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QAFQAГ ALBANİВASININ PAВTAБTLARI 

 

CШбХЮ sКвНК  ЦОЦКrХıq КЛТНəХərТ ТЧКЧНırıМı şəФТХНə süЛЮЭ ОНТr ФТ, QКПqКг AХЛКЧТвКsıЧıЧ ərКгТsТ  
qəНТЦ sТvТХТгКsТвК ШМКРХКrıЧНКЧ ЛТrТНТr. KОхЦТş AгərЛКвМКЧ ЦОЦКrХığı ЭКrТбТЧТЧ ЭəНqТqТ, ШЧХКrıЧ 
вКrКЧЦКsı вКбЮН КşФКr ОНТХЦəsТ vКбЭıЧıЧ süЛЮЭК вОЭТrТХЦəsТ ТХə AгərЛКвМКЧ ЦОЦКrХıq КЛТНəХərТЧТЧ 
ЛərЩКsıЧıЧ ЧəгərТ əsКsХКrıЧı вКrКНır və ЛТr ТЧМəsəЧəЭ əsərТ ФТЦТ ЦОЦКrХığıЧ ТЦФКЧХКrı ЛКrəНə 
ЭəsəvvürüЦüгü РОЧТşХəЧНТrТr. 

Qafqaz AХЛКЧТвКsıЧıЧ ЛüЭüЧ şəСərХərТЧТЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ КвrıХЦКг СТssəsТ ПШrЭТПТФКsТвК qЮrРЮХКrТ 
ТНТ. ErФəЧ ШrЭК əsr və ШrЭК əsrХər НövrüЧНə ПШrЭТПТФКsТвК qЮrğЮХКrıЧıЧ ЭТФТЧЭТsТЧТЧ РОЧТşХəЧЦəsТ 
Qafqaz AХЛКЧТвКsıЧıЧ ərКгТsТЧНə şəСərХərТЧ ТЧФТşКПı ТХə ЛКğХı ТНТ, ЦöСФəЦХəЧЦТş şəСərХərХə - QəЛəХə, 
PКrЭКv, GəЧМə və ЛКşqК ЛЮ ФТЦТ şəСərХərТЧ ЦОвНКЧК qəХЦəsТ və хТхəФХəЧЦəsТ ТХə бКrКФЭОrТгə ШХЮЧЮr. 
BЮ ЦəsФəЧХər öг ərКгТХərТ və şəСər КvЭШЧШЦТвКХКrı ТХə əsХ ЦöСФəЦХəЧНТrТХЦТş şəСərХər ТНТХər. 
BöвüФХüвüЧНəЧ КsıХı ШХЦКвКrКq ШЧХКr söгüЧ əsХ ЦəЧКsıЧНК  şəСər ТНТХər. 

JЧХКr ТЧгТЛКЭТ və ЭТМКrəЭ ЦərФəгТ ТНТ və ЦəЧЛəХərНə  “ЛöвüФ” , “şöСrəЭХТ” КНХКЧırНıХКr.   
QКПqКг AХЛКЧТвКsıЧıЧ хШб ЛöвüФ sТвКsТ və iqtisadi mərkəzi, bir neçə yüzilliklər ərzində ölkənin 

ФОхЦТş ЩКвЭКбЭı ШХКЧ Qəbələ  şəhəri qədim məskun yerlərТЧТЧ ТЧФТşКПı əsКsıЧНК ЛТгТЦ ОrКЦıгНКЧ 
əvvəl  1V-cü əsrin sonu III-cü əsrin əvvəllərində вКrКЧЦışНır. ŞТЦКХ СТssədəЧ “SОХЛТr”, 
cəЧЮЛНКЧ”QəЮr qКХК” və “MəbəН вОrТ” sКСələrindən ibarət olan Qəbələ НКğıЧЭıХКrı vКСТН ФШЦЩХОФs 
yaradır. Qəbələ  şəhəri ərazisindəФТ qКгıЧЭıХКr ЛЮrКНК СəвКЭıЧ КЧЭТФ vКбЭКЧ ЛКşХКЧıКsı və VIII əsrə 

qədər davam etməsi fikrini təsНТq ОНТr. Şəhərin ən qədim hissəsi e.ə. 1V-cü əsr- ОrКЦıгıЧ 1-ci 

əsrində Qaraçay və CШvrЮХхКв КrКsıЧНКФı вОrНə yerləşТrНТ. 1əsrin sonundan VIII əsrТЧ ШrЭКХКrıЧК 
qədər şəhər КrЭıq вОЧТ вОrə ФöхürüХЦüş və təpənin üzərində Qaraçay və CШvrЮХхКв КrКsıЧНКФı вОrНə 

yerləşТrНТ. Şəhərin ümumi sahəsТ 25 СОФЭКrНır.  BТгТЦ ПТФrТЦТгМə, köhnə ”QəЮr qКХК” КНıЧ Чəzərə 

КХsКq, şəhər  1V-V-ci əsrlərdə yarКЧıЛ və ШrКНК бrТsЭТКЧХКr вКşКвıЛХКr, SОХЛТrНə isə Mazdaizm ya 

Mitraizma dininə  pənah qətirəЧ КХЛКЧХКr вКşКвırНıХКr. Qəbələ QКПqКгıЧ əЧ ТrТ şəhərlərindən biri 

hesab edilirdi. Böyük Pliniy və Klavdiy Ptolomey göstərЦТşХər ki, qədim Qəbələ Qafqaz 

AlbaniyasıЧıЧ ЛТrТЧМТ ЩКвЭКбЭı ШХЦЮş, ШЧЮ “KШЛКХКФ” və “БКЛКХК” КНХКЧНırЦışХКr. A.E.KrıЦsФТв 
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hesab edir ki, Qəbələ QaПqaг AХbanТвasının bТrТnМТ paвЭaбЭı oХЮb. D.A.Axundovun fikrincə  Qəbələ 

şşəəhərinə qədər birinci paytaxt Albanopol, Albanus, Al-Baku-us şəhərləri oХЦЮş – Bakı  şəhərin  

Xəzər  sahilində e.ə. 11-ci minilliyin sonunda meydana qəХЦТşНТr. 
Qəbələ КrЭıq EХХТЧТsЭ НövrüЧüЧ  əvvəllərində şəhər tipli məsФЮЧХКşıК вОrТ ТНТ və Alban dövlətinin 

ТХФ ЛКşХКЧМığıЧНКЧ ШЧЮЧ ЩКвЭКбЭı ШХЦЮşНЮr. QКЛələ şəhəri çox böyük müdafiə sədləri  və xəndəkləri 

vasitəsilə möhkəmləЧНТrТХЦТşНТ. O КЧЭТФ, ОrФən orta əsrlər, orta əsrlər şəhərlərТЧТЧ sТЦКsıЧı öгüЧНə 

əks etdirir, qoruq yeri kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunur və AzərЛКвМКЧıЧ ən böyük abidəsidir. 

ВКгıХı ЦıЧЛıХırı və zənqin arxeoloji materiallara əsaslanaraq təsdiq edə bilərik ki, Qəbələ öz əЭrКПı 
ilə birlikdə çox əhəmiyyəЭХТ şəhər idi və QКПqКг AХЛКЧТвКsıЧıЧ НКСК sШЧrК ЛüЭüЧХüФХə 

AzərЛКвМКЧıЧЦüСüЦ ЭТМКrət, iqtisadi və siyasi mərkəzlərindən biri idi.  

Partav (müasir Bərdə) QaПqКг AХЛКЧТвКsıЧıЧ ən iri inzibati və ticarət-sənəЭФКrХıq Цərkəzi, eyni 

zamanda böyük Uti vilayəЭТЧТЧ ЛКş şəhəri, V-ci əsrdə AХЛКЧ хКrı VКхО ЭərəfindəЧ ЭТФТХЦТşНТr. Bərdə 

КНıЧК əsrin müəllifi Ptolomeydə rast qəlinir. Erkən orta əsrlərdə o, Qafqaz AlbaniyasıЧıЧ sТвКsı, НТЧТ 
və mədəni mərkəгТ ШХЮr. O sШЧЮЧМЮ КХЛКЧ ArşКФТНХərinin, MixranidlərТЧ ЛöвüФ ФЧвКгХКrıЧıЧ və V-ci 

əsrdən alban katalikosunun qəldikləri yerlər  ШХЦЮşНЮr. AЛЛКsТНХər dövründə  (752-ci il) Bərdə 
aХban ФnвaгХarınНan aвrıХmış Arran vТХaвətinin paвЭaбЭı oХmЮş və o vaxtan etibarən bütünlüklə 

ərəblərin nəzərəЭТ КХЭıЧК ФОхЦТşНТr. Ərəb müəlliflərТ şəhərin qeyri-adi qözəlliyini və вКбşТ qЮХХЮq 
ШХЮЧНЮğЮЧЮ Эəsvir edərək onu cənnəЭТ бКЭırХКНКЧ İrОЦТЧ əfsanəvТ ЛКğı ТХə müqayisə ОЭЦТşХər. Burada 

süЭЮЧХКrı qipsdən, kərpicdən və qismən də КğКМНКЧ ТНТ. BЮrКНК qörФəmli əХФТЦвКхıХКr, ФОrКЦТФКхıХКr 
, memarlar və diqər elm və incəsənət xadimlərТ вКşКвıЛ вКrКНıЛХКr ФТ, ШЧХКr ЛüЭüЧ Şərqdə öz 

əməkləri ilə şöСrəЭ qКгКЧЦışНıХКr. QОвН ОЭЦəФ ХКüıЦНır ФТ, вОЧТ ЦОЦКrХıq-tТФТЧЭТ üsХЮЛХКrıЧıЧ 
ПШrЦКХКşЦКsıЧНК ərəblərə qədər вКrКЧЦış вОrХТ ЭТФТЧЭТ ənənələri diqqətəХКвТq rШХ ШвЧКЦışХКr. BЮ 
üslublardan biri kombinələşНТrТХЦТş Нöşəmə - əЭrКПНКФı хКв НКşХКrı ТХə kərpicin birləşНТrТХЦəsi 

tikintidə qОЧТş ЭəЭЛТq ОНТХЦТşНТr. ArбОШХШУТ tədqiqatlar təsНТq ОНТr ФТ, şəhər köhnə məskunluq 

ЛКгКsıЧНК вКrКЧЦış və tədricəЧ qКХК НТvКrХКrı ТХə əhatə ШХЮЧЦЮş ЛТr şəhərə хОvrТХЦТşНТr ФТ, вОrХТ 
əhali təhlükə гКЦКЧı ЛЮ НТvКrıЧ КrбКsıЧНК qТгХənirdilər. DТvКrХКrıЧ Нüгбətli və qüllələrin bərabər 

surətdə yerləşНТrТХЦəsi onun müdafiə qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə КrЭırКrКq qКХКЧıЧ ЩХКЧХКşЦК 
strukturuna dəqТqХТФ, КвНıЧХıq vОrТrНТ.   

Bir qayda olaraq hər feodal malikanəsində möhkəmləЧНТrТХЦТş, sКСəsi 40 hektara çatan, yaxud 

ШЧНКЧ НК хШб ЛТr ТrТ şəhər mövcüd idi. Lakin Arran ərazisində ТФТ ЛöвüФ şəhərin (Qəbələ və Bərdə) 

mövcüdlüyü siyasi mərkəzin köçürülməsi ilə izah olunur və müstəsЧК СКХНır.    
Gəncə şəhəri və ШЧЮЧ qКХК НТvКrХКrı КЧЭТФ НövrüЧüЧ sШЧЮЧНК və bütün orta əsrlər boyu 

özünəməбsЮs вКrКНıМə inkişКП вШХЮ ФОхЦТşНТr. QəncəЧТЧ вКrКЧЦКsı və ТХФ şəhər НТvКrХКrıЧıЧ ЭТФТЧЭТsТ 
СКqqıЧНК Нəqiq məlumat yoxdur, onun bütün müdafiə qЮrqЮХКrı sТsЭОЦТ və ШЧХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧıЧ 
КrНıМıХХığı ЛТr əsrdən çox vaxt diapazonunu əhatə ОНТr. Şəhərdə tünc dövrünün mədəni izləri 

ЭКЩıХЦış, şəhər вКбıЧХığıЧНК Тsə təpə kütləsТ КşФКr ОНТХЦТşНТr ФТ, ЛЮЧНКЧ Сəmin yerlərdə hələ 

tarixəqədərki dövrdə çoxsaylə əСКХТЧТЧ вКşКНığı və müəyyən qədər ТЧФТşКП ОЭЦТş Цədəniyyətə malik 

ШХНЮqХКrıЧı РösЭərir.  Gəncənin  əsas kərvanyolu üzərində yerləşЦəsТ ШЧЮЧ ЭОг ТЧФТşКП ОЭЦısТЧə və 

ВКбıЧ Şərqdə  güclü müdafiə olunan, çiçəklənən mədəЧТ şəhərlərdən birinə çevrilməsinə səbəb 

ШХЦЮşНЮr. SЭrКЛШЧЮЧ вКгНığıЧК Рörə, müəyyəЧ şəhərlərdə, o cümlədən Hindistanla liman ticarəti 

əlaqələrТ ШХЦЮşНЮr. UгЮЧ ТХХər memar-arxeoloji təНqТqКЭХКrıЧ Чəticəsi olaraq Gəncənin ilk 

məsФЮЧХКşЦК ЭКrТбТЧТЧ О.ə. III-cü əsrə təsadüf etdiyini və НКСК sШЧrК şəhər-qalaya çevrilməsini 

deməyə imkan verir. Qədim qala-şəhər olan Gəncə qКЩКХı, НüгРüЧ НörНЛЮМКqХı РörФəmində həll 

ОНТХЦТş, ОrКЦıгıЧ  1-ci əsrinə mənsubdur. Gəncənin əХvОrТşХТ вОrНə yerləşЦəsТ ШЧЮЧ ЭОг ТЧФТşКП 
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etməsinə və ВКбıЧ Şərqdə ən güclü müdafiə olunqn və çiçəklənən mədəni mərkəzə çevirilməsinə 

səbəb oldu.  Hərbi hərəФКЭıЧ Чəticəsində Bərdə НКğıХır və ФКrvКЧ вШХХКrı qərbdə yerləşНТrТХТr. X  
əsrТn ТФТnМТ вarısınНan Gəncə Arranın paвЭaбЭı oХЮr. Şəhər hakimiyyəti onu çox güclü 

möhkəmləЧНТrЦТşНТ, qüХХənin möhtəşəm silueti və qКХК НТvКrХКrı хШб əzəmətli təsТr вКrКЭЦışХКr. O 
uzaqdan orta əsrlər şəhərinin əzamət və qüdrətini özündə təcəssüm etdirən kimi görünür. Antik 

dövrdə ШХНЮğЮ ФТЦТ, ШrЭК əsrlər dövründə də Qəncə şəhərТ вКХЧıг ЦОЦКrХıq və ЩХКЧХКşЦК Сəllinə 

görə deyil, həm də mühəЧНТs СОsКЛХКЦКХКrıЧıЧ Нəqiqliyinə görə də diqqəti cəlb edir.    

QКПqКг AХЛКЧТвКsıЧТЧ ərazisində qəНТЦ şəhərlərТЧ ШХЦКsı ЛЮЭЮЧ Цərhələlərdə ТЧsКЧХКrıЧ 
mühəndislik fəaliyyəЭТЧТЧ вКвıХЦКsıЧı süЛЮЭ ОНТr, вüФsək tikinti və texniki səviyyəЧТЧ ШХЦКsıЧНКЧ 
xəbər verir.  MöhkəmləЧНТrТХЦТş şəhərlərТЧ şəhərsКХЦКsıЧıЧ ЭКrТбТ ТЧФТşКПıЧНК вОrХТ ФШХШrТЭ ЦövМЮН 
idi və onlarıЧ ТЧФТşКПı КЧЭТФ НövrНə ШХНЮğЮ ФТЦТ ШrЭК əsrlərdə də müxtəlif tikintilərdən, bədii 

təzadlardan və möhkəmləЧНТrТХЦТş şəhərlərin siluetindəЧ КsıХı ТНТХər. Müxtəlif vaxtlarda 

möhkəmləЧНТrТХЦТş şəhərlərin müqayisəsТ  QКПqКг AХЛКЧТвКsıЧТЧ ərazisində məsФЮЧХКşЦış бКХqХКrıЧ 
tarix boyu əlaqələrТЧТЧ КrНıМıХХığı və ənənələrin möhkəmliyini sübut edir. Qeyd edək ki, Qəbələ, 

Gəncəvə ЛЮ ФТЦТ хШб şəhərlər xalis alban cizgilərini itirməyərəФ НКğıХНıqНКЧ sШЧrК Цəhz tikintiləri 

bərЩК ОЭЦТşХər. Şərq, Gərb və ŞТЦКХ бКХqХКrıЧın mədəni əlaqələri bu torpaqda kəsТşərəФ, ЦОЦКrХıqıЧ 
ТЧФТşКПı вШХХКrıЧК öг ЦüsЛət təsirini qostərdi  

MОЦКrХКr ЦöСФəЦХəЧНТrТХЦТş qКХК və şəСərХərТЧ qОвrТ-КНТ ЛəНТТ СəХХТЧТ ЭКЩırНıХКr, вОrТЧ 
rОХвОПТЧНəЧ və ЭəЛТТ СКsКrХКrНКЧ ТsЭТПКНə ОЭЦəвə ЦКФsТЦЮЦ хКХışırНıХКr. нгüЧüЧ бКrТМТ ğörФəЦТ ТХə 
ЦüНКПТəхТХərНə ТЧКЦ, НüşЦəЧХərНə Тsə qШrбЮ, НəСşəЭ вКrКЭЦКХı ТНТХər. ƏвКЧТ ШХКrКq ЛТг ЛЮЧЮ QəЛəХə, 
GəЧМə və ЛКşqК ЛЮ ФТЦТ ЦöСФəЦХəЧНТrТХЦТş şəСərХərНə РörürüФ. MöСФəЦХəЧНТrТХЦТş şəСər və 
qКХКХКrıЧ хОvrəsТ, şəСərsКХЦК səЧəЭТЧТЧ ЦüəввəЧ ЮsЭКХıq və ЩrТЧsТЩХərТЧНəЧ РörüЧЦəsТ ЦüЦФüЧ ШХКЧ 
вОrТЧ ФШЧФrОЭ şərКТЭТЧНəЧ ТrəХТ qəХТrНТ. BöвüФХüвüЧНəЧ КsıХı ШХЦКвКrКq ШЧХКr söгüЧ əsХ ЦəЧКsТЧНК 
şəСər ТНТХər.  SöвХəЦəФ ШХКr Фı, ЭəsПТr ШХЮЧКЧ ЭТФТХТХərТ вКrКЭЦış ЛöвüФ, qОвrТ-КНТ ЦəНəЧТввəЧə ЦКХТk 

КгərЛКвМКЧ бКХqıЧıЧ вüФsəs səvТввəХТ ЦОЦКrХıqı, ЭТФТЧЭТ və ТsЭОСФКЦ ЦОЦКrХıqı ЮsЭКНХКrı vКrНır. 
ŞüЛСəsТг ФТ, ЦöСФəЦХəЧНТrТХЦТş şəСərХər AгərЛКвМКЧıЧ ЦКННТ ЦəНəЧТввəЭ КЛТНəХərТ ФТЦТ 
КrКşНırıХЦКХıНırХКr. 

AхКЫ ЬöгХəЫ: ЦОЦКrХıq, КЛТНə, qəНТЦ, sТvТХТгКsТвК, şəСər.  
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The capitals of Caucasian Albania. 

 

SUMMARY 
 

Situating on mild climate condition has converted this country to be counted as one of the civil 

centers through the history. The strategic condition of the country as well, natural resources, infinite and 

broad settlement of citizens caused enormous historical events. Throughout the history Azerbaijani nation 

has presented world nations by a wealthy heritage of virtual and material gifts. A great number of 

historical monuments have exactly proved that the territory of Caucasian Albania is one of the civil 

centers around world. The architecture is not only the product of talent and emotion but also the result of 
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ТЭs ЧКЭТШЧ’s МЮХЭЮrКХ ЩrШРrОss. TСО AгОrЛКТУКЧТ sМТОЧЭТsЭs КЧН rОsОКrМСОrs СКvО СКН К РrОКЭ rШХО on the 

discovery and study of historical ciЭТОs аСТМС ТЧЭrШНЮМОН AгОrЛКТУКЧТ МЮХЭЮrО ЭШ аШrХН’s sМТОЧМО.   
Qabala found its urbanized settlement form by the first of Hellenistic period and was the capi-

tal city of Albanian government. Qabala was defended by huge ditches and dams. It exhibits the fa-

ce of Middle Ages cities and is protected by government as a heritage; Qabala is the biggest monu-

ment of Azerbaijan. Based on archeological researches and written sources Qabala with its suburbs 

was an important trade, economical and political center of Caucasian Albania and Azerbaijan.   

Partov (contemporary Barda) was the biggest administrative and trade-handicraft center of 

Caucasian Albany and in a same time center of Uti Province. Partov was built in 5th A.D by 

Albanian Chary Vache. It became political, religious and civil center of Caucasian Albania  by the 

early middle age. Well-known chemistries and ceramists, architects, other artists and scientists who 

were famous in east lived in Partov. Notice that the new style of architecture and floor designing 

and also usage of connecting around rivers stones and bricks were applied. Archeological 

researches conforms that this city was sounded by fortifications that were defending people. 

Rectilinear walls and    towers were increasing the importance of defense role of fortification. 

The administrative, political-religious importance of the city and existence of scientists and 

КrЭТsЭs КЧН ЛЮsТЧОssЦКЧ’s ЩrШvОs ЭСКЭ ЭСТs МТЭв аКs К МТЭв ШП ЦТННХО КРОs ЩОrТШН КЧН ЭСТs Тs ТЧМХЮНТЧР 
Shamkir, Shatal, Beylagan and other classic scale cities. In order to research the social aspect of 

fortifications social aspect and also to study their military-strategic importance one must note that 

cities dimension has a great role.  

Ganga and the walls of its fortification at the end of its antic period and over all middle age had 

passed specific creative road. There is no exact information about the creation of city and its 

СТsЭШrв. IЭ’s sШ СКrН ЭШ МХКrТПв ЭСО аСШХО НОПОЧsО МШЧsЭrЮМЭТШЧ sвsЭОЦ КЧН ТЭs МШЧsТsЭОЧМО МrОКЭТШЧ; 
therefore it covers more than one century.   It was found civil signs of bronze period in the city. 

There were found hills near the city which means here lived lots of people who possessed 

developed middle east. According to Strabon notes Ganga had economical relations with many 

cities as well as India. From far distance the city reminded middle age magnificent city. As in the 

antique period and also in middle age period Ganga attracted attention for its engineering 

calculations exactness.  

Despite of their dimension they were real original cities. We can mention that, described 

buildings were built by civilized, skilled Azeri masters. The territory of Caucasian Albania is one of 

the fertile points around the world for its natural geographical condition. Researches on the filled of 

the archeological study of cities were given efficient materials to architects who are working on the 

structure and construction planning and high quality technical construction.  

Key words:  architecture,ald ,civilizetion, city. 
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F.T.Bədəlova 
AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 
ŞƏHƏR MоHİTİNDƏ VİГUAL KOMMUNİKASİВANIN TARİБİ  

İNKİŞAF ВOLUNA NƏГƏR 

 

Hər ЛТr qəНТЦ və вК ЦüКsТr НТгКвЧ вОЧТ ТЧФТşКП ОЭЦТş ЭОбЧКХШРТвКХКrХК sıб ЛКğХıНır. SöСЛəЭ  əş-

yaХКr və vТгЮКХ ФШЦЦЮЧТФКsТвКЧıЧ ЭəЭЛТqТЧНəЧ РОНТr. MüКsТr ЭОбЧКХШРТвКЧıЧ ТЧФТşКП ОЭЦəsТ вОЧТ ПШr-
ЦК və ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ ЭəЭЛТqТ, ЛТгə qəНТЦ ПШrЦКХКr üгərТЧНə РОНəЧ НəвТşТФХТФХərТЧ ЭəФЦТХХəşЦТş 
forЦКsıЧıЧ ТбЭТrКsıЧК və ТsЭТПКНəsТЧə РəЭТrТЛ хıбКrЦışНır.ArКşНırЦКХКr РösЭərТrТ ФТ, əvvəХ ТбЭТra olunan 

əşвКХКr НТгКв ШХЮЧНЮqНК ШЧЮЧ РörüЧЭüsü, ЭəЛТТ ЦКЭОrТКХХКrНКЧ ШХЦКsı əsКs , НТРər ПКФЭШrХКr Тsə НКбТХТ 
strukЭЮrЮ və ПТгТФТ бüsЮsТввəЭХərТ ТФТЧМТ ЩХКЧНК qКХırНı.  HКХ СКгırФТ ЦüбЭəХТП Мür НТгКв ШХЮЧЦЮş ЛТna-

ХКr, ЩКrФХКr, ФОхТНХər, ПКЧЭКЧХКr vТгЮКХ ФШЦЦЮЧТФКsТвКХКr НК ЛОХə əsКs ПКФЭШr РörüЧЭüНür. BЮ ЩrТЧsipin 

ЭəЭЛТqТ ЮşКq ФШЧsЭrЮФЭШrХКrıЧНК  СəЦхТЧТЧ ЦüМərrəН ЦəФКЧ ФШЦЩШгТsТвКХКrıЧНК НКСК РОЧТş вКвıХЦışНır.  
BЮ ЦТЧvКХХК НТгКвЧК ЦüбЭəХТП ТsЭТqКЦəЭХərНəЧ Чəгər вОЭТrЦəФ ШХКr. DТгКвЧ sКСəsТЧТЧ ТЧФТşКП 

ПШrЦКХКrıЧıЧ НəвТşЦəsТЧə, ЦəНəЧТ ЭКrТбТ sЭТХТЧ rəssКЦХКr ЭərəПТЧНəЧ хəФТХЦəsТЧə şərКТЭ вКrКЭЦışНır. 
KШЧsЭrЮФЭТv КЧКХТг əsrХər ЛШвЮ ЭəФrКrХКЧКЧ НТЧКЦТФ РОШЦОЭrТФ ЦШНЮХ sЭrЮФЭЮrЮЧЮ НКТЦК ЛТгə 
бКЭırХКНır. DТгКвЧНК ЛЮ ЭТЩ ТşХər “ФШЧШЧТхОsФТ” КНХКЧır.(3/25) 

KКЧШЧ ЛЮ sТsЭОЦТЧ qКвНКsı, ЩrТЧsТЩТ , ЧШrЦК, ТşХərТЧ qəЛЮХЮ, sТЦvШХТФ qТвЦəЭ, sШsТКХ ЦəНəЧТ  
rШХХКrıЧ, МəЦТввəЭТЧ, гövqsüг ЦəСsЮХХКrıЧ , НövХəЭ ТsЭТqrКгХКrıЧıЧ qКЧЮЧ ХКвТСəsТЧНə qОвНə 
КХıЧЦКsıЧК şərКТЭ вКrКНır.  

BЮ НöЧəЦНə səЧКвО ТЧqТХКЛı НОЦəФ ШХКr ФТ, НüЧвКЧı ЛürüЦüşНü. SəЧКвО və ФəЧН ЭəsərrüПКЭı 
ТsЭОСsКХı, ЭТМКrəЭ və ЧəqХТввКЭ, НəЦТr вШХХКrı və ЛЮбКr вШХХКrı, rКЛТЭə sТsЭОЦХərТ (ЩШхЭ, ЭОХОqrКП, ЭОХОПШЧ, 

rКНвШ və s) вКşКвış ОvХərТ və ТМЭТЦКТ ЦüəsТsəsəХərТЧ ЭТФТХТşТ , səСТввə, sШsТКХ СəвКЭ, СüqЮqТ və 
maХТввə (ЛТrУК, ЛКЧФ) sКСəХərТ, НüЧвК ЭОКЭırı, ЦЮгОв , ТМЭТЦКТ ФТЭКЛбКЧКХКr, ТНЦКЧ və ЛЮ sКСəХərТЧ 
ЛКşıЧНК ШХКЧ vТгЮКХ ФШЦЦЮЧТФКsТвК sТsЭОЦХərТ və КvКНКЧХıqХКrıЧ ПЮЧФsТвКsı, ШЧХКrıЧ ЭəşФТХТ qrКПТФ 
ТЧПШrЦКsТвКНК ЭəбЦТЧТ ШХКrКq ОвЧТ vКбЭНК вКrКЧЦışНır. BЮ ТЧqТХКЛТЧ ЛКş КХНığı ЛТr vКбЭНК ЦОЦКrХıq 
və ЭəЭЛТqТ ТЧМəsəЧəЭ ЦüСəЧНТsХТвТЧТЧ  ТЧФТşКПıЧК ОХə Нə ЦКrКq РösЭərТХЦТrНТ. SШsТКХ ЦəНəЧТ 
(ЦОЦКrХıq və ЭəЭЛТqТ səЧəЭ) ХКвТСəХər КrКsıЧНК Пərq ЭОбЧТФТ ЦüСТЭТЧ вКrКЭЦКsıЧК və sОхТЦ 
ЦОвКrХКrıЧıЧ ЦəqЛЮХ vКrТКЧЭıЧНКЧ ТsЭТПКНə ШХЮЧЮЛ ПЮЧФsТШЧКХ ЭəХəЛХərə МКvКЛ vОrəЧ ЭОбЧТФКЧıЧ 
ЭəФЦТХХəşНТrТХərəФ ЭОХОqrКП КЩКrКЭХКrıЧНКЧ  ТsЭТПКНə  ОНТХЦəsТЧə  ЦüЧКsТЛ  şərКТЭ вКrКЭЦışНır. LКФТЧ ЛЮ 
КЩЩКrКЭХКrıЧ ЭəФЦТЧХəşЦəsТ səЧəЭ əХ ТşХərТЧТЧ гəТПХəЦəsТЧə, ОЦЛХОЦ əЦЭəə ЧТşКЧХКrıЧНК НК ЦüКsТr 
teбЧТФКЧıЧ ТsЭТПКНə ШХЮЧЦКsТЧК ЭəФКЧ vОrТr.  

İХФ sТqЧКХ ТЧПШrЦКsТвК НКşıвıМı vКsТЭəХərТ AvrШЩКНК БVIII-БIБ МЮ əsrХərНə вКrКЧıЛ. 1798-1800 

МЮ ТХХərНə ŞТЦКХ НəЧТгТЧТЧ  HШХХКЧТНвКЧıЧ СКгırФı BКrКvТЧ sКСТХТЧНə sТqЧКХ НТrəвТ вОrХəşНТrТХЦТşНТr 
ki, bu da sahil boyu ОЧəЧ və qКХбКЧ ОvХərТЧ əЭrКПТЧНК ТНТ. BЮ sТqЧКХ ТЧПШrЦКsТвК НКşıвıМıХКrı ЭОХОqrКП  
бКrКФЭОrТ НКşıвırНı və 1799-МЮ ТХНə ТЧРТХТsХərТЧ ЛЮ sТqЧКХХКrК ЦКЧО ШХЦКsıЧıЧ qКrşısı HШХХКЧНТвКХıХКr 
ЭərəПТЧНəЧ КХıЧЦışНır. LКФТЧ qКНКğКХКrıЧ НКvКЧ ОЭЦəsТЧə ЛКбЦКвКrКq 1803-Мü ТХНəЧ КЦОrТФКХıХКrıЧ 
qəЭТ qКНКğКЧ ОЭЦəФ ТsНəНТФХərТ НövХəЭ ТsЭТqrКгХКrı 1813-Мü ТХə ФТЦТ öг ПəКХТввəЭТЧТ qШrЮвЮЛ 
sКбХКЦışНır.  DОЦəФ ЛЮ, sТqЧКХ ЭТЩХТ vТгЮКХ ТşКrəХərНəЧ ТsЭТПКНə 1802- МТ ТХНəЧ ОХОФЭrТФ ЭОХОqrКПХКrıЧ  
ТбЭТrК ШХЮЧЦКsıЧК ЛКşХıМК ЭəФКЧ vОrdi. 1866-Мı ТХНə Тsə ФöСЧə və вОЧТ НüЧвКЧı  ЛТrХəşНТrəЧ AЭХКЧЭТФ 
ШФОКЧıЧНК вОrХəşəЧ “QЩОв İsЭОrТЧ ”- КНХı ЩКrКбШН ШХНЮ. DОЦəФ ЛЮ ЩКrКбШН НüЧвКНК бəЛərХərТЧ 
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sТЧбrШЦ ШХКrКq НКСК sürəЭХТ вКвıХЦКsıЧК şərКТЭ вКrКЭНı .  нЧМə  qəгОЭ,  ЩШхЭ ТЧПШrЦКsТвК вКвıЦıЧНК 
НТХХОrХТФ ОНəЧ ЩКrКбШН НКСК sШЧrК вОrТЧТ ЭОХОqrКП və ЭОХОПШЧК vОrНТ.  

DТгКвЧ sКСəsТЧНə НКСК хШб ТбЭТrКхıХığК üsЭüЧХüФ vОrЦəФ ХКгıЦНır ФТ, ЛЮrКНК НК вОrХəşНТrЦəФ, 
ЮвğЮЧ РəХЦəвəЧ СТssəХərТ ЮвğЮЧХКşНırıЛ ОППОФЭХər əХКvə ОНərəФ ЛüЭövХüФНə ЛüЭüЧ ЭəХəЛХərə МКvКЛ 

vОrəЧ ШrqКЧТгЦ вКrКЭЦКq əsКs şərЭНТr. БVIII-XIX-əsrХərНə вОЧТ ФəşПХər  ЦəТşəЭНə ТsЭТПКНə ШХЮЧКЧ 
ЭОбЧТФК,  ЧəqХТввКЭ, ЛЮЧЮЧХК вКЧКşı ЛТr хШб sКСəХərНə вОЧТ вОЧТ ЧКвТХТввəЭХərТЧНəЧ ЛəСrəХəЧЦəвə 
şərКТЭ вКrКЭНı.   

BЮ əsrХərНə ШХКЧ səЧКвО ТЧqТХКЛı öЭəЧ ТХХərХə ЦüqКТsəНə, НКСК sürəЭХТ və РОЧТş ЛüsəЭ КХЦışНır ФТ, 
ЛЮ НК  ЛüЭüЧ sКСəХərНə  öг əФsТЧТ ЭКЩЦışНır.(6/42)  

XVIII-БIБ əsrХərНə ТбЭТrК ШХЮЧКЧ əşвКХКr ЭəФЦТХХəşНТrТХərəФ ЦüКsТr НövrНə Нə РüЧНəЦНəНТr.  
Nəгər sКХНıqНК РörürüФ ФТ, СКХ СКгırНК ТsЭТПКНə ОЭНТвТЦТг ЛТnokl  1824-Мü ТХНə;  ФТЛrТЭ  1858-МТ ТХНə;  
ЭОХОПШЧ ЩШхЭ ЦКrФКsı  1840-Мı ТХНə ;  ЩШхЭ КхıqМК 1861-МТ ТХХərə ЭəsКНüП ОНТr. FЮЧФsТШЧКХТгЦ 1950–ci 

ТХ НТгКвЧıЧ НüЧвКНК üЦЮЦТ sЭrКЭОРТвКsı 1970- МТ ТХНə ЭОбЧТФТ qЮrğЮХКrıЧ , səЧКвО ЦəЦЮХКЭХКrıЧıЧ , 
ЦəТşəЭ əşвКХКrıЧıЧ ШЛrКгХКrıЧК ЮвğЮЧ КНХКr vОrТХЦəsТЧə гəЦТЧ вКrКЭНı. 

FЮЧФsТШЧКХ НТгКвЧНК НОФШr бüsЮsТввəЭХərТЧ, НКбТХТ ПКвНКХı əХКЦəЭХərТ ЦКФsТЦЮЦ Чəгərə КХıЧır 
ФТ, ЩsТбШХШУТ və ОrqШЧШЦТФ  ЛКбЦНКЧ ТЧsКЧХКrК rКСКЭХıq РəЭТrsТЧ.  

