяn, irimiqyaslı obyektlяrin, strateji яhяmiyyяtli sяnaye müяssisяlяrinin, bir sıra yeni tяhsil 

ocaqlarıнын inшasına xüsusi яhяmiyyяt verяrkяn mяhz bugünkü vя gяlяcяk tяrяqqinin, dinamik 

sosial-iqtisadi inkiшafın тямялини qoymuшdur. Azяrbaycanın hяrtяrяfli inkiшafı üçün onun hazır-

ladığı strateji istiqamяtlяr hяlя uzun illяr müstяqil Azяrbaycan dövlяtinin möhkяmlяndirilmяsi 

vя güclяndirilmяsi, iqtisadi qüdrяtinin artırılması, мемарлыг-шящярсалма сащясиндя ялдя етдийи 

уьурлара xidmяt edяcяkdir. 

Ачар сюзляр: тикинти-гуруъулуг ишляри, йашайыш, мемарлыг, шящярсалма тядбирляри, бярпа ишляри. 
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         М.Т.Эйнуллаева  

Развитие архитектуры Азербайджана в период руководства  

страной Гейдара Алиева 
 

Резюме 
 

Известно, что каждая страна гордится своим богатым наследием, Азербайджан отличается свое-

образием объемно-пространственных строений. Реставрация и восстановление уникальных архитек-

турных памятников Азербайджана получило большой резонанс именно в эти годы (1970-2004 гг.).  Вместе с 

этим большие радикальные изменения произошли и в художественно-архитектурных разработках улиц, 

площадей и жилых массивов Баку, что в полной мере отображено в представленной статье. 

Ключевые слова: строительство, архитектура, дизайн, жилье, градостроительство, реставрация 

                             

   M.T.Eynullayeva  
 

Development of architecture of Azerbaijan in the period of Heydar Aliyev’s leadership 
 

SUMMARY 
 

It is known that each country is proud of its rich heritage, where Azerbaijan is peculiar of its three-di-

mensional and spatial structures.Restoration of unique architectural monuments of Azerbaijan has received a 

big resonancethese years (1970-2004).At the same time the great radical changes took place in art and arch-

itectural development of streets, squares and residential areas of Baku fully displayed in the presented article. 

Key words: construction, architecture, design, housing,urban planning, restoration. 
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MЕMАRLIQ ЕLMĠNDƏ KOMPYUTER TEXNOLOGĠYASI 
 

Müasir dövrdə heç bir istehsalat və qeyri-istehsalat sahələrini kompütersiz təsəvvür etmək 

mümkün deyil. Kompüterlər müəssisə və təşkilatlarda müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunur. 

Kompüterlər müəssisə və təşkilatlarda müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunur. Ona görə də 

kompüterlərdən istifadə etmək üğün onun imkanlarını, onunla işləmə qaydalarını və eləğə də həll 

olunan məsələlərin təyinatını, qoyuluşunu və həll üsullarını bilmək lazlımdlr. Belə proqramlardan 

ən geniş istifadə ediləni MS EXCEL proqramıdır.  

Ücüncü minilliyin səkkiz inkişaf istiqаmətlərindən biri kimi qlobal tərəfdaşlığın inkişaf 

etdirilməsi istiqamətində göstərilir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) fаy-

dаlаnmаq imkanı yaradılmalıdır. İKT cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inkişafına ciddi təsir göstərdiyi-

nə görə dinamik templə sosial və iqtisadi həyatın bütün sahələrinə tətbiq olunur. Hal-hazırda İKT-

nin əhatə dairəsi hökümət təşkilatlarını, qeyri-hökümət və özəl qurumları, iqtisadi-sosial, elm-

mədəniyyət, ictimai-siyasi, təhsil və s. sahələri əhatə edir.  

Mеmаrlıq еlminin indiкi inкişаf səviyyəsində insоlyаsiyа prоblеmlərinin həlli istənilən səviy-

yədə аpаrılır. Bu bir tərəfdən yаşаyış rаyоnlаrındа tiкinti sаhəsinin işıqlаndırılmаsı, digər tərəfdən 

isə müхtəlif həcmi коmpоzisiyаyа mаliк binаlаrın lаyihələndirilməsi ilə əlаqədаrdır. Lаyihələndir-

mənin ilк mərhələsində, binаlаrın bir-birini кölgələndirməsi sхеmini qurub, кüçələr üzrə müхtəlif cəhət-

lər bоyuncа şаquli prоfillərində insоlyаsiyа bахımındаn binаlаr аrаsındа оptimаl məsаfə sеcilməlidir. 
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Binаlаrın işıqlаnmаsındаn söhbət gеtdiкdə оnlаrın bilаvаsitə günəşin şüаlаrı ilə işıqlаnmаsı 

(insоlyаsiyа оlunmаsı) və yа səpələnmiş işıqlа işıqlаnmаsı nəzərdə tutulur. Yüкsəк коntrаstlıq 

yаrаdаn günəş işığı gur оlаn ölкələrdə mеmаrlıq коmpоzisiyа bu аmillə bаğlаnılmаlı, fаsаdın fоrmа 

və plаstiкliyinin qаvrаnılmаsındа əsаs vаsitə кimi günəşdən istifаdə еdilməlidir. Səpələnmiş işıqlа 

işıqlаnаn binаdа günəş işığının bilаvаsitə təsiri ilə müхtəlif binа hissələrinin və оrnаmеntlərinin 

gözəlliyi аrtаrаq dаşа cаzibədаr və füsunкаr görünür.  

Günəş şüаlаrının düşmə bucаğı dəyişdiкcə еyni mеmаrlıq fоrmаsının коntrаstlığı sərt dəyişərəк 

təhrif оlunmuş şəкildə qаvrаnılа bilər. Lаyihələrin tərtibində 45° bucаq аltındа vеrilən işıq-кölgə 

аncаq günün müəyyən sааtındа günəş şüаlаrının düşdüyünü nəzərə аlır. Bu sааtа uyğun həll оlunаn 

həcmi коmpоzisiyа bаşqа sааtlаrdа işıq кölgənin dəyişməsindən tаmаmilə bаşqа şəкil аlаcаqdır. 

Mеmаrlıq fоrmа və еlеmеntlərinin düzgün sеcilməsi işıq-кölgənin dəyişməsinə və nəticədə 

коmpоzisiyаnın ifаdəliyinə səbəb оlur. Məhz bu səbəbdən dərin plаstiкаyа mаliк həcmlər, müхtəlif 

mеmаrlıq коnstruкsiyаlаrı ilə zəngin оlаn fаsаdlаr, günəşli səmtlərə yönəldilməlidir.  

Hələ qədim zаmаnlаrdаn cənub ölкələrində gеniş istifаdə еdilən silindriк və günbəz fоrmаsınа 

mаliк həcmlərin səthlərinin plаstiк еmаlınа хüsusi diqqət yеtirilirdi. Bu günəş şüаlаrının təsiri 

аltındа yüкsəк коntrаstlıq yаrаdılmаsınа yönəlirdi. Sütun, günbəz, tаğ коnstruкsiyаlаrının səthlərdə 

оrnаmеnt, müхtəlif struкtur və rеlyеflər nəzərdə tutulurdu. Dеyilənlərlə yаnаşı, zəngin işlənmiş fа-

sаdın günəşli səmtə yönəldilməsinə хüsusi diqqət yеtirilirdi. Işığın fаsаd səthinə hаnsı bucаq аltındа 

düşməsi ilə fаsаdın rəngi və pаrlаqlığı аrаsındа əlаqə müəyyən еdilir. Аdətən аğ səthlərdə və həcm-

lərdə кölgə qоnur və rəngli fаsаdlаrа nisbətən sərt коntrаst təşкil еdir. Bu səbəbdən qоnur və rəngli 

fаsаdlаrdа dərin plаstiкliк əldə еtməк ücün dаhа girinti-cıхıntılı, struкturаlı səthlərdən istifаdə еdil-

məlidir. Bilаvаsitə günəş işığındа ön plаnа çıхаn sətlər аz pаrlаqlığа, səpələnmiş işıqdа isə cох pаr-

lаqlığа mаliкdir. Gündüz müхtəlif həcmlər аrаsındа dərinliк, işıq-кölgə коntrаstlıgının və sətlərin 

pаrlаqlığının dəyişməsi ilə hiss еdilir. Bеləliкlə, cənub rаyоnlаrındа günəş işığı, şimаl rаyоnlаrındа 

isə səpələnmiş işıq üstünlüк təşкil еtdiyindən fаsаdlаrın mеmаrlıq коmpоzisiyаsının həllində, оnun 

plаstiкliк ifаdəliyində bu хüsusiyyətdən gеniş istifаdə еdilməlidir. 

Ölкəmizin müхtəlif iqlim zоnаlаrındа inşа оlunаn binаlаr öz mеmаrlıq plаnlаşdırmа sхеmlərinə 

görə, mənzillərindəкi оtаqlаrı bir cоğrаfi cəhətə bахаn və mənzillərindəкi оtаqlаrı hər iкi cəhətə 

cıхаn binаlаr кimi lаyihələnirlər. Birinci qrupdа оlаn binаlаrın fаsаdlаrı qərbə-şərqə cəhətlənib, 

tiкintisi əsаsən şimаl və mərкəzi rаyоnlаrdа nəzərdə tutulur. Iкinci qrupа dахil оlаn binаlаrdа isə 

təbii vеntilyаsiyа təşкil еdildiyindən оnlаr cənub rаyоnlаrındа nəzərdə tutulur. Bu binаlаr 

cəhətlənmə bахımındаn yаşаyış rаyоnlаrındа nisbətən sərbəst yеrləşdirilə bilər. 

Günəşin şündürlüyü və аzimutu həm qrаfiк, həm də riyаzi üsullа tаpılır. Riyаzi üsullа bu 

göstəricilər аşаğıdакı аstrоnоmiк düsturlа tаpılır : 

 

tcos*cos*cossin*sinsinh0  
 

0

0
cosh

sin*cos
sin

t
A




 

Burаdа  -günəşin еnişi оlub, ilin müхtəlif аylаrı üğün хüsusi аstrоnоmiyа cədvəllərindən 

sеcilir; t-Yеr кürəsinin istənilən vахtdаn (T-dən) günün yаrısınаdəк (sааt 12.00-dən) dönməsinin 

sааt buğаcı оlub t = ş(12-T)*15° ifаdəsi ilə hеsаblаnır;  - tiкinti rаyоnunun cоğrаfi еn dаirəsi оlub, 

yеr охunun üfüqə nisbətən mаilliyinə əsаsən təyin еdilir. Sааt 12.00-dаn sоnrа günəşin cənubdаn 

qərbə hərəкəti dönmənin sааt bucаğının mənfi, şərqə tərəf hərəкəti isə müsbət qiymətini vеrəcəкdir. 

12.00 dönmənin sааt bucаğı t=0 оlduğundаn А
12

 =0 оlub, günəşin cənub cəhətində оlmаsını 
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göstərir. Insоlysiyаnın hər hаnsı аşırımdаn кеcərəк binаnın icərisində vеrdiyi dərinliyi аşаğıdакı 

ifаdə ilə hеsаblаmаq оlаr: 

а = Ş*ğtgş0 

 

Bеləliкlə, binаnın plаn və кəsiyi vеrildiкdə müхtəlif sааtlаrdа оnun ətrаfа vеrdiyi кölgələnmə 

və dахilində günəşin "Hərəкəti"-insоqrаmmаsı qurulа bilər. Müхtəlif təyinаtlı binаlаrın 

insоlyаsiyаsının hеsаblаnmаsı zаmаnı MS ЕХCЕL еlекtrоn cədvəli tətbiq olunur. Sənаyе binаsının 

insоlyаsiyаsının dərinliyini вə аzimutunu, günəşin durmа hündürlüyünü, qаrşıdакı binаlаr 

tərəfindən tiкinti mеydаnçаsının кölgələnməsini və insоlyаsiyаnı sааt 8.00; 10.00; 12.00; 14.00; 

16.00 üçün MS ЕХCЕL еlекtrоn cədvəlində quraq: [2]  

 

 

 

EXCEL 7.0 prоqrаmını işə sаldıqdаn sоnrа аçılаn səhifədə : 

А1 хаnаsınа–  - yеrin cоğrаfi еnliyi, А2 хаnаsınа qiyməti - 43,6
0
; 

B1 хаnаsınа  - günəşin əyintisi, B2 хаnаsındа qiyməti – 11,2
0
;  

C1 хаnаsınа T-sааt, C2 – də вахt – 8.00; 

D1 хаnаsınа t – günəşin dönmə bucаğını; 

Е1 хаnаsınа – sin(h0) ; 

F1 хаnаsınа – h0 - günəşin durmа hündürlüyünü; 

G1 хаnаsınа – sin(А0) ; 

H1 хаnаsınа - А0 - günəşin аzimutu; 

I1 хаnаsınа – ctg(h0); 

J1 – Аbinаnın qаbаğı; 

К1 - Аbinаnın yаnı; 

 L1 - Аbinаnın üstü  

SQRT, TAN, COS, SIN riyazi funksiyalar F(x) piktoqramindan daxil edilir. 
 

 
ġəkil 1. ЕХCЕL cədvəlində hesabat 
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Hesablanmış nəticələrə görə Gunəşin koordinatlarının təyin olunma, durma hündürlüyünün, 

saatliq dönmə bucağından asılığını göstərən diaqram əldə edilir.  

Günəşin koordinatlarını təyin olunma diaqramını almaq üçün menyunun ―Master diaqramm‖ bən-

dindən istifadə edirik. Bu zaman Günəçin saatlıq dönmə bucağından diaqram əldə edilir.[şək 1,şək 2] 
 

 
ġəkil 2. ЕХCЕL cədvəlində diaqram 

 
 

AĢar sözlər: kompüter, insоlyаsiyа, günəş işığı, lаyihələndirilmə, кölgələndirmə, коnstruкsiyа, MS 

EXSEL  
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 S.İ. Allahverdiyeva, Z.Y. Qasımova 
 

Technology of computer in architectural science 
 

Summary 
 

It is impossible to imagine any production and non- production areas without using computers in mo-

dern times. Computers are used for a variety of businesses and organizations purposes.Therefore, possibiliti-

es of using computers, rules of working with them, as well as understanding definition of related problems, their 

identities and their solutions is nesessary. MS Excel is one of the most widely used programs in these areas. 

As one of the eight directions of the development in global partenship in third millennium, it is shown 

that exploiting from information and communications technologies (ICT) is nesessary. According to the 

serious impact of ICT on the development of society and economy, it is used by dynamic tempo in all areas, 
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such as, governmental organization, non- governmental and private insti tution, economic, sosial, scientific 

and cultural,sosio-political and educational areas. Solving problems of insulation is carried out at any levels 

of nowadays progressive architectural science. On the one hand, it is used to lightening the construction of 

residential areas, on the other hand with regard to the desing of various size compositions and buildings.  

Key words: komputer, insolation, a sunlight, projection, construction, MS EXCEL 
 
 

С.И. Aллахвердиева, З.Я.Гасымовa  
  
 

Компьютерные технологии в архитектурной науке 
 

Резюме 
 

На современном этапе производственные и непроизводственные области невозможно предста-

вить без компьютеров. Организации и предприятия используют компьютеры в разных целях, а для 

этого необходимо знать его возможности, правила работы, назначение решаемой задачи, постановку 

вопроса и методы его решения. MS EXSEL учитывая серьѐзное влияние ИКТ на развитие общества и 

экономики, его с динамическими темпами применяют во всех областях социальной и экономической 

жизни. В настоящее время ИКТ охватывает все области руководящих организаций, частные органи-

зации, а также экономико-социальные, общественно-политические, образовательные и др. области. 

Среди многих вопросов, которые приходится решать при проектировании городов и посѐлков, 

видное место занимают вопросы инсоляции. Инсоляция (лат. Insolatio от insolo – выставляю на 

солнце) суммарное солнечное облучение поверхностей и пространств - важнейший фактор формиро-

вания климата. Воздействие инсоляции на человека и окружающую среду двойственно: оно благот-

ворно и экономически выгодно, поэтому необходимо обеспечить доступ солнечного света в городс-

кие пространства и интерьеры зданий в любых географических районах; оно же вызывает перегрев, 

световой дискомфорт.  

Ключевые слова: компьютер, солнечный луч, проектирование, затенение, конструкция, MS EXCEL  

  

 

UOT 711.4  

 İ.İsbatov 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti  
 

BAKININ ĠCTĠMAĠ MƏRKƏZLƏRĠNĠN MEMARLIQ-PLANLAġDIRMASININ 

MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠNĠN ARAġDIRILMASI VƏ ONLARIN  

YENĠLƏġDĠRMƏ YOLLARI 

 

Şəhərin ictimai həyatı mədəni-məişət xidməti idarələri və mərkəzləri sisteminin formalaşması 

ilə bağlıdır. Şəhərin ictimai mərkəzlərinin strukturu onun böyüklüyündən, inzibati əhəmiyyətindən, 

məskunlaşma sistemində rolundan, xalq təsərrüfatı profilindən asılıdır. Şəhərin böyüməsi ilə ictimai 

mərkəzlərin strukturu məkanca inkişaf edir və mürəkkəbləşir.  

Şəhərlərdə ictimai mərkəzlərin formalaşmasını öyrənərkən və təhlil apararkən qeyd etmək olar 

ki, böyük və iri şəhərlərdə mərkəzlər sistemi aşaıdakı məkanda inkişaf edir: yaşayış və plan-

laşdırılma rayonlarında, əmək və istirahət zonalarında mərkəzlər formalaşır. Çox iri şəhər - Bakıda 

əsas elementi ümumşəhər mərkəzi olan (mərkəzi rayon) mərkəzlər sistemi vardır, bu –hududlarında, 

şəhərin inzibati-ictimai funksiyaların üstünlük təşkil etdiyi mərkəzi özək yerləşən şəhərin ərazicə 

geniş zonasıdır. Bakı şəhərinin mərkəzi rayonu ictimai binalarla yanaşı, təşkil olunmasına xüsusi 

tələblər qoyulan yaşayış tikintisinin çox böyük çəkisini də daxil edir.  
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Bakının mərkəzi Azərbaycan Respublikasının inzibati mərkəzi olaraq məskənlərarası xidmət 

funksiyasını yerinə yetirir və şəhər-mərkəzə cəlb olunan əhali nəzərə alınmaqla təşkil olunur. Baş 

ümumşəhər mərkəzi ilə yanaşı, Bakı şəhərinin mərkəzlər sistemi – ümumşəhər və məskənlərarası 

əhəmiyyətli ixtisaslaşdırılmış mərkəzləri, planlaşdırılma rayonlarının, yaşayış rayonlarının və 

mikrorayonların, əmək və istirahət zonalarının mərkəzlərini daxil edir.  

Bakının ictimai mərkəzləri öz funksional məzmununa görə çoxfunksiyalı və ixtisaslaşdırıl-

mışdırlar. Çoxfunksiyalılıq – şəhərin müxtəlif planlaşdırılma vahidlərinin - planlaşdırılma rayonları-

nın, yaşayış rayonlarının və mikrorayonların, əmək və istirahət zonalarının kompleks xidmətini tə-

min edən bütün mərkəzlər üçün xarakterikdir. Ən çox polifunksionallıq şəhərin ümumşəhər mərkə-

zinə xasdır. Bununla yanaşı, Bakı şəhərində müalicə-sağlamlıq, idman, tədris və başqa ixtisaslaşdı-

rılmış mərkəzlər formalaşır (Semaşko adına xəstəxana kompleksinin yerləşdiyi rayonda müalicə-

sağlamlıq mərkəzi, T.Bəhramov adına respublika stadionunun yerləşdiyi rayonda idman mərkəzi və s.). 

Bir qayda olaraq, ixtisaslaşdırılmış mərkəzlər əsas funksiya ilə yanaşı, bir sıra əlavə və xidmət funk-

siyalarını yerinə yetirir (məsələn, idman və tamaşa mərkəzlərində ticarət və ictimai-iaşə funksiyaları). 

Şəhərin funksional profili onun ictimai mərkəzlərinin məzmununda və strukturunda əks et-

dirilir. Azərbaycan respublikasının paytaxtı olan Bakı şəhərində inkişaf etmiş inzibati idarələr 

zonası formalaşır. Bir qayda olaraq, bu mərkəz mərkəzin ictimai funksiyaları ilə uyğunlaşır və 

təyinatına görə müxtəlif inzibati-ictimai komplekslər yaradır (Azadlıq meydanı-Hökümət evi 

rayonu mehmanxana kompleksləri, ticarət müəssisələri ilə və s.). [4. səh.151-152]  

Şəhərin ictimai mərkəzi şəhər əhalisinin, eləcə də şəhərə bitişik ərazilərin əhalisinin xidmətini 

həyata keçirir. Şəhərə bitişik olan rayonların əhalisinin nisbi sayı bu şəhərin ölçüsündən, 

əhəmiyyətindən və yerləşdiyi yerdən asılıdır. Respublikanın inzibati mərkəzi olan Bakı şəhərində, 

ona bağlı ərazilərin əhalisinə düşən pay çox böyükdür.  

Çox iri şəhər olan Bakıda ictimai mərkəz ərazicə geniş bir zona kimi formalaşır və ictimai 

funksiyalarla yanaşı, yaşayış funksiyasını da yerinə yetirir – axşam saatlarında gündüz vaxtlarındakı 

fəallığı olmayan bir zonanın bir sıra nöqsan cəhətləri vardır. Inkişaf etmiş ölkələrin ictimai 

mərkəzlərinin təşkili sahəsindəki təcrübələrinin öyrənilməsi göstərir ki, mərkəzdə yaşayış tikinti-

sinin, heç olmazsa, üç növü mümkündür və məqsədəuyğundur:  

- müvəqqəti yaşayış – mehmanxanalar (otel), yataqxanalar, qonaq evləri, pansionatlar, qısa 

müddətli yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş mənzillər (burada yaşayan sakinlərin məktəb və başqa uşaq 

müəssisələrinə, xarici yaşayış zonasına ehtiyacı olmur),  

- şəhər mərkəzinin ərazisində daimi müddətə yerləşən inzibati və texniki personalın xidməti 

mənzilləri;  

- bəzi ixtisas nümayəndələri üçün əməyin qoyulduğu yerin yanında yaşayış yerlərinin yerləş-

dirilməsi, məsələn, rəssamlıq, heykəltəraşlıq emalatxanaları, fotostudiyalar və s.  

Aparılan təhlillər göstərir ki, Bakının şəhər mərkəzinin ərazisini ictimai binaların, yaşıllaşdırıl-

mış ərazilərin, meydanların, piyada yollarının, keçidlərin və dayanacaqların sahələri formalaşdırır. 

Mərkəz ərazisinin ölçüləri onu təşkil edən obyektlərin tərkibindən, planlaşdırılma və tikilmə xarak-

terindən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə bir-birindən fərqlənir. Mərkəz ərazisinin 50%-ə qədərini 

nəqliyyat və piyada yolları, yaşıllaşdırılmış ərazilər tutur. Bakı şəhərinin ümumşəhər mərkəzinin 

ərazisi (idman kompleksləri nəzərə alınmadan) iriləşdirilmiş rəqəmlərlə, hər sakinə 3-5m
2
 –dir.  

Bakının ümumşəhər ictimai mərkəzinin rekonstruksiyası və müasir şəraitə uyğunlaşdırılması 

zamanı, mərkəzin planlaşdırılma həllinin ümumi tələbləri – mərkəzin şəhərin yaşayış zonası ilə 

rahar əlaqəsi, mərkəzin əsas obyektlərinin ictimai nəqliyyat dayanacaqlarından məsafəsinin 200m-ə 
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qədər olması, tranzit hərəkətindən izolyasiya olunması, mərkəzin bütün funksional zonalarını və 

elementlərini əlaqələndirən piyada yolları sisteminin təşkilidir.  

Məlumdur ki, şəhər mərkəzlərinin planlaşdırılma strukturu onların funksional məzmunu, 

idarələrin və açıq məkanların ümumi həcmi, şəhər planında yeri, təbii landşaftın xarakteri ilə 

şərtləndirilir. Mərkəzlərin kompakt, xətti və parçalanmış strukturunu ayırmaq mümkündür.  

Kompakt mərkəzlərə - Nizami muzeyinin qarşısındakı meydanı, Milli Dram Teatrının qarşı-

sındakı Fizuli adına meydanı; parçalanmış mərkəzə - prezidentin rezidensiyası və Nazirlər Kabineti 

binaları kompleksini; xətti mərkəzlərə -Nizami adına ticarət kücəsi ilə piyada istirahət zonasını aid 

etmək olar. 

Ən sadə mərkəz forması – perimetr boyunca tikilmiş piyada meydanıdır. Belə planlaşdırılma 

strukturu tipinin inkişafı ada formada tikintiyə və meydan ərazisinin funksional zonalara par-

çalanmasına gətirib çıxarır.  

Nəqliyyatın yanaşması və avtodayanacaqlar Le Korbüzyenin, M.Lodsun, N.X.Polyakovun, 

V.V.Baburovun şəhərsalma işlərində təklif etdikləri kimi, ya mərkəzin periferiyasında, ya da piyada 

platformasının aşağı səviyyəsində nəzərdə tutulur. Avtodayanacaqları, 1960-cı illərdə L.Kiblin 

60min nəfərlik ―nümunəvi‖ şəhər layihəsində olduğu kimi, dağınıq şəkildə mərkəz tikintisinin 

içərisində, xüsusi həyətlərdə yerləşdirmək mümkündür.  

Kompakt piyada mərkəzlərinin ümumi cəhəti – onların həcmi-məkan birliyi, mürəkkəb 

olmayan planlaşdırılma konfiqurasiyası və tamaşaçı tərəfindən qavranılmasının eyni vaxtda həm 

daxildən, həm də xaricdən mümkün olmasıdır.  

Xətti mərkəzin ən sadə modelini – şəhərin və ya rayonun, mağazaları, mədəni-tamaşa və 

inzibati idarələri olan baş küçəsi təqdim edə bilər. Burada piyada məkanları küçənin işlək hissəsi 

boyunca genişləndirilmiş səkilərlə və bulvarlarla təqdim edilə bilər. Nəqliyyat magistralının 

birtərəfli yerləşdirilməsi və piyada hərəkətinin ondan izolyasiyası halında, bu mərkəzin bilavasitə su 

hövzələrinə və ya yaşıl massivlərə bitişik olması mümkündür, bu prinsipin nümunəsi 

İ.A.Pokrovskinin, İ.E.Rojinin layihəsi əsasında Zelenoqraddakı mərkəzdə həll edilmişdi.  

Xətti mərkəz - birtərəfli hərəkəti olan iki yolun arasındakı məsafə 100-150m-dən çox deyilsə, 

onların arasında yerləşdirilə bilər. Belə ada üsulu rahat nəqliyyat xidmətini və piyada hərəkətini 

dayanacaq məntəqələrinə yaxın olmasını təmin edir. Bakıda belə mərkəzə misal olaraq vağzalyanı 

meydanla, Fizuli meydanı arasında yeni yaradılmış bulvarı göstərmək olar.  

Mərkəzin xətti forması məkanların anfilad quruluşuna, yer səthinin terraslaşdırılmasına və 

piyada keçidlərinin, mal yüklənməsi üçün keçidlərin, avtodayanacaqların, nəqliyyat açılışlarının yer 

altında yerləşdirilməsinə imkan yaradır.  

Çox uzun mərkəz-esplanadalarda və ərazicə geniş düyün-mərkəzlərdə nəqliyyat xidməti nəzər-

də tutulur. Həmçinin, ticarət və başqa ―standart‖ xidmət növlərinin təkrarlanması məqsədəuyğun-

dur, bu halda həmin obyektlərə, yaxın rayonların yaşayış tikintilərindən rahat piyada hərəkətinin 

mümkünlüyünü də təmin etmək lazımdır. Bununla yanaşı, daha nadir hallarda gedilən ictimai-xidmət ob-

yektləri xətti mərkəzin ortalarında yerləşdirilir. Şəhər mərkəzinin funksional zonalarının bu şəkildə təkrar-

lanması - 1960-cı illərdə 100min sakini olan eksperimental ingilis şəhər –peyki üçün təklif olunurdu.  

Mərkəzin piyada zonalarının izolyasiyası məsələsi, onun bütün elementlərinin yaxşı çatabilmə 

imkanları olduqda planın ―xətti-budaqlanmış‖ forması əsasında həll edilə bilər. Belə layihə həllərinə 

misal olaraq J.Kandilisin, Ş.Vudsun və b. mərkəz layihələri ola bilər. 

Dünyanın bir çox iri şəhərlərinin inkişaf təcrübəsi göstərir ki, şəhərin böyüməsi ilə ictimai 

mərkəzin strukturu bir sıra qarşılıqlı əlaqəli ictimai kompleksləri, meydanları, küçələri, yaşıllıq 

sahələrini daxil edərək mürəkkəbləşir. Nəhəng şəhərin mərkəz sistemi - mərkəzin nüvəsi və inkişaf 

etmiş müxtəlif funksiyalı inzibati-ictimai komplekslər şəbəkəsi ilə təqdim edilir. Bir sıra hallarda 



Memarlıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
64 

şəhər mərkəzinin bəzi elementlərinin (ticarət, tamaşa, idman, tibb və b.) məskənlərarası xidmət 

funksiyalarının təmin olunması məqsədilə şəhər sərhədinə çıxarılır. Mərkəzlərin belə həll edilməsi 

çox iri şəhərlər –iri aqlomerasiya mərkəzləri üçün xarakterikdir. Bakı şəhəri şəraitində buna misal 

olaraq Qaradağ rayonuna iri ticarət mərkəzinin çıxarılmasını və ya şəhərin periferiyasında 

avtomobil satışı mərkəzinin yerləşdirilməsini göstərmək olar. 

Çox iri şəhərin mərkəzi rayonunun planlaşdırılma strukturu və mərkəzin ―özəyi‖ – inzibati-

ictimai funksiyaların, yaşayış və gündəlik xidmət funksiyalarının mürəkkəb məkan uyğunlaşması və 

qarışmasını təqdim edir. Bu, bir qayda olaraq, funksional strukturu eynicinsli olmayan zonanın 

yaranmasıdır. Daha intensiv mənimsənilmiş mərkəzi ərazilər demək olar ki, tamamilə inzibati-

ictimai funksiyalarla məşğuldur. Mərkəzi rayonunun periferiyası istiqamətində bu funksiyalar, 

əsasən, nəqliyyat magistrallarının boyunca cəmlənərək və ayrı-ayrı yerlərdə yaşayış sahələrini 

saxlayaraq başqa funksiyalarla qarışır. Belə vəziyyət Bakı üçün də xarakterikdir. Bakı şəraitində 

mərkəzin təşkilinin vacib məsələləri aşağıdakılardır:  

- mərkəzin ümumşəhər funksiyalarının və onun ərzisində saxlanılan yaşayış funksiyalarının 

məkan təşkilinin nizama salınması və differensasiyası; 

- mərkəz ərazisinin mənimsənilməsinin intensivləşdirilməsi;  

- nəqliyyat və piyada sistemlərinin nizama salınması; 

- tarixən yaranmış olan şəhər mühitinin qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə olunması, 

eləcə də əhalinin əməyin qoyulduğu yerlərə, ictimai mərkəzlərə, istirahət yerlərinə ortimal 

çatabilmənin mümkünlüyü (məkan və zaman içində) təmin olunmaqla əmək, məişət və istirahətin 

daha əlverişli şəraitinin yaradılması; 

- Bakının respublikanın mərkəzi kimi, idarəetmə, elm və mədəniyyətin mərkəzi kimi 

fəaliyyətinin təmin olunması məqsədilə ictimai mərkəzlərin inkişaf etdirilməsi və abadlaşdırılması.  

Bakı şəhərində şəhər mərkəzlərini təşkil edən binalar müxtəlif funksiyalar yerinə yetirir. Hər 

bir iri mərkəz – müxtəlif hərəkət axınları olan (tranzit və məqsədli, yük və sərnişin, fərdi və kütləvi, 

avtomobil və piyada) nəqliyyat qovşağını əmələ gətirir. Məsələn, Azadlıq meydanındakı və Milli 

Dram Teatrının önündəki meydanın nəqliyyat qovşağı və s. Bu ərazilərin məkan həllinin əsasında 

bir-birinə mane ola bilən hərəkət axınlarının ayrılmasını nəzərə alan dəqiq funksional sxem 

olmalıdır. [1.səh. 117-118]  

Nəqliyyat şəbəkəsi məsələsi ümumşəhər mərkəzləri və hətta rayon mərkəzləri üçün çox vacib-

dir, belə ki, onlar üçün hərəkətin yüksək intensivliyi xarakterikdir. Bakı şəhərində son illərdə avto-

mobil nəqliyyatının inkişafı hərəkətin təşkili sahəsində tələblərin kəskin böyüməsinə gətirib çıxartdı.  