FЮЧФsТШЧКХıгЦ vКrТsТ ШХКЧ ЦШНОrЧТгТЦ Тsə 1920- МТ ТХХərНə ЛТЭərəП ЛОвЧəХЦТ ЛТr НТгКвЧ üsХЮЛЮ 
ШХЦЮşНЮr.  BЮ üsХЮЛ ЦОЦКrХıqНК ТrТ ФШШЩШrКЭТv ЛТЧКХКrНК , КОrШЩШrЭХКrНК , ШПТs ЛТЧКХКrıЧıЧ РörüЧüşü 
və СəЦхТЧТЧ ФüЭХəvТ ЦəЧгТХ ЭТФТЧЭТsТЧНə Нə ТsЭТПКНə ШХЮЧЮЛ. FЮЧФsТШЧКХ НТгКвЧ НОНТФНə sЭОrТХ və 
НəqТq ЭОЧНОЧsТвКХКrıЧ НТгКвЧНК qrКПТФ НТХТЧ və ЛЮ НövrНə ЛТr хШб ФШЦЦЮЧТФКsТвКХКrıЧ ПЮЧФsТШЧКХ 
vКrТsТ sКвıХКЧ İsvОхrə qrКПТФ НТгКвЧı ЧəгərНə ЭЮЭЮХЮr. (2/73)  

1920- МТ ТХНə AХЦКЧТвК, HШХХКЧНТвК, RЮsТвК, İЭКХТвК və FrКЧsК ЦərФəгХərТ вОЧТ üsХЮЛЮЧ 
AvrШЩКЧıЧ şТЦКХıЧНК вКrКЧЦКsıЧК şərКТЭ вКrКНırНı. NəЭТМəНə əЧəЧəvТ НОФШrКЭТv ЭəЭЛТqТ ТЧМəsəЧəЭ və 
ЦüСəЧНТs ЭОбЧТФТ ФШЧsЭrЮФsТвКsı ТЧФТşКП ОЭЦəвə ЛКşХКНı. BЮ НövrНə rОФХКЦХК ЦəşğЮХ ШХКЧ İsvОхrəНə 
qrКПТФ НТгКвЧıЧ əsКsıЧı qШвКЧ НТгКвЧОr  RТбКrЭ PКЮХ LШгО  və СəЦхТЧТЧ AХЦКЧТвКХı Qerbert Bayer , 

MКФs BТХХТЧ КНıЧı  бüsЮsТХə qОвН ОЭЦəФ ХКгıЦНır. AХЦКЧ НТгКвЧОrТ BТХХ ЭərəПТЧНəЧ СКгırХКЧКЧ rОФХКЦ 
ЩХКФКЭХКrı , ФТЭКЛхКХКrı şТrФəЭ üхüЧ ФШЦЦОrsТвК ЦəqsəНХТ  ОХКЧХКrı  və ЛЮ rОФХКЦХКrХК вКЧКşı 
ПЮЧФsТШЧКХ qКЭХКЧКЧ ШЭЮrКМКqХı , sКНə ЛШrЮ ФКrФКsХКr və rКСКЭ хıХхırКqХКrı НТгКвЧ sКСəsТЧНə ЮğЮr 
sКвЦКq ЦəqsəНəЮвğЮЧ ШХКrНı. 

1950- МТ ТХНə QrКПТФ НТгКвЧОr  PШХШЦ RОЧРШЦ ЭərəПТЧНəЧ ЭКЧıЧЦış ЛТr ПТrЦКвК ХШqШЭТЩ 
ТşХəЧЦТşНТr. BЮ IBM- ЧıЧ ХШqШЭТЩТНТr ФТ, Эərs ПırХКНКЧНК Эv ОФrКЧıЧı бКЭırХКНırНı. BЮЧНКЧ sШЧrК 

НТгКвЧОrХərТЧ ТrəХТ sürНüФХərТ ЦəqsəН ПТrЦКЧıЧ ЭКЧıЧЦКsı üхüЧ ШЧЮ ЭКЧıНКЧ və ЦəşСЮrХКşНırКЧ vТгЮКХ 
РörüЧЭüЧü вКrКЭЦКq ТНТ.ArбТЭОФЭШr EХХТШЭЭ HШЮОs ФШЦЩвЮЭОrТЧ ЦШНЮХ ЛХШФ sЭТХТЧТЧ öСЭəsТЧНəЧ РəХНТ 
və НОЦəФ ШХКr ФТ, əsКsıЧı qШвНЮ. 

1970 МТ ТХНəЧ ЛКşХКвКrКq НТгКвЧ  sКСəsТ  НКСК НК  РОЧТşХəЧərəФ ЦüбЭəХТП ФШШrЩШrКЭТv sЭТХ və 
ЭəЭЛТqТ qrКПТФК sКСəХərТЧТ гəЧРТЧХəşНТrНТ. BЮ НК НТгКвЧ sКСəsТЧНə РОНəЧ sürəЭХТ ТЧФТşКПК və 1980- Мı 
ТХНəЧ ЛКşХКвКrКq НТгКвЧı ЛöвüФ ЛТгЧОsə хОvТrЦəвə ЭəФКЧ vОrНТ.(5/56) 

QrКПТФ ХКвТСəХərНə ЦəХЮЦКЭХКrıЧ vОrТХЦəsТ ТЧЭОrКФЭТv qrКПТФК ЩТФЭШqrКЦХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧК şərКТЭ 
вКrКЭНı. PТФЭШqrКЦХКr vКsТЭəsТ ТХə ХКФШЧТФ rəЦгХərТ ЛОХə sКНə ,ЧöqЭəХərТЧ ЛЮМКq ОХОЦОЧЭХərТ əsКsıЧНК 
НКvКЦı ЭКЩıХЦışНır.  KШЦЩвЮЭОr  qrКПТФ НТгКвЧı  ЦəЭЛəə sТЦvШХ və ХövСəХər, ЦəЭЧХТ rОФХКЦХКr və 
vТгЮКХ ТЧПШrЦКsТвК ЛКбıЦıЧНКЧ ТЧsКЧК ЭəsТr ОНəЧ   əsКs vКsТЭəвə хОvrТХНТ. BОХə ФТ, AХЦКЧвКНК 
вОrХəşəЧ QUQELOT- НТгКвЧ sürəЭ хıбКrНКЧ НТгКв ЛürШsЮ , HШХХКЧН НТгКвЧОr və ЦОЦКrХКrı 
ЭərəПТЧНəЧ вКrКНıХЦış ЛТr ЦərФəгНТr.BЮ ЛürШ 1958- МТ ТХНə ПəКХТввəЭə ЛКşХКЦış və 16 ТХ ərгТЧНə КХЭı 
şöЛəНəЧ ТЛКrəЭ ЛöвüФ ЛТr ПТrЦКвК хОvrТХЦışНır. 
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1. SəЧКвО НТгКвЧı- НəqТq МТСКгХКr , НəгРКСХКr, ЧəqХТввКЭ , ТЧЭОrвОr, ОХОФЭrШЧ СОsКЛХКЦК ЭОбЧТФКsı 
2. Qrafika- rəЧР ФШЦЦЩШгТsТвКsı ЦəЦЮХКЭХКrıЧıЧ СКгırХКЧЦКsı ОЭТФОЭ və qrКПТФК ЧüЦЮЧəХərТЧТЧ 

üгərТЧНə ТЦгКХКr və sТЦvШХХКr ЛЮЧЮЧХК вКЧКşı rəЧРХТ ФШЦЩШгТsТвКХКr. 
3. Vizual komunikasiya – ЦəСsЮХЮЧ rОФХКЦ ШЛrКгıЧıЧ вКrКНıХЦКsı. 
4. FШЭШ şöЛəsТ-fotolabaratoriyalar 

5. MШНОХ və ЧüЦЮЧə ОЦКХКЭбКЧКsı – sШЧ ЛəгəФ ЧüЦЮЧəХərТ 
6. NüЦЮЧəХərТЧ вШбХКЧıЛ вığıХЦКsı ЛürШsЮ ПəКХТввəЭ РösЭərТrНТ. 
Bu cür dizayn bürolar 1970- ci ildəЧ AХЦКЧ sЭrЮФЭЮrЮЧНКЧ qКвЧКqХКЧırНı.  DТгКв ЭКrТбТЧə nəzər 

sКХНıqНК РörürüФ ФТ, ТХФ Нəfə ШХКrКq 1976 Мı ТХНə Münxendə keçiriləcəФ ШХТЦЩТвКНК ШвЮЧХКrı üхüЧ 
ЩТФЭШqrКЦХКrıЧ ТşХənməsi və ЮвğЮЧ Рələnlərin seçilməsi nəzərdə ЭЮЭЮХЦЮşНЮr. VКМТЛ ШХКЧ Цəsələ  

düzgün və ХКгıЦı ТЧПШrЦКsТвКЧı хКЭНırК ЛТХəcəФ ЩТФЭШqrКЦХКrıЧ sОхТХЦəsТ ТНТ. BЮЧЮЧХК вКЧКşı 
ТşХəЧЦТş ЩТФЭШqrКЦХКr  
ОвЧТ sЭТХНə ЛТr ЛТrТЧə хШб ЛəЧгəЦəХТНТХər.RəЧР ФШХШrТsЭТФКsıЧК НüгРüЧ ЦürКМТвəЭ ОЭЦək vacib 

ЦəqКЦХКrНКЧ ТНТ. BüЭüЧ sОхТХЦış ЩТФЭШqrКЦХКr qrКПТФ sОЭФК üгərТЧə (ЦШНЮХ ЭШrЮ) vОrЭТФКХ və 
НТШqКЧКХ ТsЭТqКЦəЭНə 45ºНüгüХЦüş və ТşХəЧЦТş ЩТФЭШqrКЦХКrНК ЛТr ПТqЮr ПОЧШЦОЧТ  sОхТХərəФ ТНЦКЧıЧ 
ЧövüЧə Рörə əsКs ПəЧН СərəФəЭХərТЧТ МКЧХКЧНırırНı.(ŞəФТХ 1). 
 

 
 

 ŞəФТХ 1 
 
 

VТгЮКХ НТХТЧ ФШЦЦЮЧТФКsТвШЧ ТşКrəХərТЧ 1970-1980 Мı ТХХərНə  вКrКЧЦКsТЧНК  İЭКХвКЧ 
НТгКвЧОrХərТЧТЧ rШХЮ əvəгsТгНТr. 

AхКЫ ЬöгХəЫ: vТгЮКХ, ПШrЦК, ЦəХЮЦКЭ, ЭКrТбТ, ЦЮХЭТ-funksional sistemi, dizayn 
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F.T.Badalova 
Visual communication from historical development in city conditions. 

 
SUMMARY 

 
Means of information have an important place as a multifunctional system in the organization of public 

environment, in streets and squares, transport and populated areas, in the artistic and aesthetic appearance in 

rest and cТЭв ОЧvТrШЧЦОЧЭ ТЧ ЦШНОrЧ ЭТЦО.TСКЭ’s аСв ТЭ ЦЮsЭ ПШrЦ ЮЧТЭв Лв КrЭТsЭТМ ЩrШУОМЭТЧР ПrШЦ НОsТРЧ 
point of view in the analysis of city environment, organization of visual information, and organization of 
artistic architecture and communications. 

The comprehension of information from theoretical point of view, the reviving of space from visual and 
artistic aesthetic point of view help the reviving of information in new visual form.  

Key words: visual, form, information, historical, multifunctional system, design. 
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Ə.D.Cəlilov 
İrТ şəhərlərdə ticarət obyektlərТnТn şəhərsalma və mОmarХıq-ЭТpoХoУı 

təşФТХТnТn anaХТгТ 
 

БоLASƏ 
 

Muasir iqtisadi, mədəni və sШsТКХ şərait ticarət obyektlərinin gündəlik həвКЭıЧ Цərkəzlərinin birinə 
çevrilməsinə, ШЧХКrıЧ НəвТşТХЦəsinə və fəКХ ТЧФТşКП ОЭЦəsinə təkan verir. Mütamadi tezləşən  həyat tərzi 
ЦüКsТr ТsЭОСХКФхıЧıЧ Эələblərinin əsКsХКrıЧНКЧ ЛТrТЧТЧ хШбХЮ sКвНК ПЮЧФsТвКХКrıЧ ЛТr вОrНə cəmləşЦəsi, bir 
ЧОşə məsələnin eyni vaxtda həll edilməsТ ТЦФКЧı ШХЮr. ВОЧТ ОСЭТвКМХКr ЭТМКrət obyektlərinin rəqabət 
faФЭШrХКrıЧК ФШЧsОЩЭЮКХМК вОЧТ вКЧКşЦКЧı ЭələЛ ОНТr. AХış-vОrТş КrЭıq ЩШЩЮХКr vКбЭ ФОхТrЦə prosesinə 

çevrilməsinə ЛКбЦКвКrКq, ЛЮЧЮЧ КХıМıХКrıЧ ЭТМКrət mərkəzində ШХЦКХКrı vКбЭıЧıЧ ЮгКНıХЦКsı üхüЧ ФТПКвət 
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deyil. Bu onun məТşəЭ, sКğХКЦХıq, əyləncə və s. xidmətləri əldə etmək kimi əlavə funksiyalarla 

НШХНЮrЮХЦКsıЧı ХКЛüН ОНТr. ƏСКХТЧТЧ sıбХКşЦКsıЧıЧ КrЭЦКsı və ictimai xidməЭ ПЮЧФsТвКХКrıЧ ТrТ şəhərlərdə - 
rОРТШЧКХ şəhərsalma sistemlərinin mərkəzlərində - cəmləşЦəsi ilə ЛКğХı ЮrЛКЧТгКsТвК ЩrШsОsХərТ, şəhər və 
regional əhəmiyyətli intensiv piyada-nəqХТввКЭ КбıЧХКrı ТХə ЛКğХı, ПЮЧФsТШЧКХ ЛКбıЦıЧНКЧ əsКsХКЧНırıХЦış 
yerlərdə şəhər əhəmiyyəЭХТ ЭıМКrət obyektlərinin təşФТХТЧТ ХКЛüН ОНТr. 

Açar sözlər: ticarət obyektləri, rəqТЛХТФ, ЦОЦКrХıq ЦüСТЭ, ТМЭТЦКТ-əyləncəli kompleks, fəгК гШЧКsı, 
transformasiya. 

 

E.J.Jalilov 

 

The analysis of the town-building and architectural-typological organization  
of the commercial buildings of large cities 

 

SUMMARY 

 
Contemporary economic, cultural and social conditions actively contribute to change and development 

of commercial objects, converting them into some of the centers of the daily life of population. In entire the 
sped up rhythm of life for contemporary consumer one of the main requirements becomes the concentration 

of a larger quantity of functions in one place, the possibility to solve several tasks by one action. New needs 
determine conceptually new approach to the factors of the competitive ability of commercial enterprises. 
Although the process of purchases as such already became popular pasttime, it it occurs insufficiently for the 
prolongation of a stay of buyers in the territory of commercial center. This causes the need for filling with its 
additional functions, which make it possible to obtain everyday, health-improvement, entertaining and other 

services. The processes of urbanization, connected with the concentration of population and functions of 
social service in the large cities - the centers of regional town-building systems, cause the organization of the 

commercial centers of urban value in the functionally justified places, connected with the intensive transport- 
pedestrian flows in the transport units of urban and regional values. 

Key words: commercial objects, competitive ability, architectural medium, public-relax complex, 
three-dimensional zone, the transformation 

 

 

UOT 720.72.03 (9) 

                          M.T. Eynullayeva 
                            AzərbaвМan MОmarХıq və InşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 

 

BAKI ŞƏHƏRININ  ВAŞAВIŞ BINALARININ MEMARLIĞI 

 

Müharibə illərində tikinti prosesinin kəsФТЧ şəkildə səngiməsi və səviyyəsТЧТЧ КşКğı НüşЦəsi BКФı 
şəhərlərində tikinti və səЧКвО ТsЭОСsКХıЧıЧ ЦüСКrТЛənin tələblərinə istiqamətlənməsi ilə ЛКğХı ТНТ. LКФТЧ 
müharibədəЧ sШЧrКФı ТХФ ТХХərdə BКФıЧıЧ СəвКЭıЧНК РОЧТşЦТqвКsХı Эədbirlər proqrКЦıЧıЧ Сəyata  

keçirilməsi, o cümlədəЧ şəhərin bəzi köhnə rКвШЧХКrıЧНК rОФШЧsЭrЮФsТвК Тşlərinin КЩКrıХЦКsı ЛКşХКЧНı. 
Küçə və magistrallКr РОЧТşХəЧНТrТХНТ, şəhər ЦОвНКЧХКrıЧНК КЧsambllarıЧ вКrКНıХЦКsıЧК бüsЮsТ НТqqət 

вОЭТrТХНТ. BЮЧЮЧХК НК şəhərТЧ ЛКş ЦКРТsЭrКХ qШvşКqlarıЧda yeni meyНКЧХКrıЧ вКrКНıХЦКsı (AгКНХıq, 
Cənubu və ŞТЦКХТ SШvОЭ), H.HКМıвОv Фüçəsində (indiki Azərbaycan prШsЩОФЭТ) ШХКЧ ЦОвНКЧХКrıЧ 
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ЭКЦКЦХКЧЦКsı, ЛКğХКrıЧ sКХıЧЦКsı (NТгКЦТ və SКЛТr КНıЧК ЛКğ) BКФıЧıЧ sШЧrКФı ЩХКЧХКşЦК 
sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ ТЧФТşКПıЧК Эəsir etdi  (1, s. 41 – 48, 88 – 91). 

Bu illərdə sКСТХЛШвЮ ЛЮХvКrıЧ sКХıЧЦКsı ТХə şТЦКХ ФüХəklərТ şəraitində вКşКвış гШЧКsıЧıЧ ТЧsШХвКsТвК 
rО ТЦТЧТЧ Эənzimlənməsinə də diqqəЭ вОЭТrТХНТ. BЮ гКЦКЧıЧ ЭəcrübəsТЧТ КrКşНırКrФən məlum olur ki, 

belə şəraitdə вКşКвış ОvХərТЧТЧ qКЩКХı Сəyətlər əЭrКПıЧНК qrЮЩХКşЦКsı вОrХТ şəraitə НКСК ЮвğЮЧ ТНТ. BЮ 
illərdə M.HüsОвЧШv, S.DКНКşШv, Q.MəМТНШv, Q.ƏХТгКНə kimi görkəmli AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХКrı öг 
layihələrində yerli təbii-ТqХТЦ şəraitini və ənənəvi motivləri nəzərə КХЦКqХК вКşКвış ЭТФТЧЭТsТЧТЧ 
ЦОЦКrХığıЧК ЛТr sırК вОЧТ ЭОЧНОЧsТвКХКr Рətirdi. Lakin onu da qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, ЛЮ ТХХərdə 

salıЧКЧ Квrı - Квrı ЦОвНКЧХКrК хı КЧ СüЧНür Цərtəbəli evlər öz yeni görkəmləri ilə dominant rolu 

ШвЧКвırНı. MəsələЧ, ŞТЦКХТ SШvОЭsФТ, ТЧНТФТ NərТЦКЧШv ЦОвНКЧıЧıЧ Мənub sərhədində neftçilər üçün 

tikilən 10 mərtəbəХТ вКşКвış ЛТЧКsıЧНК ТsЭТПКНə ШХЮЧКЧ ЦОЦКrХıq НОЭКХХКrı və elementlərТ КrЭıq вОЧТ 
tərtibatda təqdim edilirdi. Cəmiyyətin bu dövrdəФТ ТЧФТşКП ТХХərinə təsadüf edəЧ вКşКвış 
ЦОЦКrХığıЧıЧ Лədii ifadəliliyi nisbətəЧ Кг НК ШХsК КrЭıq öгüЧü РösЭərməkdə idi. Belə ФТ, вКrКНıМıХıq 
istiqamətində вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ ЭərЭТЛКЭıЧНК Эədricən «gözəllik» amilinə diqqət yeritilməyə 

ЛКşХКЧНı. BТЧКХКrıЧ КrТМТ РörФəmi ilə  bərabər, ШЧХКrıЧ ЩХКЧХКşЦК ФШЦПШrЭХЮХЮğЮЧК НК ПТФТr vОrТХТrНТ. 
Məsələn, mətbə ТЧ ЦüЭХəq balkon və qШЧКq ШЭКğı ТХə  əlaqələndirilməsТ, хШ ШЭКqХı Цənzillərdə iki 

sКЧТЭКr qШvşКğıЧıЧ Чəzərdə ЭЮЭЮХЦКsı ЛЮЧК ЧüЦЮЧədir. O zaman dövlətin şəhərsalma və memarlıq 

prinsipindən irəli gələn yaşayış və ТМЭТЦКТ ЛТЧКХКrıЧ ЛТrЭТЩХТ ЩХКЧХКşНırıХЦКsıЧНК ЛЮ СОх Нə КsКЧ ЛКşК 
gəlmirdi. Ümumilikdə götürsək, 50-ci illərdə tikilən вКşКвış ОvХəri ancaq dövlət tərəfindən 

maliyyələşНТrТХНТвТЧНən və ЭТФТЧЭТ ЭО ЧШХШРТвКsı səviyyəsinin nisbətəЧ КşКğı ШХЦКsıЧНКЧ ФüЭХəvi 

вКşКвış ЦКssТvХərinin tikintisi hələ də хШ  РОЧТş ЦТqвКs КХЦКЦışНı və bu zamanlar sənaye 

müəssisələri və ictimai təşФТХКЭХКrıЧ ЭКЛОхТХТвТЧə  aid ediləЧ ЛТЧКХКrıЧ ТЧşКsıЧК üsЭüЧХüФ vОrТХТrНТ. 
1940 - 60 - Мı ТХХərdə BКФıЧıЧ Цərkəzi hissəsində вОЧТ вКşКвış ЭТФТЧЭТsТ РОНТrНТ, ШЧЮЧ ətraf 

rКвШЧХКrıЧНКФı boş sahələrdə kütləvТ ЭТФТЧЭТ  ТşХərТЧТЧ  КЩКrıХЦКsı СОsКЛıЧК  вКşКвış ЭТФТЧЭТsinin həcmi 

КrЭırНı. Şəhərsalma ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ Эəhlili göstərir ki, o illərdə BКФıЧın memarlıq-planlaşma 

inkişafıЧК üsЮsТ НТqqət yetirilirdi. Şəhərətrafı zonalarda aparılan kütləvi tikinti işləri ilə yanaşı, 
AгКНХıq ЦОвНКЧı əЭrКПıЧНК ШХКЧ  ЛТrЦərtəbəli köhnə tikililər sökülür, əvəzində isə şəhərin magistral 

və meydan məФКЧХКrıЧıЧ ЦКСТввətini gücləndirəЧ ЦШЧЮЦОЧЭКХ ЛТЧКХКr ЮМКХНıХırНı. EвЧТ гКЦКЧНК 
BКФıЧıЧ ЩХКЧХКşЦК sЭrЮФЭЮrЮЧНК öЧəmli yer tutan Neftçilər və N.Nərimanov prospektində, Nizami 

və S.VЮrğЮЧ Фüхələrində rОФШЧsЭrЮФsТвК ТşХərТ КЩКrıХНığıЧНКЧ ЛЮrКНК МəmlənəЧ ЛТr sırК вüФsək bədii 

tərЭТЛКЭХı вКşКвış, ТМЭТЦКТ  ЛТЧКХКr əЭrКПıЧНК КЛКНХıq və вКşıХХКşНırЦК ЭədbirlərТЧТЧ РОЧТşХənməsi də 

tələb olunurdu.   

BКФı ЦОЦКrХığıЧНК öгüЧəmə sЮs ЦТХХТ ЦШЭТvХər qorunmaqla yeni forma, konstruksiya, kompozisiya 

К ЭКrışХКrı, Лədii ifadəХТФ üsЮsТввətlərinin üzə хı КrıХЦКsı sШЧrКФı ТХХərdə ЛТr sırК ЦКrКqХı вКşКвış 
ЛТЧКХКrıЧıЧ вКrКЧЦКsıЧК Эəkan versə  də,  1960-Мı ТХХərdəЧ ЛКşХКвКrКq вОЧТ ЦüЭərəqqi istiqamət 

özünü layihələrin tam sənayeləşНТrЦə üsuluna keçməsilə təcəssüm etdirdi. Belə ФТ, BКФıНК ЛТr ЧОхə 

ПrКЧsıг «KКЦвü» ОvЭТФЦə гКvШНХКrıЧıЧ СОsКЛıЧК вКşКвış ЭТФТЧЭТsТЧТЧ РОЧТş ЦТqвКs КХЦКsı НОЦək 

olar ki,  öz vizual görkəmi ilə  fərНТ ЦОЦКrХıq ШЛrКгı КХКЧ ХКвТСələndirmə təcrübəsini tənəzzülə 

gətirdi. ВКşКвış ЭТФТЧЭТsТЧТЧ sənaye əsКsıЧК ФОхЦəsi ilə ЛТЧКХКrНК вКrКЧКЧ ЛТrЭТЩХТХТФ ШЛrКгı ЩsТ ШХШ Т 
və bədii-estetik tərəfdən çatışmamazlıq вКrКЭНı və ЛЮЧЮЧХК НК ЦОЦКrХığıЧ  vКМТЛ вКrКНıМıХıq 

üsЮsТввətləri kölgədə qКХНı. BОХə münasibətin əsas zəminlərindəЧ ЛТrТ Ш гКЦКЧХКr şüКr ФТЦТ 
səslənən «hər bir ailə üхüЧ вОЧТ вКşКвış ОvТ» НОvТгТ ТНТ.  BЮЧЮЧ Чəticəsi kimi də AzərЛКвМКЧıЧ 
şəhərlərində Ш şКr ЦОЦКrХıq ШЛrКгıЧК, Цənzil tiplərinə, ПКsКНХКrНК ЦОЦКrХıq ОХОЦОЧЭХərinin 

təФrКrхıХığıЧК ТПrКЭ Нərəcədə вШХ vОrТХНТ. IrТ şəhərlərdə ЧОqКЭТv Тг qШвЦЮş ЩКЧОХ ОvХərin tikintisi, 
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Ш şКr ЦТФrШrКвШЧХКrıЧ sКХıЧЦКsı СОх Нə şəhər mərkəzinin təkmilləşНТrТХЦəsinə ЦКЧО ШХЦКНı. XX 

əsrТЧ ТФТЧМТ вКrısıЧНКЧ ЛКşХКвКrКq BКФıЧıЧ ЦərkəгТ rКвШЧХКrı ТsЭТsЧК ШХЦКqХК, şəhərin qərb və şərq 

гШЧКХКrıЧНК ЭТФТХəЧ ЛТЧКХКrıЧ əksəriyyəti iri divar və örtük panelləri əsКsıЧНК qЮrЮХsК НК, öХФəmizin 

müstəqillik əldə etdiyi ilk illərindəЧ ЩКЧОХ ЭТФТЧЭТ üsЮХЮ НКвКЧНırıХНı. O ТХХərdəЧ ЛКşХКвКrКq Пərdi 

layihələr əsКsıЧНК ФКrФКs-blok tipli yКşКвış ОvХərТ  НКСК РОЧТş ТЧФТşКП ЭКЩНı və beləliklə də 

yeknəsəklik ifadə edəЧ хШбsКвХı ЦТФrШrКвШЧХКrıЧ ПШЧЮЧК ЛТr МКЧХКЧЦК Рəldi  (2, s.24 - 26). 70-ci 

illərdəЧ sШЧrК BКФı şəhərinin bəгТ вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ ЦОЦКrХıq-ЩХКЧХКşНırЦК və həcm-məkan 

kompozisiyasıЧНК əФsТЧТ ЭКЩКЧ ЦКrКqХı üsЮsТввətlər вКşКвış ЭТФТЧЭТsТЧТЧ ТЧФТşКПı və ЦОЦКrХıqНК 
yenilik kimi diqqəti cəlb etdi. Belə ki, bu illərin tikintilərТ sırКsıЧНК “8-МТ ФТХШЦОЭr” КНХКЧКЧ вКşКвış 
rКвШЧЮЧНК 4 sОФsТвКХı 9 ЦərtəbəХТ вКşКвış ОvТ (ЦОЦКr A. Bədirov, A. TrШşТЧsФКвК, 1979-cu il) öz 

konstruktiv sxemi, fasad tərЭТЛКЭı və mailli relyefdə ЮğЮrХЮ вОrХəşНТrТХЦəsТ ЛК ıЦıЧНКЧ ЦКrКq 
НШğЮrЮr. M. LОrЦШЧЭШv Фüхəsində ЮМКХНıХКЧ вОЧТ вКşКвış ЛТЧКsı (ЦОЦКr H. AЭКФТşТвОv, A. Bədirov, 

1977-ci il) tarixi mühitə вКбşı ЮвğЮЧХКşНırıХЦışНır. BЮrКНК Цənzillərin plana görə funksional 

qrЮЩХКşЦКsı və eyni zamanda balkon və eyvan elementlərinin düzgün əlaqələndirilməsТ хШ  ЦКrКqХı 
ЦОЦКrıq-məkan həХХТ sКвıХК  ЛТХər. Düzgün cəhətlənməsi, ətraf tikintilərlə ЮгХКşЦКsı və ikitərəfli 

balkon elementləri ilə  funksional-ОsЭОЭТФ ЛКбıЦНКЧ ПərqlənəЧ C.CКЛЛКrХı Фüхəsində 1976-Мı ТХНə 

ЮМКХНıХКЧ 6 ЦərtəbəХТ вКşКвış ОvТЧТ ЧüЦЮЧə göstərməФ ШХКr (ЦОЦКr N. HКМıЛəвШv). AгКНХıq 
prospektinə ЛЮМКq КХЭıЧНК хı КЧ və öг ЦОЦКrХıq ШrТУТЧКХХığı ТХə seçilən 1982-ci ildə  ТЧşК  ОНТХən 9 

mərtəbəХТ üх ЛХШФХЮ вКşКвış ОvТ НТРərlərindən mütərəqqi cəhətlərinə  görə  fərqləЧТr (ЦОЦКr Ə. 
NШvrЮгТ). OЧЮЧ ПКsКНıЧНК НərТЧ вКв ШЭКqХКrıЧı  бКЭırХКНКЧ və ОЧТ 2,6 ЦОЭr ШХКЧ ОвvКЧХКr vОrТХЦТşНТr. 
Eyni zamanda burada AzərЛКвМКЧıЧ ənənəvi motivlərindəЧ ШХКЧ ТФТqКЭХı НКЦ örЭüвü Эətbiq 

ОНТХЦТşНТr (3, s. 236 – 240). 

Qeyd edək ki, 70-80-ci illərdə НКСК хШ  şəhərsalma tədbirlərinə  üstünlük verilsə də, mövcud 

səbəblərdəЧ КrЭıq 80-ci illərТЧ sШЧХКrıЧНК вКşКвış ЭТФТЧЭТsТЧНə o qədər də irəliləвТşХər ЦüşКСТНə 

ШХЮЧЦКНı, КЧМКq şəhərТЧ şərq və qərb hissələrində az miqdarda tikintilər КЩКrıХНı. BКş Фüхələrin 

ШЛrКгХКrıЧК Эək - təФ ЛТrЛХШФХЮ “РöвНələЧ”Хərin əlavə ШХЮЧЦКsı ШЧХКrıЧ РörФəminə canlanma gətirdi  

(4, s. 108 – 110). ВКşКвış ЭТФТЧЭТsТЧТЧ ЦüКsТr ТЧФТşКП Цərhələsi 90-Мı ТХХərin ilkin mərhələsindən 

ЛКşХКвКrКq ЛЮ РüЧə ФТЦТ НКvКЦ ОНТr. ВКşКвış ЦОЦКrХığıЧНК ЭТФТЧЭТsТ öЧНə gedən hündür mərtəbəli 

evlər deməФ ШХКr ФТ, BКФıЧıЧ ЛüЭüЧ ТЧгТЛКЭТ rКyonlarıЧda: mərkəz, qərЛ, şərq, şТЦКХ, Мənub sərhədləri 

НК ТХТЧНə РОЧТş vüsКЭ ЭКЩЦışНır. SЭrЮФЭЮr ЛК ıЦıЧdan onlar tək-təФ sırКvТ НüгüХüş ПШrЦКsıЧНК ПrШЧЭКХ 
qЮrЮХЮş ЭКЩır, вК НК ФТхТФ qrЮЩХКr ПШrmasıЧНК öгüЧəmə sЮs Цəkan təşФТХТЧНə həcm-ЩХКЧХКşЦК 

КrКФЭОrТ КХırНК. Bəzən qaЩКХı ЛТr ФvКrЭКХı КЭırХКНКЧ vКhid həyət əЭrКПıЧНК НörН Эərəfə cəhətlənən 

«ev-kompleks» formasıЧНК və вК «КгКН qrЮЩХКşЦК» ПШrЦКsıЧНК Сəll edilirdi (Mətbuat prospekti). 

Bu bina tiplərinin hər birinin özünəmə sЮs ЩХКЧХКşЦК sЭrЮФЭЮrЮ, Тх- məФКЧ qЮrЮХЮşЮ və ЦОЦКrХıq 
həlli var.  

EksperiЦОЧЭКХ ЦОЦКrХıq НОЦək olar ki, hər ЛТr ЭКrТ Т Цərhələyə aid olsa da, lakin müasir zamanda 

вОrХТ üsЮsТввəЭ, вОЧТ ЭО ЧШХШРТвК və  ЦКЭОrТКХХКrıЧ ТsЭТПКНəsindəЧ КsıХı ШХКrКq ЛЮ sКСədə böyük 

yeniliklər ЦüşКСТНə olunur. Bu da, ilk növbədə, layihələndirmədə standart normadan kəЧКrК хı КrКq 
yeni nailiyyətlər СОsКЛıЧК вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ ЭəkmilləşНТrТХЦəsinə yönəlib. Belə ki, ifadəli məkan 

həlli, effektliyi ilə fərqlənəЧ НКвКЧıqХı ФШЧsЭrЮФЭТv qЮrЮХЮş, ЦüКsТr ЦüСəЧНТs ФШЦЦЮЧТФКsТвКХКrı 
sisteminin təşФТХТ, ЛТЧКХКrıЧ iç - məkan interyerlərinin görüntülərТ, КrТМТ ПКsКН ЭərЭТЛКЭıЧНК вОЧТ üsЮХ 
və ОХОЦОЧЭ К ЭКrışı ЛЮ ЛТЧКХКrК вОЧТХТФХər gəЭТrНТ. EвЧТ гКЦКЧНК ЛТЧКХКrıЧ ПКsКНХКrıЧНК ЦТqвКs, rТЭЦ 
və nisbətin dəвТşЦəsindəЧ ШЧХКrıЧ ФШЦЩШгТsТвК qЮrЮХЮşЮ НК dəвТşНТ (Neftçilər prospektinə хı КЧ 
bəzi evlərdə). Şəhərin mərkəzində yerləşən hündür mərtəbəli binalarda məhz fasad elementlərinin 
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yeni dəbdə tərtib edilməsТ СОsКЛıЧК ЛТЧКХКr ЩХКsЭТФ, Цənzərəli və cəlbedici görkəЦ КХНı, sКНə divar 

ПКsКНХКrıЧıЧ rТЭЦТФ ПШrЦКНК ЛКХФШЧХКrıЧıЧ Оrker və lodcilərlə əvəz edilməsТ ШЧХКrК НКСК хШ  ТПКНəlik 

verdi  (Nizami və H.HКМıвОv Фüхələrinə хı КЧ ОvХərdə). 

BКФı şəhərТ ЛЮ РüЧ ЭТФТЧЭТ ЦОвНКЧıЧı КЭırХКНır. BОХə ki, yüksək mərtəbəХТ вКşКвış ЭТФТЧЭТsТ sШЧ 
illərdə qОвН ОЭНТвТЦТг ФТЦТ, НЮrЦКНКЧ ТЧФТşКП Оdir və böyük məkan tutumunda özünü göstərir. Yeni 

konstruksiya və ЭО ЧШХШ Т ЭТФТЧЭТ üsЮХХКrıЧıЧ, ЦüКsТr ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ ТsЭТПКНəsi ilə yüksək 

mərtəbəХТ вКşКвış ЭТФТЧЭТsТ sЭrЮФЭЮr və ЦОЦКrХıq МəhətdəЧ гКЦКЧıЧНК ЭТФТХən azmərtəbəХТ вКşКвış 
fondu ilə ФШЧЭrКsЭХıq ЭəşФТХ ОНТr. BОХə ki, son 15 il müddətində şəhərimizdə tikilən yüksək mərtəbəli 

evlərin tikinti üsulu, kompozisiya-konstruksiya həlli və həcmlərinin forma və element tərЭТЛКЭı 
deməФ ШХКr ФТ, ЦüКsТr НüЧвК  ЦОЦКrХığı sЭКЧНКrЭХКrıЧК вК ıЧХКşЦКğК хКХışır. ƏХЛətdəФТ, ЛЮ СКХ şəhər 

əhalisinin sosial tələblərТ ПШЧЮЧНК ЛКş vОrТr, вОrХТ şəraitin təkmilləşЦəsi zəruriyyətindəЧ НШğЮr və 

ЦüКsТr гКЦКЧıЧ ЭО ЧШХШРТвК ЧКТХТввətləri ilə yeni material sintezindən irəli gəlir. Son zamanlar bu 

binalarda ənənəvi elementlərin - вКrıЦ РüЧЛəгХТ НКЦ хı ıЧЭıХКrıЧıЧ vОrТХЦəsТ ЛТЧКХКrıЧ sТХЮОЭ Сəllinə 

də öz təsirini göstərir və ШЧХКrıЧ Сəcmi məkan həllində вОЧТ ФШЦЩШгТsТвК qЮrЮХЮşЮ вКrКНır. OЧЮ НК 
qeyd edək  ki, yeni tipli hündür mərtəbəХТ ЛТЧКХКrıЧ Эəkcə КrТМТ РörФəmləri deyil,  mənzillərinin iç - 

məФКЧ ЩХКЧХКşЦКsıЧНК,  ШЭКqХКrıЧ  вОrХəşЦə prinsipində və ən əsКsı НК ТЧЭОrвОrХərin bədii 

tərЭТЛКЭıЧНК öгüЧü ЛТrЮгə verir.   