Son illərdə Bakı şəhərində yaşayış tikintisi tiplərinin vaxtından çox əvvəl prinsipial dəyişiklik-

lərinə gətirib çıxaran ―sosial tikintinin miqyaslarının‖ artması səbəbindən mərkəzlərin yeni modellə-

rinin reallaşması mümkün olmuşdur. Çoxlu sayda əmanətçilərin vəsaiti hesabına kiçik sahələrdə 

ayrı-ayrı binaların tikintisi yolu ilə ənənəvi şəkildə formalaşan mərkəzin əvəzinə, geniş ərazilərdə 

bir təşkilatın maliyyələşdirilməsi ilə öz aralarında bir-biri ilə əlaqələndirilən müxtəlif funksiyalı ob-

yektlərin kompleksi yaradılır. Bu – müasir həllolunma prinsipi mərkəzi nəqliyyat qurğuları sistemi-

lə, mal bazası ilə, anbarlarla və s. təhciz etməyə imkan verir. Eyni zamanda belə model memarlıq 

kompozisiyası üçün yeni, maraqlı imkanlar açır. Məsələn, Dəniz vağzalı rayonunda yeni işgüzar 

mərkəz. [3.səh. 47-48].  

Lakin ayrı-ayrı təşkilatların vəsaiti hesabına qaldırılan binalardan əmələ gələn yeni mərkəzlərdə 

qənaətbəxş nəticələrin əldə edilməsinin şərti – bütün sahələrin bir vahiddə birləşdirilməsi və bütün 

ərazi üçün vahid infrastrukturun layihələndirilməsidir. Bu, şəhərlərin indiki mərkəzi rayonlarının 

rekonstruksiyası və artıq tikilmiş ərazilərdə mərkəzlərin yaradılması zamanı xüsusilə vacibdir.  
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Şəhər mərkəzlərinin layihələndirilməsinin vacib məsələlərindən biri – mərkəzlərin piyadalara 

qaytarılmasıdır. Avtomobillərin hökmranlığı - insanları sıxışdırıb ensiz səkilərə çıxarmış, işlənmiş 

qazlarla çirklənmiş hava ilə nəfəs almaq məcburiyyətində buraxmış, sürətli avtomobil yollarını ke-

çərkən təhlükə ilə qarşı-qarşıya qoymuşdur. Piyada hərəkətinin avtomobil hərəkətindən ayrılması 

vəziyyəti dəyişdirir və eyni zamanda, bu sahədə qarşıya yeni məsələlər qoyur. Şəhərsalma planları 

işlənib hazırlanarkən piyada hərəkətinin hesablanma nöqtələrindən biri sayıb, onun əhəmiyyətini 

uyğun şəkildə qaldırmaq lazımdır. Baş piyada trassları iri və kiçik memarlıq formalarının, yaşıllıq-

ların və başqa şəhər elementlərinin rəngarəngliyinin arasında yerləşdirilməlidir. Piyadalar üçün gün-

düz və gecə saatlarında onların diqqətini çəkəcək maraqlı şəhər mənzərələri yaratmaq lazımdır. 

Hətta, əgər piyada yolları inzibati binaların arasından keçirsə, piyada hərəkətinin boyunca mağaza 

vitrinləri, restoran və başqa xidmət obyektləri ilə yerləşdirilməlidir. Bakı şəraitində Nizami küçəsin-

də və Azərbaycan kinoteatrı rayonunda piyada hərəkətinin həll olunması uğurlu sayıla bilər.  

Şəhər mərkəzləri – ictimai həyatın və ifadəli memarlıq obyektlərinin mərkəzidir. Hətta böyük 

olmayan mərkəzlər binalar kompleksi və onların yaratdığı məkanlar kimi baxılır. Özünün fərdi xarakte-

rinə görə mərkəzlər yaşayış tikintisi ilə istənilən kontrastı yarada bilər. Onların kompozisiyası ətraf əra-

zilərlə, eləcə də, nəqliyyat magistralları və onlara aparan piyada trassları ilə sıx bağlı olmalıdır. 

[2.səh. 92-93].  

Mərkəzin yerləşdiyi yeri, buradakı tikililərin yüksəkliyini artıraraq və ya onun qonşuluğunda 

yüksək mərtəbəli yaşayış evləri yerləşdirərək vurğulamaq olar. Şəhər mərkəzləri müxtəlif ölçülü və müx-

təlif təyinatlı vahidlərə bölünmüş şəhər strukturunun qavranılmasını asanlaşdırır. Onlar şəhər həyatının 

ritmini tutmağa imkan verir, eləcə də onun kompozisiyasının vacib elementi kimi xidmət göstərir.  

Bakı şəhərində körfəzin butun sahilləri şəhərin mərkəzi zonasıdır. Bütün şəhərin planlaşdırılma 

dayağı olmalıdır. Dəniz akvatoriyasının azsulu (dayaz) sahillərini dəniz dibi qumunun tənzimlən-

məsi yolu ilə mənimsəmək və dənizsahili parkın gələcək inkişafı və təşkili üçün istifadə etmək la-

zımdır. Şəhərin dənizə - Bakı körfəzini qərbdən şərqə doğru bitirən şərq və qərb çıxışlarını (Şıxov 

burnu və Zığ burnu) şəhərin yaşıllaşdırılmış istirahət və çimərlik zonası kimi formalaşdırmaq lazımdır. 

Açar sözlər: mədəni-məişət xidmət, mərkəzlər sistemi, planlaşdırma struktur, rekonstruksiya, 

xətti mərkəz, piyada zona. 
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 И. Исбатов 
 

Анализ современного архитектурно-планировочного состояния общественных 

центров Баку и пути их обновления. 
 

Резюме 
 

Общественная жизнь города связана с формированием системы учреждений и центров культур-

но-бытового обслуживания. Структура общественных центров города зависит от его величины, адми-

нистративного значения, места в системе расселения, народнохозяйственного профиля. С ростом го-

рода пространственно развивается и усложняется структура общественных центров. 

 

Центр Баку являющийся административным центром Азербайджанской республики выполняет 

функции межселенного обслуживания и организуется с учетом тяготеющего к городу-центру 

населения. Наряду с главным общегородским центром, система центров Баку города включает 

специализированные центры общегородского и межселенного значения, центры планировочных 

районов, жилых районов и микрорайонов, центры в зонах труда и отдыха. 

По функциональному содержанию общественные центры Баку являются многофунциональными 

и специализированными. Многофункциональность характерна для всех центров, обеспечивающих 

комплексное обслуживание  

различных территориальных единиц города - планировочных и жилых районов, зон труда и 

отдыха. Наиболее многофункционален общегородской центр Баку. Наряду с этим в городе Баку 

формируются лечебно-оздоровительные, спортивные, учебные и другие специализированные центры.  

Ключевые слова: культурно-бытовое обслуживание, система центров, планировочная 

структура, реконструкция, линейный центр, пешеходная зона. 

 

I.Isbatov 
 

Analysis of the current state of the architectural and planning public centers of Baku and 

the way of their modernization. 
 

Summary 
 

The social life of the city is associated with the formation of institutions and centers of cultural and 

community service. The structure of the social centers of the city depends on its size, the administrative 

value place in the settlement system, an economic profile. The space develops with the growth of city and 

the structure of community centers complicates. 

The center of Baku, which is the administrative center of the Republic of Azerbaijan performs the 

functions of inter-settlement services and is organized with the gravitating of the city center population. 

Along with the main city center, the system of city center of Baku includes specialized centers, residential 

areas, places of work and rest. 

The functional content of Baku community centers is multifunctional and specialized. Versatility is 

common to all centers providing comprehensive service of different territorial units of the city - planning and 

residential areas, places of work and rest. The most multifunctional is center of Baku. At the same time there 

are therapeutic, sports, education and other centers formed in Baku. 

Keywords: cultural and consumer services, the system centers, planning structure, reconstruction, line 

center, the pedestrian zone. 
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УДК 726.2 

Т.Р. Абдулрагимова  

Aзербайджанский Архитектурно-Строительный Университет 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

ИСЛАМСКИХ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ АБШЕРОНА 
 

Исламские культовые здания и сооружения в Баку-Абшеронском регионе являются до-

минирующими строениями, определяющими важную роль в планировочной структуре само-

го города и селений Абшерона. Эти сооружения на территории Азербайджана и в том числе 

Абшероне строились с появлением здесь в VIII веке Ислама. С проникновением Ислама и ук-

реплением его позиций развернулось бурное строительство зданий мусульманской культо-

вой архитектуры. Однако, эти сооружения так же как медресе и мавзолеи, построенные с тех 

времен, почти не сохранились. 

При строительстве мечети в Баку-Абшеронском регионе применялись новые архитектур-

но-планировочные формы, строительные приемы, с особой тщательностью подбирались 

строительные конструкции и материалы, с большим мастерством осуществлялась декоратив-

ная обработка экстерьеров. На архитектурный облик мечети влияло множество факторов, 

среди которых особое место занимало архитектурное наследие Баку-Ширванской архитек-

турной школы, исторические и климатические факторы, наличие естественных строительных 

материалов, географические условия, окружающая среда, рельеф и т.д. 

Анализируя развитие строительства исламских культовых сооружений Баку-Абшеронс-

кого региона можно разделить на несколько периодов: первый период охватывает XIV-XV 

вв.; второй период XVII-XVIII вв.; третий период XIX-XX века. 

Мемориальные сооружения и мавзолеи, относящиеся к культовым сооружениям 

Азербайджана, имеют глубокое историческое прошлое, основа которого заложена нахчы-

ванской архитектурной школой. Мемориалы и мавзолеи дают возможность не только узнать 

имена отдельных исторических личностей, играющих определенную роль в развитии отрас-

лей культуры, духовенства, литературы и т.д., но и раскрыть архитектурное наследие тех 

времен и творческую деятельность архитекторов, оставляющих определенные подчерки в ар-

хитектурном оформлении этих сооружений. Абшеронские мавзолеи занимают особое место 

в архитектурном формообразовании и декоративном оформлении среди других истор-ичес-

ких памятников различных регионов Азербайджана. При этом камень-известняк являлся ос-

новным строительным материалом. Первый мавзолей, построенный в селении Бузовны дати-

руется 1306 годом, а последний построен в селении Балаханы в 1914 году. 

Существующие мавзолеи в селении Абшерона, в зависимости от их архитектурно-плани-

ровочной структуры, имеют различные типологические группы. В основном в их строительс-

тве использована обнаженная каменная кладка со скупыми декоративными элементами. 

В Баку-Абшеронском регионе градостроительная структура площади местности офор-

млялась следующим образом: в центре мехелле строилась мечеть и недалеко в первую оче-

редь возводились хамамы, бассейны, овданы, а затем торговые ряды караван-сараи и т.д. 

Мечети как основные строения, в отличие от других культовых сооружений существен-

но влияли на общий характер застройки и являлись значимыми не только для создания и 

формообразования общественных центров, но и для планировочного образования градо-

строительных узлов местности. 
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Первоначально под мечеть приспосабливались любые не исламские культовые сооруже-

ния. Приспособление существующих зданий ограничивалось по существу устройством мин-

бара, михраба, молельного зала для ориентации молящих в сторону Мекки. Таким образом, в 

Азербайджане сложился ранний тип мечети обладающий локальными особенностями как в 

организации внутреннего пространства, так и во внешнем архитектурном облике. Надо отме-

тить, что первая мечеть в Азербайджане была построена в Шемахе в 713 году и является са-

мой ранней мечетью в Закавказье после Дербентской. 

Архитектурная форма и композиция культовых зданий тесно связаны с функциональными 

и конструктивными требованиями, предъявляемыми к этим зданиям. Эти требования ярче себя 

показывают при подборе формы и декоративного оформления основного объемно-пространст-

венного элемента – купола, который является символом небес. Обычно конструкция купола в 

рассматриваемом регионе предусматривалась в виде полушара, опирающегося по всему пери-

метру на барабан. Кроме этой формы в селениях Абшерона существуют конические, а также на 

плане восьми и шестигранные купола. Окна, предусмотренные на поверхности в особенности на 

опоясывающей части купола, дают возможность проникновению света в молельный зал и явля-

ются источником пропускающего света на внутреннюю декоративную отделку купола. 

Минарет, являющийся символом ислама и основным подчеркивающим элементом композиции 

мечети, своим богатым орнаментом должен был привлекать внимание окружающих. Иногда ми-

нареты в селениях Абшерона возводились на определенном расстоянии от мечети. Они своей вы-

сотой и величественностью являлись одним из самых активных доминантов окружающей среды.  

На территории Баку-Абшеронского региона в настоящее время насчитываются свыше 

80-ти мечетей с разными типологическими свойствами и архитектурно-композиционными 

формами. Они в отличие от других культовых сооружений Азербайджана, отличаются почти 

равномерным распределением на всех фасадах декоративной отделки. Однако, входная часть 

мечети выделялась привлекательным порталом различной формы с особой декоративной 

отделкой, подчеркивающей входную часть и вызывающая верующих мусульман на молитву. 

Часто на главном фасаде, на особом каменном фризе или прямо на обрамляющей поверхнос-

ти портала, с большим мастерством и высоким эстетическим оформлением предусматрива-

лись надписи из сур Корана. Мечети, построенные на Абшероне, оставаясь верными тради-

циям Баку-Абшеронской архитектурной школы, почти не повторяют архитектурные образы 

других зон Азербайджана и по своей форме они своеобразны. 

Ниже анализируются несколько мечетей региона с отличительными объемно-прос-

транственными решениями и архитектурно-композиционной внешностью. 

Со строительством мечети (1905 г.) Таза-пир открылась новая страница в развитии куль-

товых сооружений Баку-Абшеронского региона (арх.З.Б.Ахмедбеков). Занимая особое место 

в градостроительной структуре Баку, со своим удобным расположением на холме, велико-

лепным силуэтом и обозреваемостью со всех районов города, мечеть является самым круп-

ным культовым сооружением города (рис.1). В декоративном оформлении интерьеров и экс-

терьеров мечети были использованы характерные элементы исламской архитектуры. На 

главном фасаде четко выделяется трехарочный портик-эйван, (рис.2) подчеркивающий ос-

новной вход в мечеть, который поддерживается двумя минаретами, за которыми просматри-

вается 20-ти метровый купол, полностью перекрывающий молельный зал. Цельность эстети-

ческого восприятия всего объема мечети с куполом нарушена из-за сокращения высоты ми-

наретов со стороны губернской администрации города. 
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                        Рис.1 МечетьТаза-пир 

 

 
Рис. 2 Мечеть Таза-пир в г.Баку 

 

Окна мечети в основном обрамлены декоративно-профилированными арками, опираю-

щимися на полуколонны. Вся сложная завершающая часть мечети умело увязана над карниз-

ными зубчатыми декорированными элементами. Таза-пир своим могущественным и мону-

ментальным видом, декоративно-композиционным решением и, наконец, своим художест-

венным содержанием оставил глубокий след в строительстве новых мечетей Абшерона. 

На вершине построенных мечетей в начале ХХ века находится мечеть Мухтарова, 

построенная в 1909 году (арх.З.Б.Ахмедбеков) в селении Амирджаны (рис.3).  

 

                           

                       
   

Рис. 3. Мечеть Мухтарова в сел. Амирджан 
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Минареты и силуэт мечети, среди малоэтажной застройки селения, являются домини-

рующими элементами, просматривающиеся с далеких перспектив окружающей среды и от-

лично вписывающиеся в панораму местности. Основной объем мечети, охватывающий мо-

лельный зал, имеющий на плане форму квадрата, расширен обширным полуциркульным 

пространством. Здесь впервые в практике строительства мечетей дано двухэтажное место 

для молитвы женщин. В нижней части купола по периметру предусмотрены окна, пропускА-

ющие достаточно света для обозрения внутреннего пространства, насыщенного профилиро-

ванными своеобразной пластикой орнаментами. Все фасады мечети, обладающие равномер-

ным архитектурным обликом, по высоте пропорционально делятся на две части: первая от 

уровня земли до карниза купола и вторая от карниза до вершины купола. 

Двухъярусные минареты, построенные на углах мечети и выступающие за линии фасада 

высотой свыше 40 м, являются одним из самых высоких минаретов Азербайджана. 