Beləliklə, BКФı şəhərinin  вКşКвış ЭТФТЧЭТsТЧТЧ ЮгЮЧ гКЦКЧ вШХЮ ФОхЦТş ЦОЦКrХıq ТЧФТşКПı özünü 

təsdiqləyən qКЧЮЧКЮвğЮЧХЮqХКr əldə etsə də вКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ  ЭəşФТХТЧТЧ НКСК НК  təkmilləşНТrТХЦəsi 

istiqamətində КşКğıНКФı Эədbirlərin həyata keçirilməsТ НüşüЧürəm ki, öz səmərəli nəticəsТЧТ vОrЦТş 
ШХКrНı: 
1.Yüksək mərtəbəli bir bloklu evlərin orta mərtəbəХТ вКşКвış ЭТФТЧЭТХəri mühitinə НК ТХ ОНТХЦəsi; 

2.Hündür mərtəbəli evlərin magistral boyu və вКşıХХıqХКr КrКsıЧНК вОrХəşНТrТХЦəsi; 

3.QrЮЩХКşЦış ШХКЧ СüЧНür Цərtəbəli evlərТЧ вКşКвış rКвШЧЮЧЮЧ rОХвОП вüФsəkliyində verilməsi. 

Açar sözlər - ЦОвНКЧХКr, вКşКвış ОvХəri, memarlıq-planlaşma həlli, azmərtəbəli evlər, yüksək 

mərtəbəli binalar, ЦОЦКrХıq ОХОЦОЧЭХəri. 
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M.T. Eynullayeva 

 
The architecture of dwelling buildings in Baku 

 

SUMMARY 

 

Baku city reminds a huge construction site nowadays. Even if experimental architecture belongs to 

different historical periods, presently, there is a lot of innovations which depend of local features, new 
construction technologies and materials. So, the construction types and methods, compositions, interior and 

exterior elements and overall shape of high rise buildings that were built here over the past 15 years, got 
much closer to modern architectural standards. 

Key words: squares, dwelling houses, architectural planning, low rise buildings, high rise buildings, 
architectural elements. 
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T.R.ƏbНüХrəhimova 

 

XIX və XX əsrlərin ərəfəsində BaФı-AbşОron böХqəsi 
mОmarХığının ЭarТбТ ПormaХaşması və ТnФТşaПı 

 

БоLASƏ 
 

BКФı-AЛşОrШЧ ЛöХРəsТЧТЧ ЦОЦКrХıq ТrsТЧТЧ ПШrЦКХКşЦК ЭКrТбТЧТ üх гКЦКЧ Фəsiminə КвırЦКq ШХКr. Qədim 
ЦОЦКrХığı əhatə edən birinci zaman kəsimi sadə ЭТФТХТşТ ТХə fərqlənir. Onlardan bir çoxu bu günədəФ qКХЦКвıЛ 
və вКХЧıг вКгıХı Цənbələrdəki məlumatlardan bəlliНТr.İЧФТşКПıЧ ТФТЧМТ гКЦКЧ Фəsimi əsas etibarı ilə XIX əsr 

və XX əsrin əvvəllərТЧТЧ BКФı ЦОЦКrХığıЧК КТН ШХЮЧКЧ üхüЧМü гКЦКЧ ФəsТЦТ ЦОЦКrХığıЧ ТЧФТşКПıЧıЧ ЛЮЧНКЧ 
əvvəlki iki zaman kəsiminin üzərində qərar tutur. Həmcinin fərqli rus və Avropa üslubi istiqamətlərinin 
təsirinə mərЮг qКХЦКsı ТХə fərqləЧТr.ŞТrvКЧşКСХКr sКrКвıЧıЧ вКв ТqКЦəЭРКСı ЛüЭüЧ şəhərТЧ ЦОЦКrХıq-
ЩХКЧХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ ТЧФТşКПıЧК ЭəФКЧ vОrЦТşНТr. OЧЮЧ ТЧşКsı XIV-XV əsrlərdə həвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr. 
XIX əsrin ərəfəsi vəXX əsrin əvvələrinə əhatə edən dövrdə BКФı- AЛşОrШЧ ЛöХqəsТЧТЧ ЦОЦКrХığı ПШrЦКХКşıЛ 
və ТЧФТşКП ОЭЦТş. FЮЧФsТШЧКХ və estetik ЛКбıЦНКЧ bir çox məsələlər cəsarətli mühəЧНТs ТşХərinin 

вКrКНıХЦКsıЧК, Цəqsədyönlü həcm-fəza komЩШгТsТвКХКrıЧıЧ üгə хıбКrıХЦКsıЧК və müxtəlif təyiЧКЭХı ЛТЧКХКrıЧ 
eksteryerlərinin orijinal dekorativ elementlərТЧТЧ ТşХəЧТЛ СКгırХКЧmasıЧК ТsЭТqКЦətləЧЦТşНТ. 

Açar sözlər: irs, qəНТЦ ЦОЦКЫХıЪ, tТФТЧtТ, ФШЦpШгТвКЬı, ОХОЦОЧt, НОФШЫ. 
 

 

T.R.Abdulrahimova 
 

Historical formation and development of Baku-Absheron region  
in the 19 and beginning of 20 centuries 

 
SUMMARY 

 

Formation and development of architecture of Baku-Absheron region is related to architectural heritage 
of Azerbaijan, which can be divided into 3 time intervals. The first time frame  covers ancient architecture, 
the second time interval is mainly related to architectural heritage of Islamic countries and adoption of Islam. 
The third time interval differs due to impact of various European stylistic directions. Summer residence of 

Shirvanshahs palace served as an impulse for development of architectural and planning structure of the city. 
From the middle of 19 century socio-economic development of Baku city served as a basis for construction 
of structures (buildings) with unique architectural- artistic composition. 

Key Words: heritage, ancient architecture, construction, composition, element,décor. 
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İ.E.Gökcen  
AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 

ANADOLUDA BİГANS ŞƏHƏRSALMASININ SƏLCUQ ŞƏHƏRLƏRİNİN 
FORMALAŞMASINDA TƏSİRİ 

 

GТrТş, AЧКНШХЮ ТЧsКЧХКrıЧ qəНТЦ вКşКвış ЦəskənlərindəЧ ЛТrТ ШХЦЮşНЮr. BТr хШб Цədəniyyətin 

ПШrЦКХКşЦКsıЧıЧ və ТЧФТşКПıЧıЧ şКСТНТ ШХКЧ ЛЮ ЭШrЩКqХКrНК вКşКyan insanlar dünya mədəЧТ ЦТrКsıЧНК 
КЩКrıМı rШХ ШвЧКЦışНır. İsХКЦ НТЧТЧТЧ вКвıХЦКsıЧК qədər olan zaman ərzində AЧКНШХЮ, AşЮrХКrıЧ, 
HittlərТЧ, ВЮЧКЧХКrıЧ, EХХОЧХərin, və BТгКЧsХКrıЧ вЮrНЮ ШХЦЮşНЮr. AНı sКНКХКЧКЧ Сər ЛТr бКХqıЧ öг 
mədəniyyətləri, ənənələri, sistemləri və НüЧвК РörüşХəri Anadoluda zəngin bir mədəni irsin 

ПШrЦКХКşЦКsıЧК səbəЛ ШХЦЮşНЮr. БI əsrdən etibarən Anadoluda yerləşən Səlcuqlar Orta Asiyadan 

gətirdikləri öz mədəniyyəЭ КЧХКвışХКrıЧı AЧКНШХЮНКФТ ЦədəniyyəЭ КЧХКвışı ТХə sintez etdilər. 

Nəticədə, Türk-İsХКЦ Цədəniyyətinin Anadolu-SəХМЮq ПШrЦКsı ЦОвНКЧК Рəldi. Mədəni sintezdən 

СКsТХ ШХКЧ ЛЮ вОЧТ КЧХКвışНКЧ ЦОЦКrХıq və şəhərsalma da təsirləЧЦТşНТr.  
Roma dövründə (e.ə. 30 - e.s. 395-ci illər) AЧКНШХЮ НüЧвКЧıЧ ən çiçəklənən ölkələrindən biri 

ШХЦЮşdur. Bu dövrdə QərЛТ AЧКНШХЮ şəhərləri təxminən e.ə. 200-cü ildəЧ ЛКşХКвКrКq RШЦК 
İЦЩОrвКsıЧıЧ СКФТЦТввəЭТ КХЭıЧК НКбТХ ШХНЮğЮ üхüЧ RШЦК şəhərindən geri qalmayan bir səviyyəyədə 

ТЧФТşКП ОЭЦТşНТr. RШЦК ЦОЦКrХığı НövХətçi, praktik və ümumi mənfəətə əsaslanan ЛТr ЦОЦКrХıq ТНТ 
[1, s. 67]. RШЦК ЦОЦКrХığı EХХОЧТsЭТФ ЦОЦКrХığıЧıЧ НКvКЦı ШХКrКq ТЧФТşКП ОЭЦТşНТr.  BЮrКНК Фənd 

təsərrüПКЭı, ЭТМКrət, səЧКвО ТsЭОСsКХı, ЭШбЮМЮХЮq və gəЦТ qКвırЦК ТХə məşğЮХ ШХЮrНЮХКr. TТМКrətdə daha 

çox dəЧТг НКşıЦКХКrı öЧ ЩХКЧНК ТНТ. RШЦКХıХКr rОРТШЧКХ şəhər tacirləri vasitəsi ilə bir-birinə ЛКğХКЦış, 
kənd təsərrüПКЭı sКСələrТЧТ qКЧЮЧХКrХК ЩКвХКЦış, вОЧТ şəhərlər qЮrЦЮş və ya köhnə şəhərlərТ ТЧФТşКП 
etdirərəФ şəhərlər КrКsı вШХХКrıЧ sКХıЧЦКsıЧК əhəmiyyəЭ vОrЦТşХərdir. 

RШЦК Нövrü şəhərlərində mərkəzlər şəhərsalma və ЦОЦКrХıq ФШЦЩШгТsТвКsı ЛКбıЦıЧНКЧ, 
yerləşЦə ПЮЧФsТвКsıЧНКЧ НКСК хШб РösЭərТМТ ПШЧФsТвКХı sКСələr olaraq istifadə ОНТХЦТşХər. 

İqКЦətqahlar isə şəhərin kəЧКrıЧНК ТЧşК ОНТХЦТşНТr. Вəni ictimaiyyətə aid məkanlar, xüsusi 

mülkiyyətə aid olan tikililərdən daha böyük əhəmiyyətə ЦКХТФ ШХЦЮşНЮr [2, s. 18]. Qəyd etmək 

ХКгıЦНır ФТ, Səlcuqlara aid abidələrdə də bu xüsusiyyəЭ ЦüşКСТНə ШХЮЧЦКqНКНır. 
 

 
 

          Şəkil 1. BТгans İmpОrвası 
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RШЦК şəhərlərТЧТЧ ЩХКЧı Цüəyyən həndəsТ qЮrЮХЮşК ЦКХТФ ТНТ. Şəhər ПШrЦКХКşЦКsı şКrЩКг 
yollarla bölünən, müntəzəm və НörНЛЮМКqХı СТssələrdən ibarəЭ ТНТ. Şəhər ЩХКЧıЧНК Тsə şТЦКХ-cənub və 

şərq-qərb istiqamətli iki əsКs вШХ şəhərТЧ ШrЭКsıЧНКФТ ЛТr Цəydanda birləşЦТşНТr. BЮ şəhərsalma 

sistОЦТ RШЦКХıХКrК EЭrüsФХərdən (e.ə. VI əsrdə İЭКХвКНК вКşКЦış ЛТr бКХq) qКХЦışНır və ЛЮ şəhər-

salma sisteminə eynilə Grek, Misir və ŞТЧ şəhərlərində də rКsЭХКЧıХЦışНır [3, s. 32]. Roma impe-

rТвКsıЧıЧ 1-200-ci illər КrКsıЧНК şəhərlərdəЧ ЭШЩХКНıqХКrı vОrРТХərlə hər şəhərdə gymnasiyalar, stad-

вШЧХКr, Кşıq ЭОКЭrХКr, ТНКrəçilik və КРШrК ЛТЧКХКrı ФТЦТ ЭКЧıЧКЧ ЭТМКrət mərkəzləri, hamamlar, kitab-

бКЧКХКr, РОЧТş вКşКвış ОvХərТ, süЭЮЧХЮ вШХХКr, ЛöвüФ ЦОвНКЧхКХКr ТЧşК ОЭЦТşХər [4, s. 34] ДŞəkil 1].  

Roma dövlətinin iki yerə КвrıХЦКsı ТХə AЧКНШХЮНК BТгКЧs ТЦЩОrвКsıЧıЧ СКФТЦТввəЭТ ЛКşХКЧНı və 

təxminən min il qədər sürəЧ вОЧТ ЛТr Нövr ЛКşХКЧНı. BТгКЧsНК ТqЭТsКНТ Мəhətdən əkinçiliyə əsКsХКЧЦış 
bir idarəşТХТФ sТsЭОЦТ вКrКЭЦışНır. MüНКПТəyə bsyük əhəmiyyət verəЧ ЛТгКЧsХıХКr Anadoluda 

şəhərsalmaya bir o qədər diqqət yetirmirdilər [5, s. 380-394]. Bu fərqХТХТФ КЧМКq şərq ilə sıб ЭТМКrət 

əlaqələri olan əhəmiyyətli ticarəЭ вШХХКrı üгərində yerləşəЧ şəhərlərdə özünü göstərməktədir. 

BТгКЧsНКФТ AЧКНШХЮ şəhərləri dəyərkən sadə iqamətgahlar, kilsələr, ЦШЧКsЭırХКr və ФТşТФ НüФКЧХКr 
başК НüşüХür [6, s. 15]. Hamamlar Bizans və AsТвК КrКsıЧНКФı ЭТМКrət əlaqələrinin ən əsas bir gsstəri-

cisi kimi türk dilli xalqlardan, xüsusilə Səlcuqlardan, Anadolu və RШЦКвК öЭürüХЦüşНür [7, s. 25]. 

BizaЧs şəhərlərТ ПШrЦК ЛКбıЦıЧНКЧ ВЮЧКЧ və RШЦК şəhərlərindən olduqca fərqХТНТr. ВКбıЧ 
Şərqdə бКМ вürüşХərə qКrşı ТЧşК ОНТХəЧ qКХКХКr, qКХК ЦОЦКrХığıЧıЧ ən əhəmiyyətli nümunələridir. 

Suriya, Livan, Fələstin, Kipr, Rodos və Anadoluda bu nümunələri görmək mümkündür. Avropadan 

gəlib buralara yerləşən cəngavərlər, AvrШЩКНКФı qКХКХКrıЧ ЛənzərlərТЧТ вКşКНıqХКrı вОЧТ ЭШrЩКqХКrНК 
хШб НКvКЦХı şəkildə ТЧşК ОЭЦТşХər [4, s. 49]. 

Bu dövrdə ТЧşК ОНТХЦТş BТгКЧs şəhərsКХЦК ПШrЦКsı qЮrХЮş ШХКrКq НК ЦüбЭəliflik və mürəkkəblik 

baбıЦıЧНКЧ хШб ЩКrхКХı şəhər və qКХК şəhər olaraq iki hissəyə КвırЦКq ШХКr:  
1. Çox hissəХТ şəhər КЧЭТФ ЛТr şəhərin yerləşЦə sahəsi üzərinə kiçik və bir-birlərindəЧ Квrı yer-

ləşmələrdən meydana gəlir. Hər ЛТr вКşКвış вОrТ Фənd kimidir və əsl gəlir mənbəyi qaynКqХКrı əkinçiliyə 

əsКsХКЧır. BЮ Мür вОrХəşЦələrin hərЛТ ЛКбıЦНКЧ əhəmiyyətli təФ ТsЭОСФКЦı ШЧЮЧ qКХКsıНır. SКrНТs, PrТОЧО, 

Bərqama, Balat, Efes və İsЭКЧЛЮХ ЛЮ ЦəsФЮЧХКşЦК бüsЮsТввətlərini göstərən nümunələrdir.  

2. BТгКЧs şəhərsКХЦКsıЧНК НТРər bir model ШХКЧ qКХК şəhərləri isə, yerləşЦə sahəsinin böyük 

bir hissəsi, antik dövrdəki qala kimi, bu dövrdə də ТЧşК ОНТХЦТş ШХКЧ ЦüНКПТə sistemi daxilindədir. 

QКХКЧıЧ əhatə etdiyi sahə kiçikdir, ümumiliklə ЛТr НКбТХТ qКХК vКrНır. DКбТХТ qКХК ТНКrə etmə və hərbi 

bir ПЮЧФsТвК НКşıвır. ƏsХ НТvКrıЧ НКбТХТЧНə isə вКşКвış ОvХəri və ticarət sahəsi yerləşТr. Şəhərin kənar 

hissəsi əФТЧхТХТФ üşüЧ ТsЭТПКНə ШХЮЧЦЮşНЮr və kənd təsərrЮПКЭı ТХə məşğЮХ ШХКЧ ЛЮ ТЧsКЧХКr ОvХərini 

şəhər xaricində ТЧşК ОНərək balaca kəndlər qЮrЦЮşНЮХКr. SəХМЮqХКrıЧ AЧКНШХЮЧЮ Пəthindən əvvəl 

AЧФКrК, KШЧвК, AЦКsвК, İгЦТr, TrКЛгШЧ, BЮrsК, AЧЭКХвК və KКвsОrТ şəhərlərТ qКХК şəhər 

xüsusiyyətlərini gssdərən nümunələrdəndir.  

ƏsasəЧ qКХК şəhər xüsusiyyəЭТ НКşıвКЧ ЛЮ şəhərlərin ortaq xüsusiyyətlərindən biri, daxili qala, 

ticarət sahəsi və şəhərdən kənar kəndlərə sКСТЛ ШХЦКsıНır [5, s. 381-383] [Şəkil 2]. Səlcuqlar və Bi-

гКЧs КrКsıЧНК ЛКş vОrən 1071-МТ ТХ MКХКгРТrЭ НöвüşüЧНən sonra Anadoluda türklər yerləşЦəyə ЛКşla-

НıХКr. BЮЧЮЧ Чəticəsində qərbə НШğrЮ РОrТХəyən Bizans, sərhədlərini qorumaq üçün, hakim təpələr 

üzərinə müəyyən bir plan olmadan əraziyə ЮвğЮЧ НКбТХТ qКХКХКr ТЧşК ОЭЦəyə ЛКşХКНıХКr [4, s. 54]. 
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       Şəkil 2. Üç hissəli Anadolu şəhərТnТn Пorması 

 

K. DШğКЧ qОвН ОНТr ФТ, ЭürФХərin Anadoluya gəХНТвТ ТХФ гКЦКЧХКrНК вКrКЭНıqХКrı şəhərlər çox az 

ШХЦЮşНЮr. II QıгıХ ArsХКЧıЧ qЮrНЮğЮ AğsКrКв, KОвqЮЛКНıЧ НövrüЧНə Bəвşəhər və ya Dənizli kimi 

ЛТr ТФТ şəhərdəЧ ЛКşqК ЛüЭüЧ öЧəmli mərkəzlər Türklərin nəzarəЭТ КХЭıЧНК ТЧФТşКП ОЭЦТş qədim Bizans 

şəhərləri idi. Lakin bu kəndlər Türklərin Anadoluya gəldiyi ilk vaxtlarda o qədər də ТЧФТşКП 
etməЦТş, ТqЭТsКНТ Мəhətdən tənəггüХ НövrüЧü вКşКЦışХКr [8, s. 207]. BЮ ЛКбıЦНКЧ, AЧКНШХЮНК Оv 
ЦОЦКrХığıЧıЧ öЦrüЧüЧ qısК ШХЦКsı Чəticəsində, bölgədə ШХКЧ şəhərlərТЧ sЭrЮФЭЮrЮ СКqqıЧНК ПТФТr 
yürütməyi çətinləşНТrТr.  

LКФТЧ K.DШğКЧК ЧТsЛətəЧ M.H.ВТЧКЧх qОвН ОНТr ФТ, AЧКНШХЮНК ЦövМЮН şəhər КНХКrıЧК 
ЛКбКЧНК, ЛЮЧХКrКıЧ хШб СТssəsinin türklər tərəfində вКrКНıХЦışНır. Şəhər КНХКrıЧıЧ qədim dövrlə aid 

ШХНЮğЮ üşüЧ və bu adlКrıЧ OrЭК və Qərbi Anadoluda üstünlük təşФТХ ОЭЦəsi burada ta qədim dövrdən 

хШбХЮ sКвНК ЭürФüЧ вКşКНığıЧı РösЭərir [9, s. 181]. BЮЧЮЧХК вКЧКşı, Эədqiq olunan dövrdə orta, cənub 

və şərqТ AЧКНШХЮНК хШбХЮ sКвНК BТгКЧs şəhərlərТ ЦövМЮН ШХЦЮşНЮr.  
 

 
Şəkil 3. Konвa şəhərТnТn qaХasınНa BТгans qaХıqХarı (БII əsr) 

 

Bizans mənbələrТЧТЧ вКгНığıЧК Рörə Türk fəthindən əvvəХ BТгКЧs şəhərlərinin vəziyyəti 

КМıЧКМКqХı ТНТ. DövХət iqtisadi cəhətdən tənəггüХ НövrüЧü вКşКвırНı. AЧКНШХЮЧЮЧ ЛöвüФ ЛТr qısmi 

deməФ ШХКr ФТ, sШЧ НövrüЧü вКşКвırНı. БКХqıЧ ЛТr qТsЦТ НКğХКrК sığıЧЦış, ЛТr qТsЦТ Тsə ölkənin daha 
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sakit yerlərinə Фöх ОЭЦТşНТr. BЮ Цəlumatlar heç bir statistikaya əsКsХКЧЦКНığı üşüЧ ərazidə nə qədər 

əСКХТЧТЧ вКşКЦКsı СКqqıЧНК ПТФТr вürüЭЦək çətindir. VII əsrdəЧ ЛКşХКвКrКq AЧКНШХЮ Ərəb hücumuna 

mərЮг qКХНığı üşüЧ БI əsrə qədər ordu idarəçiliyi olan tema sistemi ilə idarə ОНТХЦТşНТr. LКФТЧ 
türklərin bir-ЛТrТЧТЧ КrНıЧМК ələ keçirdiklərТ OrЭК AЧКНШХЮНКФı ЦОЦКrХıq qКХıqХКrı ЛöХРədə çoxlu 

sКвНК ФТхТФ şəhərlərТЧ ШХНЮğЮЧЮ РösЭərir [8, s.208-209] [Şəkil 4].  

BТгТЦ üхüЧ ЛЮЧНКЧ хıбКrıХКМКq nəticə ondan ibarətdir ki, XII-XII əsrlərdə TürФ şəhərləri və 

ЦОЦКrХığıЧНК ЛöХРədə вКşКвКЧ бrТsЭТКЧ əhali həЦ ТşМТ, Сəm də rəhbər ФТЦТ şКХışırНı. ох СТssəli türk 

şəhərsКХЦК ПШrЦКsıЧК ЮвğЮЧ şəkildə yeni qurulan və bərЩК ШХЮЧКЧ AЧКНШХЮ şəhərsКХЦКsıЧıЧ ЛЮ вОЧТ 
mərhələsində qədim Bizans ənənələri və təcrübələri Türk-İsХКЦ şəhərsКХЦКsı ТХə sintez və tətbiq 

ШХЮЧЦЮşНЮr. 
Açar sözlər, Şəhərsalma, Bizans, Səlcuq, AnКНШХЮ, RШЦК, ЦОЦКrХıq 
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I.E.Gokcen 
 

The effect of the Byzantine Urbanism in the formation of Seljuk cities in Anatolia 
 

SUMMARY 
 

Anatolia has been the center of civilizations for many years. Examples of different cultures there are the 

most outstanding in the cultures of Anatolia , such as Helen, Byzantine , Seljuk and Romans , which have a 
great Importance worldwide , Anatolia , which has trails from almost all cultures , also has a rich tradition in 
urbanism. Anatolia in the evolution of urbanism that covers the principles of urbanism and Effected the 
foundation of the nearby cities in the world . 

Key words ; Urbanism, Byzantine, Seljuk, Anatolia, Rome, Architecture 
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S.HaМıвОva  
 

AzərbaвхanТn ГaqaЭaХa raвonЮnНaФı PərТ qaХasının ЭəНqТqaЭı ТХə bağХı вОnТ aspОФЭХər  
 

БоLASƏ 

 

ВЮбКrı кКrНКбХКr НКğ Фəndində, XanРТХНКğ НКğıЧıЧ вКЦКМıЧНК öгüЧüЧ qОвrТ-КНТ ЦОЦКrХıq Сəlli ilə 
diqqəti cəlb edəЧ ЛТr ЦКrКqХı КЛТНə yerləşТr. BЮ, PərТqКХКНır. 

Abidə uca bir yerdə, qКвКНК вШЧЮХЦЮş, ТФТ хШб НК НərТЧ ШХЦКвКЧ НüгЛЮМКqХı СКşТвəyə КХıЧЦış 
вКrıЦНКТrəvТ ЭКğНКЧ ТЛКrəЭНТr. QКвКЧıЧ qКrşısıЧНК Цənzərəli tala yerləşТr. GüЧəşХТ СКvКНК КЛТНə həmin tala-
dan çox gözəl seyr edilir. Fasadda, əsКs ЭКğıЧ вКЧıЧНК гКХıЧ ТrТ Щəncərəsi yerləşТr. KТПКвət qədər iri bir tikili 
olan zala əvvəllər бüsЮsТ вШХ НК РОНТrНТ. İЧНТ Ш НКğıХЦışНır. AХКqКЩıвК КЩКran pilləkən çöl tərəfdən uzanaraq, 
qКвКвК ЛТЭТşТФ qüХХənin içindən keçirdi. PilləkəЧ НКşНКЧ СörüХЦüş хəpərləmə НТvКrıЧНКФı РТrТşə КЩКrırНı.  

MərkəгТ ЭКğıЧ Нərinliyində НТvКröЧü ЦОСrКЛ qКХЦışНır. BЮ, КЛТНənin dini təвТЧКЭХı ШХЦКsıЧНКЧ бəbər 

vОrТr. TКğХКrНКn solda pilləkənlərТЧ qКХıqХКrı вОr КХır. Həmin pilləkənlər abidədəЧ вЮбКrıвК, ШХК ЛТХsТЧ, ЛЮrКНК 
yerləşəЧ ЦКğКrК və вК вКrıЦЦКğКrК ЭТЩХТ ЭТФТХТХərə КЩКrırНı. TəНqТqКЭхıХКrıЧ ПТФТrТЧМə, Pəriqala sasanilərin 
РТrТş ЩШrЭКХı ТХə ТФТqКЭ ФКСК şəklində ЭТФТХЦТş Tak-i-Bostan abidəsinin bənzəridir. Lakin PərТqКХКНК ЦОСrКЛıЧ 
ШХЦКsı КЛТНəni fərqləndirir. Məqalədə abidənin təНqТqКЭı ТХə ЛКğХı вОЧТ КsЩОФЭХər КşФКrХКЧır. 

Açar sözlər: ЦОЦКrХıq КЛТНəsi, bərpa, Zaqatala rayonu abidələri 

 

 
S.Hajiyeva  

 

New aspects of investigation of the Peri-gala monument  

in Zagatala region of Azerbaijan 

 

SUMMARY 

 

There is an interesting monument in the mountainous village Yukhari Cardaqlar on the Hangildag 
mountainside, that attracts attention for its unusual architectural solution. This is Peri-Gala monument. 

The monument consists of the two shallow niches with semicircular arch in a rectangular frame carved 
at high altitude in the rock. There is the picturesque glade before the rock from which the monument is 

surveyed well in sunny weather. Next to the main arch on the façade there is a large window of the hall, 
which is a fairly large room. There was special entrance to the hall from the earth constructed once but not 
preserved up to now. A staircase firstly in open-air, and then the inside of the rock were collapsed 
unfortunately. The staircase led to the entrance aperture in the barrier, built of stone. 

The altar were preserved in the central niche, and that fact lets to the conclusion that monument was of 

cult function. There are remains of other premises, located at the top. According to researchers, the Peri-Gala 
has a clear resemblance to the Sassanid monument of Tag-I-Bostan, made in the form of a double grotto with 
entrance portal. However, the presence of the altar turns Peri-Gala into a very special monument. This article 
discusses the new aspects of the study of the monument. 

Key words: architectural monument, restoration, monuments of Zagatala region 
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UOT 711.1 

K.Ə.HəsənХТ 
AгərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 
TARİБİ ŞƏHƏR QURULUŞUNDA İLKİN STRUKTURYARADICI  

ELMENTLƏRİNİN ROLU (BAKI-GƏNCƏ TİMSALINDA) 

 

AгərЛКвМКЧıЧ şəСərsКХЦК ЭəМrüЛəsТ хШб qəНТЦ və гəЧРТЧНТr. TКrТбТЧ ЦüбЭəХТП ТЧФТşКП 
ЦərСəХəХərТЧНə ШЧЮЧ ərКгТsТЧНə ЛТr хШб qəНТЦ вКşКвış ЦəsФəЧХərТ вКrКЧıЛ, ТЧФТşКП ОЭЦТş, ЛəгəЧ Нə 
söЧüЛ və ЭəФrКrəЧ ЛərЩК ШХЮЧЦЮşНЮr. BЮЧЮЧ СəЦ ШЛвОФЭТv СəЦ sЮЛвОФЭТv səЛəЛХərТ ШХЦЮşНЮr, ХКФТЧ 
Сər ЛТr СКХНК КЧМКq КЦТХХər ЭШЩХЮЦЮЧЮЧ ЭəsТrТ хШб ШХЦЮşНЮr. BТr СКХНК ТrТ вКşКвış ЦəЧЭəqəsi qala 

şəСərТ ФТЦТ ПШrЦКХКşКrКq, ЩКвЭКбЭ sЭКЭЮsЮЧК вüФsəХЦТş, НТРər СКХНК Тsə вОrХТ ЩШЭОЧsТКХХКrıЧıЧ 
ЦəСНЮНХЮğЮ şərКТЭТЧНə və qəНТЦ бКrТМТ əХКqəХərНəЧ (ФКrvКЧ вШХХКrıЧНКЧ) ФəЧКrНК qКХНıqНК 
ЦəЧЭəqəХər ФəЧН, qəsəЛə və ФТхТФ şəСər səvТввəsТЧНə öг СəвКЭ ЭərгТЧТ вКşКЭЦışНı. 

TКrТбə ОФsФЮrs ОЭsəФ РörərТФ ФТ, AгərЛКвМКЧıЧ şəСərsКХЦК ЭəМrüЛəsТЧНə sКвМК üsЭüЧХüФ ФТхТФ və 
ШrЭК şəСərХərНə ШХsК НК, ЦКСТввəЭМə ЛТr sırК вКşКвış ЦəsФəЧХərТ sШЧrКНКЧ öг rОsЮrsХКrı (sЮ, ЦüНКПТə, 
бКrТМТ əХКqəХər, əХvОrТşХТ МШğrКПТ ЦövqО, ЭəЛТТ-ТqХТЦ şərКТЭТ, ПКвНКХı qКгıЧЭıХКr və s.) СОsКЛıЧК ШrЭК 
əsrХərТЧ ЛКşХКЧğıМ və öЭРəЦ ЦərСəХəХərТЧНə AгərЛКвМКЧıЧ ЩКвЭКбЭ şəСərХərТЧə qəНər вüФsəХЦТşХər. 
BЮЧКrНКЧ: QəЛəХə, BОвХəqКЧ, BərНə, ŞəЦФТr, GəЧМə, BКФı, OrНЮЛКН, ŞəФТ və s. OЧХКrНКЧ ТФТsТ ШrЭК 
əsrХərТЧ əЧ ЦöСЭəşəЦ РörФəЦХТ qКХК şəСərХərТ ФТЦТ (GəЧМə və BКФı) ВКбıЧ və OrЭК ŞərqНə ЦəСşЮr 
ШХЦЮşХКr. BЮ üгНəЧ ШЧХКrı НТРərХərТЧНəЧ ПərqХəЧНТrərəФ ЭəНqТqКЭ ШЛвОФЭТ ФТЦТ sОхЦəФ, СОsКЛ ОНТrТФ 
ФТ, ЦəqsəНə ЮвğЮЧ ШХКrНı. 

BОХəФТ, BКФı və GəЧМə şəСərХərТЧТЧ ЦОЦКrХıq-plКЧХКşЦК ЭКrТбТЧТЧ öвrəЧТХЦəsТ əЦТЧХТФХə ТsЛКЭ 
ОНТr ФТ, ШЧХКrıЧ ЦüКsТr ЦərСəХəНə ТЧФТşКПı və ЭrКЧsПШrЦКЭТv НəвТşТФХТФХərТ ФöФХü sЮrəЭНə ФОхЦТşТЧ 
ЭКrТбТ ЦərСəХəХərТЧНəЧ ПərqХəЧТr. MəsəХəЧ, sШЧ гКЦКЧХКr Сər ТФТ şəСər, бüsЮsТХə Нə  BКФı, şəСərsКХЦК 
və ЦОЦКrХıq ЛКбıЦНКЧ РОЧТş və ЩrТЧsТЩМə вОЧТ ЩШгТЭТv ТЧФТşКП ЭКЩЦışХКr. BЮ öгüЧü НКСК хШб 
BКФıЧıЧ sКСТХ гШЧКsıЧНК РОЧТş vüsКЭ ЭКЩЦış вüФsəФ ЦərЭəЛəХТ, sıб ЭТФТЧЭТsТ ШХКЧ ЛТЧК qrЮЩХКrıЧНК və 
ТrТ ЦТqвКsХı ТМЭТЦКТ НəвərТ ШХКЧ ФШЦЩХОФsХərНə РösЭərТr. LКФТЧ ОвЧТ гКЦКЧНК qОвН ОЭЦəХТвТФ ФТ, Сər 
ТФТ şəСər öгХərТЧТЧ Чüvə ЭəşФТХ ОНəЧ ЭКrТбТ qЮrЮЦХКrı ТqКЦəЭРКС ФШЦЩХОФsТ əsКsıЧНК вКrКЧНıqХКrıЧНКЧ 
ЛЮ РüЧ Нə vТгЮКХ qКvrКЧЦКНК ЦüФəЦЦəХ РörФəЦХТ qЮrЮХЮş ШЛrКгХКrıЧı əФs ОНəЧ ЭКrТбТ sЭrЮФЭЮrНКЧ 
ЛəСrəХəЧərəФ əХНə ОЭЦТşХər. BЮ üгНəЧ ШЧХКrıЧ ЭКrТбТ ЦərСəХəХər ЛШвЮ ТЧФТşКП ОНТЛ ПШrЦКХКşЦК 
бüsЮsТввəЭХərТЧТЧ öвrəЧТХЦəsТ бüsЮsТ ЦəЧК ФəsЛ ОНТr. 

HОsКЛ ОНТrТФ ФТ, ТХФ ЧövЛəНə ЭəСХТХТ BКФıНКЧ ЛКşХКsКq və КrКşНırЦКЧı ШЧЮЧ ФОхЦТş ПЮЧФsТШЧКХ 
вöЧüЦüЧə (ЭТМКrəЭ, səЧəЭФКrХıq, sТвКsТ, ТsЭОСsКХ, əСКХТЧТЧ СərЛТ, НТЧТ, sШsТКХ ЦüЧКsТЛəЭХərТ və s.) 
ТsЭТqКЦəЭХəЧНТrsəФ НüгРüЧ ШХКrНı. кüЧФТ ЛЮ şəСər ЧəТЧФТ üх ЛöвüФ НüЧвК НТЧТЧТЧ  (гərНüşХüФ, ТsХКЦ 
və бrТsЭТвКЧХıq) ЭШqqЮşЦКsıЧНК ПШrЦКХКşıЛ ТЧФТşКП ОЭЦТşНТ, ОвЧТ гКЦКЧНК НК ШrЭК əsrХərТЧ əЧ qüНrəЭХТ 
ŞТrvКЧşКСХКr süХКХəsТЧТЧ СКФТЦТввəЭТ НövrüЧНə ШЧЮЧ СəвКЭ və ПəКХТвəЭТ ФОхЦТşНТ, СКЧsı ФТ, ШЧЮЧ 
ЦəНəЧТввəЭТЧТ ЦКННТ ЭТФТЧЭТsТЧТ, ТЧМəsəЧəЭТЧТ (ЭəЭЛТqТ səЧЭФКrХıq) əФs ОЭНТrТrНТ. 

 BЮ üгНəЧ, ЦəqКХəНə BКФıЧıЧ ПОШНКХ ПəКХТввəЭТЧТЧ, ЦКННТ ЦəНəЧТввəЭ КЛТНəХərТЧТЧ ЛКşıЧНК 
duran və ШЧЮЧ əsКs sЭrЮФЭЮrЮЧЮ ПШrЦКХКşНırКЧ ЦəФКЧ ОХОЦОЧЭХərТЧТЧ rШХЮ КrКşНırıХır və ПОШНКХ 
МəЦТввəЭТЧ ЭəЦТЧКЭıЧı ЭəЦТЧ ОНəЧ şəСərsКХЦК ЦКСТввəЭТ КхıqХКЧır. BЮЧК ŞТrvКЧşКСХКr КЧsКЧЛХı 
ЭТЦsКХıЧНК ЛКбsКq РörərТФ ФТ, ŞТrvКЧşКСХКr ФШЦЩХОФsТЧТЧ BКФıНК ЭТФТХЦəsТЧТЧ əsКs səЛəЛХərТЧНəЧ ЛТrТ 
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Ш гКЦКЧ ŞКЦКбı şəСərТЧНə ЛКş vОrЦТş НəСşəЭХТ гəХгəХə ТНТ. OЧЮЧ ЧəЭТМəsТЧНə süХКХəЧТЧ 
ТqКЦəЭРКСıЧıЧ НКСК ЦüНКПТəХТ ЛТr ЦəФКЧК ФöхürüХЦəsТЧə qərКr vОrТХНТ. BОХəФТ, ТrТ КЧsКЦЛХıЧ ЭəЩəЧТЧ 
ЛКşıЧНК ЮМКХНıХЦКsıЧı ЛТr хШб КsЩОФЭХərНəЧ əsКsХКЧНırЦКq ШХКr: 1. Бəгər vКsТЭəsТХə ЦüНКПТə 
ШХЮЧЦКsı; 2. qəНТЦ ФКrvКЧ вШХХКrıЧК хıбışХКrıЧ ЦövМЮНХЮğЮ; 3. üгə хıбКЧ və ЛЮ гШЧКНК qКг və ЧОПЭ 
вКЭКqХКrıЧıЧ vКrХığı.  

Digər tərəfdən, XV əsrdəЧ ЛКşХКвКrКq КrЭıq AvrШЩК ЭКМТrХərТЧТЧ, Şərq ölkələri ilə ticarət 

əlaqələrТЧТЧ МКЧХКşЦКsı ТХə ЛКğХı, кТЧə, Hindistana, o cümlədən də AzərЛКвМКЧК РОНТş-gəХТşХəri xeyli 

РОЧТşХənir və ШЧЮЧ ЦОЦКrХıq КЛТНələrТ СКqqıЧНК НК ЦəХЮЦКЭХКr vОrТХТrНТ (CКrНОЧ KКЭКХКЧı, Həsən 

bəy Rumlu, L.Bellan, Evliya ÇələЛТ, DОФОЭ CОППrТ, ПrКЧsıг səввКСı Q.Olivyeni və Л.). BКФıЧıЧ ВКбıЧ 
Şərqdə məСşЮr ОНən həmdə ШЧЮЧ ЛКş ЭТМКrət küçəsi (qüllə küçəsi) idi. Onun mahiyyəti onda idi ki, 

daxilində ЛТr sırК ТЦКrət tipli binalardan əlavə ЛОş ФКrvКЧsКrК, 
ЦəsМТНХərТ, ЭТМКrəЭ sırКХКrı вОrХəşНТrТХЦТşНТ. BЮ Фüхə ŞКЦКбı НКrvКгКsıЧНКЧ ЛКşХКвКrКq SəХвКЧ 

qКЩısı НОвТХəЧ ЦəФКЧК qəНər ЮгКЧır və Ш гКЦКЧ ЦКХХКrı ЛТr ЛКşК şəСərə qəЛЮХ ОНТrНТ. LКФТЧ əЧ ТrТ 
ЦəФКЧ qЮrЮЦЮ ЭəЛТТ ФТ, ЭШrvКrТ sЭrЮФЭЮrЮ ШХКЧ ЦəСəХХə şəЛəФəsТНТr ФТ, ШЧХКrıЧ хШб НüşüЧüХЦüş Фüхə-

НКХКЧ sТsЭОЦТ ЛüЭövХüФНə ЛКş Фüхəвə ТsЭТqКЦəЭ КХЦışНı. BКФı ЦОвНКЧХКrı ЦКСТввəЭМə ЛöвüФ ШХsК НК 
ərКгТМəЧ хШб ЦəСНЮННЮrХКr, СКrКНК ЦəСəХХə ЦəsМТНХərТ, ШvНКЧ, СКЦКЦ вОrХəşТrНТ. БüsЮsТ ЦəФКЧ 
ОХОЦОЧЭХərТ əХЛəЭНəФТ ФКrvКЧsКrКХКrı sКвЦКq ШХКr. 

ŞТrvКЧşКСХКr sКrКвıЧıЧ вЮбКrı СəвəЭТЧНə və İхərТ şəСərТЧ SıЧıqqКХК ЦəsМТНТЧ вКЧıЧНК КЩКrıХКЧ 
КrбОШХШУТ qКгıЧЭıХКrНК ЛТrТЧМТвə КТН ФЮЩəХər О.ə.III-I əsrХərə, ТФТЧМТЧТЧ ЭКЩıЧЭıХКrıЧıЧ üsЭ ЭəЛəqəsТЧНə, 
XIV-БVII əsrХərə КХЭ ЭəЛəqə ЭКЩıЧЭıХКrıЧı Тsə IБ-VIII əsrХərə КТН ОНТХТr. BЮ materiallar BКФıЧıЧ 

qəНТЦliyi СКqqıЧНК daha ЭЮЭКrХı ЦəХЮЦКЭ vОrə bilir. Görünür BКФı əЭrКП ЭШrЩКqХКrıЧ ЭТФТЧЭТНəФТ neft 

və duzu ЭТМКrəЭ üçün РöгəХ ЭəЛТТ ХТЦКЧı olan əХvОrТşХТ МШğrКПТ mövqeyi ТХə qəНТЦ zamanlardan 

ТЧsКЧХКrı öгüЧə МəХЛ edirdi. 

Konkret olaraq, ŞТrvКЧşКСХКr КЧsКЦЛХıЧın ЭəСХТХТЧə РəХНТФНə Тsə НОЦəФ ХКгıЦНır ki, bu 

«akropol» İхərТ şəСərТЧ əЭrКП ЭТФТЧЭТХərТ üгərТЧНə НШЦТЧКЧЭХıq ОЭЦəФХə, ictimai ЦərФəг ПЮЧФsТвКsıЧı 
НКşıвırНı. ŞəСərТЧ МəЧЮЛ СТssəsТ, НəЧТгНəЧ вКrКЭНığı ЩКЧШrКЦНКФı rolu əvəгШХЮЧЦКгНır. БəХТХЮХХКС I 

гКЦКЧıЧНК КЧsКЦЛХıЧ ЛТЧКХКrı tikildi və bu ЭТФТХТХər orta əsr AгərЛКвМКЧ ЦОЦКrХğıЧıЧ əЧ вКбşı 
КЛТНəХərТЧНəЧ olublar. BОХəФТ, bu КЧsКЦЛХıЧ əЧ iri ЛКş saray ЛТЧКsı, divanxana, ЭürЛə, ЦТЧКrəХТ 
ЦəsМТН, Seyid Yahya Bakuvinin ЭürЛəsТ (DərvТş ЭürЛəsТ) və ФöСЧə ЦəsМТНТЧ qalıqХКrı. ƏrКгТЧТЧ şərq 

orta СəвəЭ səvТввəsТЧНə duran «Murad qКЩısı» НОвТХəЧ ЛКş ЭКМ, ovdan və ЮхЦЮş СКЦКЦıЧ qКХıqХКrı 
da saray ərКгТsТЧНəНТr. SКrКвıЧ РТrТş ЩШrЭКХıЧıЧ ЛəНТТ ЭərЭТЛКЭı o dövrün memar və rəssКЦ, 

СОвФəХЭКrКşХКrıЧ əЧ вüФsəФ  səЧəЭФКrХığıЧНКЧ бəЛər verir.  

Qeyd ОЭЦəФ ХКгıЦНır ki, ansambl ЛТЧКХКrı ЦüбЭəХТП vaxtlarda ЭТФТХsə Нə, vahid ЦОЦКrХıq üslubu 

ТХə ЛТrХəşТr. ÜЦЮЦТХТФНə son НərəМə ЦəСНЮН ərКгТХТ olan və üç СəвəЭНəЧ ТЛКrəЭ olan ansamblda 11 

ЦОЦКrХıq СəМЦТ ЭТФТХЦТşНТ, СКЧsıХКr ki, dekorativ ЭəЭЛТqi səЧəЭТЧ, ТЧşККЭ ЭОбЧТФКsıЧıЧ böyük 

ТЧФТşКПıЧНКЧ və ЧəqqКşХКrıЧ вüФsəФ səЧəЭФКrХığıЧı ЭəМəssüЦ edir. 

İхərТ şəСər ikinci ЦəФКЧ elementi, onun struktur qЮrЮХЮşЮЧК və sШЧrКФı ПəКХТввəЭ КФЭТvХТвТЧə 

ЭəsТr РösЭərəЧ ЛКş ЭТМКrəЭ ФüхəsТ, ЛəгəЧ Нə ona qüХə ФüхəsТ Нə deyirlir. Bu Фüхə müasir ansamblda 

Фüхə-meydan ЦТqвКsı НКşıЦКsК da  ЦКСТввəЭМə НОЦəФ olar ki, onun plan гШХКğıЧЮ ЭəşФТХ edir. 

ŞКЦКбı НКrvКгКsı ТХə SəХвКЧ НКrvКгКХКrı bТrХəşНТrəЧ bu ФüхəЧТЧ rolunu onunla НəвərХəЧНТrЦəФ olar 

ki, o БəгərНəЧ МəЧЮЛ limana daxil olan РəЦТХərНəЧ mallar bir ЛКşК şəСərТЧ bu Фüхəвə РəЭТrТХТrНТ. Bu 

üгНəЧ Нə bu Фüхəвə 2-3 ЦərЭəЛəХТ ЛОş karvansara ЭТФТЧЭТХərТ хıбırНı. BЮЧХКrıЧ Сər ЛТrТЧНə ЦüбЭəХТП 
öХФəХərНəЧ РəХəЧ tacir, səввКС qКХır, alver edir, НəvəЭХərТЧТ rКСКЭХКвırНı (Buxara, MulЭКЧı və s.).  



MОmarХıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 37 

İхərТ şəСərТЧ 70-ci ТХХərНə КşФКrХКЧКЧ ЛОşТЧМТ iri Кхıq ЦəФКЧХı elementi – şəСər ЛКгКrıНır ki, o 

Qıг qКХКsıЧıЧ РТrТşТ ТХə qШşК olub öz НКбТХТЧНə ЦКХХКrıЧ РərРТЧХəşЦəsТЧə imkan вКrКНırНı. Bu ЦəФКЧ 

хКЭЦК ЭКğХı qalereyalarla ТхərТНəЧ əСКЭə olunmЮşНЮ. BЮЧНКЧ əХКvə, Шnun вКЧıЧНК ЭКЩıХКЧ hamam 

kompleksi, Qıг qКХКsıЧıЧ solunda yer səvТввəsТЧНəЧ 5-6 m НərТЧХТФНə qКгıЧЭıХКr гКЦКЧı КşФКrХКЧКЧ 
ictimai bina ФШЦЩХОФsТЧТЧ öгüХХərТ Нə РösЭərТr ki, burada ola bilsin ki, şəСərТЧ ТМЭТЦКТ ЦərФəгТ 
вОrХəşТrЦТş. ŞəСərТЧ ЦəФКЧ ОХОЦОЧЭХərТЧə СəЦ Нə İхərТ ŞəСərТЧ qКХК НКrvКгКХКrıЧı НК КТН ОЭЦəФ ШХКr, 
şəСərТЧТЧ ЛОş НКrvКгКsı və ШЧХКrК вКбıЧ ШХКЧ ЛürМХər ШХК ЛТХsТЧ ФТ, şəСərТЧ ТХФ qЮrЮХЮşЮЧЮ vКМТЛ 
ТsЭТqКЦəЭХərТЧТ ЦüəввəЧ ОЭЦТşНТr.  BОХəХТФХə, НОвə ЛТХərТФ ФТ, İхərТ ŞəСərТЧ ЭШrvКrТ sıб ЭТФТЧЭТХТ 
ЦəСəХХə sТsЭОЦТ ЦəСг вЮбКrıНК РösЭərТХəЧ ЛКş ЦəФКЧ ОХОЦОЧЭХərТ СОsКЛıЧК ЛЮ və вК НТРər НöЧРə-

НКХКЧ şəЛəФəsТЧТЧ qЮrЮХЮşЮЧЮ ЦüəввəЧ ОЭЦТşНТr. 
2. TКrТбТ şəСərХər КrКsıЧНК BКФıНКЧ sШЧrК ЛЮ РüЧ ТФТЧМТ вОrТ GəЧМə şəСərТ ЭЮЭЮr. LКФТЧ ЭКrТxi 

ЦəЧЛəХər Нə РösЭərТr ФТ, Ш AгərЛКвМКЧ RОsЩЮЛХТФКsıЧıЧ əЧ qəНТЦ və ЦəНəЧТввəЭ ЛКбıЦНКЧ ТrТ 
sərvəЭХər ЦərФəгХərТЧНəЧ ТНТ. BЮ şəСər ШЧК бКs ШХКЧ ПərqХТ ЭəЛТТ-ТqХТЦ şərКТЭТЧə, хКв ТХə ЩХКЧХКşЦК 
sЭrЮФЭЮrЮЧК və ЭТФТЧЭТ бКrКФЭОrТЧНəЧ ТrəХТ РəХəЧ öг şəСərsКХЦК-ЦОЦКrХıq бüsЮsТввəЭТЧə ЦКХТФНТr. 
ErФəЧ ШrЭК əsrХərНə вКrКЧКЧ ЛЮ şəСər ЮгЮЧ ЦürəФФəЛ ТЧФТşКП вШХЮ ФОхЦТş, ПОШНКХ şəСərНəЧ ТrТ 
inzibati-ЦəНəЧТввəЭ ЦərФəгТЧə хОvrТХЦТşНТr. BЮ РüЧ şəСər НОЦəФ ШХКr ФТ, ТrТ ЛТr rОРТШЧЮ əСКЭə ОНТr 
və öг qrЮЩХКşЦış sТsЭОЦТЧə 10-daЧ хШб şəСərТ 100-НəЧ хШб ФТхТФ ЦəЧЭəqəХərТ вığır. 

GəЧМəЧТЧ ərКгТsТ НКğəЭəвТ НüгəЧХТвТ ЭЮЭКrКq GəЧМə хКвı ЛШвЮ ЮгКЧır, ЛЮ üгНəЧ Нə ШЧЮЧ 
ЩХКЧХКşЦК sЭrЮФЭЮrЮ ТФТ sКСəвə ЩКrхКХКЧЦışНı. TКrТбТ ЛКбıЦНКЧ хКвıЧ Сər ТФТ ЭərəПТЧНə qКХК ШХsК НК 
ЛЮ РüЧ şəСər əsКsəЧ GəЧМə хКвıЧıЧ sШХ sКСТХТ ərКгТХərТЧНə öг ТЧФТşКПıЧı ЭКЩЦışНı. 

BОХəФТ, GəЧМəЧТЧ СəМЦТ-ЦəФКЧ qЮrЮХЮşЮЧЮЧ əsКsıЧНК НЮrКЧ КЦТХХərТЧ КхıqХıЧЦКsı ШЧЮЧ 
ЦОЦКrХıq ЩХКЧХКşЦК бüsЮsТввəЭТЧТ və ЭКrТбТ ТЧФТşКПıЧı öвrəЧЦəвə Нə ФöЦəФ ОНТr. ŞəСər üх ТМЭТЦКТ-
iqtisadi formasiyКХКr НəвТşЦəsТЧНəЧ (ПОШНКХ, ФКЩТЭКХТгЦ, ЦüКsТr) ФОхərəФ ЦüəввəЧ МШğrКПТ ЦövqО 
ЭЮЭЦЮşНЮ, ХКФТЧ ШЧЮЧ əsХ ЭКrТбТ öгəвТ ТЧНТФТ GəЧМəНəЧ 6-7 ФЦ КrКХıqНК вОrХəşТrНТ.  

QКгıЧЭıХКr гКЦКЧı ЭКЩıХКЧ КrбОШХШУТ вКгıХı ЦəЧЛəХərНəЧ ЦəХЮЦ ШХЮr ФТ, Ш ŞərqНə əЧ ЦəşСЮr ТrТ 
şəСər ШХЦЮşНЮ, СəЭЭК ШЧЮЧ вКrКЧЦКsıЧı VII əsrНəЧ ЛКğХКвКЧХКr НК vКr. BОХəФТ, КrЭıq  Б və БI 
əsrХərНə Ш öХФəЧТЧ sТвКsТ və ЭТМКrəЭ СəвКЭıЧНК ЛöвüФ rШХЮ və РОЧТş ЭТМКrəЭТ ШХКЧ səЧəЭФКrХığı və 
ЦərФəг ФТЦТ öгüЧНə AЛКşТН БəХТПКЭıЧ ТqКЦəЭРКСıЧı вОrХəşНТrТrНТ. OЧЮЧ əЧ ЛöвüФ ərКгТХТ хШб sКвХı 
ЭТФТХТХərТ sırКsıЧНК ЦəФКЧ ФШЦЩХОФsТ - бəХТПКЭıЧ ТqКЦəЭКСı ТНТ. DəПəХərХə бКrТМТ öХФəХərТЧ СüМЮЦХКrıЧК 
ЦərЮг qКХКЧ şəСər ЛТr ЧОхə НəПə ЮхЮХЦЮş, ХКФТЧ sШЧrКНКЧ вОЧТНəЧ ЛərЩК ШХЮЧЦЮşНЮ. BОХəФТ, ШЧЮЧ 
ТФТЧМТ ЦəФКЧ ОХОЦОЧЭТ üх qКЭХı qКХК НТvКrХКrı ТНТ ФТ, ШЧХКrıЧ бКrТМТЧНə «rКЛКНК» НОвТХəЧ ərКгТ 
qЮrşКğıЧНК ЭТМКrəЭ və səЧəЭФКrХıq ТХə ЦəşğЮХ ШХКЧ КНКЦХКr вКşКвırНı. OЧЮЧ AгərЛКвМКЧıЧ əЧ ТrТ 
şəСərТ ШХЦКsı СКqqıЧНК süЛЮЭХКr хШбНЮr. MəsəХəЧ, ЭəФМə гəХгəХə гКЦКЧı ШЧЮЧ 300 ЦТЧНəЧ КrЭıq 
əСКХТsТ qırıХЦışНı. BЮЧНКЧ ЛКşqК НТРər süЛЮЭНК GəЧМə хКвıЧıЧ üгərТЧНəЧ ФОхəЧ хШбКşırıЦХı üх 
ЦöСЭəşəЦ ФörЩüЧüЧ ШХЦКsı ТНТ ФТ, ШЧХКr ЦКХХКrıЧ şəСərə НКşıЧЦКsıЧı ЭəЦТЧ ОНТrНТ. ŞəСərТЧ ФОхЦТş 
ЭКrТбТ ЛКş ЩХКЧ sбОЦТЧНə  öЭərРТ ШХsК НК  РösЭərТХТr ФТ, ШЧЮЧ üхüЧМü ЦəФКЧ ОХОЦОЧЭТ ЛКş ТМЭТЦКТ 
ЦərФəгТ - «ЛКгКr» ТНТ və ШЧЮЧ ЛТr sЮвЮ ТqЭТsКНТ ЛКгКsı sКвıХırНı. 

BЮ ЦəşСЮr ЛКгКr ФШЦЩХОФsТ və НКrvКгКsı СКqqıЧНК ЛТr хШб бКrТМТ səввКСХКrıЧ, НТЩХШЦКЭХКrıЧ 
(O.кОХəЛТвОv və Л.) ЦəХЮЦКЭХКrı vКr, СКrКНК şəСərНə НТРər КЛКН və хШб ТrТ ərКгТli ictimai 

ФШЦЩХОФsХərТЧ rШХЮ ЭЮЭНЮğЮ ЦövqО, ШЧХКrıЧ ЦəСəХХəХərТ ЛТХКvКsТЭə əХКqəХərТ РösЭərТХЦТşНТ. QОвН ОНəФ 
ФТ, şəСərТЧ ТrТ СəМЦХТ ЦəФКЧ ОХОЦОЧЭХərТЧə ШЧЮЧ НТşКrı хıбКЧ və şəСərТ ЛТr ЧОхə вОrНəЧ ФəsəФ ТФТ 
ЦКРТsЭrКХ вШХЮ və ТrТ sıб ЛКğХКrНır. OЧХКrıЧ əЭrКПıЧНК ТrТ ТМЭТЦКТ ЛТЧКХКr, НТЧТ, ЦəТşəЭ və НТРər ЭТФТХТХər 
ШЧЮЧ ФüхəХərТЧə бüsЮsТ ШЛrКг vОrТrНТ. БVI əsrТЧ вКгıХı ЦəЧЛəХərТЧНə РösЭərТХТr ФТ, ТrТ əСКХТsТ, РОЧТş 
ЭТМКrəЭТ ШХКЧ ЛТr şəСər ТНТ, БVII əsrТЧ КбırХКrıЧНК ПrКЧsıг ФОşТşТ AvrОХТвК FТХТЩ Нə ШЧЮЧ ЦərФəгТ ЛКгКr 
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ЦОНКЧıЧı, CüЦə ЦəsМТНТЧТ, ФКrvКЧsКrК və СКЦКЦХКrıЧı бüsЮsТ ШХКrКq ЭəsvТr ОЭЦТşНТ. GəЧМəЧТЧ 
НörНüЧМü ЦəФКЧ ОХОЦОЧЭТ – ЛКгКr ЦОвНКЧıНır ФТ, ЛЮ РüЧЛəгХТ ЛКгКr öг ФöЦəФхТ qЮrğЮХКrı ТХə 
ЛТrХТФНə ЭТМКrəЭ вШХХКrıЧıЧ ФəsТşЦəsТЧНə НЮrКrКq qШvşКq ЭəşФТХ ОНəЧ ФШЦЩХОФs ТНТ. SШЧrКХКr Ш şəСərТЧ 
вОЧТ ЛКş ЩХКЧХКşЦК-ФШЦЩШгТsТвК ЦərФəгТЧə хОvrТХЦТşНТ. BКгКr ЦОвНКЧıЧıЧ ЛОХə вОrХəşЦə ЩrТЧsТЩТ 
şəСərТЧ ЛüЭüЧ вКşКвış rКвШЧХКrıЧıЧ əСКХТsТ üхüЧ ОвЧТ НərəМəНə rКСКЭ ТНТ. GörüЧür ШrЭК əsr GəЧМəЧТЧ 
ТqЭТsКНТввКЭıЧНК ЭТМКrəЭ əХКqəХərТ, şüЛСəsТг ФТ ЛöвüФ rШХ ШвЧКвırЦış, хüЧФТ ЛЮ ПШrЦКХКşКЧ Фüхə 
şəЛəФəsТЧТЧ sЭrЮФЭЮrЮЧНК öг əФsТЧТ ЭКЩЦışНı. DТРər ЭərəПНəЧ Фüхə ТsЭТqКЦəЭХərТ GəЧМəЧТЧ СəвКЭıЧНК 
vКМТЛ rШХ ШвЧКвКЧ ЛКгКr ЦОвНКЧıЧıЧ вКşКвış rКвШЧХКrı ТХə qКrşıНЮrЦК бКrКФЭОrТЧТ ЭəвТЧ ОНТrdi. 

BОХəФТ, БVIII əsrТЧ КбırХКrıЧНК ШЧЮЧ ЦərФəгТ ФüхəХərТЧТЧ ЭШrvКrТ sЭrЮФЭЮrЮ şЮКvТ бКrКФЭОr əХНə 
ОЭНТвТ СКХНК, НТРər ФüхəХərТ – НüгЛЮМКqХı şəЛəФə ЭəşФТХ ОНТrНТ. QОвН ОНəФ ФТ, şəСərТЧ ЛЮ sЭrЮФЭЮrЮ 
ОвЧТ гКЦКЧНК СəЦНə хКв vКНТsТ, вəЧТ sКСТХ вКrğКЧıЧ ТşЭТqКЭТ ЭəsТrТЧНəЧ və ərКгТЧТЧ ЭШЩШqrКПТФ 
бüsЮsТввəЭНəЧ əЦəХə РəХЦТşНТ, вəЧТ şəСər  qЮrЮХЮşЮ вОrХТ ЭəЛТТ şərКТЭə ЮвğЮЧХКşКrКq sКСТХ ЛШвЮ 
ЦüəввəЧ ЩХКЧХКşЦК sбОЦТ ЭКЩЦışНı. 

GəЧМəЧТ НТРər şəСərХərНəЧ ПərqХəЧНТrəЧ СəМЦТ-ЩХКЧХКşЦК бüsЮsТввəЭТ ШЧНКЧ ТЛКrəЭ ТНТ ФТ, Ш 
şəСərХərТЧ ЦəФКЧ ОХОЦОЧЭХərТ əСКХТЧТЧ əЧ МКЧХКЧЦК вОrТ ШХНЮğЮ, öг ЭərФТЛТЧə ТrТ ЦТqвКsХı 
ФШЦЩХОФsХərТ МəЦХəНТвТ СКХНК GəЧМəНə ЛЮ ЦəФКЧ ОХОЦОЧХərТЧə ШЧЮЧ şəСər ЭəsərrüПКЭıЧıЧ 
ФШЦЩШЧОЧЭТ ШХКЧ ТrТ ЛКğХКrı əХКvə ШХЮЧЮrНЮ. OЧХКrı Тsə хШбsКвХı КrбХКrıЧ sЮвЮ ЭəЦТЧ edirdi. Onun 

вКşКвış ЭТФТЧЭТsТЧТ БIБ əsrТЧ ЛКşıЧНКЧ ЛКşХКвКrКq ФüхəХərТЧТ ПШrЦКХКşНırКЧ 2-3 ЦərЭəЛəХТ ТЦКrəЭ 
ОvХər ТНТ. BКЛТЧКХКrıЧ ПКsКНХКrı Фüхəвə öг ОвvКЧХКrı ТХə вöЧəХНТвТ СКХНК, СəвəЭХərТ ЛТr-ЛТrТ ТХə 
ЛТrХəşərəФ ЭШrvКrТ şəЛəФəsТ ЭəşФТХ ОНТrНТ. 

Beləliklə, deyə bilərik ki, orta əsr Gəncənin real abidələri təkcə Квrı-Квrı ЛəНТТ ЦОЦКrХıq Нəyəri 

olan ictimai-dini kompleksləri deyil həm də onun özünəmə sus pla laş a strukturlu bazar və 

küçələri idi, onlar məkan elementləri ki i aşa ış zo ası ı  spesifik arakterini müəyyən edirdilər. 

BОХəХТФХə, НОвə ЛТХərТФ ФТ, Сər ТФТ şəСərТЧ ЩХКЧХКşЦК qЮrЮХЮşЮЧНК ТХФТЧ ЦərСəХəНəЧ 
ЛКşХКвКrКq, ЦəФКЧ ОХОЦОЧЭХərТ ЛЮ şəСərХərТЧ sШЧrКФı ТЧФТşКП ЦərСəХəХərТЧНə Нə КЩКrıМı rШХ ШХвЧКвıЛ, 
ЛКş вШХХКrıЧıЧ və вКşКвış ЦəСəХХərТЧТЧ sЭrЮФЭЮrЮЧЮ НК  ЦüəввəЧ ОЭЦТşХər. OЧХКrıЧ КrКsıЧНК BКФıЧıЧ 
İхərТ ŞəСərТЧНəФТ – ЛКş ЭТМКrəЭ ФüхəsТЧТ, GəЧМəНə Тsə – ЦərФəгТ ЛКгКr ЦОвНКЧıЧТ ШЧХКr üхüЧ 
НШЦТЧКЧЭ ЭəşФТХ ОНəЧ ЦəФКЧХКr sКвЦКq ШХКr. 

AхКЫ ЬöгХəЫ: şəСər, ТМЭТЦКТ ЦərФəг, ЭТМКrəЭ, ЛКгКr, ЦОвНКЧ, ЦəФКЧ 
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K. .Hassanli  
 

The role of primary structure-forming elements in the structure of historical towns  
(on the example of Baku and Gyandja) 

 

SUMMARY 
 

Azerbaijan is famous for its ancient town planning culture, that was further existence of the developed 
potential opportunities determining the level of their development. As study among the medieval towns of 

Azerbaijan selected two towns (Gyandja and Baku), which were its capitals in concrete periods of country 

activity. The article focuses on the role of the leading spatial elements defining in total their architectural and 
planning structures. The role of specific constructions of the town as dominant is marked in article, in 
Gyandja there is a complex of a market square, in Icheri Sheher – the main shopping street – the downtown, 
on which the components characterizing it are given. 

Key words: town, public center, trade, bazar, square, space 
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İNKİŞAF ŞƏRAİTİNDƏ İRİ ŞƏHƏRLƏRİN PLAN STRUKTURUNDA İCTİMAİ 
MƏRKƏZLƏRİNİN ВERLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ FORMALAŞMA БоSUSİВВƏTLƏRİ 

 

İМЭТЦКТ ЛТЧК və qЮrğЮХКr əhalinin sosial, məТşət, mədəni və kommunal xidməti üçün 

nəzərdə ЭЮЭЮХЦЮşНЮr. İМЭТЦКТ ЛТЧКХКrıЧ ЦОЦКrХığı, ШЧХКrıЧ вОrХəşНТrТХЦəsi və ümumi tikinti 

prosesi ilə əlaqəsТ şəhərТЧ Квrı-Квrı rКвШЧХКrıЧıЧ ərazilərinin təşФТХТЧНə və ifadəХТ ЦОЦКrХıq-

ЩХКЧХКşНırıХЦК СəllərТЧТЧ вКrКНıХЦКsıЧНК ЛöвüФ rШХ ШвЧКвır. BТr хШб şəhərlərin ərazilərinin tikinti 
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ЩrКФЭТФКsı РösЭərir ki, daha əhəmiyyətli ictimai binalar (inzibati, mədəni-maarif, ticarət və b.) 

üЦЮЦşəhər mərkəzində, mərkəzi meydanlarda və əsas magistrallarda yerləşНТrТХТr. 
Şəhərlərin mərkəzlərТ ШЧХКrıЧ ЩХКЧХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ НüвüЧ Цəntəqələri və əhalinin 

müxtəlif təzahürlərdə ТşРüгКr, ТМЭТЦКТ Пəaliyyətinin cəmləndiyi yer ШХКrКq, şəhər ЩХКЧıЧı ЛТrХəşНТrТr 
və ПШrЦКХКşНırır, əhəmiyyətli dərəcədə şəhər ЭТФТЧЭТsТЧТЧ ЦОЦКrХıq sТЦКsıЧı ЭəвТЧ ОНТr. Şəhər 

rnərkəzlərТЧТЧ ЦОвНКЧХКrı və onlara ЛТЭТşТФ Фüхələr adi günlərdə kütləvi hərəkət üçün, bayram 

günlərində isə, xalq вığıЧМКqХКrıЧıЧ, ЧüЦКвТşХərin keçirilməsТ üхüЧ ЮвğЮЧХКşНırıХЦış və daha çox 

МКЧХКЧНırıХırЦış вОrХər sКвıХır. İМЭТЦКТ СəвКЭıЧ ТЧФТşКПı, əСКХТЧТЧ вКrКНıМı fəaliyyətinin 

fəКХХКşНırıХЦКsı, ТşРüгКr ПəКХХığıЧ КrЭЦКsı və ЛКгКr ТqЭТsКНТввКЭıЧıЧ ЦüКsТr şəraitində 

idarəetmənin təkmilləşНТrТХЦəsi ictimai mərkəzlərin ЩХКЧХКşНırıХЦКsı və tikintisinə yeni sosial 

tələblər irəli sürür. Bu müxtəlif tələbləri təmin etmək üçün nəzərdə tutulan əhaliyə kütləvi xidmət 

idarələri həm şəhər sərhədlərində, həm də qrup məsФЮЧХКşЦК sТsЭОЦТЧТЧ ərazilərindəФТ вКşКвış, 
sənaye rКвШЧХКrıЧНК, əhalinin kütləvi istirahəЭ гШЧКХКrıЧНК üЦЮЦşəhər və yerli əhəmiyyətli 

mərkəzlərТ ПШrЦКХКşНırır. Д2Ж 
Şəhər ictimai mərkəzlərТЧТЧ ЩХКЧХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮ Эədricən və КrНıМıХ ШХКrКq, qКЛКqМıХ 

şəhərsalma elminin tətbiqiylə, yeni məzmunlu tikintiyə ЮвğЮЧ ШХКrКq ЭəkmilləşНırıХТr. EХə şərait 

вКrКНıХır ФТ, ТМЭТЦКТ Цərkəzlər şəhərТЧ НКСК МКЧХКЧНırıХЦış вОrХərТ ФТЦТ qКХКrКq, şəhərin istifadə 

üçün rahat, tikinti xarakterinə görə vacib yerlərə хОvrТХТr. ƏРər ФОхЦТşТЧ şəhərlərТЧТЧ sТЦКsıЧНК 
vahid mərkəz hakim mövqe tuturdusa bizim dövrümüzdə ictimai həвКЭıЧ ЛüЭüЧ növlərТЧТЧ РОЧТş 
ТЧФТşКПı şəhər mərkəzlərinin bir-birindəЧ КsıХı sТsЭОЦ ФТЦТ НКСК mürəkkəЛ ЩХКЧХКşНırЦК ЭəşФТlinə 

səbəb olur. Onun əsКsıЧı üЦЮЦşəhər əhəmiyyətli mərkəz, ona əlavə ШХКrКq вКrКНıХЦış вОrХТ və 

ТбЭТsКsХКşНırıХЦış mərkəzlər təşФТХ ОНТr. DТППОrОЧsКsТвК ШХЮЧЦЮş Цərkəzlər sisteminin fəКХ şəkildə 

ПШrЦКХКşЦКsıЧıЧ ТХФТЧ şərtləri - əhalinin müxtəlif tələblərinin səviyyəsТЧТЧ НКТЦ КrЭЦКsı, ТМЭТЦКТ 
həвКЭıЧ ТЧФТşКПıЧıЧ ЛöвüвəЧ ЦТqвКsХКrı, üЦЮЦşəhər əhəmiyyətli idarələrin mürəkkəbləşЦəsi və 

ПЮЧФsТвКХКrıЧ ЦüбЭəХТПХТвТЧТЧ КrЭЦКsıНır. 
Hər ЛТr rОФШЧsЭrЮФsТвК ШХЮЧКЧ şəhər üçün ictimai mərkəzlər sistemi fərdidir. Onun struktur-

ЩХКЧХКşНırıХЦК qЮrЮХЮşЮ şəhərin böyüklüyünü, təЛТТ şərait və ЩОrsЩОФЭТv ТЧФТşКП ЧöqЭОвТ 
nəzərindən yerləşНТrТХЦə xüsusiyyətlərini nəzərə КХЦКХıНır. Sənayenin sürəЭХТ ТЧФТşКПı və şəhərin 

strukturunun mürəkkəbləşЦəsi ilə ЛКğХı ШХКrКq, əСКХТ sКвıЧıЧ КrЭЦКsı, şəhərlərКrКsı və 

rОsЩЮЛХТФКХКrКrКsı əlaqələrin böyüməsi, idarəetmə sahəsТЧТЧ ТЧФТşКПı, ТМЭТЦКТ СəвКЭıЧ ПəКХХКşЦКsı – 

bütün bunlar şəhər mərkəzlərinin rolunu və əhəmiyyətini xeyli gücləndirir. 

İrТ şəhərlərТЧ ЩХКЧХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ Чəzərdən keçirilməsi və təhlili göstərТr ФТ, şəhər 

əhəmiyyətli mərkəzlər ərazi əlamətinə görə ПШrЦКХКşır və nisbi НКвКЧıqХıХığК ЦКХТФНТrХər. 