Динамичность архитектурных форм, высокое качество строительных, а также декоративно-

отделочных работ являются особенностями этого уникального культового сооружения. 

Мечеть Ашурбекова в Баку была построена в 1912 году (арх.З.Ахмедбеков) на возвышенной 

кромке холма, послуживший пьедесталом и находится в поле зрения наблюдателя (рис.4).  

 

                   
 

                          Рис.4.Мечеть Ашурбекова в г.Баку  

 

 
Рис.5 Мечеть Ашурбекова в г.Баку 

 

Архитектурная композиция состоит из основного квадратного объема на плане молель-

ного зала с 12-ти метровым куполом, к которому примыкает двухэтажный объем женской 

половины мечети и портала с подковообразными пятиарочными арками, а также отдельно 

стоящим минаретом. Ассиметрично решенная композиция фасада весьма динамична и отли-

чается контрастом объемных восточных декоративных элементов архитектуры (рис.5). Кар-

низные элементы, не изменяя свои формы, в зависимости от объемной величины перекры-

ваемой части здания, были использованы в различных масштабах. Декоративно-архитектур-
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ные элементы и конструкции, особенно резьба по камню, выполнены на высочайшем про-

фессиональном уровне. 

Мечети, построенные на Абшероне, оставаясь верными традициям Баку-Абшеронской 

архитектурной школы, почти не повторяют архитектурные образы других зон Азербайджана, 

по своей форме они своеобразны и умело украшают своими силуэтами окружающую среду. 

Ключевые слова: культовое сооружение, мечеть, минарет, строительство, минбар, 

михраб, мавзолей 
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 T.R.Əbdülrəhimova  

 

AbĢeronda Ġslam dini tikililərin dekorativ bədii tərtibatının xüsusiyyətləri 

 

Xülasə 

 

Azərbaycanda və, o cümlədən Abşeronda VIII əsrdə İslamın qəbulu ilə əlaqədar müsəlman dini tikililər 

inşa edilməyə başlanmışdır. Bu tikintilərin bir qismi digər abidələr kimi məhv olaraq günümüzə qədər 

gəlməmişdir. Respublikamızın ərazisində inşa edilmiş ən qədim məscid bir neçə dəfə zəlzələ və yanğınlara 

məruz qalmış hal-hazırda fəaliyyət göstərən Şamaxıdakı Cümə məscididir. Məqalədə əsasən Bakı və 

Abşeronda inşa edilmiş məscid və mavzoleylərin həcmi-fəza kompozisiyaları və dekorativ bədii tərtibatı şərh 

edilmişdir. Burada mövcud olan dini tikililərin ucaldılmasının tarixi inkişafı bir neçə mərhələni əhatə etməkdədir. 

Məscidlərin həcmi-fəza kompozisiyasının formalaşmasında günbəz, minarə, giriş portalı və s. elementlərin rolu ilə 

yanaşı fasadların sadə, lakonik dekorativ tərtibatı açıqlanmışdır. Məqalənin sonunda Bakı-Abşeron regionunda öz 

memarlıqları ilə fərqlənən üç məscidin dekorativ bədii tərtibatı geniş şəkildə şərh edilmişdir. 

Açar sözlər: dini tikililər, məscid, minarət, tikinti, minbər, mehrab, türbə 
 

 

 
 

T.R.Əbdülrəhimova  

 

Decorative – artistic design features of Ġslamic religious buildings in Absheron 

 
SUMMARY 

 
With accepting Islam in Azerbaijan, including Absheron construction of Muslim religious buildings was 

started in 8
th
 century. Some of these buildings were collapsed as others. The oldest mosque in our Republic is 

Juma Mosque in Shamaxhi, currently operating and several times affected by the earthquake and the fire. 

Mainly the volume – spatial composition and decorative – artistic design of mosques and mausoleums in 

Baku and Absheron are explained in the article. Historical development of religious buildings involves 

several stages. The role of cupola, minaret, and entrance portal in the formation of volume – spatial 

composition of mosques as well as simple, laconic decorative design of facades were explained. At the end 
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of the article decorative – artistic design of three mosques distinguished by their architecture was thoroughly 

explained in the article.  

Key words: religious construction, mosque, minaret, building, pulpit, mehrab, mausoleum 
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ 

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

В формировании городской застройки одной из важнейших задач является решение ком-

позиционных вопросов и создание эстетически выразительного построения архитектурных 

объектов. Практической задачей правильно организованного композиционного решения 

городской застройки является пространственная ориентация в городе.  

Художественно-эстетические проблемы городской застройки и планировки и структур-

но-планировочная организация города тесно взаимосвязаны. Эта взаимосвязь предусматри-

вается архитектурно-композиционным аспектом городской застройки.  

Художественную структуру города формирует градостроительная композиция. Худо-

жественная структура города выражается двумя основными типами: взаимным размещением 

элементов в пространстве (пространственная ориентация, ритмичность построения, последо-

вательность и т.д.) и пластическим решением градостроительных ландшафтов (от пластики 

здания, земли, застройки – до пластики городского рельефа). [2, с. 97]  

Архитектурно-пространственная композиция городской застройки означает достижение 

его внутренней целостности. Достижение внутренней целостности города выражается в 

единстве эстетического, функционального и технического содержания городской застройки. 

Архитектурно-композиционные, эстетические, художественные вопросы городской застрой-

ки тесно взаимосвязаны с функциональной, экономической и другими проблемами урбаниза-

ции. Для человека традиционные понятия «здоровый, удобный и красивый город» слиты вое-

дино. Нельзя рассматривать отдельно понятия «структура» и «архитектурно-пространствен-

ная композиция» города. В качестве поучительного примера можно указать фундаменталь-

ную структурную концепцию функционального зонирования городской территории, форми-

рование которой в градостроительной теории и практике связано с периодом индустриализа-

ции, переустройством старых городов, этапом массового жилищного строительства на сво-

бодных территориях. При функциональном зонировании городской территории выявляются 

некоторые издержки и ограничения, накладывающиеся на композиционные поиски своеоб-

разия планировки и застройки. Эти поиски приходится вести в одном регистре, на обширных 

монофункциональных зонах – на селитебной, компонуя в них только жилые и немногие об-

щественные здания, на производственной – только одни промышленные сооружения и т.д. 

Более разнообразные архитектурно-композиционные решения раскрываются в интегриро-

ванных композициях города. Такие композиции города могут состоять из малых по размеру 

и более разнообразных функциональных зон, а также в интенсивном пространственном соче-

тании их между собой. Архитектурно-пространственная композиция городской застройки 

может быть своеобразным на основе контрастно-гармонического сочетания таких разных 

объектов, как многофункциональные комплексы, жилые, административные, научно-произ-

водственные, общественные здания. [3, с.115]  
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Структура города, определяющая его общее строение, взаимосвязи и расположение его 

частей, его отношения с окружающей средой, обычно слишком обширна для того, чтобы 

стать объектом единовременного непосредственного восприятия. И тем не менее у людей 

складывается представление о городе в целом, его общем характере и облике. В нашем 

сознании из черт, связывающихся с представлением о городе как единстве, формируется его 

обобщенная идеальная модель. [1, с.5] 

Архитектурная композиция, в свою очередь, влияет на панораму городской застройки, 

создавая своеобразный облик города. Так, правильно организованная по закономерностям 

архитектурной композиции городская застройка с учетом природно-ландшафтных условий 

местности, архитектуры, на которой оставляют отпечаток национальные особенности данно-

го региона и других факторов, формирует своеобразный, запоминающийся, выразительный 

образ города.  

Быстрый рост городов выдвинул в число важнейших проблему взаимоотношений приро-

ды и искусственной среды, той второй природы, которую создает вокруг себя человек. При-

родная и искусственная среда должны сосуществовать в неразрывном взаимодействии и ди-

намическом равновесии. Возможность снять противоречие природной и искусственной сре-

ды дает только прерывная структура поселения, в которой чередуются «сгустки» концентра-

ции и открытые пространства, где сохранена или восстановлена естественная природа. В 

непрерывной структуре современного города сама огромность разросшегося застроенного 

массива отделяет человека от природы. [1, с.206] От природно-ландшафтных условий мест-

ности должны исходить принципы размещения архитектурных ансамблей города. Водно-зе-

леные диаметры городов, возвышенные точки рельефа и бровки привлекают к себе важней-

шие архитектурные ансамбли города и формируют главные композиционные оси городского 

плана. [3, с.117] Архитектурным ансамблем является система зданий, сооружений и откры-

тых пространств, которая закономерно организована в соответствии с эстетическими ценнос-

тями, мировоззрением, потребностями общества и воплощает художественный образ. При 

формировании архитектурных ансамблей архитектура и градостроительство взаимосвязаны 

и градостроительство становится градостроительным исскуством. [2, с.91] В комплексах, в 

отличие от ансамблей отсутствует идейное содержание, художественная образность. Напри-

мер, жилые микрорайоны не обладают художественной образностью, несмотря на то, что 

имеют определенную эстетическую ценность и функциональную организацию. 

Помимо природно-климатических условий местности, композиционный замысел городс-

кой застройки определяется также функциональным построением плана города. Поэтому 

композиция также воспроизводит функциональное содержание планировочной структуры 

города. Важен учет сложившейся планировочной структуры и природно-ландшафтных фак-

торов, их подробный анализ для дальнейшего формирования архитектурной композиции го-

родской застройки. 

Пространственная взаимосвязь архитектурных ансамблей города выражается функцио-

нально, органически, а также физически, т.е. транспортными и пешеходными коммуникА-

циями. Это указывает на то, что архитектурная композиция городского плана во многом вы-

ражается также улично-дорожной сетью, ее каркасом в виде главных направлений и узлов, 

которая в характере своего начертания, помимо транспортных основ композиционного пос-

троения города, отражает еще природно-ландшафтные, историко-генетические, архитектур-

но-художественные, функциональные и инженерно-технологические основы. К примеру, ха-

рактерные сгущения магистральных и других улиц на городском плане проявляют располо-
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жение центральных районов города (функциональные и архитектурно-художественные осно-

вы), открытая гидрографическая сеть города, набережные рек, подчеркиваются параллельно 

идущими и плавно изгибающимися парными магистралями (природно-ландшафтные осно-

вы); выделяющиеся своеобразным внутренним единством фрагменты плана, зачастую, явля-

ются историческими этапами формирования (историко-генетические основы) и т.д. Все эти 

свойства рисунка улично-дорожной сети являются хорошей предпосылкой для изучения 

композиции города как основы архитектурно-пространственной композиции городской 

застройки. [3, с.117]  

Однако, период архитектурной деятельности, когда композиционный принцип города 

основывался на построении определенной сети улиц и площадей, остался в прошлом. 

Несмотря на то, что это важное композиционное средство, оно утрачивает главенствующую 

роль при стремительных темпах урбанизации. Ибо усложняется функциональное содержание 

градостроительного ансамбля, увеличивается масштаб города и его сооружений, всѐ более 

активно осваиваются подземные и наземные пространства города, появляются новые 

возможности и условия восприятия городской застройки.  

Важная особенность города состоит в том, что он является динамичным комплексом, 

находящимся в процессе непрерывных изменений. Подобно живому организму город пос-

тоянно меняется и обновляется в соответствии с развитием общества и его потребностями. 

Фактор времени входит в формирование эстетических свойств города. Связь времен во мно-

гом определяет его облик. Но эта связь направлена не к одному лишь прошлому, она устрем-

лена и к будущему. Перспектива развития определяет многое в сегодняшних решениях. С 

временем связано и восприятие человеком города в целом. Вся сложность системы города 

раскрывается в последовательном ознакомлении, в движении и во времени. Когда мы рас-

сматриваем эстетические проблемы города, фактор времени во многом определяет их СПе-

цифику, заставляя оторваться от канонических категорий «пространственных искусств», к 

которым по традиции относят архитектуру. [1, с.4]  

Архитектурно–композиционное формирование сложившейся городской застройки носит 

характер преемственной связи прошлого, настоящего и будущего. 

Эстетические свойства неотделимы от сложной совокупности свойств материальной 

среды города. Эстетическое не может быть оторвано от остальных сторон единого явления, 

равно как и без этой стороны не может быть полным анализ явления в целом. Поэтому, 

сосредоточивая внимание на эстетическом, мы не должны выпускать из виду целое.  

Для архитектора-градостроителя вопрос об эстетической значимости структуры города 

имеет практический смысл. Если мы подходим к городу как к единой системе, то весь 

комплекс его свойств, в том числе эстетических, должен заключаться в первом, самом общем 

замысле. Мнение, что структура города определяется лишь утилитарными требованиями, 

может породить серьезные, трудноисправимые ошибки. [1, с.12]  

Для восприятия пространственной структуры и возникновения целостного представле-

ния о ней особую значимость имеют определенные первичные элементы: место(центр), свя-

занное с какой-либо деятельностью, общением, ограниченное, имеющее конечную величину; 

направление(путь), имеющее линейную протяженность и связывающее центры; зона – часть 

пространства, объединенная общим качеством (жилая застройка, территория общественного 

комплекса, ландшафтно-рекреационная и др.); граница – линейный элемент, расчленяющий 

зоны (например, железнодорожное полотно или скоростная автомобильная дорога); 

ориентир – объемный элемент, служащий указателем направления. [2, с.99] Все эти элемен-

ты образуют основу ориентации в пространстве и основу композиции. 
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ġəhər tikililərinin məkan-memarlıq kompozisiyasının formalaĢması 
 

Xülasə 
 

Məqalədə şəhər tikililərinin məkan-memarlıq kompozisiyasının formalaşma prinsipləri, şəhərin bədii 

strukturuna baxılır. Şəhərin məkan kompozisiyasının formalaşmasında küçə-yol şəbəkəsinin, landşaft  

 

amilinin rolu qeyd edilmişdir. Şəhərin məkan-kompozisiya elementləri, həmçinin şəhərin estetik məzmunun 

rolu göstərilmişdir. 

Açar sözlər: məkan-memarlıq kompozisiyası, ansambl, şəhərin obrazı, təbii-landşaft amili, məkan 

strukturu. 

 

M.E.Tahirova  

Formation of architectural and spatial composition of the city building 
 

Summary 
 

In the article the principles of formation of architectural and spatial composition of the city building, art 

structure of the city are considered. The role of a natural and landscape factor, a street road network when 

forming spatial composition of the city are noted. Spatial and composite elements of the cities, and also a 

role of the esthetic maintenance of the city are shown. 

Key words: architectural and spatial composition, ensemble, image of the city, natural and landscape 

factor, spatial structure. 
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Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti  
 

BEYNƏLXALQ TURĠZM BĠZNESĠNĠN ĠQTĠSADĠ-MEMARLIQ MƏSƏLƏLƏRĠNĠN 

ĠNTEQRASĠYALI HƏLLĠ (AZƏRBAYCANIN ġĠMAL-QƏRB REGĠONU TĠMSALINDA) 

 

Doğma diyarımız Azərbaycan Şərq və Qərb mədəniyyətini özündə birləşdirən zəngin mədəni 

irsə malik bir ölkədir. Bu irs millətin kökünü, bünövrəsini təşkil edir və əsrlərdir ki, onu qoruyur. 

Yadelli işğalçılar, mənfur düşmənlər tərəfindən ardı–arası kəsilməyən hücumlara, işğal və istismar-

lara müqavimət, hətta işğalçıya öz mədəniyyətini qəbul etdirmək gücü də məhz buradan qaynaqla-
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nır. Azərbaycan əsrlərdir göz-bəbəyi kimi qoruyub saxladığı mədəni irsini bəşəri dəyərlərlə birləşdi-

rən dinamik inkişafa malikdir.  

Günü-gündən çiçəklənən ölkəmizdə həyata keçirilən mədəniyyət siyasəti ötən əsrin sonlarında 

öz müstəqilliyinə qovuşan gənc bir dövlətin –Azərbaycan Respublikasının ümumi siyasətinin tərkib 

hissəsini təşkil edir. Azərbaycanın inkişafını nəzərdə tutduğu və gələcəyə hesablanan böyük planlar 

qurduğu sahələrdən biri də, mədəniyyətin təbliği baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

turizmdir. Neft sektorundan qeyri–neft sektoruna keçid prosesinin sonunda ölkəyə ən böyük gəlir 

gətirən sahələrdən biri də məhz turizm olacaq. Bütün bunları nəzərə alsaq, bu inkişafın illər sonrakı 

nəticəsini təsəvvür etmək çətin deyil. Azərbaycan Respublikasının əcnəbi qonaqlarına təqdim edə-

cəyi çox böyük mədəni irs və turizm üçün əlverişli bölgələri var. Bütün ölkə ərazisində tətbiq edilən 

regionların inkişafı proqramının nəticələrinin uğuru göz qabağındadır. 