Rayon və ya yerli əhəmiyyətli mərkəzlərin səciyyələndirilməsТ üхüЧ, ШЧХКrıЧ şəhərdə 

vəziyyətinin nəzərə КХıЧЦКsı гəruridir. Bilavasitə üЦЮЦşəhər mərkəгТЧТЧ вКбıЧХığıЧНК вОrХəşən 

rayonun xidməЭ sТsЭОЦТ şəhərТЧ ЩОrОПırТвК СТssəsində ПШrЦКХКşКЧ rКвШЧЮЧ бТНЦət sistemindən 

fərqlənir. Əsasən gündəlik xidməЭ ПЮЧФsТвКsıЧı вОrТЧə yetirən yerli əhəmiyyətli ilk 

mərkəzlər, hal-СКгırНК бТНЦət sahələrinin və növlərТЧТЧ ТбЭТsКsХКşЦКsıЧНКЧ КsıХı ШХКrКq ЦШЛТХХТвТ, 
hərəkətliliyi üstünlük təşФТХ ОНən ərazidə yerləşЦəsТ ЛКбıЦıЧНКЧ НКТЦТ ШХЦКвКЧ qЮrЮХЮşЮ ТХə 

xarkterizə olunur. [1] 

İМЭТЦКТ бТНЦət mərkəzləri sisteminin təkmilləşНТrТХЦəsТ гКЦКЧı şəhərin inФТşКПı ЩrШsОsТЧНə 

onun ölçülərinin dəвТşЦəsТЧТЧ, Квrı-Квrı sЭrЮФЭЮr-ЩХКЧХКşНırЦК rКвШЧХКrıЧıЧ qКrşıХıqХı əlaqəsinin, 

özünün təbii əhatəsi ilə qКrşıХıqХı vəhdətinin, yeni texnika və texnologiya istifadə olunmaqla əmək 

şəraitinin, zəhməЭФОşХərin vaxt imkanlarıЧıЧ НəвТşЦəsinin nəzərə КХıЧЦКsı vКМТЛНТr. 
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RОФШЧsЭrЮФsТвК şəraitində ictimai xidməЭ sТsЭОЦТЧТ ПШrЦКХКşНırКЧ ТНКrələrТЧ СОsКЛХКЧЦКsı və 

yerləşНТrТХЦəsТ гКЦКЧı, бТНЦətin mövcud səviyyəsini, xidmət idarələrinin yerləşЦəsini, 

ШЧХКrıЧ ЭЮЭЮЦЮЧЮ, ЭОбЧТФТ vəziyyətini, müasir tələblərə ЮвğЮЧХЮğЮЧЮ, Чəqliyyat sistemi ilə 

qКrşıХıqХı əlaqəsini diqqətə КХЦКq ХКгıЦНır. ВОЧТ xidmət idarələrinə olan ehtiyaca görə ШЧХКrıЧ 
şəhərdə ЩКвХКЧЦКsı, şəhərТЧ вКrКЧЦış ЩХКЧХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮ, ЦövМЮН ЭТФТЧЭТХərin sökülməsinin 

həcmi və КrНıМıХХığı, Пəaliyyətdə olan mühəЧНТs ФШЦЦЮЧТФКsТвКХКrı Чəzərə КХıЧЦКqХК Эəyin edilir və 

düzəХТşХər КЩКrıХır. 
Fikrimizcə rekonstruksiya layihəsi mərkəгТЧ ЩХКЧХКşНırЦК strukturunun gələcəФ ТЧФТşКП 

ТЦФКЧХКrıЧı Чəzərə КХЦКХı və onun ətraf rayonlarla rahat əlaqəsini təmin etməlidir. Bir halda 

mərkəгТЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsı вКrКЧЦış strukturun əsКsı sКбХКЧıХЦКqХК və ya bəzi dəвТşТФХərlə və 

köhnə sərhədlərin qisməЧ РОЧТşХəndirilməsi ilə ЛКş vОrТr. BКşqК ЛТr СКХНК Цərkəzi böyük 

РОЧТşХəndirilmə ilə və ya onun əsas hissəsinin yeni yerə köçürülməsi ilə tam rekonstruksiya 

etmək ХКгıЦ РəХТr. BТrТЧМТ vКrТКЧЭ şəhərin tarixi özəвТЧТЧ вКбıЧХığıЧНК ФТПКвət qədər ərazi ОСЭТвКЭХКrı 
varsa, məФКЧМК ТЧФТşКП ОЭЦТş ЭКrТбəЧ ПШrЦКХКşКЧ şəhərlər üçün qəbul oluna bilər. İФТЧМТ vКrТКЧЭ 
zəТП ТЧФТşКП ОЭЦТş ЩХКЧХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮ ШХКЧ, lakin sürətlə ТЧФТşКП ОНəЧ, ТЧФТşКП ЩrШsОsТ гКЦКЧı 
diqqətəlayiq təbiət və ХКЧНşКПЭ ərazilərТЧТ ЭЮЭКЧ şəhərlər üçün xarakterikdir. 

кШб ТrТ şəhərlərТЧ, ТЧФТşКПı гКЦКЧı, ərazisi tarixi özəyin ölçülərindən kənara çıбКrКq бОвХТ 
РОЧТşХəЧНТrТХЦТş ЭКrТбəЧ вКrКЧЦış Цərkəzlərin təhlili göstərir ki, ТЧФТşКП хШб ЦüбЭəlif yollarla 

КЩКrıХК ЛТХər. ŞəhərТЧ ЩОrsЩОФЭТv ТЧФТşКПıЧıЧ xarakterindəЧ КsıХı ШХКrКq ЦüбЭəlif məkan-

ЩХКЧХКşНırЦК qЮrЮХЮşХКrı ПШrЦКХКşır. Bir halda bunlar ulduгşəkilli-sОЧЭrТФ qЮrЮХЮşХКrНır, ЛКşqК ЛТr 
halda yerli təbii-ХКЧНşКПЭ бüsЮsТввətlərini nəzərə КХКЧ şüКşəkilli və ya kombinə ОНТХЦТş ШХКМКqНır. 

оЦЮЦşəhər mərkəzinin məkan təşФТХТ Эəkçə şəhərdaxili deyil, həm də xarici əlaqələr nəzərə 

КХıЧЦКqХК Сəll edilir. Aqlomerasiya əmələ gətirəЧ şəhərlərin və qəsəbələrin əhalisi məskun-

ХКşЦКЧıЧ Квrı-Квrı şəhər-mərkəzlərinin xidmət idarələrindən istifadə edirlər. İбЭТsКsХКşЦış ЭЮrТsЭТФ 
və ФЮrШrЭ şəhərlərində və eləcə də ЛКşqК вКşКвış вОrХərində ictimai xidmət idarələrinin sКвı və 

yerləşНТrТХЦəsi burada müvəqqəЭТ вКşКвКЧ əСКХТ sКвı Чəzərə КХıЧЦКqХК КЩКrıХЦКХıНır. [3]  

Şəhər əhəmiyyətli ictimai mərkəzləri tikintinin məzmunu və struktur xüsusiyyətlərinə görə üç qrupa 

КвırЦКq ШХКr: ТЧгТЛКЭТ-ТМЭТЦКТ, ТбЭТsКsХКşНırıХЦış və tarixi-memorial. 

İЧгТЛКЭТ-ictimai mərkəzlər daha böyük qrupu təşФТХ ОНТrХər. Onlar tikintinin məzmununa və 

tərkibinə görə müxtəlifdirlər və çox hallarda böyük əraziləri ЭЮЭЮrХКr. OЧХКrıЧ СüНЮНХКrıЧНК Цərkəz 

ərКгТsТЧТЧ ПТЧФsТШЧКХ гШЧКХКşЦКsı əsКsıЧНК daha əhəmiyyəЭХТ ТЧгТЛКЭТ, ЭКЦКşК, Цədəniyyət, ticarət və 

ictimai xidməЭТЧ ЛКşqК bina və qЮrğЮХКrı вОrХəşНТrТХТr. İrТ şəhərlərin mərkəzlərində həЦТşə idarəetmə 

ШrqКЧХКrıЧıЧ ЛТЧКХКrı вОrХəşНТrТХТr. 
Hal-СКгırНК ТЧгТЛКЭТ ТНКrələrin bir yerə cəmlənməsi xüsusilə intensiv бКrКФЭОr КХır. BЮЧЮЧ 

səbəbi təkcə elmi-texniki proqresin tələblərilə deyil, həm də mürəkkəb urbanizasiya prosesləri ilə 

ЛКğХıНır. BТr sırК ТrТ şəhərlərin mərkəzlərinin fəaliyyətinin təhlili göstərТr ФТ, ТrТ şəhərlərin mərkəzləri 

qrup məsФЮЧХКşЦК sТsЭОЦТ ЦТqвКsıЧНК ТНКrəetmə və xidməЭ ПЮЧФsТвКХКrıЧı Сəyata ФОхТrТr. UвğЮЧ 
ШХКrКq şəhər mərkəzlərinin əməвТЧ qШвЮХНЮğЮ вОr ФТЦТ əhəmiyyəti КrЭır. 

ArКşНırЦКХКr РösЭərir ki, inzibati, ictimai və ТşРüгКr ТНКrələr dörd qrupa bölünə bilər: V

- dövlət səviyyəli mərkəzi orqanlar, respublika səviyyəli rəhbər orqanlar, həmkarlar, 

ictimai və beynəlxalq təşФТХКЭХКr; 
- yerli idarəetmə ШrqКЧХКrı (vТХКвəЭ, şəhər, rayon), ictimai təşФТХКЭХКr, СüqЮq və maliyyə 

təşФТХКЭХКrı; 
- inzibati-təsərrüfat idarələri, layihə təşФТХКЭХКrı və konstrukЭШr ЛürШХКrı; 
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- mədəni-məТşət xidməti təşФТХКЭХКrı və idarələri. 

Birinci iki qrup idarələrin əməФНКşХКrıЧıЧ Эərkibi və sКвı şəhərin inzibati əhəmiyyəti və 

böyüklüyünə görə təyin edilir. Üçüncü qrup idarələrin əməФНКşХКrıЧıЧ Эərkibi və sКвı şəhərin, 

ШЧК ЛТЭТşik ərazilərin xalq təsərrüПКЭı 
ЩШЭОЧsТКХıЧıЧ ТЧФТşКП Нərəcəsinə görə müəyyən edilir. Respublika, vilayət əhəmiyyətli 

bütün idarə və təşФТХКЭХКr şəhər yaradan obyektlrə aid ola bilər. 

UЦüЦşəhər mərkəzlərТЧТЧ СüНЮНХКrıЧНК КşКğıНКФı ТЧгТЛКЭТ və ТşРЮгКr ЛТЧКХКr yerləşНТrТХТr: 
idarəetmə ШrqКЧХКrı, ТМЭТЦКТ ЭəşФТХКЭХКrıЧ, ТНКrələrin, komitələrin, şöЛələrin, yoxlama və 

ТЧsЩОФsТвКХКrıЧ, ədliyyənin, həЦФКrХКr ТЭЭТПКqХКrıЧıЧ, təsərrüfat və ТşРЮгКr ТНКrələrin, trestlərin, birlik və 

ФШШЩОrКsТвКХКrıЧ, ЦКХТввə-kredit təşФТХКЭХКrıЧıЧ, rКЛТЭəЧТЧ, вКrКНıМı ЭəşФТХКЭХКrıЧ, ОХЦ və texnika 

idarələrinin, kitab evləri və nəşrТввКЭХКrıЧ, ЧТРКС sКrКвХКrıЧıЧ, НövХət arxivlərТЧТЧ ЛТЧКХКrı. BЮЧНКЧ 
ЛКşqК təsərrüПКЭıЧ ТНКrəedilməsinin təkmilləşЦəsi ilə əlaqəНКr ШХКrКq вОЧТ ЛТЧКХКrıЧ tikintisinə ehtiyac 

вКrКЧır, ТЧПШrЦКsТвК ОvХəri, müəyyəЧ ЩrШПıХХТ ОХЦТ-tədqiqat ТЧsЭТЭЮЭХКrı və s. ТЧşК ШХЮЧЮr. 
Şəhər mərkəzlərinin layihələndirilməsində və ЩrКФЭТФКsıЧНК, Лəzən, şəhərlərin iqtisadi 

mərkəzlər kimi fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan idarələrin (həЦ şəhərin özünün, həm də ona 

ЛТЭТşТФ rКвШЧХКrıЧ, ЛТr sırК СКХХКrНК Тsə vilayətlərin də çoxtərəfli iqtisadi və ticarət fəaliyyətini 

ЩХКЧХКşНırКЧ, maliyyənləşНТrən və idarəedən) rolu kifayət qədər dəyərləЧНТrТХЦТr. İrТ şəhərlərin iqtisadi 

həвКЭıЧıЧ Цürəkkəbliyi və müxtəХТПХТХТвТ, ТqЭТsКНТввКЭıЧ ЦüбЭəlif sahələrinin (sənaye, kənd təsərrüПКЭı, 
tikinti, nəqliyyat və s.) fəaliyyətini təşФТХ ОНən çoxlu sayda idarələrТЧ ШХЦКsı ЭələЛ ШХЮЧНЮğЮ qədər diqqətə 

КХıЧЦır. Sənaye evləri, layihə və ərazilərin mühəndis kəşПТввКЭ ЭəşФТХКЭХКrı, Цərkəzi nəqliyyat aqentliyi və 

s. kimi belə iri obyektlər yoxdur. Bu idarələrin bir hissəsТ sЭrЮФЭЮr ЩХКЧХКşНırЦК rКвШЧХКrıЧıЧ mərkəzlərində 

yerlərşНТrТХə bilər. оЦııЦşəhər mərkəzinin və struktur-ЩХКЧХКşНırЦК rКвШЧХКrı Цərkəzlərinin tərkibində 

ТЧгТЛКЭТ ТşРüгКr ТНКrələrlə вКЧКşı Цədəni-maarif və ЭКЦКşК ЛТЧКХКrı ЛöвüФ вОr ЭЮЭЮr: ЭОКЭrХКr (НrКЦ, ЦЮsТqТХТ 
ШЩОrК, ФЮФХК, ЮşКq), ФТЧШЭОКЭrХКr (ЩКЧШrКЦ, РОЧТş ОФrКЧХı və s.), ФШЧsОrЭ гКХХКrı, ЦüСКгТrə гКХХКrı, 
вКrКНıМıХıq ОvХəri, gəЧМХТФ sКrКвı, sirk, muzeylər (ЭКrТбТ, НТвКrşüЧКsХıq, bədii, elmi-texniki və s.), sərgilər 

(daimi və ЭОЦКЭТФ), ЮşКqХКr və böyüklər üçün kitabxana və ШбЮ гКХХКrı (ТбЭТsКsХКşНırıХЦış və sahələr üzrə). 

UşКqХКr və yeniyetmələr üçün məktəbdənkənar müəssisələr (Gənclik YaradıМıХıq EvТ, ŞКСЦКЭ 
məktəbləri, texniki stansiyalar və s.) getdikcə daha böyük rol oynayacaq. Mərkəzin mədəni-ЦККrТП гШЧКsıЧНК 
kütləvТ бКХq ЛКвrКЦХКrı və gəzintilərТ üхüЧ ЦОвНКЧхКХКr (ЩКrФХКr, ЛКğхКХКr, ЛЮХvКrХКr), Кхıq СКvКНК ФüЭХəvi-

mədəЧТ ТşХərТЧ КЩКrıХЦКsı üхüЧ ЦОвНКЧХКr Чəzərdə ЭЮЭЮХЦКХıНır. 
İrТ şəhərlərin mərkəzlərТЧТЧ ЩХКЧХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ Чəzərdən keçirilməsi və təhlili göstərir ki, 

tarixən təşəФФüХ ЭКЩЦış şəhərlərin inzibati-ictimai mərkəzlərТЧТЧ СüНЮНХКrıЧНК əsКs ПЮЧФsТШЧКХ гШЧКХКrıЧ 
yerləşНТrТlməsinin nizama sКХıЧЦКsı ЛТr sırК sЩОsТПТФ КЦТХХərlə mürəkkəbləşТr: ФöСЧəХЦТş ЩХКЧХКşНırЦК 
strukturu, əmələ gəХЦТş ЩКrхКХКЧЦış Фüхə-вШХ şəbəkəsi, gələcəkdə istifadə üхüЧ вКrКrХı olan dayaq bina və 

qЮrğЮХКrıЧ Эəsadüfi yerləşНТrТХЦəsi və s. Bu halda problemin həlli mərkəzlərТЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsı üхüЧ Эələb 

olunan ərКгТ rОsЮrsХКrıЧıЧ ЭəНqТqКЭı üzrə ФШЦЩХОФs ТşХərТЧ КЩКrıХЦКsıЧı Эələb edir. Bu ərazilər mərkəzin 

bina və qЮrğЮХКrıЧıЧ, ОХəcə də ШЧЮЧ ЩОrsЩОФЭТv ЭТФТЧЭТsТ üхüЧ ХКгıЦ ШХКЧ sКСələrin tam tərkibinə əsasən 

müəyyən edilməsi təklif edilir. Bu halda idarələrin tutumu və şəhər inzibati-ictimai mərkəzləri üçün 

ХКгıЦ ШХКЧ sКСələr hər bir konkret halda rayonun böyüklüyündən və ШЧЮЧ şəhər strukturunda yerləşЦə 

şəraitindəЧ КsıХı ШХКrКq СОsКЛХКЧЦКХıНır. Д1Ж 
Əhalinin artan ictimai fəКХХığı, ШЧЮЧ НКТЦ КrЭКЧ Эələbləri və asudə vКбЭıЧ КrЭЦКsı və ondan istifadə 

ПШrЦКХКrıЧıЧ ЦüбЭəlifliyi ilə ЛКğХı ШХКrКq Сərəkətliliyin КrЭЦКsı гəminində xidmət edən bina və  

qЮrğЮХКr sТsЭОЦТЧТЧ ЭəвТЧКЭıЧК Рörə, dТППОrОЧsКsТвКsıЧК ШХКЧ ОСЭТвac getdikcə daha çox özünü 

göstərəcək (bütün mərkəzlərdə bir təвТЧКЭХı ТбЭТsКsХКşНırıХЦış ТНКrələr cəmlənir). 
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İЧЭОЧsТv rОРТШЧКХ əlaqələr, böyük ərazilərin əhatə ШХЮЧЦКsı, əhalinin mürəkkəb və müxtəlif 

tələblərТ ЦüКsТr ТrТ şəhərlərin xidmət sistemində ixtisКsХКşНırıХЦış Цərkəzlərin əhəmiyyəЭТЧТ КrЭırır (ОХЦТ 
və təНrТs, ТНЦКЧ sКğХКЦХıq, ЭТМКrət və sərgi). Bu mərkəzlər şəhərin özünün əhalisinə xidmət göstərməklə 

вКЧКşı, Сəm də rОsЩЮЛХТФКЧıЧ rОРТШЧКХ Цərkəzlər ПЮЧФsТвКsıЧı НКşıвК ЛТХər. İбЭТsКsХКşНırıХЦış 
mərkəzlərin   yerləşНТrТХЦəsi və ЩХКЧХКşНırıХЦКsı ШЧХКrıЧ бüsЮsТ ПЮЧФsТвКХКrı, şəhər strukturunda 

əhəmiyyəti ilə ЛКğХı ШХКЧ Эələblərə əsasən müəyyənləşНТrТХТr. 
ArЭıq вКбıЧ Рələcəkdə ТrТ şəhərlərdə, yerləşНТrТХЦəsТ şəhərТЧ вКrКЧЦış mərkəzi hissəsinin 

sərhədlərindən kəЧКrНК РОЧТş ərazilər tələb edən mədəni-ЭКЦКşК, sərgi, elmi-texniki, tədris, müalicə-

sКğХКЦХıq və ЛКşqК ТбЭТsКsХКşЦış mərkəzlərin sürəЭХТ ТЧФТşКПıЧК ОСЭТвКМıЧ вКrКЧЦКsıЧı 
qabaqcadan görmək mümkündür. Belə mərkəzlərin 

sürətli ictimai nəqХТввКЭıЧ НКвКЧКcaq məntəqələri ilə rahat əlagəsТЧТЧ ШХЦКsı üЦЮЦТ 
tələblərdəndir. 

Şəhər əhalisinin maddi və mənəvi səviyyəsТЧТЧ КrЭЦКsı РОЭНТФМə daha çox əhalinin ictimai 

həвКЭıЧıЧ ən müxtəlif sahələrində özünü göstərəcəФ. ŞəhərlərТЧ ТЧФТşКПıЧıЧ вКбıЧ ТsЭТqКЦətlərini 

dəqiqləşНТrərkəЧ, şəhər ictimai mərkəzlərТЧТЧ ЩХКЧХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ, ШЧХКrıЧ ЭТФТЧЭТsТЧТЧ КrЭКЧ 
müxtəlifliyi əsКsıЧНК НКСК ЮгКq ТЧФТşКП mərhələlərıЧıЧ ОвЧТ гКЦКЧНК ЩrШqЧШгХКşНırıХЦКsı ЦüЦФüЧНür 
və ХКгıЦНır. 

İş РüЧüЧüЧ КrНıМıХ ШХКrКq КгКХНıХЦКsı – ТЧsКЧХКrın ictimai fəКХХığıЧıЧ ЛüЭüЧ ПШrЦКХКrıЧıЧ 
СКrЦШЧТФ ТЧФТşКПıЧıЧ sЭТЦЮХЮНЮr. BЮ, əhalinin əmək fəaliyyətinin yenidəЧ qЮrЮХЦКsıЧК səbəb olacaq, 

ШЧХКrıЧ вКrКНıМıХıq ЭəşəЛЛüsüЧü qКХНırКМКq və РОЧТşХəndirəcək, bu isə rОФШЧsЭrЮФsТвК ШХЮЧКЧ şəhərlərin 

mərkəzi hissələrТЧТЧ ЩХКЧХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ və ЦОЦКrХıq sТЦКsıЧıЧ ФöФüЧНən dəвТşЦəsinə səbəb 

ШХКМКqНır. 
Açar sözlər: ТМЭТЦКТ ЛТЧК, şəhərlərin mərkəzlərТ, ЩХКЧХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮ, ЭОбЧТФК, ЭОбЧШХШРТвК, ТМЭТЦКТ 

xidmət sistemi, rekonstruksiya. 
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I.A.Isbatov 
 

Arrangement and formation features of community centers within planning structure of major cities 
under development conditions  

 

SUMMARY  
 

Public buildings and constructions are intended for social, public, cultural and utility services to render 
population. 

Public buildings architecture, their arrangement and interconnection with general construction play a 
significant role in terms of site arrangement and creation of impressive architectural-planning solution for 
individual city districts. Site construction practices of many cities show that the most significant public buildings 
(administrative, cultural and educational, trade, etc.) are located within the city center, central squares and along 

major highways. 
City centers, being nodal points of their planning structure and concentration points of diverse business and 

social activity of the population, define the architectural appearance of its construction to a significant extend, 
integrate and form the city plan. 

Planning structure of urban public centers is gradually and consistently improved in conformity with new 

construction content based on advanced urban planning studies application. The conditions under which the public 
centers, by remaining the busiest places of the city, are transformed to impressive buildings convenient for use are 
being created. 

Keywords: public buildings, city centers, planning structure, technique, technology, public service 

system, reconstruction. 
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İ.S.İsaвОva 
 

AzərbaвМan RОspЮbХТФasınНa Сəstəxana və poХТФХТnТФa bТnaХarının şəbəkəsinin  
problemləri və ТnФТşaПı 

 

XоLASƏ 

 

AzərЛКвМКЧ RОsЩЮЛХТФКsıЧıЧ səhiyyə təşФТХКЭХКrıЧ ЧКТХТввətlərТ, sКğХКЦХıq Цüəssələrin tikintisinin 
ТЧФТşКПı,  ЦövМЮН ШХКЧ СəstəбКЧКХКrıЧ və ЩШХТФХТЧТФКХКrıЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsı və  ШЧХКrıЧ ЦüКsТr sКğХКЦХıq 
ТЧvОЧЭКr КvКНКЧХıqХКrı  ТХə təЦТЧ ШХЮЧЦКsı 2000-2015 illərdə kütləvТ бКrКФЭОr КХЦışНır.  

 Tibb müəssisələrinin təНqТqКЭı РösЭərdi ki ölkəЧТЧ rОРТШЧХКrıЧНК Сələ də bəzi xəstəxanalar köhnəХЦТş və 

ya digər məqsədlər üхüЧ ЮвğЮЧХКşНırıХЦış ЛТЧКХКrНК вОrХəşНТrТХТr. İЧНТФТ КвrıМК бəstəбКЧКХКrıЧ  КvКНКЧХıq və 
tərkib hissəsТ, ТЦФКЧ vОrЦТr ФТ ШЧХКrıЧ ЛКгКХКrıЧНК Рələcək tibb müəssisələri təşФТХ ОНТХsТЧ.  

BЮ хКЭışЦКгХıqХКrıЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı, ЭТЛЛ ЦüəssisələrТЧТЧ şəbəkəsinin yenidəЧ qЮrЮХЦКsı ШЧЮЧ vКСТН 
prinsiplərinə ЮвğЮЧ ШХКrКq ЭəşФТХТ, Эədricən olacaq. 

AzərЛКвМКЧ RОsЩЮЛХТФКsıЧНК  бəstəбКЧКХКrıЧ  və digər tibb müəssisəsТ  şəbəkələrinin  böyüməsi və 

ТЧФТşКПı, sənaye mərkəzlərinindən   və ən mühüm kənd təsərrüПКЭı rКвШЧХКrıЧНКЧ, şəhərlərТЧ ТЧФТşКПıЧНКЧ, 
maksimal tendentsieya ilə əhaliyə вКбıЧ ШХКЧ ТбЭТsКsХКşНırıХЦış ЭТЛЛТ вКrНıЦıЧ ЮвğЮЧХКşЦКsıЧНКЧ КsıХıНır.  

Açar sözlər: texniki vasitələr, diaqnostik mərkəzlərТ, sКğХКЦХıq Цərkəzləri, həstəxana, poliklinika, 
ЧШЦОЧФХКЭЮrК, sКğХКЦХıq Цüəssələri. 

 

 
I.S. Isayeva 

 
Problems of development network building of hospitals and clinics 

in Azerbaijan Republic 
 

SUMMARY 
 

Achievements of the Azerbaijan Republic in the health care organization, the development of the 
construction of health facilities, renovation of existing hospitals and clinics and providing them with modern 
medical supplies for the period 2000-2015 the years have received widespread. 

In many cities of the country carried out the construction of medical diagnostic centers, equipped with 
modern technical facilities. In all settlements set up first-aid posts, in all regional centers are modern general 

hospitals and clinics. In addition, the need for further development of the network of medical establishments. 

A survey of medical institutions in the regions of the country showed that there is still some medical 
institutions are placed at outdated buildings or adapted for other purposes. Capacity and technical equipment 
now individual hospitals do not allow them to organize on the basis of medical institutions of the future. 

The elimination of these shortcomings will be gradual, as the reconstruction of the network of medical 

institutions in accordance with the common principles of its organization. 
In the Azerbaijan Republic the network of hospitals and other medical institutions grows and develops 

depending on the growth and development of cities, industrial centers and the most important agricultural 
areas in accordance with the trend of maximum approach of specialized medical care to the population. 

Key words: hardware, diagnostic centers, medical institutions, hospital, clinic, nomenclature, health. 
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AZƏRBAYCANDA MƏDƏNİ TURİГMİN İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ 

 

M ə d əni yy ə t  бКХqıЧ ТЧФТşКПıЧıЧ, ШЧЮЧ ЦüsЭəqillyinin, suverenitetinin, özünəməбsЮsХЮğЮЧЮЧ 

qШrЮЧЮЛ sКбХКЧıХЦКsıЧıЧ və möhkəmləndirilməsinin fundamental əsКsıЧı ЭəşФТХ ОНТr. Hər bir dövlət, 

mədəni dəyərləri, təhsilin, elmin, mədəniyyəЭТЧ ТЧФТşКПıЧНК, ОХəcə də, бКХqХКrıЧ Цədəni həвКЭıЧıЧ 
zənginləşЦəsində ЦüСüЦ rШХЮ ШХНЮğЮЧЮ Нərk edərək bu dəyərlərin gələcək nəsillər üçün qoruyub 

sКбХКЦКğК хКХışır. EвЧТ гКЦКЧНК, ЛТr şОвТ Нə qeyd etmək vacibdir ki, dünyada nə qədər dövlət, nə 

qədər  xalq varsa bir o qədər də mədəniyyət mövcuddur və bu mədəniyyətlər çox müxtəlifdir, biri o 

birindən fərqlidir. Hər hansı ЛТr бКХqХК üЧsТввət qura bilmək üçün, o xalqa məбsЮs ЧШrЦКХКrı, ШЧЮЧ 
adət və ənənələrini,  mədəniyyətini öyrənməФ ХКгıЦНır. HКХСКгırНК, ФШЦЦЮЧТФКsТвКХКrıЧ РОЧТşХТвТ 
sayəsində, ТЧsКЧХКrıЧ КrКsıЧНК ЛüЭüЧ ЛКrвОrХərТЧ КrКНКЧ qКХНırıХНığı ЛТr гКЦКЧНК (ЛТr sЮtka içərisində 

biz Azərbaycandan Avstraliyaya, oradan da Almaniyaya uçub geri dönə bilərik..), bu xüsusilə 

böyük əhəmiyyətə malikdir. MəСг ЛЮ ЛКбıЦНКЧ, ЭЮrТгЦ - müxtəХТП  бКХqХКr КrКsıЧНК əlaqə 

вКrКНıХЦКsıЧНК, Пərqli mədəniyyətlərin öyrənilməsində cox böyüФ rШХ ШвЧКвır.  
Tu r izm  öХФəЧТЧ ЦəНəЧТ ЩШЭОЧsТКХıЧıЧ sКбХКЧıХЦКsıЧК və ТЧФТşКПıЧК ЭəsТr РösЭərТr, ЦüбЭəХТП 

öХФəХər və бКХqХКr КrКsıЧНК ЦüЧКsТЛəЭХərТЧ вКбşıХКşНırıХЦКsıЧК səЛəЛ ШХЮr, СöФüЦəЭ ШrqКЧХКrıЧı, 
ТМЭТЦКТ ЭəşФТХКЭХКrı və ФШЦЦОrsТвК sЭrЮФЭЮrХКrıЧı əЭrКП ЦüСТЭТЧ qШrЮЧЦКsı və sКğХКЦХКşНırıХЦКsıЧНК 
ПəКХ ТşЭТrКФ ОЭЦəвə sövq ОНТr.  

TЮrТгЦ ЦüбЭəХТП sКСəХər üгrə СəвКЭК ФОхТrТХТr  – ЭКrТбТ, ЦəНəЧТ, НТЧТ, ЛТгЧОs, ТНЦКЧ, sКğХКЦХıq 
və ОФШХШУТ. MəНəЧТ ЭЮrТгЦ ЛКşqК ЭЮrТгЦ ЧövХərТЧНəЧ, ЦəsəХəЧ, ТНЦКЧ və вК хТЦərХТФ ЭЮrТгЦТЧНəЧ 
ПərqХТ ШХКrКq ЦəНəЧТ ТrsТЧ ЦəЧТЦsəЧТХЦəsТЧə, ТЧsКЧХКrıЧ СəвКЭ ЭəМrüЛəsТЧТЧ, ШЧХКrıЧ КНəЭХərТЧТЧ, 
ТЧЭОХХОФЭЮКХ və вКrКНıМıХıq ЧКТХТввəЭХərТЧТЧ КrКşНırıХЦКsıЧК ТsЭТqКЦəЭХəЧЦТşНТr. MüКsТr ЦərСəХəНə 
ЭЮrТгЦТЧ əsКs ЧövХərТЧТЧ ТхərТsТЧНə ЦəНəЧТ ЭЮrТгЦ КЩКrıМı вОr ЭЮЭЮr. OЧЮЧ ТЧЭОЧsТv ТЧФТşКПı, 
ТЧsКЧХКrıЧ ЦüбЭəХТП sКСəХər üгrə ТЧЭОХХОФЭЮКХ səvТввəsТЧТЧ qКХНırıХЦКsıЧК ЭəХəЛКЭıЧ КrЭЦКsı ТХə 
ЛКğХıНır. TЮrТгЦ – ЛКşqК ЦəНəЧТввəЭХərХə ЭКЧışХıq üхüЧ əЧ вКбşı vКsТЭəНТr. BОХəХТФХə, ЦəН əЧ Т  
t u r i zm  - əsКs ЦəqsəНТ СəqТqТ ЦəНəЧТввəЭХə ЭКЧışХıq ШХКЧ ЭЮrТгЦ ЧövüНür.   AгərЛКвМКЧНК НКбТХТ 
ЭЮrТгЦТЧ  əsКs ЧövХərТЧНəЧ ЛТrТ ЦəНəЧТ-ЭКЧıЭıЦ ЭЮrТгЦТНТr. MəНəЧТ ЭЮrТгЦ ПəКХТввəЭ Чövü ФТЦТ 
СЮЦКЧТЭКr və ЛТгЧОs sКСəХərТЧТЧ ФəsТşЦəsТЧНəНТr, ərКгТХərТЧ ТqЭТsКНТ və ЦəНəЧТ ТЧФТşКПıЧıЧ əЧ 

ЩОrsЩОФЭТv ТsЭТqКЦəЭХərТЧНəЧ ЛТrТНТr.  
AгərЛКвМКЧ qəНТЦ şəСərХərТ, ЦКХТФКЧə və sКrКв КЧsКЦЛХХКrı, ЭКrТбТ-НТЧТ КЛТНəХərТ və ЛКşqК 

tarixi-ЦəНəЧТ НəвərХərТ ШХКЧ ЮЧТФКХ ərКгТХərХə гəЧРТЧНТr və ШЧХКr  НШЧЦЮş ЭТФТХТХər ФТЦТ 
qКХЦКЦКХıНırХКr. UЧТФКХ ərКгТХərТЧ ЭəşФТХ ШХЮЧЦКsı гКЦКЧı əЧəЧəvТ ПəКХТввəЭ ПШrЦКХКrı ТХə ЛТrРə, 
ЭЮrТгЦ ФТЦТ ТЧЧШvКsТвК ПəКХТввəЭ ЧövХərТЧТ ЛТrХəşНТrЦəФ ХКгıЦНır. TЮrТгЦ ПəКХТввəЭТ ЩrШsОsТ гКЦКЧı 
ТsЭər-ТsЭəЦəг əЭrКП ЦüСТЭХə qКrşıХıqХı əХКqə ЛКş vОrТr. MəНəЧТ, ЭКrТбТ və ЭəЛТТ ТrsТ КşКğıНКФı 
kaЭОqШrТвКХКrК ЛöХЦəФ qəЛЮХ ШХЮЧЦЮşНЮr:   
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1. ƏsКsəЧ ЭЮrТsЭХər üхüЧ ЧəгərНə ЭЮЭЮХКЧ ЦТХХТ НəвərХər (ПОsЭТvКХХКr, ЭКЦКşКХКr, КЛТНəХər və s.)1; 

2. QКrışıq ТsЭТПКНə üхüЧ ЧəгərНə ЭЮЭЮХЦЮş ЦəНəЧТ  НəвərХər (ЧТsЛəЭəЧ Кг əСəЦТввəЭХТ ЭКrТбТ КЛТ-
НəХər və ЦЮгОвХər, ЭОКЭrХКr, qШrЮqХКr və Л.);  

3. ƏsКsəЧ вОrХТ əСКХТ ЭərəПТЧНəЧ ТsЭТПКНə ШХЮЧКЧ ЦəНəЧТ НəвərХərНТr (ЦüХФТ qЮrğЮХКr, НТЧТ 
ШЛвОФЭХər, ФТЧШЭОКЭrХКr, ФТЭКЛбКЧКХКr və s.) 2.  

Bir regionun mədəЧТ ЩШЭОЧsТКХı ШЧЮЧ ЭКrТбТ ТrsТЧНə öz əФsТЧТ ЭКЩır, ЛЮ Тsə ЛöвüФ ЭЮrТsЭ КбıЧХКrıЧı 
cəlb edən əsas amildir.  Regionda unikal tarixi obyektlərТЧ ШХЦКsı Сəmin yerdə ЭЮrТгЦТЧ ЮğЮrХЮ 
ТЧФТşКПıЧı qКЛКqМКНКЧ Цüəyyən edə bilər. BЮЧК ЦТsКХ НüЧвКЧıЧ ЛТr sırК гəngin mədəniyyəti olan 

qəНТЦ şəhərlərini və ölkələrini göstərməФ ШХКr (MТsТr, İЭКХТвК, ВЮЧКЧısЭКЧ, TürФТвə, Fransa, 

Hindistan və s.). Posrindustrial sivilizasiya mədəni irsin yüksəФ ЩШЭОЧsТКХıЧı, ШЧЮЧ НüЧвК 
ТqЭТsКНТввКЭıЧТЧ ЦüСüЦ rОsЮrsХКrıЧНКЧ ЛТrТ ФТЦТ qШrЮЧЦКsıЧıЧ və effektiv istifadə ШХЮЧЦКsıЧıЧ 
zəruriliyini dərФ ОЭЦТşНТr.Д1Ж 

MəСг, ЛЮ ЛКбıЦНКЧ ЦəНəЧТ НəвərХərТЧ ТЭТrТХЦəsТ СОх ЛТr şОвХə əvəгОНТХЦəг və РОrТ 
qКвЭКrıХЦКгНır. MəНəЧТ ТrsТЧ ТsЭəЧТХəЧ şəФТХНə гТвКЧ РörЦəsТ, şüЛСəsТг, ЛЮРüЧФü və РəХəМəФ 
ЧəsТХХərТЧ СəвКЭıЧıЧ ЛüЭüЧ sКСəХərТЧНə öгüЧü РösЭərəМəФ, ЦəЧəvТ вШбsЮХХКşЦКвК, ЭКrТбТ вКННКşıЧ 
qırıХЦКsıЧК, ЛüЭövХüФНə МəЦТввəЭТЧ ЦəЧəЧ ФКsıЛХКşЦКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrКМКqНır.OЧХКr Чə ЦüКsТr 
ЦəНəЧТввəЭТЧ ТЧФТşКПı ТХə, Чə Нə вОЧТ əСəЦТввəЭХТ əsərХərТЧ вКrКНıХЦКsı ТХə ФШЦЩОЧsКsТвК ШХЮЧК 
ЛТХЦəг. MəНəЧТ НəвərХərТЧ ЭШЩХКЧıХЦКsı və qШrЮЧЮЛ sКбХКЧıХЦКsı – sivilizasТвК ТЧФТşКПıЧıЧ əsКsıНır.  

Tarixi-ЦəНəЧТ ТrsТЧ sКбХКЧıХЦКsıЧНК və ЦəНəЧТ ЩШЭОЧsТКХıЧ КrЭЦКsıЧНК ЭЮrТгЦТЧ ЛöвüФ rШХЮ 
vКrНır və ЭКrТбТ şəСərХərНə ЦəНəЧТ ЭЮrТгЦТЧ ТЧФТşКПı вОrХТ ЦəНəЧТ НəвərХərТЧ НТrхəХЦəsТЧə, ЦəНəЧТ 
СəвКЭıЧ МКЧХКЧЦКsıЧК, бКХq вКrКНıМıХığıЧıЧ, səЧəЭФКrХığıЧ və ЩОşəХərТЧ ТЧФТşКПıЧК səЛəЛ ШХЮr.  

MəНəЧТ ЭЮrТгЦ, ОвЧТ гКЦКЧНК,  ЭКrТбТ şəСərХərТЧ ЦəНəЧТввəЭ ШЛвОФЭХərТЧТЧ əЭrКПıЧНК sКЛТЭ 
ЦОСЦКЧбКЧК və ЧəqХТввКЭ ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧЮ, şəСərНə вОЧТ Тş вОrХərТЧТЧ вКrКНıХЦКsıЧı ЭəЦТЧ ОНəЧ 
b i z n e s i n  ТЧФТşКПıЧıЧ ПəКХ sЭТЦЮХвКЭШrХКrıЧНКЧНır. BЮЧНКЧ əХКvə, ЦəНəЧТ ШЛвОФЭХər, ЭЮrТsЭ 
ЦКrşrЮЭХКrı, ЭЮrТsЭ ПТrЦКХКrı гШЧКsıЧНК вОrХəşəЧ şəСər ЦəsФəЧХərТ üхüЧ ЦəНəЧТ ЭЮrТгЦ – 

ТбЭТsКsХКşНırıХЦış ТЧПrКsЭrЮФЭЮrНЮr.   
AгəЫЛКвМКЧНК ЦəНəЧТ tЮЫТгЦТЧ ТЧФТşКП pЫШЛХОЦХəЫТ. KОхЦТşТЧ вКННКşı Квrı-Квrı НövrХər 

КrКsıЧНК əХКqəЧТ ЭəЦТЧ ОНТr, ТЧsКЧıЧ ЦəЧəvТ гəЧРТЧХəşЦəsТЧə ЭəsТr РösЭərТr, əЧəЧəХərə СörЦəЭ СТssТЧТ 
ЭərЛТвəХəЧНТrТr. ŞəСərХərНə ЦövМЮН ШХКЧ ЭКrТбТ - ЦəНəЧТввəЭ  КЛТНəХərТ, ЭКrТбТ ЦОЦКrХıq-şəСər-
sКХЦК ФШЦЩХОФsХərТ şəСər ТЧФТşКПıЧıЧ ЦüбЭəХТП ЦərСəХəХərТЧТ ЭəqНТЦ ОНТr (КЧЭТФ Нövr,  ШrЭК əsrХər, 
ФКЩТЭКХТгЦ, sШvОЭ Нövrü və s.). TКrТбТ-ЦəНəЧТ ТrsТЧ qШrЮЧЦКsı, ЛərЩКsı və ЭəгКНsıг ТsЭТПКНə ШХЮЧЦКsı 
ЭəФМə şəСər ЦüСТЭТЧТЧ ОsЭОЭТФ бüsЮsТввəЭХərТЧТ вКбşıХКşНırЦır, СəЦ Нə вОЧТ ЭТФТХəЧ ЛТЧК və 
kШЦЩХОФsХərТЧ ЦОЦКrХıq – ЛəНТТ ФОвПТввəЭХərТЧТЧ НəвərХəЧНТrТХЦə ЦОвКrı ФТЦТ бТНЦəЭ РösЭərТr.  

Ölkəmizin ərazisində 7200 ЦОЦКrХıq və arxeologiya abidələrТ ЦövМЮННЮr. OЧХКrıЧ Тхərisində 

вКşı ЛТr ЧОхə minilliklərlə hesablanan  qəНТЦ ЦКğКrКХКr və meqalitlər, eləcə də, müxtəlif dinlərə aid 

qЮrğЮХКr,  ШrЭК əsrlərin qəsr və qКХКХКrı, sКrКв və memorial komplekslər, karvan-saraylar və вКşКвış 
evləri və ЛТr хШб ЛКşqК ШЛвОФЭХər var. AzərЛКвМКЧıЧ  şəhərsalma sənəti abidələri – qШrЮq şəhərləri – 

LКСıМ, ŞəФТ, İхərТ Şəhər, OrНЮЛКН, ŞЮşК və ЛКşqКХКrıНır.  

                                                           
1 RОРТШЧЮЧ ЦЮsТqТ ЩШЭОЧsТКХı ЦəНəЧТввəЭТЧ əЧ МКгТЛəХТ ОХОЦОЧЭХərТЧНəЧНТr. AгərbaycanНК ЦЮsТqТ ЭЮrТsЭХərТ МəХЛ ОНəЧ 
əsКs КЦТХХərНəЧ ЛТrТ ФТЦТ хıбış ОНə ЛТХər. TКЧıЧЦış ЦЮsТqТ ПОsЭТvКХХКrı Сər ТХ ЦТЧХərХə ТşЭТrКФхıХКrı ЭШЩХКвır. BЮЧК ЩКrХКq 
ЦТsКХ Сər ТХ QəЛəХəНə ФОхТrТХəЧ BОвЧəХбКХq MЮsТqТ FОsЭТvКХı ШХК ЛТХər.  
2 RОqТШЧЮЧ əНəЛТввКЭ КЛТНəХərТ ЦəНəЧТввəЭТЧ ЛКşqК ОХОЦОЧЭХərТ ТХə ЦüqКвТsəНə НКСК ЦəСНЮН МəгЛОНТМТХТвə ЦКХТФНТrХər, 
ХКФТЧ ЛЮЧК ЛКбЦКвКrКq ЦüбЭəХТПЩХКЧХı ЭЮrТsЭ ЩrШqrКЦХКrıЧıЧ və ЦКrşrЮЭХКrıЧıЧ ЭəşФТХТЧНə əsКs ЦövгЮХКrНКЧ ШХК ЛТХər.     
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Çox əsrlik mədəniyyəЭ НТвКrı, НüЧвК svТХТгКsТвКsıЧıЧ ən qəНТЦ ШМКqХКrıЧНКЧ ЛТrТ ШХКЧ  
Azərbaycan, öz tarixi abidələrinə ЛöвüФ ЦКrКq НШğЮrЮr. RОsЩЮЛХТФКЧıЧ sШЧ ТХХərdəki mədəniyyət 

nailiyyətləri  və ümumiyyətlə qısК ЭКrТбТ vaxt içərisində onun orta əsr ПОШНКХХığıЧНКЧ ФКЩТЭКХТгЦə, 

sosializmə və postsosiolizmə qədər yol keçməsТ ЦТХвШЧХКrХК  ТЧsКЧХКrıЧ, Ш МüЦХədən xarici 

mütəxəssislərin, alimlərТЧ, КrКşНırЦКхıХКrıЧ  ЛЮ qədim ölkəyə, onun tarixinə, mədəniyyətinə  və 

əhalisinin yaşКвışıЧК ЦКrКğıЧı РОЭНТФМə КrЭırır.  
SШЧ ТХХərНə AгərЛКвМКЧНК ЦəНəЧТ ЭЮrТгЦТЧ ТЧФТşКПıЧНК ТrəХТХəвТşХər ЦüşКСТНə ШХЮЧЮr: sКНəМə 

бКrТМТ öХФəХərə НОвТХ,  СəЦ Нə öг öХФəЦТгТЧ НТqqəЭəХКвТq ЭКrТбТ вОrХərТЧə səПər ОЭЦəФ ТsЭəвəЧ ЭЮrТsЭ 
КбıЧХКrı КrЭır (бüsЮsТХə, BКФı, QəЛəХə, İsЦКвıХХı və Л. şəСərХərə).   

LКФТЧ ЛЮЧЮЧХК вКЧКşı, AгərЛКвМКЧНК ЦəНəЧТ ЭЮrТгЦТЧ ТЧФТşКПı sКСəsТЧНə ЛəгТ ЩrШЛХОЦХərТ qОвН 
ОЭЦəФ ШХКr:  

 BəгТ ЛöХРəХərНə вШХ-ЧəqХТввКЭ ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ ЛОвЧəХбКХq sЭКЧНКrЭХКrК ЮвğЮЧ ШХЦКЦКsı. 
Yeni aeroportlar, avto- və НəЦТrвШХ vКğгКХХКrı, вüФsəФ sОrvТs бТНЦəЭТ ШХКЧ КvЭШНКвКЧКМКqХКrıЧ Кг 
ЭТФТХЦəsТ, ФöСЧəХərТЧ гəТП rОФШЧsЭrЮФsТвК ШХЮЧЦКsı; 

 MОСЦКЧбКЧК (ШЭОХ) ЛКгКsıЧıЧ, бüsЮsТХə ЦОСЦКЧбКЧК ФКЭОqШrТвКХКrı və ШrКНКФı sОrvТsТЧ 
səvТввəsТЧТЧ НüЧвК sЭКЧНКrЭХКrıЧК ЮвğЮЧ ШХЦКЦКsı; 

   ŞəСərХərНə ШЭОХ və rОsЭШrКЧ бТНЦərХərТЧТЧ ЛКСК ШХЦКsı və ФТПКвəЭ qəНər вüФsəФ səvТввəХТ 
бТНЦəЭТЧ ЭəşФТХ ШХЮЧЦКЦКsı, ЛЮ Тsə СəЦ ЭЮrТгЦ ЦərФəгТ, СəЦ Нə ЛüЭövХüФНə öХФə üхüЧ ЦəЧПТ ТЦТМТЧ 
вКrКЧЦКsıЧК səЛəЛ ШХЮr;  

 AгərЛКвМКЧıЧ, ЛТr ЭЮrТгЦ öХФəsТ ФТЦТ ЦüsЛəЭ ТЦТМТЧТЧ вКrКНıХЦКsı ТsЭТqКЦəЭТЧНə НövХəЭ və 
вОrХТ СöФüЦəЭ ШrqКЧХКrıЧıЧ vКСТН sТвКsəЭТЧТЧ ШХЦКЦКsı; 

 MəНəЧТ ЭЮrТгЦ ЦКrşrЮЭХКrıЧıЧ ЭЮrПТrЦКХКr ЭərəПТЧНəЧ вК КЧМКq ОвЧТ вОrХərə ЭəşФТХ ШХЮЧЦКsı, 
вК НК ЦəгЦЮЧМК əХКqəsТг ЦəНəЧТввəЭ və ТЧМəsəЧəЭ ШЛвОФЭХərТЧə РəгТЧЭТsТ şəФХТЧНə ЭəqНТЦ ОНТХЦəsТ;  

 MəНəЧТ ЭЮrТsЭ ЦКrşrЮЭХКrıЧıЧ ЭəşХТФТЧНə rОФХКЦ ПəКХТввəЭТЧТЧ,  sЮvОЧТr ЦəСsЮХХКrıЧıЧ 
ТsЭОСsКХıЧıЧ гəТП ШХЦКsı.  

 AгərЛКвМКЧНК ЦəНəЧТ ЭЮrТгЦТЧ ТЧФТşКП ОЭНТrТХЦəsТ ТsЭТqКЦəЭТЧНə  КşКğıНКФı ЭəНЛТrХərТЧ СəвКЭК 
ФОхТrТХЦəsТЧТЧ vКМТЛХТвТ ЦüəввəЧХəşНТrТХТr:  

 MОЦКrХıq və şəСərsКХЦКвК КТН  ЭКrТбТ КЛТНəХərТЧ ЛərЩКsı, ЦövМЮН НТqqəЭəХКвТq ЭКrТбТ  вОrХərТЧ 
turist – ОФsФЮrsТвК РösЭərТşТЧə СКгırХКЧЦКsı; 

 əsКs ЦəqsəНТ СəqТqТ ЦəНəЧТввəЭХə ЭКЧışХıq ШХКЧ - Ц əН əЧ Т  Э Ю r Т гЦ Т   ЭКrТбТ гШЧКХКrıЧ 
СüНЮНХКrıЧНК ЭəşФТХ ОЭЦəФ, Квrı-Квrı КЛТНəХərТ ЦüбЭəХТП ЭКrТбТ, ЦəНəЧТ, əНəЛТ, НТЧТ, ПəХsəПТ, ЦЮsТqТ, 
ТЧМəsəЧəЭ ЭəНЛТrХərТЧТЧ ФОхТrТХЦəsТЧə ЮвğЮЧХКşНırıХЦКq; 

 TЮrТsЭ ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ ТЧФТşКП ОЭНТrТХЦəsТ; 
 MəНəЧТ-ЭЮrТsЭТФ гШЧКХКrıЧ ПШrЦКХКşНırıХЦКsı. 
MəНəЧТ ЭЮrТгЦТЧ ОППОФЭТv ТЧФТşКПı AгərЛКвМКЧıЧ ЦövМЮН ЦəНəЧТ-ЭЮrТsЭТФ ЩШЭОЧsТКХıЧıЧ qШrЮЧЮЛ 

sКбХКЧıХЦКsı və ЭКrТбТ şəСərХərТЧ ТqЭТsКНТ НЮrЮЦЮЧЮЧ вКбşıХКşНırıХЦКsı üхüЧ ТЦФКЧХКr вКrКНır. 
EвЧТ гКЦКЧНК ЦəНəЧТ ЭЮrТгЦТЧ ТЧФТşКПı ЦКННТ və ЦəЧəvТ ТrsТЧ qХШЛКХХКşЦК vКsТЭəsТНТr. БШrvКЭ 

ЭəНqТqКЭхısı D. ВОХТЧхТх qОвН ОНТr ФТ, “..ЭЮrТгЦ sЭКЭТФ ПОЧШЦОЧ НОвТХ, НТЧКЦТФ ЩrШsОs ШХНЮğЮ üхüЧ Ш, 
ЦəНəЧТ Тrsə, əЧəЧəХərə ЭəsТr РösЭərТr. MüəввəЧ вОrХТ МəЦТввəЭХərНə ЭЮrТгЦ səЛəЛТЧНəЧ əЧəЧəХər 
НəвТşТr və вК əРər əЧəЧəХər ЦövМЮН НОвТХsə ШЧХКr вКrКНıХır..”Д1Ж 

TЮrТгЦ sКСəХərТЧТЧ ТЧФТşКП ЩrШЛХОЦХərТ AгərЛКвМКЧНКФı бКХqХКrıЧ ЦüСüЦ ТqЭТsКНТ rОsЮrs ФТЦТ 
хıбış ОНəЧ ЦəНəЧТ və ЭəЛТТ ТrsТЧТЧ qШrЮЧЦКsı sТвКsəЭТ ТХə sıб ЛКğХıНır. TКrТбТ-ЦəНəЧТ sərvəЭХərə 
ТsЭТqКЦəЭХəЧЦТş sТвКsəЭ öХФəЧТЧ ЛТr sırК rОРТШЧХКrıЧıЧ və ЭКrТбТ şəСərХərТЧТЧ ЩОrsЩОФЭТv sШsТКХ və 
ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ rОКХ ТЦФКЧХКrıЧНКЧ ЛТrТЧə хОvrТХТr.  TЮrТгЦТЧ ТЧФТşКПı, СəЦхТЧТЧ, sШsТКХ 
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ЩrШЛХОЦХərТЧ СəХХ ШХЮЧЦКsıЧНК НК ЦüСüЦ rШХ ШвЧКвır. BТr хШб öХФəХərНə ЭЮrТгЦТЧ СОsКЛıЧК вОЧТ Тş 
вОrХərТ  вКrКНıХır, əСКХТЧТЧ СəвКЭ səvТввəsТЧТЧ вКбşıХКşНırıХЦКsıЧК ЭəsТr РösЭərТХТr. TЮrТгЦ sКСəХərТЧТЧ 
ТЧФТşКПıЧıЧ гərЮrТХТвТ ЭəСsТХ səvТввəsТЧТЧ qКХНırıХЦКsıЧК, əСКХТЧТЧ səСТввə бТНЦəЭТ sТsЭОЦТЧТЧ 
ЭəФЦТЧХəşНТrТХЦəsТЧə, ТЧПШrЦКsТвК вКвıХЦКsıЧıЧ вОЧТ vКsТЭəХərТЧТЧ ЭəЭЛТq ШХЮЧЦКsıЧК və s. səЛəЛ 
olur.   

RОРТШЧЮЧ ЭЮrТsЭХər üşüЧ МəХЛОНТМТ ШХЦКsı ЦüЧКsТЛ rОsЮrsХКrıЧ: ЭəЛТТ, ЭКrТбТ, sШsТКХ-ЦəНəЧТ 
ШЛвОФЭХərТЧ, ОХəМə Нə ЭЮrТsЭХərТЧ ЦəЧəvТ ЭəХəЛХərТЧТ öНəвə ЛТХəЧ ЛКşqК НТqqəЭəХКвТq вОrХərТЧ  ШХЦКsı 
ТХə ЦüəввəЧ ОНТХТr. BЮ ЛКбıЦНКЧ AгərЛКвМКЧНК, КrЭıq qОвН ШХЮЧНЮğЮ ФТЦТ, ЭЮrТгЦТЧ ТЧФТşКПı üхüЧ 
РОЧТş ТЦФКЧХКr vКr. AЩКrıХКЧ КrКşНırЦКХКr ЧəЭТМəısТЧНə öХФəЧТЧ rОРТШЧХКrıЧı ЦəНəЧТ ЭЮrТгЦТЧ 
ТЧФТşКПıЧК Рörə ЛТr ЧОхə ТsЭТqКЦəЭНə ЦüəввəЧХəşНТrЦəФ ШХКr: BКФı, NКбхıvКЧ, GəЧМə, ŞəФТ, 
LəЧФərКЧ.  

Mədəni-tЮЫТЬtТФ гШЧКХКЫıЧ ПШЫЦКХКşЦКЬı Яə tЮЫТгЦ ПЮЧФЬТвКХКЫıЧıЧ təşФТХТ. Mədəni-turistik 

гШЧКХКrıЧ ПШrЦКХКşЦКsı - turizm mərkəzi kimi dəyərli tarixi-mədəЧТ ТrsТ ШХКЧ ЭКrТбТ şəhərlərin 

ТЧФТşКПı ТХə ЛКğХıНır. Mədəni-ЭЮrТsЭТФ гШЧКХКrı ПШrЦКХКşНırКЧ гКЦКЧ Эəkcə tarixi və mədəni abidələrin 

bərЩКsı və turist-ekskursiya göstərТşТЧə СКгırХıq, ЭКrТбТ ЭТФТЧЭТЧТЧ rОКЛТХТЭКsТвКsı НОвТХ, Сəm də ШЧХКrıЧ 
şəhərin müasir həвКЭıЧК НКбТХ ОНТХЦəsi də nəzərdə tutulur.  

TЮrТгЦ ПЮЧФsТвКХКrıЧıЧ ТЧФТşКПı  вК ş К вı ş  вО r Х ə r i n i  ( mehmanxana, otel) ,   yem ə yi  

(restoran, kafe, tez yemək məntəqələri və s.),  t u r i s t l ə r ə  x id m ə t  s ah ə l ə r i n i  (sШrğЮ-

informasiya, ekskursiya, suvenir ticarəti, turistlərə tibbi xidmət, məТşət xidməti, mühafizə və qayda-

qanuna riayət və s.)  v ə  ə yl ə n c ə n i  (teatr, kinokonsОrЭ гКХХКrı, ФКгТЧШ və s) daxil edən 

ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧ вКrКНıХЦКsı ТХə ЛКğХıНır. TЮrТгЦТЧ ТЧФТşКПı ТrТöХхüХü ЭЮrТsЭ КvЭШЛЮsХКrıЧıЧ ФОхЦəsini, 

mədəni-ЭЮrТsЭТФ гШЧКХКrıЧ Чəqliyyat təşФТХТЧТ, КvЭШНКвКЧКМКqХКrıЧ sКСəsТЧТЧ КrЭırıХЦКsıЧı, ЭЮrТsЭХərin 

konsentrasiya yerində ЩТвКНК гШЧКХКrıЧıЧ вКrКНıХЦКsıЧı Чəzərə almaqla nəqХТввКЭ şəbəkəsinin 

rОФШЧsЭrЮФsТвКsıЧК ЭələЛКЭ вКrКНır Д5Ж. 
Mədəni-ЭЮrТsЭТФ гШЧКХКrıЧ СüНЮНХКrıЧНК вОЧТ və köhnə tikililər КrКsıЧНК СКrЦШЧТФ qКrşıХıqХı 

əlaqə вКrКНıХЦКХı, вКrКЧЦış ЭТФТЧЭТ ЦТqвКsı sКбХКЧıХЦКХıНır. BЮ əsasən bir-iki mərtəbəli binalar 

üstünlük təşФТХ ОНəЧ ФТхТФ şəhərlər üçün vacibdir. 

Mədəni-ЭЮrТsЭТФ гШЧКХКrıЧ ЦəФКЧ ЦüСТЭТЧТЧ КвrıХЦКг СТsəsТ ХКЧНşКПЭНır, ЛЮЧК Рörə də, tarixi 

ХКЧНşКПЭıЧ qШrЮЧЦКsı və bərЩКsı, ОвЧТ гКЦКЧНК ərazinin reklam-ТЧПШrЦКsТвК НШХğЮЧХЮğЮ vКМТЛНТr.  
TЮrТsЭ ЦКrşrЮЭХКrıЧНК  ЧüЦКТş ОФsФЮrsТвКХКrı ТХə вКЧКşı, Сər bir turizm mərkəzi üçün turistlərin 

asudə vКбЭХКrıЧıЧ ЭəşФТХ ШХЮЧЦК ЩrШqrКЦХКrı НКбТХНТr. BЮЧЮЧХК вКЧКşı Чəzərə КХıЧır ФТ, vКбЭıЧ ЭəşФТХ 
ШХЮЧЦКsı sКНəcə əyləncə бКrКФЭОrТ НКşıЦır, ЛЮrК Сəm də turistlərin yerli xalq adət-ənənələri, məТşəti, 

etnoqrafik xüsusiyyətləri, yerli sənəЭФКrХıq və istehsalat növlərТı, ЦТХХТ Цətbəxi ilə ЭКЧışХıq НК НКбТХ 
edilir.  Belə ФТ, ОФsФЮrsТвК гКЦКЧı  ЭЮrТsЭХərin əldə edəbilmələri üçün şəhərТЧ ЭКrТбТ гШЧКХКrıЧНК 
ticarəЭ sırКХКrıЧНК ЩКrхК, ЦТХХТ РОвТЦ əşвКХКrı, sЮvОЧТrХər,  şərq şТrТЧТввКЭı və əНvТввКЭı və ЛКşqК 
əşвКХКrıЧ sКЭışı ЭəşФТХ ШХЮЧЮr.  

Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, şəhər – turizm mərkəzlərinin hər birində asudə vКбЭ ЩrШqrКЦı və 

xidmət müəssisələri fərНТ бКrКФЭОr НКşıЦКХı və verilən vilayətin, məntəqənin və вК şəhərin xalq 

ənənləri ilə ЛКğХı ШХКЧ вОrХТ бüsЮsТввətlərТ ШХЦКХıНır. SЮvОЧТr ТsЭОСsКХı və ticarətinin təşФТХТЧНə yerli 

ənənlərin xüsusiyyətlərindən istifadə etmək xüsusilə vacibdir. Xalq dekorativ–tətbiqi incəsənət 

əsərləri, ənənəvi olaraq özündə milli azərbaycan mədəniyyəti cizgilərТЧТ НКşıНığı üхüЧ Aгərbaycana 

səyahəЭТ бКЭırХКНКЧ əЧ РОЧТş вКвıХЦış sЮvОЧТrХərdəЧ sКвıХır. 
AzərЛКвМКЧıЧ ЦüбЭəХТП гШЧКХКrıЧıЧ – BКФı, NКбхıvКЧ, Gəncə, ŞəФТ, ŞКЦКбı, ŞЮşК, OrНЮЛКН, 

Quba, LənkərКЧ, LКСıМ, БıЧКХıq və ЛКşqК şəhərlərin xalq incəsənətinin özünməxsus stilistik 
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xüsusiyyətlərТ vКrНır. Mədəni-ЭЮrТsЭТФ гШЧКХКrıЧ СüНЮНХКrıЧНК  Квrı-Квrı rОРТШЧХКrК КТН sənət 

sahələrini əks etdirən bədii dəyərlərin və rəngarəng xalq incəsənəti nümunələrinin göstərТşТЧТЧ 
təşФТХТ ЦəqsədəЮвğЮЧНЮr.Д3Ж 

BОХəХТФХə, ЦəНəЧТ ЭЮrТгЦТЧ ТЧФТşКПı ЛüЭövХüФНə AгərЛКвМКЧıЧ və ШЧЮЧ Квrı-Квrı şəСərХərТЧТЧ 
ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПı üхüЧ öгüЧəЦəбsЮs СərəФəЭvОrТМТ КЦТХНТr və ЛТг ЛЮ ЧəЭТМəвə РəХТrТФ ki, Ц ə Н ə Ч Т  
t u r i z m  ЦövМЮН ЭЮrТгЦ ТЧНЮsЭrТвКsı хərхТvəsТЧНə ФТПКвəЭ qəНər ЩОrsЩОФЭТvХТ СКНТsəНТr və ШЧЮЧ 
ТЧФТşКПı ТsЭəЧТХəЧ öХФəвə ЦüsЛəЭ ЭəsТr РösЭərərəФ ШЧЮЧ ТЧФТşКПıЧК səЛəЛ ШХК ЛТХər.   
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Y.S.Karimli  
The development problems of the cultural tourism in Azerbaijan 

 

SUMMARY 
 

The cultural tourism plays the leading role among the main kinds of tourism. His intensive development 

is connected with the rising cultural needs of the people and  their  intellectual  standards in different areas. 
Tourism – is the best mean in the acquaintance with the culture of other peoples. There was investigated 
mutual influences between tourism and cultural heritage and was shown  the role of tourism in historical-
cultural heritage protection and in increase cultural potential. At the same time there was looking through the 



MОmarХıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 54 

development problems of cultural tourism in Azerbaijan and was defined the necessary measures for the 

perspective development of the tourism as one of the main directions of economy of the country.  In article 
was analysed the basic features of the formation of cultural-tourism zones and organization and development 
of the tourism functions.  

Key words: culture, tourism, heritage, historical, development.   

 

UOT 725.4                                                                 

                F.V.Mustafayeva  
                         AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 

HİDROTEБNİKİ QURĞULARIN İNKİŞAFININ 

 LANDŞAFT  AMİLLƏRİ İLƏ ƏLAQƏSİ 

 

Şəhər öz laЧНşКПЭıЧıЧ Эəbii komponentlərТЧТЧ şəklini dəвТşЦəklə ШЧЮ ОСЭТвКМХКrıЧК  
ЮвğЮЧХКşНırКrКq ШЧХКrК НКТЦ Эəsir göstərir. Ona görə də ХКЧНşКПЭК şəhərsalma nöqteyi-nəzərdən 

вКЧКşКrФəЧ şəhər mühitində onun vəziyyətini və zəruri mühəЧНТs ЩХКЧХКşНırЦКНК КЛКНХКşНırЦКЧıЧ 
texniki, mühafizə ЦОвКrıЧı СОsКЛК КХЦКqХК qТвЦətləndirilməsinin vacibliyini də tədqiqata daxil 

edirlər. Məsələnin bu cür müvəffəqiyyətlə həllində вКХЧıг şəhər ХКЧНşКПЭХКrıЧıЧ Эəbii komponentləri 

özlərinin funksional, sanitar və ОsЭОЭТФ ПЮЧФsТвКХКrıЧı вerinə yetirməyə qadir ola bilərlər. 

Beləliklə, təЛТТ ХКЧНşКПЭХК şəhərsКХЦК sТsЭОЦТЧТЧ qКrşıХıqХı Пəaliyyətini nəzərdən keçirərkən 

ШЧХКrıЧ əməli-praktik və estetik tərəflərТ КşФКrК хıбКrıХır. 
HТНrШЭОбЧТФТ qЮrğЮХКrıЧ ХКвТСələndirilməsТ гКЦКЧı ОФШХШУТ, ТqЭТsКdi-sosial amillərin nəzərə 

КХıЧЦКsı ТХə вКЧКşı ШЧК НüгРüЧ РörüЧüş Эəmin edəЧ ФШЦЩШгТsТвКЧıЧ ЭəşФТХТ öЧəmsənilməlidir. Bu 

sahədə хКХışКЧ ХКвТСəçi memarlar hidrotexniki tikili əЭrКПıЧНК Эəhlükəsiz rekreasiya sahəsi 

yaratmaqla birgə müasir tələblərə cavab verəЧ ХКЧНşКПЭ ФШЦЩШгТsТвКsı вКrКЭЦКХıНırХКr.  
Orqanik vahidlik əmələ gətirən, müstəqТХ ТЧФТşКП ОНə biləЧ ХКЧНşКПЭ вКrКЭЦКq üхüЧ Рələcək 

вКrКНıМı КбЭКrışХКrıЧ РОЧТşХənib, ekoloji layihələndirməЧТЧ ЦОЭШНХКrıЧıЧ НərinləşЦəsi və ЛЮЧХКrıЧ 
ХКЧНşКПЭıЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ hər sahəsində istifadə ТЦФКЧı вКrКНıХЦКsı ХКгıЦНır. 

Estetik nəzərdən bu orqanik və qОвrТ ШrqКЧТФ (ЦОЦКrХıq) ОХОЦОЧЭХərТЧ ХКЧşКПЭ ФШЦЩШгТsТвКsıЧНК 
sintez yaratmaq istəyindən əФs ШХЮЧЮr. FШrЦКХКşКЧ ХКЧНşКПЭ ЦüСТЭТЧТЧ ОsЭОЭТФКsı-ЦüКsТr ЦОЦКrХığıЧ 
əsas problemlərindəndir və xüsusilə də rekonstruksiya olunan ərazilərdə вОЧТ ХКЧНşКПЭıЧ 
вКrКНıХЦКsıЧК ОСЭТвКМ Цəsələləri ilə daha çox hiss olunur. 

 Relyef və sЮвЮЧ ЮгХКşЦКsı ХКЧНşКПЭ ФШЦЩШгТsТвКsıЧНК sШЧsЮг rəngarəng çalarla əks oluna 

bilər:gözlənilməzlik effekti, peyгКУıЧ ОЦШsТШЧКХ хКХКrХКrıЧıЧ КrНıМıХ НəвТşЦəsi, kontrast faktura, 

nəhayət, mənimsəmə nöqtələrТЧТЧ РОЧТşХənməsТ СОsКЛıЧК ОвЧТ ПrКqЦОЧЭТЧ Нəfəflərlə istifadəsi. 

ВКşıХ əkililər-həЦхТЧТЧ ХКЧşКПЭ ФШЦЩШгТsТвКsıЧНК ЛöвüФ rШХ ШвЧКвır. MüбЭəlif və dəвТşФən 

çalarları ТХə вКşıХХıq, sКНəcə müxtəХТП ЩОвгКУХКrıЧ НОвТХ, Сəm də ümumilikdə bütün əЭrКПıЧ rəng 

sЩОФЭШrЮЧЮ ПШrЦКХКşНırır. O ЦüСТЭТ вЮЦşКХЭЦК və birləşНТrЦə ПЮЧФsТвКsıЧı вОrТЧə yetirir və bununla 

mütəşəkkillik əmələ gətitir. 

MüКsТr ХКЧşКПЭ ЦОЦКrХığıЧНК вКşıХ əkililərin roluna diqqət, nəzəri və ЩrКФЭТФТ ЛКбışХКrıЧ 
вКrКЧЦКsı vКsТЭəsilə МТННТ şəkildə РОЧТşХəЧТr. кОşТНХərin məЧКsı, ЛТЭФТХərТЧ ЮвğЮЧХКşНırıХЦКsı 
tikililərin əЭrКПı üхüЧ вКrКЧКЧ əsas məsələlərdəndir.  

 ƏЭrКПıЧ Цənfi tərəflərinin bitkilərТЧ МКЧХı və rəngarənР “ЩКХТЭrКsı” ТХə gizlədilməsi daha çox 

ərКгТЧТЧ  “ФШsЦОЭТФ” ПЮЧФsТвКХКrıЧı Чəzərə хКrЩЦКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrır Д2, s.36-38]. 
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İЧsКЧ ЭərəfindəЧ вКrКНıХКЧ və hər mənada məЦЧЮЧХЮq вКrКНКЧ ЦüСТЭ НüгРüЧ şəkildə 

layihələndirilməХТНТr. Şəhər və müxtəlif hissələrinin layihələndirilməsТ ФОхЦТş ТХХərə nəzərən son 

illərdə bu sahədə bilikləri və ЩОşəkar fəaliyyati daha da mürəkkəbləşНТrən ciddi problemlərlə 

qКrşıХКşıЛ.  
Bu problemlərdəЧ ЛТrТ şəhərsalma layihələndirilməsТЧ ЦТqвКsıЧıЧ РОЧТşХəndirilməsidir. Fiziki, 

iqtisadi sosial və siyasi faktorlar müasir dövrdə şəhər və hər СКЧsı ЛТr əhəmiyyətli obyektin 

layihələndirilməsТ üхüЧ КЩКrıХКЧ üЦЮЦТ КЧКХТг üхüЧ вОЭərli olmur. Son zamanlar ətraf mühitə təsir 

edən amillər və bir çox digər məsələlər layihələndirməyə yeni ölçü verərək onu daha da 

mürəkkəbləşНТrТЛ.    ƏЭrКПК Эəsir edən səs-Фüв, vТЛrКsТвК, СКvКЧıЧ ФТrХənməsi, kimyəvi və bioloji 

kirlənmə, rКНТКsТвК, ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ ЦəСv ШХЮЧЦКsı, РОШХШУТ şərtlər və seysmik təhlükə kimi 

məsələləri qiymətləndirməФ ХКгıЦ Рəlir. Eyni zamanda НШХКвı və əks istiqamətli ekolji xarakterli 

təsirləri-insan fəaliyyəti və təbiəЭ КrКsıЧНК ТЧМə münasibəti, həЦхТЧТЧ şəhərin funksional və 

strukturlu elementlərТ КrКsıЧНК əlaqəni öyrənməФ ХКгıЦ Рəlir . 

Hələ XX əsrdə вКşКЦış-C.Bransden və Dornkemp kimi alimlər öz əsərlərində sənaye və elmi 

rОvШХвЮsТвКЧıЧ вОr səthinin elementlərinə təsir edən amillər СКqqıЧНК ЛОХə qОвН ОЭЦТşХər-“İЧsКЧıЧ 
təЛТТ ХКЧНşКПЭı НəвТşЦək cəhdləri qədim dövrlərdən məlumdur. Lakin, məhz XIX-XX əsrlərin 

sənaye və ОХЦТ rОvШХвЮsТвКsıЧНКЧ sШЧra dəвТşТЦ ПəaliyyəЭТ ЭШЭКХ бКrКФЭОr НКşıЦКğК ЛКşХКНı. 
TОбЧТФКЧıЧ ТЧФТşКПı ТЧsКЧК ВОrТЧ səthini dəвТşЦəklə rОХвОПТЧ вОЧТ ПШrЦКХКrıЧı вКrКЭЦКğК ТЦФКЧ 
vОrНТ.” Д5, s.7Ж 

EФШХШУТ ЭКrКгХığıЧ ЩШгЮХЦКsıЧНК ЭТФТЧЭТ Пəaliyyətinin böyük rolu oldu. Xüsusilə, “ХКЧНşКПЭıЧ вОЧТ 
antropogen növünü tələb edəЧ” Чəqliyyat, enerji və sənaye mühəЧНТs qЮrğЮХКrıЧıЧ ЭТФТЧЭТ və 

ОФsЩХЮКЭКsТвКsı.  
BКбıХКЧ ЭТФТХТХər sТsЭОЦКЭТФ бКrКФЭОr НКşıвır və məsФЮЧХКşЦК, əmək tətbiq etmə, rКвШЧХКrıЧ Фənd 

təsərrüПКЭı səЧКвО гШЧКХКrı КrКsıЧНК əlaqə вКrКНır. 
Bu iri mühəЧНТs qЮrğЮХКrıЧıЧ ЭТФТЧЭТsТ, ЛöвüФ Сəcmdə qruntun yerdəвТşЦəsi, çaylarda suyun 

səviyyəsini dəвТşən bəndlərТЧ вКrКЧЦКsı, ЭəЛТТ ХКЧşКПЭНК, sЮЭЮЭКrХКr, səlsələ, xüsusi mühəndis 

qЮrğЮХКrı (ЭЮЧЧОХ, ТsЭТЧКН НТvКrХКrı və s.) ilə xarakterizə olunur [1, s.89]. 

Həmçinin, ətraf və ХКЧНşКПЭК Цənfi təsir edən amillər sırКsıЧК:вШХХКrıЧ ЭТФТЧЭТsТ (КvЭШЦШЛТХ 
вШХХКrı, rОХsХər), ФКЧКХХКrıЧ ЭТФТЧЭТsТ, ЛШrЮ бəttləri və ОХОФЭrТФ НКşıвıМıХКrıЧı хəkilməsТ НКбТХНТr. AНХКrı 
sadalanan mühəЧНТs qЮrğЮХКrıЧıЧ ЭТФТЧЭТsТ гКЦКЧı ЛТг ФТПКвət qədər ЮгКНıХЦış (ЛТr ЧОхə yüz metrdən 

bir neçə kilometrə qədər) ərazidən istifadə etməli oluruq. Bu növ tikililərin layihələndirilməsi təbii 

ХКЧşКПЭ ПКФЭШrХКrı, Эəbii-ФХТЦКЭТФ гШЧКЧıЧ бüsЮsТввətləri, ərazinin relyefi, onun kəsТşЦə dərəcəsТ, НКğ, 
ЦОşə, çay, göl və s. nəhəng təЛТТ ПШrЦКХКrıЧ ЦövМЮНХЮğЮ ТХə müəyyən olunur  [4, s.13].   