Azərbaycanın tarixi və memarlıq abidələri onun ümummədəni irsinin qırılmaz bir hissəsi olaraq 

özlərində onun ərazilərində yaşayan insanların mədəni və mənəvi həyat tərzini əks etdirmişlər. Bu 

gün də Azərbaycan ərazisində elə yerlər var ki, öz təbii, iqtisadi, sosial-ekoloji və şəhərsalma poten-

siallarına görə xüsusi məna kəsb edir. 

Bir çox cəhətdən (coğrafi, iqlim, xarici yollar əlaqəliyi, meşəliyi, suları, yaşayış məntəqələrinin 

qruplaşma xarakteri və regional məskunlaşma sisteminin təşkili) istirahət və turizm işinin təşkili 

üçün çox əlverişlidir. Məhz bu ərazilərdə unikal memarlıq və şəhərsalma mahiyyəti olan yaşayış 

məntəqələrində qədim memarlıq abidələrinin cəmlənməsi, və o məntəqələrin əhalisinin hələ orta 

əsrlərdə sənətkarlığa və incəsənətə (duluzçuluq, xalçaçılıq, zərgərlik, daş-kərpic döymələri və b) 

olan marağı turizm sahəsinin inkişafını tələb edir. Digər tərəfdən yararlı təbii şəraitin bunlara arxa 

olması turizmin Azərbaycanın öndə gedən və son zamanlar geniş inkişaf tapmış bir sahə kimi 

formalaşmasına yaxşı zəminlər yaradır. Onlardan biri köhnə və yeniliyi özündə təcəssüm etdirən 

Azərbaycanın şimali-qərb regionudur. Qruplaşma sistemi əsasında yaranan bu rayonun qədim 

məskunlaşma tarixi köku var (qədimkarvan yolları ilə əlaqəliyi). Bundan əlavə bu zonanın 

bənzərsiz təbii-iqlim şəraiti özünəməxsus ticarət və incəsənət istehsalı ətrafında formalaşan çoxsaylı 

kiçik yaşayış məntəqələri və memarlıq irsinin nümunələri olan məntəqələrin(Qafqaz Albaniyasının 

paytaxtı, Qəbələ, Şəki, Oğuz və b.) regiondakı abidələri imkan verir ki, onu müasir zamanda 

perspektivi olan bir beynəlxalq turizm mərkəzi kimi təqdim edək[3].  

Tarixə qısa ekskurs etsək görərik ki, bu regionun və onun yaşayış məntəqələrinin siyasi, 

ictimai, incəsənət, sosial və təsərrüfat sahələri hər bir mərhələdə fərqli səslənmiş və fəaliyyət baxı-

mından özlərini çoxfunksiyalı mərkəzlər (ticarət, ictimai, dini, inzibati, kənd təsərrüfatı və landşaft) 

kimi təsdiqləmişlər. Məsələn bu gün Şəki – qoruq şəhəri, Çuxur-Qəbələ - tətbiqi-incəsənət mərkəzi, 

Quba, Qusar, Qax – kənd təsərrüfatı, aqro-industrial və istirahət turizm ocaqlarının təmsilçiləridir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar bu regionun zəngin tarixi-mədəni irsinin və unikal təbii 

meşə milli parklarının nümayişi ilə dövlət tərəfindən onun ərazilərinin istifadə formasına münasibət 

dəyişmiş və diqqətə layiq görülmüşdür. İstər Respublika əhalisi, istərsə xaricdən gələn qonaqların 

diqqətini cəlb edən bu zona Azərbaycanın turizm sisteminin marşrutlarına daxil edilmiş və müxtəlif 

səviyyəli beynəlxalq tədbirlərin keçirilmə yeri kimi seçilmişdir. 

Bu səbəbdən, son illərdə bu zonada iqtisadi- rekreasiya sahələrinin canlanması təbii ki, iri miq-

yaslı şəhərsalma, memarlıq,nəqliyyat, landşaft layihələrinin hazırlanmasını tələb etmişdir. Konkret 

olaraq Şəki və Qəbələ şəhərləri əsas turizm sisteminin yükünün bir hissəsini öz üzərilərinə götürmüş, bu 

səbəbdəndə böyük rekonstruksiya işləri aparılmasına qol qoymuşlar. Hələlik bu regionun aparıcı yaşayış 

məntəqələri sayılan Şəki, Quba, Qəbələ şəhərlərinin rayonları ərazilərində yüksək səviyyəli avtomagistral-

lar çəkilmiş, onların ətrafında kiçik ticarət sərgilərinin təşkil edilməsi, istirahətçilər üçün funda-

mental tikililərlə yanaşı mövsümlü istirahət evlərinin-kotteclərin tikintisi müşahidə olunur.[5] 
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Məsələn, Şəki şəhərində karvansaralar, yeni qonaq evləri, imarət tipli ailəvi istirahət üçün kot-

teclərin tikintisi, Quba və Qəbələdə yüksək servisi olan motel, otellərin tikintisi aparılır. Qəbələ və 

Şəki rayonları ərazisində olan təbii yarım qoruqların sahələrində bəzi abadlıq, mühəndis kommuni-

kasıya tədbirlərinin aparılması sayəsində ―Disneylend‖, Düymə, Qafqaz Rivə-Sayd, Marxal kimi 

parklar, otellər, əyləncə-istirahət mərkəzləri və digər kiçik istirahət kompleksləri fəaliyyət göstərir. 

Onlarla yanaşı bu rayonların hər birində Heydər parklarının salınması və Olimpiya idman komp-

lekslərinin tikintisi demək olar ki, təqdirəlayiq bir irəliləyişdir. Bu üzdən, bu regionun təbii sərvətlə-

rinin (qoz və şabalıd meşələri, saf çeşmələr silsiləsi, təbii və süni şəlalələr, təbii bulaqlar, mənzərəli 

panoram görkəmləri və bir çox memarlıq-incəsənət abidələrinin) olması və rasional istifadəsi hesab 

edirik ki, xarici ölkələrdən gələn turistlərin böyük rəğbətini qazanacaq. Tək bir Qəbələ rayonunda 

çay kənarında iri estradalı Yaşıl Teatr ərazisində hər il keçirilən beynəlxalq musiqi festivalının keçi-

rilməsi buna real sübutdur. Lakin bu sferanın dolğun təşkili və qoyulan sərmayələrdən böyük gəlir gö-

türmək üçün gərək bu sahəyə, yerli sənaye, tikinti, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və digər xidmət sahələri-

nin müəyyən istiqamətləri cəlb edilsin və xüsusi olaraq beynəlxalq turizm biznesinə yönüm alınsın[6]. 

Təkcə onu qeyd edə bilərik ki, bir çox ölkələrin (o cümlədən çay, dəniz, göl kənarında olan) 

iqtisadı gəlirinin 50-60%-i turizm sahəsindən əldə edilir, ona görə heç də təsadüfi deyil ki, 

Azərbaycan dövləti ―qeyri neft sahələri‖ndən biri olan idman və turizm sahəsinin inkişafına xüsusi 

diqqət yetirir. Bu üzdən, müasir beynəlxalq turizm biznesinin lazımi səviyyədə reallaşdırılması 

üçün gərək onun iqtisadi və memarlıq problemləri həlli inteqrativ forma daşısın, yəni sərmayə-

iqtisadi dirçəliş, mütləq öz nəticəsini maddı memarlıq, abadlıq tikintisində tapsın ki, həm yerli əhali, 

həm də xarici turistlərin müvəqqəti yaşayışı üçün arzulanan komfortlu şərait yaransın[8]. 

Ona görə də təsdiq etmək olar ki, əgər iqtisadiyyat turizm sisteminin formalaşma stimulu, həyat 

verən bazasıdırsa, onda memarlıq onun maddı güzgüsüdür, onun görkəminin vizual məzmunudur. 

Bunun bir fakt kimi qeyd edilməsinin səbəbi budur ki, əgər memarlıq obyektlərini zənginləşdirən 

amil tikililəri əhatə edən meşə yaşıllıqları və güllüklərdirsə, turizmin aparıcı inkişafını təmin edən 

isə iqtisadiyyatdır.Buna şərait yaradan bu regionun yaşayış məntəqələrinin həyat fəaliyyətinin daxili 

bir özək potensialıdır. Bu azad iş qüvvəsi, xidmət üçün kənd təsərrüfat malları, yerli sənətkarlığın 

tətbiq sahələri, nəqliyyat və kommunikasıyalardan istifadə imkanları və ən nəhayət yaşayış 

məntəqələrinin artıq mövcud olan, istirahətə yararlı az mərtəbəli yaşayış fondudur.[5] 

Beynəlxalq turizm ocaqlarından səmərəli istifadə olunması üçün tək tikintinin xidməti 

təşkilində təbii şəraitin olması kifayət etmir. Bu, bütün dünyada artıq özünü çoxdan təsdiqləmiş 

marketinq və onun reallaşmasına zəmanət verən menecment kimi təşkil formalaşdırılmasıdır. Bu 

turizm sistem şəbəkəsini təşkil edən iqtisadi cəhətdən dəyərləndirən və bazara çıxardılmasına imkan 

yaradan çoxsahəli bir şəbəkədir. Belə şəbəkə özünün dayanaqlı tikintiləri olan turizm kompleksləri, 

mövsümlü mobil istirahət-turizm mərkəzləri və kənd-qəsəbələrin yerli yaşayış fondu hesabına təşkil 

edilən bir istirahət sistemidir. 

 Beynəlxalq turizm sisteminin müxtəlif ölkələrlə əlaqələndirilməsinin əsas meyarı – ölkəyə gə-

lən turistlərin sayının müəyyən edilib tənzimlənməsidir. Bu yolda müxtəlif internet vasitələrindən, 

turist axınlarının əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsindən, seçimlərin müəyyənləşdirilməsindən, 

təbiət formalarının fərqliliyindən, turizm marşrutlarının istirahət və xidmətin dəyərindən asılı olaraq 

turizm biznesinin strukturu, qurulma xarakteri müəyyənləşdirilməlidir[7]. 

Ölkəmizin mövcud turizm potensialının səmərəli istifadə olunması məqsədilə turizm sahəsində 

planlaşdırılmış ardıcıl işlər görülməlidir. Yeni mədəni–turizm marşrutlarının yaradılması çərçivə-

sində layihələr hazırlanmalıdır.[5]  
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Qüvvədə olan "Azərbaycan Respublikasında Turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı"layihəsi 

turizm sahəsində çalışan kadrların maarifləndirilməsinə və turizmin müxtəlif növlərinin inkişafına 

təkan verməlidir. Dövlət Proqramı "Turizm haqqında" Qanunda, habelə, digər müvafiq normativ–

hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalara uyğun olaraq turizm sahəsində dövlət siyasətinin 

həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Ölkənin sosial–iqtisadi inkişafını təmin edən vasitələrdən biri 

kimi turizm sərvətlərindən səmərəli istifadə olunmasını, turizmin ölkə iqtisadiyyatının öncül 

istiqaməti kimi tanınmasının və bu sahənin səmərəliliyininartırılmasını təmin etmək Dövlət 

Proqramının əsas məqsədlərindən olmalıdir [5]. Turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və onların 

genişləndirilməsi məqsədilə geniş işlər görülməlidir. Turistlərin istirahəti, onların tələbatının 

ödənilməsi üçün zəruri olan xidmətlərin, ekskursiya və digər mədəni tədbirlərin çeşidinin genişlən-

dirilməsi və müasir standartlara uyğunlaşdırılması, sanatoriya–kurort sərvətlərinin öyrənilməsi və 

davamlı istismarı, mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin tikintisinin genişləndirilməsi, tu-

rizm marşrutlarının artırılması, turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi, prioritet turizm növü kimi mə-

dəni turizm, ekoloji turizm və kənd yaşıl turizmi sahəsində dövlət tənzimlənməsiningücləndirilməsi 

istiqamətində fəaliyyət davam etməlidir. Dövlətin sahibkarlığa yardım məqsədi ilə həyata keçirdiyi 

siyasət və yoxsulluğun azaldılması istiqamətində atılan addımlar da turizmin inkişafına təkan və 

dövlətin işsizliklə mübarizəsinə öz töhfəsini verməlidir. Turizmin inkişafında əsas vəzifələrdən biri 

də milli adət–ənənələri, Azərbaycan xalqının tarixi–mədəni irsini, ayrı–ayrı regionların və şəhərlə-

rin tarixini əks etdirən materialların nəşr etdirilməsi və yayılmasını, həmçinin, milli sənətkarlıq 

məhsullarının istehsalının və satışının genişləndirilməsini təşkil etməkdir. Azərbaycanı turizmin 

inkişafı üçün əlverişli şəraiti olan ölkə kimi dünyada tanıtmaq məqsədilə yeni Azərbaycan Turizm 

əmtəə nişanının (loqosunun) və turizm sahəsində olan Azərbaycan brendlərinin reklam–təbliğat və 

məlumat–sorğu fəaliyyətinin canlandırılması, beynəlxalq proqramlar çərçivəsində regional mədəni 

turizm marşrutlarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi və turizm inkişafı sahəsində beynəlxalq 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet istiqamətlərdən biri olmalıdır[3]. Turizmin əsas inkişaf 

istiqamətləri tam dəqiqliyi ilə müəyyənləşdirilməlidir. Fəaliyyət göstərən turizm obyektləri müasir 

tələblərə uyğun qurulmalıdır. Mehmanxana və ona bərabər tutulan yerləşdirmə obyektlərində yataq 

yerlərinin(çarpayıların) sayı təxminən150 min ədədə çatdırılmalıdır. Beynəlxalq və daxili bazarda 

ölkənin rəqabət qabiliyyətini artıra bilən turizm infrastrukturunu təkmilləşdirmək və turizm sənaye-

sini yaratmaq qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün əsas şərtlərdən biri olmalıdır. İlk növbədə 

ölkə turizm–rekreasiya zonalarının hüquqi statusunu müəyyən etmək, turizm zonalarının və turist 

marşrutlarının müəyyən olunmasını təmin etmək, turizm xidməti üzrə mütərəqqi üsulların və stan-

dartların hazırlanmasına və tətbiq edilməsinə nail olmaq, turizm sahəsində çalışan insanların peşə 

hazırlığı səviyyəsini artırmaq və turizm sahəsində zəngin təcrübəsi olan ölkələrlə kadr hazırlığı sa-

həsində beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək, turizm ehtiyatlarının qorunmasını təmin etmək və 

bu ehtiyatlardan istifadənin optimal yollarını tapmaq, maksimum səmərəliliyini artırmaq lazımdır. 

Turizm sektorunda görülən işlər XXI əsrdə dünyanın enerji təminatçısı kimi görünən ölkəmizi 

tezliklə həm də böyük mədəni irsə malik turizm ölkəsi kimi tanıtmalıdır[7]. 

Böyük təfəkkürə malik alimlərin fikrincə iqtisadi sərmayə qoyulan yerdə mütəşəkkil xidmət, 

abadlıq, maddı tikililər təşkilində mütləq müsbət nəticə alınacaq. Bu səbəbdən məqalədə iqtisadi 

səmərəliliyi təmin edən meyarlar dəyərləndirilərək qoyulan sərmayə ilə uzlaşdırılır və iqtisadi 

effektliyin təyin edilməsinin yolları üzə çıxardılır.[8] 

Beləliklə demək olar ki, Azərbaycanda beynəlxalq turizm sisteminin industriyasının bir gəlir 

gətirən biznes kimi fəaliyyəti üçün, bu sistemin özülünü təşkil edən iqtisadi baza, onun memarlıq və 

xidmət maddi təzahürü və sırf professional memarlıq-planlaşma fəaliyyəti fəallaşdırılmalıdır. 
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Birincinin ikinci amilə olan inteqrativ təsiri nəticəsində istənilən və arzu edilən istirahət və fəal 

turizm işini qurmaq olar. 

Açar sözlər:turizm biznesi, inteqrasiyalı həll, şəhərsalma potensialı, beynəlxalq turizm, 

iqtisadiyyat, marketinq, menecment. 

 

ƏDƏBĠYYAT 
 

1. Bayramov G. ―Turizm işi‖ Bakı 2003., ―Elm‖nəşriyyatı, səh.157 

2. Гусейнов Ф.М., Салманов А.А. Отдых на юге,  

Стройиздат, Баку 1993. Стр.187. 

3. Алиев И.И. Развитие отдыха в Азербайджане. Баку, 1986. Стр.164. 

4. Алиев И.И.Градостроительная организация курортно-рекреационных систем в 

Азербайджане. Элм, Баку, 1989. Стр.192. 

5. Ələskərov E.H., Hüseynov E.F., Hüseynova S.V., Qaçayev X.T. 

 ―Turizm mərkəzləri‖,―Memarlıq‖ və ―Şəhərsalma‖ ixtisasları üzrə ali təhsil müəssisələri üçün 

dərs vəsaiti,Bakı,2011. səh.187 

6. Гусейнов М.М.Курортные ресурсы Азербайджана. Баку,1969. səh.124 

 7. Зачиняев П.Н., Фалькович Н.С. География международного туризма. М.,1992. Стр.200. 

8. Нагиев Т.Н. Формирование системы культурно-бытогого обслуживание в курортно-

рекреационных зонах Азербайджана. Баку 2011. Стр.191. 
 

Дж.Г.Алиев, T.Г.Алиев 

 

Интегративное решение экономо-архитектурных задач международного  

туризма (на примере северо-западного региона Азербайджана) 
 

Резюме 
 

Организация системы международного туризма в Азербайджане имеет очень крепкую платфор-

му и поддерживается как руководством Азербайджанской Республики, так и системой 

ведомственных организаций имеющих непосредственное влияние на формирование этого бизнеса. 

В статье на основе изучения природно-экономических, градостроительных и социально-экологи-

ческих факторов северо-западного региона Азербайджана выявляются основные вопросыэкономики, 

организующие жизнедеятельность этой сферы, архитектуры воплошающие экономические идеи вкла-

дов в реальную, визуальную материализированную среду отдыха и развитие познавательного туризма. 

Ключевые слова: туристический бизнес, интегративное решение, градостроительный потенци-

ал,международный туризм, экономика, маркетинг, менеджмент.  
 

G.G. Aliyev, T.G.Aliyev 

Ġnteractive solution of economic-architectural problems of international tourism.  

( on the model of north-west region of Azerbaijan) 
 

Summary 
 

Organizing of international tourism system in Azerbaijan has a very strong platform and is 

supported both by the governing body of Azerbaijan republic and systems of departmental 

organizations having direct influence to the establishment of this business. 

 In the article the main issues of economics, forming life activity of this sphere – architecture 

which puts the economic ideas of deposits into visual materialized recreational surroundings and 

development of tourism are revealed on the bases of research of natural , economic, town planning 
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and socio-ecological factors of north-west region of Azerbaijan. 

Key words: touristic business, interactive solution, town planning potential, international 

tourism,economy, marketing, management.  
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Азербайджанский  Архитектурно-Строительный Университет 
 
 

СВОЕОБРАЗИЕ  И  НАСЛЕДИЕ  ШИРВАНО-АБШЕРОНСКОЙ   

АРХИТЕКТУРНОЙ  ШКОЛЫ 
 

В золотом фонде всемирного художественного наследия значиться немало произведений 

азербайджанского искусства. Широко известные наскальные «писаницы» Гобустана и зо-

оморфные сосуды из Мингечевира, «башенные» мавзолеи Нахчивана и Дворцовый Ансамбль 

Ширваншахов в Баку; произведения мастеров тебризской школы миниатюрной живописи; 

азербайджанские ковры, керамика и художественные изделия из металла и многие другие по-

добные произведения ясно говорят о многогранности творческих гениев народа, древности исто-

ков его культуры и жизненности еѐ издревле складывавшейся художественной традиции. [2, с.5 

В Азербайджане в средние века усилиями местных зодчих и специалистов своего дела 

всесторонне развивались и шли к становлению такие виды художественной культуры как ар-

хитектура и градостроительство, изобразительное, прикладное, декоративное и пластическое 

искусства, миниатюрная живопись и художественное ремесло, в дальнейшем сыгравшие 

значительную роль в дальнейшем развитии традиционной культуры народа. 

После распада империи «великих сельджуков» в Азербайджане сохранились два круп-

ных государства – государство Ширваншахов со столицей в Шамахы и временно в Баку и го-

сударство Ильдегизидов со столицей в Нахчиване, а затем в Тебризе. [3, с.373 

В центрах государств, различных по величине и значимости, велось интенсивное строи-

тельство, возникшее феодальной раздробленностью всей страны. Строились медресе, мече-

ти, караван-сараи, крытые рынки, бани. Их строительство продолжалось и в последующие 

времена, но архитектурно-строительные типы сооружений, выкристаллизовавшись в XII – начале 

XIII вв., разрабатывались в последующие эпохи соответственно изменившимся условиям строи-

тельства. Это стадия образования и подъѐма архитектурных школ, в первую очередь нахчиванской 

и ширванской, сыгравших значимую роль в азербайджанском зодчестве и еѐ развитии. [3, с.374 

В связи с большим расцветом городов и подъѐмом городской и художественной 

культуры страны здесь в X – XII вв. возникают разнообразные архитектурные школы – Аран, 

Нахчиван, Тебриз, Ширван и Абшерон. Эти архитектурные школы имели некоторое общес-

тилистическое родство. 

Для общего ознакомления, представления и различения своебразий этих архитектурных 

школ можно рассмотреть некоторые особенности создания и строительства их строений. 

Большая часть сооружений, созданная зодчими-специалистами, относящаяся к архитек-

турной школе Аран (Гянджа, Барда, Бейлаган; центральные части страны), была разгромлена 

во время немалоизвестного землетрясения в Гяндже (1139 г.) и в период монгольских напа-

дений (XIII в.). Если подробно рассмотреть три моста на реке Гянджа (XII в.), следы жилых 

зданий в Бейлагане, бани и т.п., то можно определить, что они создают ясное представление 

о стилистических особенностях архитектурной школы Аран.  
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Архитектурные памятники школы Нахчивана (юго-запад страны) отличаются использо-

ванием на сооружениях композиций из орнаментов, выполненных из крашенного глазуро-

ванного кирпича. Стилевые особенности этой школы нашли отражение в пропорциональных 

(соразмерных), богатых декором куполообразных храмах и других строениях.  

Самым образцовым памятникам Тебризской (юг, юго-восток страны) школы свойствен-

ны торжественность архитектурных строений, изобилие декоров. 

Архитектурные памятники Шамахы, Баку и Абшерона группировались так называемой 

ширвано-абшеронской архитектурной школой.  

Наконец, сооружения, относящиеся к школе Ширван-Абшерон (Дербент, Шамахы, Баку, 

Абшерон; север, северо-восток страны; зародилась примерно в VIII-IX вв., переживала рас-

цвет в XI-XV вв.), отличаются скромными архитектурными решениями и украшением деко-

ративной резьбой. Ширвано-Абшеронские архитектурные памятники содержат в себе крат-

кость в объѐмно-пространственных решениях, каменные конструкции и растительный орна-

мент, высеченный на камне. Наилучшие образцы этой школы – Минарет Сыныггала в Баку 

(XII в.), Мардакянские башни (Круглая башня – XIII и Квадратная башня XIV вв.), Нарда-

ранская башня (XIV в.), Башня в Рамана (XIV в.), Девичья башня (XII в.), Ансамбль Дворца 

Ширваншахов (XII-XVII вв.) и сама великолепная историческая крепость Ичери-Шехер (VI-

XIX вв.), а также мн.др.    

Основным центром ширвано-абшеронской архитектурной школы, вероятно, был город 

Шамахы (также столица Государства Ширваншахов). Но из-за частых землетрясений и заво-

евательских нападений не раз разрушалась, и поэтому, в городе почти не осталось старых и 

исторических построек. [4, с.109 

Сохранившиеся в городе Баку архитектурные и градостроительные памятники дают яс-

ное представление об эволюции ширвано-абшеронской архитектурной школы, возникшей в 

северных областях средневекового Азербайджана, и позволяют также выявить жизненность 

издревле складывавшихся местных художественных и строительных традиций. [1, с.4 

Ширвано-абшеронская группа памятников, как принято, отдаѐт чувство полновесности 

громоздких архитектурных форм, умеренно содержащих узорные элементы. Точные очерта-

ния и общая выразительность архитектурных объѐмов устанавливают художественно-образ-

ный уклад этих сооружений. В сравнении с ними архитектурные памятники нахчиванской 

группы отличаются изощренностью образа, гармоничного в сопоставлении с монументаль-

ностью общего решения и изобилием живописных элементов. [4, с.108 

Определенные социально-историческими и природно-географическими обстоятельства-

ми разные архитектурные школы накладывали свой отпечаток на художественный образ соо-

ружений и структуру городов.  

В многовековой истории ширванской архитектурной школы и во всем строительстве 

Ширвана большое место занимает исторический опыт обработки строительного камня. В 

Шемахинском районе этнографически изучались производственные процессы (добыча, тес-

ка, резьба) и производственные инструменты. Были определены также особенности исполь-

зования каменных карьеров Хилэ, Беюк, Чил, Пирахамиш, Тава кишлагы, Келахана, Чил 

даш, Гурбанлы, Бекле, Удуллу, Екахана, Мараза, Джамджамлы, где добывали камни нескол-

ьких видов. Камни каждого карьера имели свои особенности. Так, колонны делали только из 

камня карьера Сюнди (Пирахамиш), камни Келаханского карьера шли, в основном, на кладку 

жилых и хозяйственных строений. Каменные плиты добывались в карьере Тава кишлагы. От-

личные камни для надгробных памятников вырабатывались на карьере Сюнди. 
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Применялись разные способы тѐски строительного камня, зависимо от назначения (клад-

ка стен, орнаметация, сооружение колонн). Местные мастера тесали камни (для кладки) трѐх 

видов: рядовые (лай дашы), треугольные (гюше дашы) и вертикальные – антисейсмические 

(баглама, дюбенди). [5, с.292-294 

Камень-известняк являлся преимущественным строительным материалом на Абшероне в XII 

веке. Он обладал декоративными свойствами, которые способствовали большим возможностям 

применения; также он отлично подходил для резьбы и на этот план использовались мелкозернис-

тые абшеронские известняки от светло-охристого до почти белого и/или зеленовато-голубого цве-

тов, зависимо от месторождений. Этими возможностями умело пользовались ширванские мастера.  

Изучение пород камня, каменных кладок, техники его обработки, оставшихся на камнях 

следов от приспособлений для перевозки, подъема и укладки, дает исследователю ряд 

ценных сведений для определения эпохи постройки (иногда с большой точностью) и, в то же 

время прекрасно характеризует условия производства.  

Известь также являлась существенным вяжущим строительным материалом в растворах 

при строительстве абшеронских сооружений. Еѐ применяли в сочетании с камнем, т.е. в ка-

менной кладке, и притом так, что при выпадании камней наружной облицовки, внутренняя 

забутовка в виде известкового бетона продолжала прочно стоять. [5, с.191-192 

Интереснейшим из своебразий ширвано-абшеронской архитектурной школы является 

единство художественного образа архитектурных строений, складывающаяся, в основном, 

чертами и структурой кладки, причѐм преимущественно каменной, имеющей различные от-

тенки цвета. Применяемый в строительстве камень (чаще всего местный камень-известняк), 

выполнялся в разных вариациях – элементах, узорах, декорах, рельефных формах и т.п., что 

создавало выразительную и прекрасную игру светотени. Безусловно имеется ряд значитель-

ных особенностей строительства сооружений данной архитектурной школы. 

Некоторые из образцов архитектурных школ, чаще всего это ширвано-абшеронские соо-

ружения, являются также историко-архитектурными заповедниками и в них соблюдается ох-

ранный режим, обеспечиваемый и контролируемый государством. Следует отметить, что па-

мятники – Крепостной город Ичери-Шехер с Ансамблем Дворца Ширваншахов и Девичьей 

Башней, а также Гобустанский Государственный исторический и художественный заповед-

ник (культурный ландшафт с наскальными рисунками)  в 2000 и 2007 годах, соответственно, 

занесены в список Всемирного наследия  «ЮНЕСКО» (от Азербайджанской Республики). 

Кроме того, имеется ряд исторически ценных природных и культурных объектов страны, 

включая архитектурные памятники, представленных правительством Азербайджана в кАчес-

тве кандидатов на занесение в этот же список «ЮНЕСКО».  

В результате большого подъѐма городской и художественной культур и социально-эко-

номического состояния страны завершается процессия установления местных художествен-

ных ценностей, сложения региональных архитектурно-художественных школ, сыгравших су-

губо важную роль в развитии искусства Азербайджана. Подытоживается этап формирования 

ряда архитектурных типов, сравнительно широко распространенных в строительстве страны. 

На последующих стадиях архитектурного развития они послужили своего рода основой 

дальнейшей эволюции. [2, с.55-56 

В итоге, принимая во внимание вышеизложенное, наследие искусства, архитектуры и 

градостроительства Азербайджана представляет культурно-историческую ценность и важ-

ность, характеризующие общность традиций и обычаев, стилей и идей, знания и мышления 

их создателей. То есть это всѐ есть национальное богатство страны; оно должно сохраняться 
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и охраняться так, чтобы о нѐм имели ясное представление и его помнили всегда следующие 

поколения азербайджанской нации и народа. 

Ключевые слова:  подъѐм культуры, строительство, искусство, архитектура, архитектур-

ная школа, особенности, памятник, наследие. 
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A.E.Tahirova 
 

ġirvan-AbĢeron memarlıq məktəbinin özünəməxsusluğu və irsi 

 

Xülasə 

 

Bu  məqalədə Azərbaycanda orta əsrlərdə memarlıq-bədii məktəblərinin formalaşmasının şəraitləri və 

onların ölkənin şəhər və bədii mədəniyyətinin yüksəlişi ilə bağlılığı nəticəsində əmələ gəldikləri baxılır. 

Bundan əlavə, Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbinin inşaat üsulları və istifadə olunan materiallar, əsasən bü-

tün quruluşun bədii obrazında ifadə edilmiş əsas fərqləndirici xüsusiyyətlər araşdırılır. Tamamlanmada, Azər-

baycan xalqının memarlıq-şəhərsalma irsinin tarixən qurulmuş abidələrinin dəyəri və əhəmiyyəti qeyd edilir. 

Açar sözlər:  mədəniyyətin yüksəlişi, tikinti, incəsənət, memarlıq, memarlıq məktəbi, xüsusiyyətlər, abidə, irs. 
 

 

A.E.Tahirova 
 

Peculiarity and heritage of Shirvan-Absheron architectural school 

 

Summary 

 
Conditions of formation of architectural and art schools in Azerbaijan in the Middle Ages connected 

with big blossoming of city and art cultures of the country are considered in this article. Besides, their 

construction receptions and the applied materials, the main distinctive features expressed mainly in an artistic 

image of all structure are studied. In the end, the value and importance of historically developed monuments 

of architectural and town-planning heritage of the Azerbaijani people are noted. 

Key words:  raising of culture, construction, art, architecture, architectural school, features, monument, 

heritage. 
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ĠRANIN ĠSTĠ BÖLGƏLƏRĠNDƏ ĠSTĠFADƏ OLUNAN ġUADANIN MEMARLIQ VƏ 

KONSTRUKTĠV XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

GiriĢ 

İranın mədəniyyət tarixini araşdırarkən bu ölkədə yaşayan xalqın bacarıq və yaradıcılığını 

sübut edən maraqlı dəlillə raydın olur. Bir çox yenilikçi memarlıq elementlərinin və məkanlarının 

inkişafında əsas səbəblərdən biri İran ölkəsinin müxtəlif iqlim şəraiti və bəzi yerlərində əlverişsiz 

iqlim şəraitinə malik olması görünməkdədir. Şəhər və evlərin cəhətlənməsində, materialların və 

tikinti üsullarının məntiqi və düzgün seçilməsində təbii sərvətlərdən (torpaqresursları, külək, günəş 

və su) istifadə, külək və günəş enerjisindən düzgün yararlanma bu ölkə insanlarının düşüncə və 

ixtiraçılıq qabiliyyətləri ilə yaradılmış və bu torpaqların dəyərlərini və irsini təmsil edir. Müasir 

dövrümüzdə mövcüd olan şərait və beynəlxalq səviyyədə bərpa olunan enerjilərdən istifadə memar-

lığa yeni yanaşmalar yaratmışdır. Enerjilərdən qənaətli istifadə bizi milli dəyərlər tanınmasına yön-

ləndirməkdədir. Bu məqalədə əsas yeraltı otaqları olan Şuadan adlı məkanları İranın Dezful və 

Şüştər şəhərində bir əsas model kimi tanıtmaqla onun xüsusiyyətləri təsvir olunmuşdur. 