Azərbaycanda sənayenin müxtəlif sahələrТЧТЧ ТЧФТşКПı öгüЧə вКşКвış və ictimai tikililərin 

ЦТqвКsıЧıЧ КrЭЦКsıЧı Мəlb edir və bununla da köhnə ЩКrФ, ЛКğХКrın əsКsХı rОФШЧsЭrЮФsТвКsı, şəhərlər 

və rОsЩЮЛХТФКЧıЧ ЦüбЭəХТП rКвШЧХКrıЧНК вОЧТ вКşıХХıq sКСələrТЧТЧ вКrКНıХЦКsıЧı Эələb edirdi. 

MingəхОvТr sЮ КЧЛКrıЧıЧ ЭТФТЧЭТsТ ФТхТФ şəhərlər və əЭrПıЧНКФı ərazilərin suvarma sahələrini kəskin 

surətdə КrЭırНı. BüЭüЧ ЛЮЧХКr ФТхТФ вКşКвış ЦəntəqələrТЧТЧ вКşıХХКşЦКsı üхüЧ ЦüЧЛТЭ şərКТЭ вКrКЭНı və 

ЛЮЧЮЧХК вКЧКşı rОsЩЮЛХТФКЧıЧ ШrЭК şəhərlərТЧТЧ ЛКğ, ЩКrФ ərazilərinin layihələndirmə ХКЧşКПЭı ТХə 

məşğЮХ ШХКЧ ЦОЦКrХКrıЧ üгərinə məsuliyyətli vəzifə КrЭırНı. 
MingəхОvТr şəhərinin meЦКrХıq-ХКЧНşКПЭ sТЦКsıЧК Kür хКвıЧК РОНən bulvarlar əhəmiyyətli təsir 

göstərТr. BЮrКНК üЦЮЦşəhər əhəmiyyəЭХТ sКСТХвКЧı ərКгТ ПШrЦКХКşır. Şəhərin təЛТТ ШбХКrı ШЧЮЧ 
ХКЧНşКПЭ-ЩХКЧХКşНırЦК ЭəşФТХТЧТЧ ФШЦЩШгТsТвК ФКrФКsıЧı вКrКНır. BЮ ШбХКr ЧəТЧФТ Kür хКвıЧıЧ Рirinti-
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хıбıЧЭısı ТХə, həm də şəhərdəЧ ЮгКq BШгНКğ ЦКsТvvХəri və MingəхОvТr sЮ КЧЛКrı ТХə qКrşıХıqХı əlaqə 

вКrКНır. MТЧРəхОvТr sЮ КЧЛКrı rКвШЧЮЧНК ЦОşə park ərКгТsТ ПШrЦКХКşНırır Д3, s.221Ж. 
Ölkəmizdə bir çox dövlət əhəmiyyətli, həЦхТЧТЧ, СТНrШЭОбЧТФТ qЮrğЮХКrıЧ ХКвТСələndirilməsi və 

tikintisinə təsir edən amillərТЧ sırКsıЧНК ТХФ ШХКrКq ЮrЛКЧТгКsТвК qОвН ШХЮЧЮr. BЮ ЭТФТХТХər 

layihələЧНТвТ гКЦКЧ ТХФ ШХКrКq ШЧХКrıЧ вКбıЧ şəhərlər və ətraf ərazilərə təsiri, ümumiyyətlə, 

yerləşНТвТ şəhərə təsiri təСХТХ ШХЮЧЦКХı, qiymətləndirilməХТНТr. TТФТХТЧТЧ ЦОЦКrХıq-şəhərsalma 

ФШЧsОЩsТвКsı вОrХəşНТвТ ərazinin ekoloji vəziyyətinə müsbət təsir etməlidir. Təbii resurslardan 

rasional istifadə ШХЮЧЦКХı və ətraf məsФЮЧХКşЦК ərazilərТЧТЧ ЭШrЩКq vОrТЦХТХТвТЧТ КrЭırЦКХıНır. 
AzərbaycanıЧ Эəbii xüsusiyyətlərinin nəzərə КХıЧЦКsı ЩrШЛХОЦТ, öг rəngarəngliyi və mozaikliyi 

ilə, bir çox hallarda mikroregional və makroregional layihələndirmə aspektlərin əlaqələndirilməsi 

prosesində əmələ gələn çətinlikləri əФs ОЭНТrТr. BТr ЛКşqК söгХə, respublika səviyyəsində ekoloji 

layihələndirmə ТşХərinin mükəmməlləşНТrТХЦəsi nəzərə КХıЧКМКq Нərəcədə ümumiyyətlə, 

layihələndirmə ЦОЭШНХКrıЧК хШб ЦüsЛət təsir edəcək. 

        Açar sözlər: СТНrШЭОбЧТФТ qЮrğЮ, ХКЧНşКПЭ, ПЮЧФsТвК, rОХвОП, ФШЧsОЩsТвК, ОФШХШУТ. 
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F.V.Mustafayeva  
 

The connection of development of hydro technical structures with  landscape factors 
 

SUMMARY 
 

During the creation of the hydro technical structures projects a special attention should be paid to the 

organization of the compositional view side by side with ecological and socio-economical factors. Designer 
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architects who work under such projects should create not only safety recreation zone but also the landscape 

composition satisfying the modern standards around the installation. 
Key words: hydro technical structures, landscape, function, relief, concept, ecologic. 
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N.H.NağıвОv  
AzərbaвМan RОspЮbХТФası şəraitində ФТхТФ şəhərlərin  

ПormaХaşma xüsusiyyətləri 
 

XоLASƏ 
 

XX əsrdə  şəhərlərТЧ  ПЮЧФsТвКХКrıЧНК КrЭКЧ ЦürəkkəЛХТФ, вКбıЧ  əЭrКП rКвШЧХКrНК öг rШХЮЧЮ КrЭırır,  СКЧsı 
ki sənaye, mədəniyyət və inzibati mərkəzləri öz növbəsində ШЧХКrıЧ ЩХКЧХКrıЧıЧ НəвТşТХЦəsində əhəmiyətli 
təsir göstərir. Bu və ya digər halda, bu meyllər müxtəХТП öХхüХü şəhərlərə xarakterikdir.  

NəqХТввКЭıЧ ТЧФТşКПı ЦərkəгТ şəhər və ətraf rayonlarda yerləşən əhalinin əmək və mədəni - məТşətdə  

artan əlaqəsinə daha çox kömək göstərir. Normal həyat fəaliyyəti ilə təЦТЧ ШХЮЧЦЮş  bir-biri ilə əlaqəli olan 
qrЮЩХКşЦış qəsəbələr вКrКЧır, СКЧsı ФТ ПШrЦКХКşЦКЧıЧ Эədbiqində  şəhərlərin öz strukturu kimi, həmçin 
ПКФЭШrХКrıЧ, ШЧЮЧ НəвТşТХЦəsinə təsir edir. 

Bu məqalədə  şəhərin sosial xüsusiyyətlərini və şəhərsКХЦКЧıЧ öвrənilməsi üçün metodШХШУТ  вКЧКşЦК 
təklif olunur. TəФХТП ШХЮЧКЧ üsЮХ ФТхТФ şəhərin nümunəsində ЛКбıХır. 

KТхТФ şəhərıЧ  öгüЧüЧ əhatəsi nisbətəЧ ФТхТФ ЦТqНКrНК ШХЦКsıЧК ЛКбЦКвКrКq əЧ вКбıЧ РörüЧür və 
əhəmiyyətli xüsusiyyətləri öyrənilməsi üçün mövcudur. 

Açar sözlər: məsФЮЧХКşЦК ПШrЦКsı, sЭrЮФЭЮrХЮ qЮrЮХЮş, ТsЭОСsКХКЭ qüvvələri, qəsəbələr, nəqliyyat, 
ЩХКЧХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮ, üЦЮЦТşəhər mərkəzi. 

 

N.H.Naqiyev  

The special features of the formation  small towns  
in Azerbaijan Republic's conditions 

 

SUMMARY 
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Complication of functions of XX century's cities  promotes increase of their role in periphery  for which 

they are industrial, cultural and administrative centres. That, in its turn, influences significantly  on 
reformation of their plans. These tends, in one or another way, are characteristic  for cities of different size.  

Development of transportation promotes ever-growing labour and cultural-household  contacts of 
population  of centric city with surrounding area. Related groups of settlements  come up. Ensuring  their 

normal life  necessitates to investigate forming as the structure of cities themselves as the factors influence 
on it transformation. 

Methodological approach to the integrated study of town-planning and social characteristics of the city 
is offeredin this article. 

Proposed methods is considered as an example of small town. 

Because of its relatively small  quantities small  town is most foreseeable and available for 
comprehensive study of the most important characteristics. 

Key words:  settlement form, structuring,  productive forces, settlement, transport, planned structure, 

citywide centre. 

 

UOT 729                                                                                       

Z.M. Rəsulova 
AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 
“HƏNDƏSİ QANUNAUВĞUNLUQLARIN DEKOR TƏRTİBATINDA ROLU” 

 
Azərbaycan zəngin tarixəvəхШбşКбəli mədəniyyətə malik olan bir ölkədir. Insan cəmiyyətinin 

təqribən b.e.ə.3,5 min il əvvəХ ПШrЦКХКşЦКğК ЛКşХКНığı НövrНən cəmiyyətin üzvləri köçəri həyat 

sürür, СКvК şəraitindən qorunaraq özünə əvvəlcə daldalanacaq tikirdi. Daima dəвТşəЧ ЦКЭОrТКХıЧ 
ТЦФКЧХКrıЧК və təХКЛКЭХКrıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq ТЧsКЧ öгüЧüЧ вОrХəşРəsini təkmilləşНТrТr. (3səh9) 

Tariximizənəzər salsaq, ilk insan məskəЧТ sКвıХКЧ FТгЮХТ вКбıЧХığıЧНК Aгıб ЦКğКrКsı, QКгКбНК BКЛК 
DərvТş КЛТНəsТ, NКбхıvКЧНК KüХЭəpə, BКФı şəhərinə вКбıЧ ərazidəyerləşən Qobustan qaya təsvirləri 

ТЧsКЧХКrıЧ ЮгКq ФОşЦТşНə МШşqЮЧ Сəyat və вКrКНıМıХıq Пəaliyyəti ilə məşğЮХ ШХЦКsı СКqqıЧНК 
məlumat verir. 

Şərq бКХqХКrıЧıЧ ЛəНТТ вКrКНıМıХığıЧıЧ ТЧФТşКПıЧНК ЦüСüЦ rШХ ШвЧКЦış və minilliklər ərzində 

вКrКНıХЦış ЦОЦКrХıq, Эəsviri və dekor sənəti əsərlərinin ən gözəl nümunələri ümumdünya  

incəsənəЭТЧТЧ  qıгıХ ПШЧНЮЧК НКбТХ ШХЦЮşНЮr.  
AzərЛКвМКЧıЧ РörФəmli alimlərТ D.AбЮЧНШv, Ş.Fətullayev, G.Məmmədova, C.Qiyasi, 

V.Muradovun elmТ КrКşНırЦКХКrıЧНК Qədim, Orta əsr, müasir dövr AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХıq 
abidələrТЧТЧ ЭКrТбТ ТЧФТşКП ЩrШsОsТ ТгХənilir . 

AzərЛКвМКЧıЧ ЦəşСЮr ЦОЦКr, rəssam, nəqqКşХКrı öг vətənlərində və bir çox sərq ölkələrindəo 

cümlədən Türkiyə, Hindistanda tikilən  nadir sənət əsərlərТЧТЧ вКrКНıХЦКsıЧНК və bəzədilməsində 

ЛöвüФ rШХ ШвЧКЦışХКr.  
Dahi sənəЭФКrХКrıЧ ən gözəl xüsusiyyətlərТ ШЧХКrıЧ вКrКЭНığı əsərlərin bədii və ЛКбıЦХı 

ШХЦКsıНır. BЮЧЮЧХК вКЧКşı, хШб  Кг sКвНК КЛТНə ЭКЩıХКr ФТ ШЧНК НОФШr ЭərЭТЛКЭıЧНКЧ ТsЭТПКНə 

edilməsin.  

Dekor ta qəНТЦ гКЦКЧХКrНКЧ ЛКşХКвКrКq ТЧМəsənətdə ЦüСüЦ вОr ЭЮЭЦЮş, ЛöвüФ əhəmiyyət 

НКşıвКrКq КЛТНələrə xüsusi bir görkəm və bədii keyfiyyətlər bəбş ОЭЦışНТr.  
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SənəЭşüЧКsХıq НШФЭШrЮ RКsТЦ ƏПəndi və TШğrЮХ ƏПəЧНТЧТЧ КrКşНırЦКХКrı РösЭərir ki, qədimdən 

sənət əsərləri üzərində verilən bəzəklər heç vaxt sərbəst və ЧТгКЦsıг СКХНК ТşХənməЦТş, НКТЦК 
ənənəvi qanunlar əsКsıЧНК ТМrК ШХЮЧЮrНЮ.(1səh10)Abidələr üzərində təsadüf edilən dekorlar cox 

müxtəХТП ШХsКХКr НК ШЧХКrı 6 ЛöвüФ qrЮЩК ЛöХЦək olar. 

 

1. Həndəsi . 

2. Nəbati. 

3. Zoomorf və əfsanəvi mifik obrazlar. 

4. Sujetli nəqledici təsvirlər. 

5. MüxtəХТП ПШrЦКХı вКгıХКrНКЧ qЮrКşНırıХЦış. 
6. Emblem və rəmzi mahiyyəЭХТ  ЧКбışХКr (1səh11) 

 
Sənət abidələlərindən birininüzərində heç də ЛЮ НОФШrХКrıЧ СКЦısıЧК ЛТrНən rast gəlinmir. 

Dekor  sahəsində КЩКrıХЦış КrКşНırЦКХКrНКЧ ЛОХə nəticəyə gəlmək olar ki, bu sənət çox 

qədimdəЧ ТЧФТşКП ОЭЦış və ənənəvТ şəФТХ КХЦış, ЛЮ РüЧədək öz mahiyyətini itirməЦТşНТr. 
Dekoru təşФТХ ОНənornamentlər ПШrЦКХКrıЧНК ЛТг Нüг, qırıq, НКХğКvКrı бətlər, üç, dörd, bОş, КХЭı, 

səФФТг РЮşəli ulduzlar, üçbucaq, dairə, dördbucaq, və s. həndəsi elementlərə, fiqurlara  rast  gəlirik. 

Dekorun orta əsrlərdə daha yüksəФ ТЧФТşКП Цərhələsinə хКЭЦКsıЧК səbəb, bu dövrdədəqiq elmlərin, 

həndəsə, cəЛr, rТвКгТввКЭıЧ РОЧТş vüsəЭ КХЦКsı səbəЛ ШХЦЮşНЮr. MТqвКs, СКrЦШЧТвК, ЦüЭənasiblik, 

sТЦЦОЭrТвК ФТЦТ ОХЦТ КЧХКвışХКr ЛüЭüЧ Цədəniyyət sahələrində ön plana keçir. 

Bu dövrdə biz abidələr üzərindəki dekor elementlərinin ən orijinal nümunələrinə təsadüf edirik. 

Buna misal kimi, Mömünə xatun və ВЮsТП ТЛЧ KüsОвr ШğХЮЧЮЧ ЭürЛəsini nümunə  göstərə bilərik. 

Tarixi abidələrdə rast gəlinən həndəsi dekor elementləri nisbətən quru və sЭКЭТФ üsЮХНК ТşХənsə də, 

dekorativ sənəЭТЧ КвrıХЦКг СТssəsТ ФТЦТ öг ШrТУТЧКХХığıЧı və bəНТТ ШЛrКгХığı ТХəhəЦТşə ön plana keçir. 

HəndəsТ qКЧЮЧКЮвğЮЧХЮqХКrХК qЮrЮХЦЮş ЧКбışХКr 2 qrЮЩК ЛöХüЧür: sКНə və mürəkkəb. 

Düг, sıЧıq, НКХğКvКrı бətlər, КвıЧ, РüЧəşТЧ Эəsvirini əks etdirəЧ ЧКбışХКr sКНə ЧКбışХКrНır. 
Əldəetdiyimiz məlumatlara görə ЛЮЧХКrı ЛТг 4,5 ЦТЧ ТХ ЛЮЧНКЧ əvvələ aid edirТФ. QКгКб, NКбхıvКЧ 
və ЛКşqК ərazilərdə ЭКЩıХКЧ sКбsı qКЛХКr üгərindətəsКНüП ШХЮЧЮr. SШЧrКФı НövrХərdə isə nisbətən 

mürəkkəb dekor motivlərТ вКrКЧЦışНır və ЛЮЧХКr НКşНКЧ, ЦОЭКХНКЧ, ЭКбЭКНКЧ, НüгəХНТХЦТş və 

abidələrətəЭЛТq ОНТХЦТşНТr. BЮrКНКЧ ЛОХə bir nəticəyə gəlmək olar ki,mürəkkəЛ ПШrЦКХı НОФШrХКr 
əsasəЧ ЦОЦКrХıq КЛТНələrinin bədii tərЭТЛКЭıЧНК ЭəЭЛТq ОНТХЦışНТr. BЮ НОФШrХКrıЧ əЧ РОЧТş Эətbiq 

dövrü orta yüzilliyəaiddir. Belə ФТ, ЛЮ НОФШrХКr НКş, Фəc, taxta oymalarla kərЩıМ və ФКşıХКrНК ЛЮ 
ЧКбışХКrıЧ əksəriyyəti torlar əsКsıЧНК qЮrЮХКrКq Цüəyyən fiqur və xətlərin təФrКr ШХЮЧЦКsıЧНКЧ 
КХıЧЦışНır. (1səh16) Bu cür dekorlara Gülüstan türbəsТ, SıЧıq qКХК ЦТЧКrəsТЧТЧ şərəfəsi üzərində 

görmək olar. AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХıq КЛТНələrində mürəkkəЛ ЭШrvКrТ ЧКбışХКr Нüг səthlərdə deyil, 

əsasən dairəvi səthlərdə (məscid və minarələrin günbəzlərində )istifadə ОНТХТr. “Bəndi-RЮЦТ” 
КНХКЧКЧ ЭШrvКrТ  ЧКбış ЦərkəzdəЧ вКЧХКrК НШğrЮ вКвıХЦК şəklindəicra olunurdu. (1səh17) 

NКбışХКrıЧ qЮrЮХЦКsıЧНК ЮsЭКХКr бəЭФОş, şКqЮХ və digər alətlərdən istifadə etməЦТşХər. Onlar 

öХхü СТssТввКЭХКrı, ЛТХТФ və ЛКМКrıqХКrıЧК КrбКвıЧ ШХКrКq Рöгə вКrı ТПК ОЭЦışХər. DКş ШвЦКХКrНК Тsə 

onlar cizgilərТЧТ qЮrКrКq, sШЧrК НКşХКrı вШЧЦЮşХКr. BЮЧК süЛЮЭ НКşХКrıЧ üгərində qКХКЧ СКгırХıq 
cizgilərinin izləridir. Buradan belə bir nəticəyə gəlməФ ШХКr ФТ, ЮsЭКХКr ЧКбışı ЭəşФТХ ОНəЧ ЭШrХКrı 
əvvəХ ФКğıг üгərində deyil, iti uclu dəmir qələm vasitəsiləНКşıЧ üгərinə çəФЦТş, sШЧrК ЧКбış 
вКrКЭЦışХКr. 
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MОЦКrХıq Цəktəblərində dekor tərЭТЛКЭıЧıЧ гənginliyi həЦТşə ön plana çəkТХЦТşНТr. БI-XII 

əsrlərdə bu məktəblərdəЧ ЛТrТ ШХКЧ ŞТrvКЧ ЦОЦКrХıq Цəktəbinə бКs ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХı ШХНЮğЮ СКХНК, 
ArКЧ ЦОЦКrХıq Цəktəbində isə НКş və kərpic birgə ТşХəЧТrНТ. NКбхıvКЧ və HəməНКЧ ЦОЦКrХıq 
məktəblərində isə ЛТşЦТş Фərpic əsas tikinti materialı ТНТ. BЮ ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХХКrı хərçivə daxilindən 

хıбКrКq ЦəktəblərКrКsı əlaqələr, material müxtəХТПХТвТЧТЧ вКrКЧЦКsıЧК səbəb oldu. 

TəЛrТг, ƏrНəbil və NКбхıvКЧ ərazisi əЭrКПıЧНК ЦüбЭəХТП Чöv ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХı ЦövМЮН 
ШХЦЮşНЮr.BЮЧХКrНКЧ əhəЧРНКşı, ЭrКvОЧЭТЧ və mərməri misal göstərmək olar. Bu materiallar 

ЦОЦКrХıq ЭТФТХТХərinədə təsТrТ ЛöвüФ ШХЦЮşНЮr. Kərpiclə НКşıЧ вКЧКşı ТşХənməsТ öгüЦХü ЦОЦКrХıq-

konstruktiv və bədii estetik xüsusiyyətlər вКrКЭЦışНır. 
   

 

  

XI-XII yüzilliklər AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХığı ЛüЭüЧ ЦüsəХЦКЧ ЦОЦКrХığı üхüЧ üЦЮЦТ ШХКЧ 
ФКЧШЧХКrК, vКСТН ОХЦı Чəzəri sistemə НКвКЧırНı. BЮ ЛТrХТФ ЭТФТЧЭТ sənətinin müxtəlif sahələrində 
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öгüЦХü şəkildə üzə хıбНığı ФТЦТ, ЦОЦКrХıq НОФШrЮЧНК, səthlərin dekorla bəzənməsТ şəklində özünü 

göstərirdi.(2səh183) 

Həmin dövrün sənət əsərlərində dekorativizmə və simvolizmə olan güclü tələbat, dekordan 

bolluqla istifadə ШХЮЧЦКsıЧК ЛТr Эəkan oldu.  

Səlcuqlar dövründə ЛТşЦТş Фərpicdən tikinti və bəzəФ ЦКЭОrТКХı ФТЦТ РОЧТş ТsЭТПКНə ОНТХТrНı. 
SəХМЮqХКrıЧ хШб вОrТЧНə ШХНЮğЮ ФТЦТ, Aгərbaycanda da kərpicdəЧ вığıХКЧ “səХМЮq üsХЮЛЮ” ЦОЦКrХıq 
НОФШrЮ РОЧТş Эətbiq olunurdu. XI-XIII əsrlərdə ЛТşЦТş Фərpic ən çox istifadə edilən materiala 

хОvrТХЦТşНТr. AгərЛКвМКЧ ЦОЦКrХığıЧНК Фərpic üzlüklə bəzəmə ЭОбЧТФКsıЧıЧ 2 Чövü ШХЦЮşНЮr: 
hamar bəzəkli və relyefli hörgü. Bu material bütün tələblərə cavab verən və rəЧРТЧ НОФШr хОşЧТХəri 

вКrКЭЦКq ТЦФКЧı ШХКЧ ЛТr ЦКЭОrТКХ ТНТ. 
KərЩıМ НОФШrХКrı Тхərisində“CıЧКğı” ЧКбış ( ЭТЧТЧə üfiqi və dikinə durumlu ) ən sadə növü idi. 

BЮ НОФШr НТvКrı НКСК НТЧКЦТФ Эəqdim edТrНı. БII  əsrdə relyefli kərpic dekoru Azərbaycan 

ЦОЦКrХığıЧНК ən yüksəФ ТЧФТşКП гТrvəsinə хКЭНı. 
“GТrТС” (НüвüЧ) КНХКЧКЧ Сəndəsi ornamentlərlə вКrКНıХЦış Фərpic dekoru SəХМЮq ЦОЦКrХığıЧıЧ 

ən mürəkkəb və zəЧРТЧ Чövü ТНТ. кШбЛЮМКqХıХКr, ЮХНЮгХКr, ШЧХКrıЧ СissələrТ “GТrТС” ЧКбışХКrıЧı 
əmələgəЭТrТrНТ. BЮ ЧКбış ЧövüЧüЧ ТХФТЧ вКrКЧНığı Нövrə КТН ЦОЦКrХıq КЛТНələrТ qКХЦКНığıЧК Рörə, XI 

əsrXərrəqan türbələri və Savə minarəsТ ШЧЮЧ ЛТЭФТЧ qЮrЮХЮşНК НКвКЧЦКsı vКбЭı СОsКЛ ШХЮЧЮr . 
Mömünə xatun və ВЮsТП ТЛЧ KüsОвr ШğХu türbəsində ЛТг ЛЮ ЧКбış ЧövüЧə rast gəlirik. 

İsХКЦ öХФələrТ ЦОЦКrХıq НОФШrЮЧЮЧ Пərqli cəhətlərindən biri onun tərkibində xəЭЭКЭХığıЧ ПəКХ ТşЭТrКФ 
etməsi və ЛЮЧЮЧХК ЛКğХı  КвrıМК ЧКбış sənəЭТЧТЧ ЦШЧЮЦОЧЭКХ ОЩТqrКПТФКsıЧıЧ вКrКЧЦКsıНır.(2səh186) 

ArКşНırЦКХardan belə bir nəticəyə gəlməФ ШХКr Фı, ЭКrТбТ КЛТНələrТЦıгНə вКrКНıХЦış НОФШrХКrıЧ 
əsКs ПЮЧФsТвКsı ЛЮЧХКrıЧ НКСК РöгəХ РörüЧüşə və ЛКбıЦХı ШХЦКsıЧК бТНЦəЭ ОНТr. HКгırФТ ЭəНqТqКЭ ТşТ 
qКrşıвК qШвЮХКЧ ЦəsələlərТЧ КrКşНırıХЦКsı, ФТПКвət dərəcədə məlum olmayan, bərЩКвК ОСЭТвКМı ШХКЧ 
tarixi abidələr və ШЧХКrıЧ üгərində olan dekor elementlərТЧЮ КrКşНırıХıЛ, КхıХЦКsıЧК бТНЦət edəcək. 

Açar sözlər: ЦОЦКrХıq, НТгКвЧ, НОФШr, Тrs, ənənə,element 
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Geometric regularity in  décor composition 
 

SUMMARY 
 

Examples of masterpieces of architecture and visual art, which played agreat part in East nations art 

evolution, have been included to golden fund of international fund. 

Décor playing an important role in art since anciently, have been giving to memorials an original shape 
and artistic character. 

Richness of decoration means have always been in first place in architectural schools artivity 

Key words: architecture, design, décor, heritage, tradition, element 
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ŞƏHƏRSALMA EKOLOGİВASININ БоSUSİВВƏTLƏRİ (BAKI VƏ ABŞERON 
QƏSƏBƏLƏRİNİN TİMSALINDA) 

 

BКФı və AЛşОrШЧ qəsəbələrinin sürəЭХТ ТЧФşКПı ЭКrТбəЧ ПШrЦКХКşЦış ЧОПЭ-qКгхıбКrЦК və onun 

ОЦКХı ТХə şərtlənir.SəЧКвОЧТЧ ТЧФşКПıЧК ЧОПЭ və digər бОвТrХТ qКгıЧЭıХКrıЧ, əmək və ərКгТ rОsЮrsХКrıЧıЧ 
ШХЦКsı səbəЛ ШХЦЮşНЮr. LКФТЧ AЛşОrШЧ qəsəbələrinin böyüməsinin fəКХХКşНırıХЦКsı Цəqsədi ilə 

səЧКвО ЩШЭОЧsТКХıЧıЧ КrЭırıХЦКsı, ШЧХКrıЧ ТЧФşКПıЧıЧ ТХФ Цərhələsində ekoloji vəziyyətin 

kəskinləşЦəsinə gəЭТrТЛ хıбКrır. кШб vКбЭ ЛöвüФ ərazi, iqtisadi və əməФ rОsЮrsХКrıЧı Мəlb edəЧ şəhər 

qəsəbələrinin sürətli iЧФşКПıЧК səbəb olan səЧКвО гШЧКsı (8 ФЦ-də BEDY-ЧОПЭ ОЦКХı, DüЛəndi və 

Sanqaçalda neftötürmə, ƏХətdə-КğКМОЦКХı, SКСТХНə sОЦОЧЭ ТsЭОСsКХı ) ətraf mühitə yüksək səviyyədə 

neqativ təsiri ilə və ərazi, su və ОЧОrРОЭТФ rОsЮrsХКrıЧ əhəmiyyətli dərəcədə istifadəsi ilə 

səciyyələnir.[1səh11] 

Şəhər qəsəbələrində sənaye ərazilərТ ЦüСıЭТЧ ЦОЦКrХıq-ЩХКЧХКşНırЦК, ОФШХШУТ və estetik 

aspektlərТЧТЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧК əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Bu da qəsəbələrin ərazilərinin böyük 

olmayan ölçüləri ilə ЛКğХıНır. ƏЭrКП ЦüСТЭin ekoloji problemlərinin həll edilməsТ şərti ilə böyük 

qəsəbələrdə sənaye müəssisələrinin yerləşНТrТХЦəsТ ШЧЮЧ ТЧФşКПıЧıЧ КrЭЦКsı ЛКбıЦıЧНКЧ 
perspektivlidir. (1səh24) 

AЛşОrШЧ qəsəbələrТЧТЧ вКşıХ ЦəФКЧХКrıЧıЧ ТЧФşКП НТЧКЦТФКsı ЮrЛКЧТгКsТвКЧıЧ ТФşКПı ТХə 

səciyələЧТr LКФТЧ вКşıХХКşНırıХЦış ərazilərin yerləşНТrТХЦəsi qeyri-bərabərdir. Mühitin vəziyyətinin 

tənzimlənilməsinin əsКsıЧı şəxsi tikililərin meyvə ЛКğХКrı, ТМЭТЦКТ ЛКğхКХКr və parklar təşФТХ ОНТr. 
AЛşОrШЧ qəsəbələrТЧТЧ вКşıХХığıЧıЧ sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ ЩХКЧХКşЦa və rekonstruksiya ilə ЛКğХı КЧКХТгТ - bir 
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sırК Цənfi məqКЦХКrıЧ ЦövМЮН ШХЦКsıЧı, вКşıХХКşНırıХЦış ərazilərТЧ НКğıЧıqХıqХı, вКşıХ ЦəФКЧХКrıЧ 
böyük cəmləşЦəsТЧТЧ вШбХЮğЮЧЮ, şəhər вКşıХХığıЧıЧ şəhərвКЧı ərazilərlə əlaqəsТЧТЧ вШбХЮğЮЧЮ, 
mühitə НКvКЦХı вКşıХХıq ЧövХərТЧ хКЭışЦКsıЧı РösЭərdi. (2səh38) 

Ətraf mühitin vəziyyətinin kompleks analizi göstərdi ki, burada mövcud ekoloji 

gərРТЧХТвТЧТЧКrЭЦКsıЧıЧ əsas səbəblərindəЧ ЛТrТ, rОФШЧsЭrЮФsТвКЧıЧ şəhərsalma məsələlərinin həlli 

ЦОЭШНХКrıЧıЧ qəsəbələrТЧ sЩОsТПТФКsına, əЧ ЛКşХıМКsı ШЧЮЧ ərazi ölçülərinə ЮвğЮЧ ШХЦКЦКsıНır. 
Qəsəbələrin layihələndirilməsi və rОФШЧsЭrЮФsТвКsı гКЦКЧı ТrТ şəhərlərə xarakterik olan üsullar 

əsКsХКЧНırıХЦКЦış şəkildə təkrar edilir. 

Bütün tarixi periodlarda tədqiq olunan qəsəbələrin yerləşНТrТlməsi və ТЧФşКПıЧНК əsas rolu 

ərazinin təbiəЭ şərКТЭТ ШвЧКвırНı. MüбЭəlif zamanlarda onlar müdafiə ПЮЧФsТвКsıЧı вОrТЧə yetirirdi, 

tikililərin və ФШЦЦЮЧТФКsТвКХКrıЧ вОrХəşНТrТХЦəsini təyin edirdi, utilitar funksiya yerinə yetirən 

şəhər qəsəbələrinin həyat təЦТЧКЭı ШЧХКrıЧ rОsЮrsХКrı ТНТ. BЮЧХК вКЧКşı ШЧХКr AЛşОrШЧЮЧ ətraf 

mühitinin vəziyyətinin tənzimləyicisi və vacib estetik kompozisiya komponenti rolunu 

ШвЧКвır.(3səh 7) 

RОsЩЮЛХТФКЦıгНК ОФШХШУТ ЭКrКгХığıЧ ЦüКsТr НЮrЮЦЮ, ЛЮЧЮЧХК əlaqəНКr şəhər mühitində 

qКrşıХКşНığıЦıг ЩrШЛХОЦХər, bu problemlərin həХХТ вШХХКrı, ЩКвЭКбЭНК ətraf mühitin ekoloji 

vəziyyətinin pisləşЦəsТ, вКşıХХıqХКrıЧ КгКХЦКsı ЛКrədə mütəxəssislər tərəfindən səslənən fikirlər, 

qeyd və ТrКНХКr, BКФıЧıЧ ОФШХШРТвКsı ТХə ЛКğХı НövХəЭ ШrqКЧХКrıЧıЧ РörНüвü ТşХərlə perspektiv 

ЩХКЧХКrıЧ ЦövМЮН vəzziyyətin həyata keçirilməsТ СКХ СКгırНК РüЧНəmdə durur. (3səh18) 

AЛşОrШЧ КqХШЦОrКsТвКsıЧıЧ вКşКвış ЦəntəqələrТЧТЧ ОФШХШРТвКsı ТХə ЛКğХı ЩrШЛХОЦХər bir qədər 

əvvəХ вКrКЧıЛ. TТЛЛТ və epidemioloji göstəricilər indiki zamanda ekoloji problemlərin nəТЧФТ BКФı 
və SЮЦqКвıЭНК, СəЦхТЧТЧ AЛşОrШЧ вКrıЦКНКsıЧıЧ ЛüЭüЧ qəsəbələrində də mövcuddur. (4səh28) 

Ümumiyyətlə вОЧТ şəhər tikintisinin və köhnə şəhərlərТЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsıЧıЧ Цəqsədi əmək və 

məТşəЭ şərКТЭТЧТЧ вКбşıХКşНırıХЦКsı əhalinin təlim –təhsil, tibbi xidmətlə təmin edilməsi, ətraf mühi-

tin və əХvОrТşХТ ОФШХШУТ şərКТЭТЧ qШrЮЧЦКsı ШХЦКХıНır. BЮ Цəqsədlə mənzil tikintisintisinin keyfiy-

yətini yüksəltmək, mənzillərТЧ rКСКЭХığıЧı və ЩКХЧКХşНırıХЦКsıЧı вКбşıХКşНırЦКq, şəhər tikintisini 

şəhərТЧ ЛКş ЩХКЧХКrı üгrə həyata keçirməФ, şəhərlərТЧ ЦОЦКrХıq və КЛКНХığıЧı вКбşıХКşНırЦКq, 
şəhərləri mərkəzləşНТrТХЦТş sЮ və isitmə sistemləri ilə təhciz və təmin etməФ ХКгıЦНır. 

Ətraf mühitin və ОФШХШУТ sТЭЮКsТвКЧıЧ sКğХКЦХКşНırıХЦКsı ЩrШЛlemləri müxtəХТП şəhərlərdə 

ШЧХКrıЧ ЛöвüФХüвüЧНən, təbii –ТqХТЦ şəraitindən və təsərrüfat sahələrinin növündəЧ КsıХı ШХКrКq 
həyata keçirilməlidir. 

Son dövrlərdə şəhərsКХЦКНК вКrКrsıг ЭШrЩКqХКrНКЧ və ya istehsal prosesində вКrКrsıг СКХК 
sКХıЧЦış sКСələrdən istifadə ШХЮЧЦКsı ЦəsələsТ ЛöвüФ КФЭЮКХХıq Фəsb edir. Çünki belə ərazilərdə 

şəhər sКХıЧЦКsı, ЛТr ЭərəfdəЧ вКrКrХı ЦüЧЛТЭ ЭШrЩКqХКrıЧ, ЦОşəliklərТЧ sКбХКЧıХЦКsı, НТРər tərəfdən 

istifadə ediləЧ вКrКrsıг ЭШrЩКqХКrıЧ КЛКНХКşНırıХЦКsı ТХə nəticələnir. 