1. ġuadan haqqında məlumat 

İnsanlara komfort şəraiti yaratmaq qədim İran memar ustalarının əsas məqsədi olmuşdur. Bu 

məqsədə nail olmaq üçün onlar təbii amillərdən istifadə edərək və ətraf mühit ilə memarlığı 

uyğunlaşdıraraq böyük yeniliklərə nail olmuşlar. Buna İranın müxtəlif iqlim bölgələrinin memar-

lığında yenilikçi yollar ilə ekoloji şəraitin tənzimlənməsini göstərmək mümkündür. İranın cənubi-

qərb bölgəsində yerləşən Dezful və Şüştər şəhərlərində sərt isti iqlim şəraitini və dözülməz istiliyi 

nəzərə alaraq sakinlər üçün çox isti yay günlərində mülayim yaşayış mühiti yaratmaq məqsədilə 

yeraltında otaqlar tikilməsidir. 

2. ġüĢtər və Dezful Ģəhərlərinin iqlimi, coğrafi mövqeyi 

Şüştərvə Dezful İranın cənubi-qərb bölgəsində Xuzistan əyalətində yerləşən tarixi şəhərlərdir. 

Şüştər şəhərinin mərkəzindən Karun çayının keçməsi, Dezful şəhərinin isə Dez çayının sahilində 

yerləşməsi bu şəhərlərin xüsusi mikroiqlimə malik olmalarına səbəb olmuşdur. Bu şəhərlərdə isti və 

yarı-rütubətli iqlim şəraitinin olması, şəhər memarlığı və binaların formalarının isti – quru və isti - 

rütubətli iqlimdə olan bölgələrin binalarının formasına uyğun bir formada olmasına səbəb olmuşdur. 

Həmən şəhərlərdə bəzi yay günlərində hava temperaturunun kölgədə 55° C-dən çox olması 

müşahidə olunur. Temperatur və nisbi rütubətdən asılı olaraq, bu şəhərlərin memarlığı kompakt 

şəkildə həll edilərək kölgələnmədən və küləkdən bacarıqla istifadə edilmişdir. 

3. ġuadanın yerləĢmə xüsusiyyətləri 

Şuadan Şüştər və Dezful şəhərlərinin ənənəvi yaşayış evlərinin altında 15-25 metrə qədər dərin-

liyində yerləşən məkandır ki, onların bəziləri iki şəkildə olur. Birincinin dərinliyi yer səthindən 1-15 

metrə qədər, ikincinin dərinliyi isə yerin 25 metr dərinliyində inşa olumuşdur. Şuadanlar böyük və 

dərin otaqlardan ibarət olub, bəzən ona çatan yolun 55 pilləkanı olurdu. Şuadanın temperature yer 

səthinə görə qışda daha isti və yayda isə daha soyuqdur və onun temperature xarici havanın 

temperaturundan 15-20˚C fərqlidir. Şuadana giriş dəhlizləri bir-birindən fərqlidir. Beləki, onların 

bəzilərində dəhliz labirent tunellər kimi, digərlərində düz və bir başa pilləkənlərilə yer səthindən 
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Şuadana bağlanmışdır. Şuadanların tikintisində inşaat tikinti materiallarından istifadə edilməmiş və 

onlar əsasən yerin bərk qatlarını və qayaları dəlməklə aşağıya doğru keçilmişdir [2]. 

Şuadanların bir çoxu yeraltında bir-birinə bağlı olub nəticədə yeraltında birməhəllə kompozisi-

yası formalaşdırmışdır. Yeraltı dəhlizlər kompleksi Şüştər şəhərinin qədim evlərinin böyük hissəsini 

yeraltında birləşdirir. Karun çayında qonşu evlər Şuadanların vasitəsilə çaya bağlanır (şəkil1). 

Şuadan məkanlarından ən çox istifadə yayın isti günlərində olur. Beləki, şəhərin normal həyatilə 

yanaşı, başqa bir komfortlu həyat yerin dərinliyində olur. 

 

     
                   Şəkil1 : Şuadanların yeraltında bir-biriilə və çay ilə əlaqəsi 
 

Bakının yaxınlığında yerləşən Mərdəkan qəsəbəsində XIX əsrin sonunda bəzi zəngin adamların 

ucaltdıqları bağ evlərində, Şuadanı xatırladan quyular qazılmışdır. Bu quyuların bəzilərinin diametri 

3-4 metr, dərinlikləri isə 15-20 metrə çatır. Xüsusi comfort iqlimi ilə fərqlənən quyuların qazıntısı 

su səthinə qədər çatdırılmış və insanların oturması və dincəlmələri üçün suyun ətrafı daha da 

genişləndirilmişdir. Həmin quyuların divarları daşla hörülmüş, insanların aşağıya enmələri üçün 

metal pilləkənlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu quyulardan ən məşhuru Bakı milyonçusu Murtuza 

Muxtarovun bağ evində qazılan quyudur.  

Şüştər və Dezful şəhərlərinin binalarının sıx olması, kölgə və külək cərəyanı yaratmaq məqsə-

dilə şəhərsalma baxımından küçələrin dar olmasına baxmayaraq Şuadanın, yeraltı suların səviyyə-

sindən aşağı və torpağın sərt və uyğun olması səbəbindən tikilməsi bu şəhərlərdə yaşayan insanlar 

üçün münasib yaşayış şəraitinin yaradılmasında çox böyük rol oynayır. Şuadanın dərinliyi və ölçüsü 

aşağıda göstərilən amillərin təsiri altındaolmuşdur : 

 Məkan böyüklüyü; 

 Torpağın dayanıqlığı və cinsi; 

 Ev sahibinin maliyyə imkanları; 

 Ailə qonşuluğu və kommunikasiya. 

Şüştər və Dezful şəhərlərində Şuadanın yaranmasında ən önəmli amil yeraltı suların səviyyəsi-

nin aşağı və torpağın uyğun olmasıdır. 

4. ġuadanların tarixi və əsas elementləri 

Şuadanların tikintisinin tarixi haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Lakin Dezful şəhərinin ilkin 

formalaşmasının tarixi və bəzi qalan abidələrin Sasani dövrünə aid olması onun 1500 ildən çox 

tarixə malik olmasını göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, VII əsrdə şəhərdə ucaldılan Cümə 

məscidində şuadan mövcüddur. 

5. ġuadanı əmələ gətirən elementlər 

Şuadanı aşağıdakı elementlər təşkil edir : 

1- Pilləkən: pilləkənlər Şuadanı binaya birləşdirən element olub onların sayı dərinlikdən 

asılıdır. Pilləkənlərın eyvandan, otaqdan və ya binanın həyətindən Şuadanlarla bağlantı yaradır 

(Şəkil 2). Şuadanın pilləkənləri müxtəlif yollarla həyata keçirilirdi. Ev sahibinin maliyyə imkanı 

pilləkənlərin şəklinin formalaşmasına təsir edən amildir. Belə ki, düz, iki tərəfli və lentvari 

pilləkənləri ən çox istifadə olunan formalarıdır. 
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Şəkil 2: Şuadanda istifadə olunan pilləkən tipləri 

 

2- Səhn: Bütün Şuadanlarda səhn adlandırılan bir əsas məkan vardır. Səhn məkanı Şuadanda 

əsas gündəlik fəaliyyətlərin aparılma mərkəzi olub əlavə bölümlərlə əlaqəsi mövcüddur (Şəkil 3). 

Yuxarıda adları çəkilən şəhərlərdə torpağın möhkəmliyi yeri qazma imkanı yaratmışdır. 
 

 
Şəkil 3: Şuadanlarda əsas fəaliyyətlərin keçirildiyi məkan- səhn 

 

3- Tal: Üfüqi və dar kanallar olub. Yeraltında Şuadanlar arasında əlaqə saxlayır (şəkil4). Bu 

kanallar əlaqə yaratmaqdan başqa, yeraltında hava axınının hərəkətini yaradır. Bəzən bu kanallar bir 

neçə qonşu arasında əlaqələri təmin edir və ən son şuadan vasitəsilə çayın sahilinə döğru yol açılır. Tal 

bölümünün kənarlarında uzun gil küplər varki, onların içi su ilə doldurulur və hava axını istiqamətində 

yerləşdirilir. Hava axını bu küplər üzərindən keçdikdən sonra daha rütubətli hava və sərin cərəyan əmələ 

gəlir. Həmçinin bu küplərin içində ki su sakinlərin içməli sərinsu ehtiyacını da təmin etmiş olur. 

Nəticədə əmələ gələn soyuq kanallar tez xarab olan qidaları saxlamaq üçün də yaxşı bir mühitdir. 
 

 
Şəkil 4: Şuadanları bir-birilə əlaqələndirən tal kanalların görünüşü 

 

4- Dərize: Təxminən 1metr diametri olan silindrik şəklində dəlikdir ki, Şuadanın işıq təmini və 

şaquli ventilyasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu şaquli kanallar həmçinin sərin hava axınlarının 

Şuadandan evə köçürülməsinə də imkan verir. Bu kanallardan tikinti zamanı aşağıdan torpağın 

yuxarı qaldırılması üçün də istifadə edilmişdir. 
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Şəkil 5: Şuadanların ışığını və havalandırmasını təmin edən şaquli kanalların  

dəri zənin görünüşü 

 

Bu günə qədər ənənəvi irsin daimi olmasının gizli sirri, Şuadanın yerin altında yerləşməsi və bu 

yeraltı məkanın dizaynında İran memarlarının ağıllı texnikalarından istifadəsidir. Bu öz məzmununa 

görə İranda və dünyada unikal bir hal kimi qiymətləndirilməlidir. Təbiətdən qaynaqlanan bu 

ənənəvi memarlıq üsulu bu günun udulmuş və yeni texnologiyalar onun yerini almışdır. Ancaq 

bugün yeraltı təbii passiv enerjilərin istifadəsinə qənaət və davamlı memarlığın inkişafı beynəlxalq 

səviyyədə mühüm məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Enerji mənbələrini qorumaq, torpaq və ətraf 

mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq, yeraltı enerjilərin istehlakını azaltmaq, iqlim və təbii şəraitə 

uyğun memarlıq və şəhərsalma üzrə prinsipləri yaratmaq ən mühüm tədbirlərdən biri kimi qiymət-

ləndirilməlidir. Şuadan bu tələblərin ən gözəl nümünəsi olmaqla yalnız təbii amillərdən istifadə ilə 

heç bir enerji istehlak etmədən sakinlər üçün münasib bir yaşayış mühiti yaradır. Bu günki memar-

lıqda bu prinsipləri mümkün olan halda nəzərə almaq və həyata keçirmək böyük önəm daşıyır [4]. 

Açar sözlər: davamlı memarlıq, Şuadan, yeraltı otaqlar, ənənəvi memarlıq, mikro- iqlim. 
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H.Sh.Qazijahani 
 

Architectural and structural features of shuadan in hot regions of Iran 
 

Summary 
 

In reviewing the history and culture of Iran, skills and creativity of İranian people will be proved. One 

of the main reasons of development of many innovati ve architectural element sand spaces in Iran is being 

different climatic conditions and an un favorable climatic conditions in some partsof Iran. The Orientation of 

city and houses, correct choice of material sand construction methods, the using of natural resources (wind, 

sun and water) , correct use of wind catcher and solar energy and ideas like that in traditional buildings are 

represented ingenuity of Iranian people and a valuable heritage of this land. Nowadays, the importance of 
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using renewable energies at the international level, create a new approaches in field of architecture. 

Economical use of natural energies guide us to recognize our national values. In this article, underground 

rooms named shuadan in the city of Dezful and Shuster will be introduced and their features will be 

described. 

Keywords: sustainable architecture, shuadan, underground rooms, traditional architecture, micro-climate 

 

Х. Ш.Газиджахани 
 

Архитектурные и конструктивные особенности шуадана в жарких регионах Ирана 
 

Резюме 
 

Ясным свидетельством при рассмотрении истории и культуры Ирана, являются мастерство и 

творческие навыки иранского народа. Одной из основных причин развития инновационных 

архитектурных элементов в Иране являются неблагоприятные климатические условия в некоторых 

частях Ирана. Ориентация города и зданий, правильный выбор материалов и методов строительства с 

использованием природных ресурсов (ветер, солнце и вода), правильное использование ветровой и 

солнечной энергии, представленные в традиционных зданиях, являются свидетельством изобрета-

тельности иранского народа и ценным наследием этой земли. В наше время, важность использования 

возобновляемых источников энергии на международном уровне, создает новые подходы в области 

архитектуры. Экономное использование природных энергий ведет нас к признанию наших 

национальных ценностей. В этой статье представлены и описаны качестве базовой модели 

особенности подземных помещений, названных шуадан, находящихся в городах Дезфул и Шустер. 

Ключевые слова: устойчивая архитектура, шуадан, подземные помещения, традиционная 

архитектура, микроклимат. 
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MƏSCIDLƏRDƏ SĠMVOLĠK FORMALAR VƏ DĠZAYNLAR 
 

Məscidlər vizual gözəllik və simvolik formaların dərin inanclar ilə əlaqəsinin nümunəsidir. 

Model formalar və simvolik əlaqələr məscidlərin bütün bölümlərində və fasadlarda açıqca görünür. 

Əslində dini sənətlər və özəlliklə islami məscidlər ortaq  bir nöqtəyə malikdirlər və bu da onların 

simvolik aspektlərindən ibarətdir. Bütün bu sənət növlərində dünya həqiqətin kölgəsi və onun 

yüksək bir mərtəbəsidir. Buna görə də hər bir simvol dünya üzərində bir həqiqətə şamil olur. Buna 

görə də, simvollar görüntü mövqeyi qazanır və öz mövqeyindən enərək ülvi anlamları ifadə edirlər. 

Quranda mənəvi həqiqətlər sirr və işarə dili ilə ifadə edildiyi kimi məscidlərin memarlığında da 

naxışlar və gəc, kərpic işləmələri və kaşı işləmələri simvolik anlamlara və insanların gözəllik 

sevərlik hisslərinə əsasən seçilirlər. Məscidlərdə incəsənət xadimləri və dizaynerlər digər islam 

ölkələri memarlıqlarında olduğu kimi daxili və xarici hissə arasındakı zidiyyətlərə diqqət 

yetirmişlər. İnsan məscidə daxil olarkən daxili və xarici hissə arasında açıq fərq hiss edir. Bu 

vəziyyət məscidlərdə zirvəyə yüksəlir. İnsan məscidin daxili və xarici hissəsini gəzərkən əslində 

plüralizm ilə  panteizm arasında gəzməkdə olur. [6] 

Ənənəvi memarlıq , tapınaq memarlığı ümumiyyətcə və məscid memarlığı özəlliklə kainatın və 

ya insanın ülvi bölmələrinin bir təsviridir. İnsan vücudu ruhun yerləşdiyi bir tapınaqdır. Kainat isə 

həmin ruhun sonunda yerləşəcəyi yerdir. Məscid də tanrının evidir. Bu binada insan tanrının  
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olduğunu hiss etməli və Ruhun rəhmətindən faydalanmalıdır. Beləliklə məscidin memarlığı kainatın 

bir modeli və insanın ―Kəlimətullah‖ və ya ―Loqos‖ ilə qarşılaşdığı bir yerdir.  

Müqəddəs memarlığı məsciddən hər bir inşaat bölümünə və sonunda isə şəhərə yayan 

islamiyyətin ənənəvi memarlığı ilə tanışlıq insan, kainat və memarlıq ilə əlaqəni əks etdirir. ənənəvi 

baxışda insan və keyhan ―müqəddəs incəsənət‖-in məhsuludurlar. Əslində onların varlığı yəni 

insan, keyhan və müqəddəs memarlıq tamamilə tanrı ilə əlaqədədirlər. Halbuki, qnoseologiya və 

elm baxımından kosmologiya, antropologiya və ―incəsənət fəlsəfəsi‖ metafizika üsullarının 

müxtəlif sahələr üzrə funksiyalarını təşkil edirlər.[2]  

Ənənəvi islam memarlığını və ya ənənəvi memarlığın hər hansı bir formasını tanımaq üçün 

memarlığın ümumi aspektlərinə, o cümlədən kainat aspektinə və fəzaya ənənəvi insanın baxışını 

müəyyənləşdirmək lazımdır. İslam memarlığında fəza heç bir zaman görüntüdən uzaq olmamışdır. 

Bu memarlıq fəzanın madilləşdirməsindən ibarət deyildir. Fəza ehtiva etdiyi görüntülər vasitəsilə 

izah edilir. Bir müqəddəs məkan öz ətrafına istiqamət verir. Müqəddəs Məkkə şəhəri göy və yeri 

birləşdirən istiqamət üzərində bir nöqtədir və nəticə etibarı ilə isə yerin mərkəzi olaraq, gündəlik 

namazların qılınmasını istiqamətləndirir. Namaz qılanlar gündə beş dəfə bu müqəddəs nöqtəyə 

doğru istiqamətlənirlər. məscidin yaranma səbəbini təşkil edən mərasim fəzanı istiqamətləndirmək 

ilə yanaşı şəhərlərin də istiqamətlənməsində böyük rol oynayır.  

Keyfiyyətli fəza anlamı memarlığa nizam-intizam aşılayır və ənənəvi memarlığa birlik və 

əhatəlilik qabiliyyəti verir. Bu elə bir binanın yaranmasına yardım edir ki, insan bütün gündəlik 

fəaliyyətlərini ona doğru istiqamətləndirə bilsin. Ənənəvi memarlıqda reallaşan fəza bu mərkəzi 

birbaşa olaraq aktivləşdirməyə çalışır və ya dolaylı şəkildə ona doğru işarət göstərir.  

Bir çox islam ölkələri memarlıqlarında fəza ətrafdakı maddi simalardan ayrıdır və həmin sima-

ların daxili səviyyələri vasitəsilə müəyyənləşir. ənənəvi insanın yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi ev 

və ya şəhərin fəzası bağların divarları və bazarın tavanları vasitəsilə müəyyənləşdirilir. Fəza yaşa-

mın müxtəlif əməllərini birləşdirən və əhatəli vəziyyətə gətirən bir şəkildə yaranır. Fəzanın istiqamət-

ləndirilməsi, onun keyfiyyətinin qütbləşdirilməsi və simalar ilə fəza arasındakı əlaqə bu gün tam tərsi 

düşünülsə də ənənəvi islami memarlığın əsas elementləri və onun üsullarını tanıma açarı olmuşlar.  

Memarlıqda istifadə edilən formalar riyazi və həndəsi formalar dan ayrılmaz sayılırlar. Qeyd 

etmək lazımdır ki, Ronesans dövründən sonra riyaziyyatın sadəcə kəmiyyətlərə əsaslanması 

simvolik və keyfiyyətə əsaslanan riyaziyyatın yaddan çıxarılması ilə nəticələnmişdir. Qərb orta 

əsrlərdə Pifaqor və Hermes vasitsilə öz düşüncəvi həyatında bu anlamlar ilə tənış imiş. Həndəsə 

formaları və rəqəmlər göründüyü kimi sadəcə kəmiyyət özəlliyinə malik deyillər. Onlar eyni 

zamanda simvolik və keyfiyyətə əsaslanan özəlliklərə də malikdirlər. Hər bir ədəd və forma 

simvolik anlamda panteizmi əks edir. Bütün keyfiyyətləri ülviləşdirən isə məhin panteizmin ehtiva 

etdiyi keyfiyyətin məhsuludur. Həyətlər və ənənəvi binalarda görünən Kəbənin dörd bucaqlı 

forması sadəcə bir düzbucaq və ya dördbucağı əks etdirmir. Bu bina sabitlik, təkamül və göyün 

dördbucaqlı tapınağının simvoludur. Kəbə isə bu simvolların yer üzündəki təcəssümü sayılır. [4] 

Bütün bu elementlər ilə yanaşı binada istifadə edilən materiallar da əhəmiyyət qazanırlar. 

Ənənəvi baxışda düşüncənin passiv təkmilləşdiricisidir. Göstəriş və ya ―ol və oldu‖ kəliməsi 

olmadan vücud qazanmır. Loqos olmadan vücud heç bir zaman aktivləşmir.Sima maddənin kəna-

rında və düşüncənin yardımı ilə maddi vücud yaradır. Passiv maddə loqos vasitəsilə sima qazanır və 

bir cisimə çevrilir. O zaman en, boy və dərinlik taparaq, ölçülə bilir. Ənənəvi memarlıqda bu 

metafizik özəlliklər yəni onun simvolik forması və istifadəsi materialları müəyyənləşdirir. Belə ki, 

istifadə edilən maddələrin növü binanın mənəvi təsirlərini artırır və ya şiddətləndirir.  

Tarix boyu ənənəvi sivilizasiyalar çadır, məzar və mehraba kainatın simvolu kimi baxmışlar. 

―Kainat Evi‖ nəzəriyyəsi günbəz formalı tavanların göylər ilə əlaqəsindən yaranmışdır. Sferik 
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formanın ənənəvi insan üçün dərin anlama malik olduğu nəzərə alınaraq, bu anlamın başqa bənzər 

bir formadan alınması təbii hal sayılırdı. ―Kainat çadırı‖, ―Tanrı örtüyü‖, ―kainat dairəsi‖, ―göy 

qədəhi‖ kimi terminlər günbəz ilə bağlı ənənəvi düşüncələr və mənəvi anlamları ifadə edirlər.[1] 

Geniş miqyasda qeyd edilmiş əsas əlaqələrdən biri Ruh nəzəriyyəsidir ki, eyni zamanda bütün 

canlıları ehtiva edir. Günbəz onunla sərhədlənən fəzanı əhatə etdiyi kimi göyün tavanı bütün 

yarananları əhatə edir. Ruhun günbəzin zirvəsindən keçməsi panteizmi simvolizə edir. Bu keçid 

aşağıya doğru yayılaraq plüralizmi və yuxarıya doğru birləşərək panteizmi təcəssüm etdirirlər  

Günbəz canlı simanın bir formasıdır. Maddi imkanlarda təcəlli edən bir maddi imkandır. Çöl 

həyatında günbəzlər dairəvi ağac strukturlardan yaranır və onların üzəri parçalar və dəri ilə örtülür. 

Ağac günbəzlərin şəhərdə yaşayan insanlar tərəfindən yayınlanması onun kərpic formalarının yaranmasına 

gətirib-çıxarır. Beləliklə ağır və daimi materiallardan görkəmli formalar yaranır və memarların qabiliyyətləri 

günbəzin çəkisinin yüngülləşməsi ilə də nəticələnir. Günbəzlərin əsas görüntü özəlliyi onların aşkar yüngül-

lüyündən ibarət olmuşdur. İstər yarandığı materiallar baxımından və istərsə də görüntü baxımından. Bu 

sadəcə anlam qazandığı ―Göy Günbəzi‖-nin yüngüllüyü ilə uyğunlaşdığı zaman anlam qazanır.[5]  

Nümunələr və rənglər istər daxili, istərsə də xarici hissədə bu yüngüllükdə rol oynaya bilərlər. 

Kainatın görüntüsü dairəvi həndəsə vasitəsilə yaranmış çiçəklər kimi günbəzin səviyyəsi üzərində 

görünürlər. Rənglər mülayim və sakin şəkildə düşüncəni təsvir edir və nəfsin həyəcanlarına işarət 

edirlər. Ağ, yaşıl, göy və qızıl rəngləri kərpic və gips işləmələrinin məhsuludurlər.  

Günbəzin ruhu əks etdirən müqəddəs bir bina olduğu halda onun səkkiz bucaqlı oturacağı ilahi 

dünyanın səkkiz mələyini və dünyanın dördbucaqlı payasını və onun 4 əsas elementini (isti, soyuq, 

rütubət və quruluğu) əks etdirir. Bütün bina ―ilahi birliyin‖ kainatdakı intizamını əks etdirir. 

Binanın özü vəhdəti simvolizə etsə də, nəzərdə tutulan mərtəbəyə əsasən binanın formasında onun 

tanrı vücuduna bənzərliklərini görmək mümkündür. Burada binanın neçə bucaqlı hissəsi tanrının 

atributlarını əks edərək, günbəz plüralizmləşməyən birliyi əks etdirir.  

Minarənin islam ənənələrinə daxil olması əslində bir arxeoloji simvolun anlamsal inkişafıdır. 

Alleqorik baxımdan minarə insan vücudu mehvərini əks etdirir. Xarici baxımdan minarə insanı 

simvolizə edir. Bütün məxluqlar arasında yalnızca dik duran bir varlıq. Daxili baxımdan isə öz əsas 

başlanğıcına geri qayıtmaq istəyən bir insanı xatırladır.  

Ümumi şəhər memarlığında minarələr ərəb əlifbasının dik hərfləri kimidirlər və əşyanın ülvi və 

dəyişməz zatını simvolizə edirlər. Halbuki şəhərlərin həqiqi inkişafı insanın maddi və davamlı 

yaranışını əks etdirir və bir bütünə bağlıdır. Bu simvol bir rəqəminə və ya ərəb qrafikasının birinci 

hərfi Əlifə bənzədildiyi zaman daha da dəyərli olur. Böyük dünya miqyasında Əlif ya minarə xaliqi, 

kiçik dünya miqyasında isə minarə insanı və ya xaliqin təsvirini əks etdirir.  

Mehrab Məkkə istiqamətində yerləşir. Orada imam durur və namaz qılır. İmamın durduğu yerə 

―Mişkat‖ deyirlər. Digərləri isə onun arxasında duraraq onun əməllərini təkrarlayırlar. Mişkatın funksiyası 

ilk növbədə səs ilə əlaqədardır. Mişkat orada oxunanları əks-səda edir. Mehrabın önündə asılan çırağ 

Quranın Nur surəsinin 35-ci ayəsindəki bu cümləni xatırladır ―Allah yerlər və göylərin nurudur‖. [3] 

Mehrabın forması göyün tavanını, yeri və onun dərinliyi isə dünya mağarasını əks etdirir. 

Dünya mağarası ilahiləşmə simvoludur. İstər xarici və istərsə də daxili cahanda. Bütün şərq 

rəvayətləri bunun nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğuna işarə edirlər. Mehrabın islam ibadətlərindəki 

əhəmiyyətini başa düşmək üçün Qurana müraciət etmək lazımdır. Bu lüğət sığınaq anlamını daşıyır.  

Mehrabın səs aspekti tanrı sözünün orada əks etdirilməsindən ibarətdir. Bu özəllik tanrının 

orada olduğunu əks edir. Demək olar ki, orada yerləşən çıraq ikinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır və 

dini adət-ənənələr ilə əlaqədardır.  

Minbərin ümumi forması peyğəmbərdən başlayaraq davam etmiş bir formadır - bir ensiz və 

sadə pilləkandır. Səlcuqlar dövründə bu pilləkanın yuxarı hissəsinə tavan və aşağı hissəsinə isə qapı 
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əlavə edilmişdir. Bu əlavələr mənbərin əhəmiyyətinə işarə edir. Minbər dünyəvi mərhələdən 

keçərək, mütləq və təmiz ruh mərhələsinə yüksəlişə işarət edirlər. Minbərin tavanlı olan yuxarı 

hissəsinin hər zaman boş qalması tanrının mərtəbəsi və yerini göstərməkdədir. Başqa deyimlə bu 

pillə tanrının peyğəmbərinin görünməz hüzurunu əks etdirir.  

İslam dünyasının ən hörmətli incəsənət növü xəttatlıq sayılır. ibarətdir. Özəlliklə dini incəsənəti 

nümayiş edən Quran kitabının xəttatlığı. Onun islam incənətindəki rolunu xristian memarlığındakı 

piktoqramın rolu ilə müqayisə etmək mümkündür. Bu tanrı sözünün görünən diaqramıdır. Dini 

kətibələrdə ərəb qrafikası bir çox hallarda bitki formalı naxışlar ilə birləşdirilmişdir. Beləliklə bitki 

dünya ağacının timsalını yaratmışdır. Yarpaqları Quranın kəlimələrinə uyğun olan bir ağac. Bundan 

əlavə ərəb qrafikasının hissələri özündə süsləmə imkanları ehtiva edərək, sonsuz gözəlliyə malikdir. 

Bu rəsmxət sütunin dik xətləri ilə balanslanan bir dordbucaqlı formadan spiral və axıcı formalara 

qədər dəyişə bilər. namaz yerinin daxili divarı və ya mehrabın ətrafında yerləşən kətibələr şəxsə 

onun kəlimələrini xatırlatmaqla yanaşı sözlərin ritmini, şəkillərini və tanrının gücünü xatırladır.  

Ərəb yazıları üfüqi xətt üzrə sağdan sola yazılır. Sağ tərəf çalışma sahəsidir. Sol isə ürəyin 

yeridir. Xarici hissədən daxili hissəyə doğru ardıcıl sətirləri birləşik arğaclarına bənzətmək olar. 

Əslində yazıçılığın simvolizmi toxuculuğa bənzəyir və hər ikisi kainat mehvərlərinə işarə edirlər.  

Məscid memarlığı kainat və dünyanın simvolik modelidir. Məscidin hər bir hissəsi ilahi adlar-

dan birini xatırladır. Günbəz Tanrı Ruhunun simvolu, minarələrin dik və sağ istiqaməti tanrının ye-

ganəliyinə işarə edir. Quran ayələri və dizaynlardan ibarət olan örtüklər hicabı simvolizə edir. Məs-

cidin bütün binası yer üzündəki intizamda dünyanın birliyini və monotonluğunu əks etdirməkdədir.  

İşıq islam dövrünün memarlığında böyük rola malidir. Xristian və ya budist dinlərində səcdəyə 

olan inam ilə əlaqədar Kilsə və Esputa İsa və Budanın vücudunu simvolizə edirlər. İslam memarlığı 

tanrının əsas təcəllası olan işığı əks etdirən formalar və materiallardan istifadə etmək niyyətindədir. 

İdeya və maddə ideologiyada əsillik funksiyasına deyil, refleks funksiyasına malikdir. İşığın rolu 

sadə şəkildə şəffaflaşdırmaq və binanın zahiri görüntüsünün sadəliyi və ağırlığını azaltmaqdan 

ibarətdir. Rəng hiss edilən dünyada işığın misilsiz yoldaşı və bəlkə də vahidin plüralizə simasıdır. 

Analiz tamamilə normal və mürəkkəblər dünya ilə əlaqədar bir fenomendir və işıq şüalarının rəng 

çərçivəsində təcəssüm edilməsi ilə nəticələnir.  

Hanri Korbənə görə İran irfanında rənglər arifin öz irfani dərəcəsini ölçmək üçün bir göstəriciyə 

çevrilirlər. İşığın təsiri altında formalaşan rənglər plüralizmdə panteizmin təcəllası və plüralizmin pantizmə 

asılılığını göstərirlər. Hər bir rəng işığın halətlərini və özünü əks edir lakin həmin rəngə məhdudlaşmır.  

Açar sözlər : məscid, simvolik, forma, günbəz, minarə, mihrab 
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  Э.H. Хосрошахи 

 

Символические формы и дизайн  Мечидов 
 

 

Резюме 
 

Мечеть как проявление Божественной природы состоит из компонентов, каждый из которых яв-

ляется символом Божественных имен и имеет духовный смысл. Пространства и формы, абстрактные 

математические формы, в особенности геометричесткие, каллиграфической письменностью стихи 

Корана, цвет и солнечный свет, строительные материалы, купол, тор под куполом, минарет, входы, 

шабестан ,алтарь, кафедра, бассейн и комната для омовения и другие компоненты составляяющие 

архитектуру мечети - все это берет свое начало от традиционных принципов Ислама и имеют 

символическое значение. В данной статье обсуждаются символические компоненты использованные 

в архитерктуре мечети, их духовный смысл и их связь с традиционными принципами ислама. 

Ключевые слова: мечеть, символическая, форма, купол, минарет, михраб  
 

 
Nazila Edrisi Khosroshahi 

 

 

Symbolical forms and designs of Mosques 
 

 

Summary 
 

A mosque as an expression of the Divine essence is consisted of components that each component is a 

symbol of the Divine Names and spiritual meaning. Space and form, disembodied forms of mathematics, 

especially geometry, calligraphy verses, color, light and its refraction, the construction materials, domes, 

minarets, entrances, nave, altar, pulpit, pool and other components that form the architecture of a mosque, all 

are from the traditional principles of Islam and ha ve symbolic meanings. In this paper, the symbolic 

components used in the architecture of the mosque, their spiritual meaning and their relationship to 

traditional Islamic principles are discussed. 

Key words:  mosque, symbolic, form, dome, minaret, mihrab. 