Zərərli və sanitar nöqteyi nəzərdəЧ вКrКrsıг sənaye sahələrТЧТЧ şəhərəЭrКПıЧК хıбКrıХЦКsı ЦüКsТr 
şəhərsalmada əsas tədbirlər sКвıХЦКХıНır. ŞəhərlərТЧ ТЧФТşКПıЧНК ТsЭОСsКХ qüvvələrТЧТЧ ЩХКЧХı və 

rКsТШЧКХ ЩКвХКЧЦКsıЧı Эəmin etmək üçün sosial, iqtisadi, texniki və sanitar-gigiyenik, ekoloji 

məsələlərТ ФШЦЩХОФs şəkildə həll etməyə imkan verəЧ ЩrШqrОssТЧ şəhərsКХЦК ФШЧsОЩsТвКsı 
вКrКНıХЦКХıНır. (3səh42) 

Köhnə şəhərlərin (o cümlədəЧ BКФı) səЧКвО rКвШЧХКrıЧıЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsı гКЦКЧı КşКğıНКФıХКr 
nəzərdə ЭЮЭЮХЦКХıНır: 

- müəssisələrТЧ ТЧФТşКПı və yeni istehsal obyektlərin yerləşНТrТХЦəsТ üхüЧ ЭШrЩКq ОСЭТвКЭı ШХКЧ 
rКвШЧХКrıЧ ЩХКЧХКşНırıХЦКsı və tikilməsi.  
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- ЭШrЩКq ОСЭТвКЭı ШХЦКвКЧ rКвШЧХКrıЧ ФöСЧə müəssisə və obyektlərТЧ, qШЧşЮ ЛТЧК və 

müəssisələrə və ətraf mühitə təsir edən müəssisə və obyektlərin sökülməsi və ya yerlərinin 

dəвТşТХЦəsi. (4səh30) 

SəЧКвО rКвШЧХКrıЧıЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsı гКЦКЧı, rКвШЧЮЧ ЩХКЧХКşНırıХЦКsıЧı вКбşıХКşНırЦКq və 

ШЧЮ ПЮЧФsТШЧКХ гШЧКХКşНırЦКq, КЛКНХКşНırЦКq və вКşıХХКşНırЦКq Цəqsədilə təkmilləşЦТş ЭОбЧШХШУТ 
prosesləri tətbiq etməФ ХКгıЦНır. İМЭТЦКТ və yüngül avtomobil nəqХТввКЭı üsЭüЧХüФ ЭəşФТХ ОНən 

magistral küçələr boyunca ticarət, komunal –məТşət və ТМЭТЦКТ ЛТЧКХКrı вОrХəşНТrЦək daha 

məqsədəЮвğЮЧНЮr.  
RОФШЧsЭrЮФsТвКНК ЛüЭüЧ şəhər xarici və üЦЮЦşəhərtranzit, xüsusən yük hərəkətini xüsusi 

yollarla köçürməФ ХКгıЦНır. 
BЮ вШХХКrı НəЦТr вШХХКrı üхüЧ КвrıХЦış sКСələrdə yol boyu yerləşНТrЦək olar. Beləliklə, istehsal 

qüvvələrini bərabər yerləşНТrЦək və əСКХТЧТЧ rКСКЭХığıЧı ЭКЦ Эəmin etmək üçün əСКХТsТЧТЧ sКвı вКrım 

miliyona qədər ШХКЧ şəhərlərin layihələndirilməsi və ТrТ şəhərlərin böyüməsТЧТЧ qКrşısıЧıЧ КХıЧЦКsı 
daha məqsədəЮвğЮЧНЮr. 

Beləliklə AЛşОrШЧ КqХШЦОrКsТвКsıЧıЧ şəhərsalma ekoloji vəziyyətinin təСХТХТ гКЦКЧı КşКğıНКФı 
məqКЦХКr КşФКr ШХЮЧНЮ: 

-Demoqrafik vəziyyət və əСКХТЧТЧ sКğХКЦХığı (Цənfi təЛТТ КrЭıЦ, ЛТr sırК sЩОsТПТФ бəstəliklərin 

КrЭЦКsı, əСКХТЧТЧ хШб Кг öЦürХüХüвü, ЮşКq бəstəliklərinin yüksək səviyyəsi); 

– Nəqliyyat problemləri (nəqХТввКЭıЧ ТЧЭОЧsТv Сərəkəti, o cümlədən, tranzit və yük nəqХТввКЭıЧıЧ 
şəhərin mərkəzində və вКşКвış rКвШЧХКrıЧНК sürətli hərəkəЭТ; вОrКХЭı ФОхТНХərin, körpülərТЧ Кг ШХЦКsı, 
şəhərin qiymətli torpaq sahələrinin, o cümlədəЧ, sЮ qШrЮqХКrı ərazilərТЧТЧ qКrКУХКrХК НШХНЮrЮХЦКsı; 
küçə-yol və içtimai nəqХТввКЭ şəbəkələrТЧТЧ ЩХКЧХКşНırıХНığı səviyyədə həyata kecirilməməsi); 

– ƏsКs ЦüСəЧНТs qЮrğЮ və şəbəkələrТЧТЧ РОЧТşХəndirilməsi və modenləşНТrТХЦəsi; 

– Şəhərdə köhnə və qəza vəziyyətində ШХКЧ вКşКвış ОvХəri fondunun, o cümlədəЧ, ”БrЮşШv 
Нövrü”-nə aid həm mənəvi, həm də ПТгТФТ ЛКбıЦНКЧ ФöhnəХЦТş ЛТЧКХКrıЧ ШХЦКsı; 

– Mövcud fərdi azmərtəbəХТ вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ və yeni kottec tipli tikililərТЧ sКХıЧНığı 
rКвШЧХКrıЧ КЛКНХığıЧıЧ, ЦüСəЧНТs qЮrğЮХКrı və nəqХТввКЭ şəbəkəsТЧТЧ хШб КşКğı səviyyədə təşФТХ 
ШХЮЧЦКsı; 

– Köhnə şəhərin tarixi irsinin qoruЧЮЛ sКбХКЧЦКsı. 
Açar sözlər: ОФШХШРТвК, AЛşОrШЧ, КqХШЦОrКsТвК, rОФШЧsЭrЮФsТвК, qəsəbə. 
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Ecological features of City building 

 

SUMMARY 

 

Questions about ecological balance in our country, problems which occurred in the environment related 
to it, solutions to these problems, deterioration of environment in the capital, opinions, comments and 
suggestions of specialists about decrease of vegetation and operations of government organizations about 
environment of Baku is on today’s КРОЧНК. 

Keywords: Ecology, Absheron, agglomeration, reconstruction, village. 
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A.Ö.TaşНОmir  
AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 

KLASSİK DнVRDƏ İSTANBUL VƏ EDİRNƏ DİNİ KOMPLEKSLƏRİNİN VƏ 
BнВоK MƏSCİDLƏRİNİN MEMARLIĞI 

 
GТrТş, İФТЧМТ Bəyazid dövründən XVI əsrin sonuna qədər olan müddəЭ ШsЦКЧХı ЦОЦКrХığıЧıЧ 

ФХКssТФ Нövrü ШХКrКq КНХКЧНırıХır. II Bəyazid ilə ЛКşХКвКЧ ЛЮ Нövrə, ОвЧТ гКЦКЧНК “BöвüФ МКЦТ 
komplekslərТ” Нövrü Нə deyilə bilər. OsЦКЧХı НövХəti, Fatih Sultan Mehmedlə birlikdə böyük 

ШsЦКЧХı НövХəti xüsusiyyəЭТ qКгКЧЦışНır. ErФən dövrdə də komplekslərТЧ sКвıЧıЧ бОвХТ хШб 
ШХЦКsıЧК ЛКбЦКвКrКq, ШЧХКrıЧ şəhər ЩХКЧХКЦКsıЧК ЛТr хШб ЭöСПələrТ вШб ТНТ. İsЭКЧЛЮХЮЧ ЩКвЭКбЭ 
ШХЦКsı ТХə ЛКşХКвКЧ НövrüЧ ЛТr Цəhsulu olan Fatih dini kompleksi, istər böyüklüyü, istər 

ЩХКЧХКЦКsıЧНКФı ТЧЭТгКЦı, ТsЭərsə də şəhərin dini və mədəni mərkəгТ ШХЦКsı ТХə ШsЦКЧХı 
ЦОЦКrХığıЧНК вОЧТ ЛТr Мığır КхЦışНır Д10, s. 555Ж.  

Daha sonra II Bəyazidin Edirnə, Amasya və İsЭКЧЛЮХНК ЭТФНТrНТвТ НТЧТ ФШЦЩХОФsХər  bu 

şəhərlərТЧ ШsЦКЧХı КНıЧıЧ, ФТЦХТвТЧТЧ qКгКЧЦКsıЧНК əhəmiyyəЭХТ rШХ ШвЧКЦışНır. EНТrЧədəki 1488-ci 

il tarixli Bəyazid kompleksi memar Hayreddinin əsəridir. Kompleksin mərkəzində tək günbəzli 

tipin monumental nümunəsi olan məscid yerləşТr. DКrüşşəfa və tibb mədrəsəsi isə kompleksin digər 

əhəmiyyətli abidələrdir. MəsМТНТЧ ЛКşЭКğı ПКsКНХК üгvü şəkildə ЮМХКşır. MЮФКrЧКsХı ФКvsКrКЧıЧ 
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КХЭıЧНК Тsə kitabə qЮrşКğı вОr КХır. EНТrЧə Bəyazid məscidi olduqca sadə ЛТr РörüЧüşə malikdir. 

Günbəzə keçidi təmin edən bir element olan pandantivlərТЧ хШб КşКğıвК qədər enməsi, əslində 

yüksək olan daxili məФКЧНК вКsЭı ЛТr ЭəsТr вКrКЭЦışНır. Məscidin içində də КrЭıq Лəzək yoxdur. 

AЧМКq qКЩı və pəncərə qКЧКНХКrı НövrüЧ sОхЦə məСsЮХХКrıНır və ЭКбЭК ТşТЧТЧ üsЭüЧ ФОвПТввətini əks 

ОЭНТrТr. DКrüşşəfa isə kompleksin əhəmiyyətli hissələrindəЧ ЛТrТНТr. AХЭıЛЮМКqХı ЩХКЧК ЦКХТФ ШХКЧ 
əsas məkanda dinclik verici bir abu-hava var. Bu bölüm ruhi və sinir xəstələrinin ümumi müalicəsi 

üçün istifadə edilirdi. Burada musiqi ilə müalicə tətbiq edildiyi bilinir. Həyətin əЭrКПıЧНК Тsə xəstə və 

həkimlər üçün otaqlar yerləşЦТşНТr. BТr Кг вКбıЧХığıЧНК НК ЭТЛЛ Цədrəsəsi mövcuddur [1, s. 208]. 

İsЭКЧЛЮХНКФı II Bəyazid kompleksi də memar Hayreddinin əsəridir. 1501-ci il tarixə aid 

ФШЦЩХОФs şəhərdə olan dəвТşТФХТФХərdən təsirlənərəФ ЦОвНКЧıЧ ЦüбЭəlif yerlərində НКğıЧıq 
sЭrЮФЭЮrХКr ШХКrКq qКХЦışНır ДŞəkil 1]. Məscid, mədrəsə, karvansara, türbə və sübyan məktəbi kimi 

yerlərin bir-biri ilə əlaqəsini anlamaq bu gün üçün xeyli çətindir. Bəyazid məscidində ШrЭКНКФı 
böyük günbəz əsas ox üzərindəФТ ТФТ вКrıЦ РüЧЛəz ilə dəstəkləЧЦТşНТr. BЮ ЩХКЧ НКСК əvvəl 

İsЭКЧЛЮХНКФı AвКsШПвК Цəbədində də da təЭЛТq ШХЮЧЦЮşНЮr. AЧМКq ЛЮrКНК КrЭıq Цərkəzi məkan 

КЧХКвışı ЭəЭЛТq ОНТХЦТşНТr Д14, s. 47Ж.  
 

 

 
 

ŞəФТХ 1. İsЭanbЮХНa II BəвaгТН ФompХОФsТnТn  pХanı. 
 

 

MОЦКr SТЧКЧ НКСК sШЧrК ЛЮ ЩХКЧıЧ sбОЦТЧТ SüХОвЦКЧТвə məscidi kimi çox əhəmiyyətli 

strukturda da istifadə ОЭЦТşНТr. БV əsrdən bu yana görüləЧ şКНırvКЧХı, КşırıЦХı НКбТХТ Сəyət bu 

dövrdəЧ ЛКşХКвКrКq ЛöвüФ ЦəscidlərТЧ sЭКЧНКrЭ ЛТr ОХОЦОЧЭТ ШХКrКq qКrşıЦıгК хıбЦКqНКНır. BЮ Мür 
həyətlərdə əsasən son camaat yerindəkilər daha yüksəФ ШХЦКq şərti ilə sütunlara oturan günbəz ilə 

örЭüХü КşırıЦХКr вОrХəşТr. BТr Кг НТqqəti çəkən element isə məscidə РТrТşТ Эəmin edən və КrЭıq ФХКssТФ 
ПШrЦКsıЧı КХЦış ШХКЧ ЭКМ qКЩıНır Д2, s. 127Ж. 

Ümumiyyətlə вКsЭı ФəmərХТ qКЩıЧıЧ вЮбКrısıЧНК şəbəkə yerləşТr. BЮ əsХ ЩШrЭКХıЧ вКЧıЧНК Сəyət 

üç tərəfdəЧ РТrТşТ Эəmin edəЧ ЭКМ qКЩıХКrК ЦКХТФНТr. BЮ qКЩıХКrНК Тsə rəЧРХТ НКş ЦШгКТФКХı Лəzək 

üstünlük təşФТХ ОНТr [8, s. 98-125]. II Bəyazid dövründə, sЮХЭКЧХКrХК вКЧКşı НövХət rəhbərləri də 

məscidlər ТЧşК ОЭНТrЦТşНТr. AЧМКq ЛЮ sЮХЭКЧХКrıЧ ЭТФНТrНТвТ və “SОХКЭТЧ” КНı vОrТХən məscidlərdən 
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müəyyən fərqlərТ vКrНır. O qədər böyük ölçüdə ШХЦКНıqХКrı üхüЧ ЦТЧКrələrТЧТЧ sКвı НК ЛТrТ ФОхЦəz. 

Bu cür məscidlərdən biri də SЮХЭКЧКСЦОЭ вКбıЧıЧНКФı FТrЮг AğК Цəscididir. 1491-ci il tarixli bina 

tək günbəzli namaz məФКЧı və üç gözlü, günbəzli son camaat yeri ilə tək günbəzli məscidlərin 

səciyyəvi nümunəsidir.  

İsЭКЧЛЮХНК кОЦЛОrХТЭКşıЧ вКЧıЧНКФı AЭТФ ƏХТ PКşК Цəscidi isə plan cəhətdəЧ ЦКrКqХıНır Д10, s. 
89Ж. BЮ ЭТФТХТЧТЧ ЩХКЧı ЛТr Цənada EdirnədəФТ ох Şərəfəli məscidin ЩХКЧıЧК Лənzəyir. Ortada 

günbəzli böyük bir məkan, yanlarda iki günbəz ilə örtülü hissələr yerləşТr. BОХəcə eninə ТЧФТşКП ОНən 

НüгЛЮМКqХı ПШrЦКsı əmələ gəХЦТşНТr. GüЧЛəzi dörd dəstəвТЧ НКşıЦКsı və mehrab önündəФТ вКrıЦ 
günbəz ilə örЭüХü ЛöХüЦ, qЮrЮХЮşЮЧ ох Şərəfəli məsciddən fərqlənən xüsusiyyətləridir [11, s. 79]. 

XVI əsrТЧ ТХФ вКrısıЧНК İsЭКЧЛЮХ BКğНКН вШХЮ üгərində, ordunun bir günlük yol məsafəsinin 

КбırıЧНК ТsЭТrКСət etdiyi yerlərdə вКşКвış ФШЦЩХОФsХərТ ТЧşК ОНТХТrНТ. BЮЧХКrНКЧ ЛТrТ Нə İsЭКЧЛЮХНКЧ 
sonra ilk mənzil olan GəbzədəФТ кШЛКЧ MЮsЭКПК PКşК ФШЦЩХОФsТНТr. TТФТЧЭТsТ 1522-ci ildə ЛКşХКвКЧ 
bu kompleksin əЭrКПıЧНК şəhərsКХЦК sЭrЮФЭЮrЮ ПШrЦКХКşНırЦışНır. TТФТХТЧТЧ ЦОЦКr SТЧКЧıЧ əsəri 

ШХНЮğЮ Пərziyyəsi  irəli sürülür. Amma belə erkən bir tarixdə hələ bu miqyasda əsərlər ЦüşКСТНə 

edilməНТвТ üхüЧ ЦОЦКrıЧ  вКХЧıг ЭТФТХТЧТЧ ЛКşК хКЭНırıХЦКsıЧНК ЛТr ЦüННəЭ хКХışЦış ШХК ЛТХНТвТ 
НüşüЧüХür Д6, s. 142Ж. KüХХТвənin tək günbəzli məscidi isə daha çox Məmlük tərzindəФТ НКş Лəzəyi 

ilə diqqəti çəФТr. BЮ ЦКЭОrТКХıЧ MТsirdən gətirildiyi irəХТ sürüХür. İsЭər içəridə, istərsə də xarici 

görkəmində ЦШгКТФК НКş ЭОбЧТФКsıЧНК Сəndəsi bəzəkdən istifadə ОНТХЦТşНТr.  
İsЭКЧЛЮХНКФı SЮХЭКЧ SəХТЦ НТЧТ ФШЦЩХОФsТ ШsЦКЧХı ЦОЦКrХığıЧıЧ ФХКssТФ НövrНəФТ ТЧФТşКПıЧı 

göstərən nümunələrdən biridir. Yavuz Sultan SəХТЦ НövrüЧüЧ sШЧХКrıЧК КТН ШХКЧ qЮrЮХЮşЮЧ QКЧЮЧТ 
Süleyman tərəfindəЧ КЭКsı üхüЧ ЭТФНТrТХЦТş ШХНЮğЮ РüЦКЧ ОНТХТr. KШЦЩХОФs кЮФЮrЛШsЭКЧ КНХКЧКЧ 
Кхıq BТгКЧs SКrЧıМıЧıЧ (sТsЭОrЧТЧТЧ) вКЧıЧНКНır. KüХХТвənin mərkəzini təşФТХ ОНən məscid böyük 

günbəzi ilə tək günbəzli tipin monumental nümunəsТНТr. BЮЧЮЧХК вКЧКşı ЦəsМТНТЧ ТФТ вКЧıЧНК 
tabhanə yerləşТr. BТr Чöv qШЧКq ОvТ КНХКЧНırНığıЦıг ЛЮ СТssələr, köhnə dövrlərin zaviyeli 

məscidlərindəki yan məФКЧХКrıЧ вОrТЧТ ЭЮЭЦКqНКНır. BЮrКНК Тsə bu yan hissələr, dörd eyvan və künc 

ШЭКqХКrı ЦüsЭəqТХ ШХКrКq ЦОЦКrХıq КЛТНəsi xüsusiyyətindəНТr Д11, s. 77Ж. BКşЭКğıЧ əЭrКПıЧНК sıб НКş 
ornament yerləşТr. BЮrКНК şəbəkə bəzi yerlərində səthi qabartmalarla bəzəkli divar payəsТ, ЧТş, 
süЭЮЧхК ФТЦТ ЦТЦКrХıq Лəzək elementləri özünü biryuzə vОrТr. TТФТХТЧТЧ СКЦısı ФüПОФТ НКşıЧНКЧ 
ШХЦКqХК вКЧКşı ЛəzəklərТЧ sıб ШХНЮğЮ вОrХərdə Кğ  Цərmərdən  istifadə ОНТХЦТşНТr. BКşЭКğıЧ ЛОХə növ 

dekorativ tərгТ  ФХКssТФ ШsЦКЧХı ЭКМ qКЩısı Цəsələsində ümumi prinsiplərin yerləşЦəyə ЛКşХКНığı 
dövrün məhsulu olaraq xarakterizə edilə bilər. Tikilinin həyəti də КşırıЦı(rОvКФ) və şКНırvКЧı ТХə 

klassik həyətlərə ЛТr ЦТsКХНır. Həyətə baxan pəncərə КХıЧХıqХКrıЧНК вОrХəşən rəЧРХТ sır ЭОбЧТФКsıЧНКФı 
çinilər ЛЮ УКЧrıЧ əЧ вКбşı ЧüЦЮЧələrТ КrКsıЧНКНır. кТЧТЧ ЧКбışХКrı ЛТr-birinin bənzərТ ШХЦКqХК вКЧКşı 
rəngləri fərqlidir. Bu çinilərdə rumi və palmet deyilən klassik motivlərlə вКЧКşı ЛТЭФТ ЦəЧşəli 

bəzəklərə də вОr vОrТХЦТşНТr. Məscidin deməФ ШХКr ФТ, КrбКsıЧНК вОrХəşən Yavuz Sultan Səlimin 

türbəsi isə səkkizbЮМКqХı ЩХКЧ və günbəzi ilə səciyyəvТ  OsЦКЧХı ЭürЛəsТНТr. GТrТşТЧ ТФТ вКЧıЧНКФı 
çini lövhələr, sanki, bir səcdəgah təəsürКЭı вКrКНır ДŞəkil 2]. Bunlar, dövrün rəngli və sırХТ 
ЭОбЧТФКsıЧıЧ ən barizi nümunələridir [12, s. 290]. Eyni yerdəki ikinci bir türbə isə ŞКСгКНələr türbəsi 

kimi məСşЮrНЮr. BЮ ЭürЛədə ЛКşqК ЛТr вОrНə bənzəri görülməyəЧ НКş ТхТЧə ЦШгКТФК КХЭıЛЮМКqХı хТЧТ 
lövhələr yerləşТr. 
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ŞəФТХ 2. SЮХЭan SОХТm ФompХОФsТnТn pХanı 
 

OsЦКЧХı ЦОЦКrХığıЧıЧ ФХКssТФ Нövrü ЦОЦКr SТЧКЧ Нövrü ШХКrКq НК КНХКЧНırıla bilər. Sinan 

İsЭКЧЛЮХНК ТХФ ФШЦЩХОФsТЧТ 1539-cu ildə HКsОФТ HürrОЦ SЮХЭКЧ üхüЧ ТЧşК ОЭЦТşНТr. BЮ ЭКrТбНən 

ЛКşХКвКrКq БVI əsrin sonuna qədər OsЦКЧХı ЦОЦКrХığıЧК    ТЦгК КЭКЧ ЛЮ ЛöвüФ sənətkar hər cür 

qЮrЮХЮşНК ЦüбЭəlif plan tiplərini və örtü sistemlərini sıЧКЦışНır. İХФ ЦШЧЮЦОЧЭКХ sЭrЮФЭЮrЮ sКвıХК 
biləcək olan 1548-МТ ТХ ЭКrТбХТ şКСгКНə Məhməd kompleksinin məscidində, mərkəzi günbəzin 

əЭrКПıЧНК НörН вКrıЦ РüЧЛəz sxemini ələ КХЦışНır Д13, s. 83-90]. Bu plan tipində örtü sistemi 

НКşıвıМı ОХОЦОЧЭХərdə tarazlıq ЭəЦТЧ ОНТХЦТş, Цərkəzi məФКЧНК ЛТr ЛüЭüЧХüФ вКrКНıХЦКğК 
хКХışıХЦışНır. AЧМКq ЛЮ НТКЦОЭrНəki bir günbəгТ sКбХКЦКq üхüЧ ХКгıЦ ШХКЧ ТrТ ЩКвələrТЧ КrбКsıЧНК 
qalan hissələrin əsas məkana yenə də ЭКЦ ШХКrКq qКЭıХК ЛТХЦədiyi deyilə bilər. Bu məscid gənc bir 

şКhzadənin xatirəsinə ТЧşК ОНТХЦТşНТr. Bəlkə də buna görə НКş Лəzək ilə yüngül, sanki nəşəli bir 

РörüЧüş Эəmin edilməyə хКХışıХЦışНır. BЮ vəziyyət minarə gövdələrində НКСК вКбşı СТss ШХЮЧЮr. 
MəsМТНТЧ ЩТrКЦТНК ПШrЦКsıЧНКФı əsas kütləsinə müxtəlif tikinti elementləri vasitəsilə bir hərəkət 

gəЭТrТХЦТş, НКş Лəzək isə bütün sərhədləri təвТЧ ОНТМТ ПЮЧФsТвК qКгКЧЦışНır. Məscidin haziresindəki 

şКСгКНə Sultan Mehmet Türbəsinin dilimli günbəzi və rəЧРХТ НКş Лəzəkləri hərəkəЭХТ бКrТМТ РörüЧüş 
hissi verir. Türbənin çiniləri isə rəЧРХТ sır ЭОбЧТФКsıЧıЧ OsЦКЧХı sənətindəki son və ən zəngin 

nümunələrТНТr. ƏЧənəvi rumi və hatai motivləri, həndəsТ ЧКбışХКr, вКгı ПrТгХəri bütün səthləri 

örЭЦüşНür. BЮ хТЧТХərdə həmçinin naturalist bəzəmə şəklinə keçidin göstəricilərini görmək də 

mümkündür [15, s. 653]. 

ŞКСгКНə məscidi ilə eyni tarixə aid olan Üsküdar Mihrimah Sultan məscidi də SТЧКЧıЧ вКrıЦ 
günbəг sıЧКqХКrıЧНКЧ ЛТrТНТr. BЮrКНК ЭШЩШqrКПТФ vəziyyətin məcbur etməsi ilə üх вКrıЦ РüЧЛəzli bir 

sistem təЭЛТq ШХЮЧЦЮşНЮr. EвЧТ səbəbdəЧ КşırıЦХı Сəyət də вШбНЮr. AşırıЦХı Сəyətin yeri qismən də 

olsa ikinci son camaat yeri vəziyyətindəФТ sКФıП(üsЭü örЭüХü хКrНКq) ЭЮЭЦЮşНЮr. BЮ ЭТФТХТНə də məkan 

ЛüЭövХüвü üхüЧ КrКвışХКrıЧ ЮğЮr ТХə davam etdiyi görülür. Məsciddə çox az bəzək var, çinidən isə 

heç istifadə edilməЦТşНТr. AЦЦК Щəncərələrdəki rəЧРХТ şüşə bəzəyin qismən də ШХsК ШrТУТЧКХ ШХНЮğЮ 
qəbul edilir [2, s. 94]. 



MОmarХıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 73 

Məscidin pəncərələri bu cür bəzəyin klassik dövrdən qalma nadir nümunələrindəndir. 

Həmçinin məsciddəki keyfiyyəЭХТ ЭКбЭК ТşТ Нə klassik dövrün seçmə məСsЮХХКrıНır. MОЦКr SТЧКЧıЧ 
вКrıЦРüЧЛəzli məscidlərТ КrКsıЧНК ən müvəffəqiyyəЭХТ ШХКЧı  şüЛСəsiz  Süleymaniyə məscididir. 

MəsМТН ОвЧТ гКЦКЧНК İsЭКЧЛЮХЮЧ ən böyük külliyələrindən birinin hissəsidir. Süleymaniyə 

komplekssi, istər sЭrЮФЭЮrХКrıЧıЧ хШбХЮğЮ və əhatə etdiyi sahədə, istərsə də şəhər ЩХКЧХКşНırЦК 
ЛКбıЦıЧНКЧ ЛöвüФ əhəmiyyəЭ НКşıвır. KШЦЩХОФsТЧ ЦКТХТ ЛТr əraziyə yerləşНТrТХЦəsinə baxmayaraq, 

yenə də burada simmetriya təЭЛТq ШХЮЧЦЮşНЮr. HКХТх ЭərəfindəЧ ЛКбıХНıqНК, sЭrЮФЭЮrХКrıЧ 
yerləşНТrilməsindəФТ ЦОЦКrıЧ sənəЭФКrХığı ШrЭКвК хıбır. BТr-ЛТrТЧТЧ РörüЧüşüЧü ЛКğХКЦКвКЧ 
sЭrЮФЭЮrХКr, ШrЭКНКФı Цəscid ilə вКЧКşı ЭəpəЧТЧ НЮrЮşЮ ЮвğЮЧ ШХКrКq qЮrЮХЦЮşНЮr. Məscidin ümumi 

ПШrЦКsı ЩТrКЦТНКХ ШХЦКqХК вКЧКşı, ФТхТФ РüЧЛəzlər, КğırХıq qüХХələri və dayaqlarla burada çox 

cazibədar bir hərəkət təЦТЧ ОНТХЦТşНТr. SüХОвЦКЧТвə məsМТНТЧТЧ örЭüвü  ТФТ вКrıЦ РüЧЛəzdən 

ibarətdir. Ox üzərində yerləşəЧ  вКrıЦРüЧЛəzlər əsas günbəzi dəstəkləməkdə, ЛЮ НК вКЧХКrНКФı ФТхТФ 
günbəzlər və kəmərlərdən əmələ gələn sistem ilə tarКгХıq Эəmin edilməkdəНТr ДŞəkil 3]. Bu sxem 

AвКsШПвК ЦШНОХТЧТ вКНК sКХır. AЦЦК AвКsШПвКНК СОх ЛТr гКЦКЧ Эəmin edilə bilməЦТş ШХКЧ sЭКЭТФ 
ЭКrКгХıq, SüХОвЦКЧТвə məscidindəki əЧ ЮğЮrХЮ бüsЮsТввətlərindən biridir. Yeri gəХЦТşФən, məscidin 

böyük zəlzələlərdən keçməsinə baxmayaraq ciddi bir xəsarəЭ КХЦКНığıЧı, КЧМКq AвКsШПвКЧıЧ 
günbəzində müəyyən vaxtlarda çökmələr və ЛöвüФ хКЭХКЦКХКr ШХНЮğЮЧЮ НК бКЭırХКЦКq ХКгıЦНır. 
Süleymaniyə məscidi, bəzəФ ЛКбıЦıЧНКЧ sКНə və görkəmli abidədir. KeyfiyyəЭХТ НКş Лəzək, istər 

ümЮЦТ ЦОЦКrХıq РörФəminin özündə, istərsə də mərmər mehrab və minbərdə diqqəti çəkir. Qiblə 

НТvКrıЧıЧ Щəncərələrindəki orijinal rəЧРХТ şüşələrin bir hissəsi dövrümüzə qədər gəХТЛ хКЭЦışНır. EвЧТ 
divarda çini də ЦТqвКsК ЮвğЮЧ şəkildə istifadə ОНТХЦТşНТr. SırəХТ ЭОбЧТФКsıЧıЧ ТХФТЧ ЧüЦЮЧələrindən 

olan çinilərə mehrab əЭrКПıЧНК rКsЭ Рəlinir. Bu çinilərdə, XVI əsrТЧ ТФТЧМТ вКrısıЧНК хШб РörüХən 

qКЛКrıq qırЦıгı rəng ilk dəfə ШrЭКвК хıбЦışНır Д4, s. 17Ж. 

 
 

Şəkil 3. Süləymaniyə KompХОФsТ pХanı vО Рörünüşü 
 

Sultan Süleyman Qanuninin türbəsi də Süleymaniyə  məsМТНТЧТЧ вКбıЧХığıЧНК вОrХəşЦТşНТr. 
SəФФТгЛЮМКqХı ЩХКЧХı ЭürЛə əЭrКПıЧНКФı süЭЮЧ sırКХКЧЦКsı ТХə digər OsЦКЧХı ЭürЛələrindən fərqlənir. 

SЮХЭКЧ SüХОвЦКЧ QКЧЮЧТЧТЧ бКЧıЦı HürrəЦ sЮХЭКЧıЧ ОвЧТ вОrНəki türbəsində bəlkə də ilk dəfə 

olaraq çinidə ЛКСКr КхЦış ЦОвvə КğКМı ЦШЭТvТ ТşХəЧЦТşНТr Д3, s. 456Ж.  
Memar Sinan bir tərəfdən məscidlərdə ideal məФКЧ КбЭКrışıЧı НКvКЦ ОЭНТrərkən, digər tərəfdən 

də müxtəlif plan tiplərindən istifadə ОЭЦТşНТr. BЮЧХКr КrКsıЧНК ənənəvi çox günbəzli Ulu cami tipi də 
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vКrНır. OЧЮЧ 1573-cü ildə KКЩЭКЧı-Dərya Piyalə PКşК üхüЧ İsЭКЧЛЮХНК ЭТФНТвТ Цəscid də belə bir 

sıЧКğıЧ Цəhsuludur. Piyalə PКşК ЦəsМТНТЧТЧ НüгЛЮМКqХı ЦəФКЧı ТФТ süЭЮЧК ШЭЮrКЧ ЭКğХКrıЧ ФöЦəyi 

ilə КХЭı Лərabər kvadrat hissəyə КвrıХКrКq üstləri də bir günbəz ilə örЭüХЦüşНür. кКşНırıМı бКrТМТ 
РörüЧüşə ЦКХТФ ШХКЧ qЮrЮХЮşЮЧ Эək minarəsТ РТrТşТЧ ЭКЦ üгərində yerləşТr. BЮ вОr ЛТr ЦТЧКrə üçün ən 

КğХК Рəlməyəcək yerlərdəndir. Yanlarda da nə məqsədlə və nə гКЦКЧ ЭТФТХНТвТ ЛКşК НüşüХЦəyən 

hissələr var. Bu tikilidə Ulu cami tipinin köhnə nümunələrində görüləЧ Кğır НКвКqХКrıЧ вОrТЧТ 
süЭЮЧХКr КХЦışНır. BЮ süЭЮЧХКr sКбХКНıqХКrı РüЧЛəzlərə görə çox incə РörüЧüşХü ШХЦКqХК вКЧКşı 
məФКЧ ЛüЭövХüвü вКrКНır Д7, s. 195Ж. 

Məsciddə klassik dövrün nadir çini mehrКЛХКrıЧНКЧ ЛТrТ qКrşıЦıгК хıбır. MОЦКr SТЧКЧ ФТхТФ 
ölçülərdəФТ sЭrЮФЭЮrХКrНК НК хШб ЮğЮrХЮ Сəllərə ЧКТХ ШХЦЮşНЮr. оsФüНКrНКФı ŞəЦsТ PКşК НТЧТ 
kompleksi bunu sübut edən bir nümunəНТr. BТr ЦОЦКrıЧ Цədrəsə, məscid və türbədən əmələ gələn 

külliyəni dar sahədə mükəmməl  yerləşНТrə bilməsinə təəccüblənmək olar. Bir tikilinin kiçik 

ölçülərdə ШХЦКsı, СОх ЛТr гКЦКЧ sənəЭФКrıЧ ТşТ ФТхТФ РörЦəsinə səbəЛ ШХЦКЦışНır. SТЧКЧıЧ üгərində 

xüsusi ilə НКвКЧНığı ЦövгЮ НК РüЧЛəгТ КХЭı вК НК səkkiz dəstəyə oturdaraq ideal mərkəzi məФКЧı 
əldə etmə КбЭКrışХКrı ШХЦЮşНЮr. BОşТФЭКşНКФı SТЧКЧ PКşК Цəscidində Edirnədə ох Şərəfəli məscid 

ЩХКЧıЧı ЭəФrКrХКвКЧ ЦОЦКr SТЧКЧ, KКНırqКНКФı SШФШХХЮ Цəscidində isə вКrКНıМı РüМüЧü ЛüЭüЧ 
КхıqХığıвХК sərgiləЦТşНТr. TТФТХТЧТЧ КХЭı НКвКğК ШЭЮrКЧ РüЧЛəzТ SТЧКЧıЧ əЧ ЮğЮrХЮ ФШЧsЭrЮФЭТv 
üsЮХХКrıЧНКЧ   ЛТrТНТr. BЮ ЭТФТХТНə məkan bütövlüyü də böyük miqyasda təЦТЧ ОНТХЦТşНТr. Məscidin 

bədii tərЭТЛКЭıЧНК  хТЧТНəЧ РОЧТş ТsЭТПКНə ОНТХЦТş, КЦЦК ЛЮ üЦЮЦТ ЦЦКrХığı бırХЦКЦışНır. SШФШХХЮ 
məsМТНТ ЦОЦКrХıq ШrЧКЦОЧЭ ЭКrКгХığı ЛКбıЦıЧНКЧ НК хШб ЮğЮrХЮ ЧüЦЮЧədir [9, s. 10]. 

Memar Sinan səФФТг КвКqХı Цəscidlərdə isə öг вКrКЭНığı ЛТr ПШrЦКЧı ЭəЭЛТq ОЭЦТşНТr. GüЧЛəzin 

səkkiz dəstəyə ШЭЮrНЮğЮ UХЮ ЦəsМТН ЭТЩХТ sЭrЮФЭЮrХКr ЭürФ ЦОЦКrХığıЧНК НКСК əvvəl də tətbiq 

ШХЮЧЦЮşНЮ. LКФТЧ ЛЮЧЮЧХК вКЧКşı вКЧХКrНКФı ФöЦəkçi məkanlar əhəmiyyəЭТЧТ ТЭТrЦТş, ШrЭКНКФı 
böyük günbəz hakim vəziyyətə ФОхЦТşНТr. 1558-ci il tarixli Edirnə qКЩısıЧНКФı MТСrТЦКС Цəscidi 

bu tipin olduqca ilkin bir nümunəsТНТr. ƏrКгТвə də ЮвğЮЧХКşЦК ЭəЦТЧ ОНТХЦТş ШХКЧ ЛЮ Цəsciddə, 

SТЧКЧ вКrКЭНığı ЦОЦКrХıq ТХə tikilinin üstündə ШХНЮğЮ вüФsək nöqtəyə НКСК ЛТr КвНıЧХıq РəЭТrЦТşНТr. 
MəsМТНТЧ бКrТМТ РörüЧüşüЧНəki fərКСХıq Тsə ЛТr бКЧıЦ üхüЧ ТЧşК ОНТХНТвТЧТ РösЭərТr. BЮ ТşıqХı və 

təravətli atmosfer tikilinin içində də qКrşıЦıгК хıбır. Məscidin daxili məФКЧı ОвЧТ ТХХərə aid 

Süleymaniyə məscidi ilə qКrşıХКşНırıХКrsК Пərq НКСК вКбşı РörüХər [5, s.70]. 

1561-ci ildə Eminönündə ТЧşК ОНТХən RüstəЦ PКşК Цəscidində də səФФТг КвКqХı РüЧЛəz sistemi 

təЭЛТq ШХЮЧЦЮşНЮr. BЮ ЭТФТХТЧТЧ ЦОЦКrХıq ЭərtiЛКЭı хШб хТЧТХərinin keyfiyyəti və zənginliyi ilə ЭКЧıЧır. 
TТФТХТЧТЧ НКбТХТ НТvКrХКrıЧıЧ СКЦısı sırКХЭı ЭОбЧТФКsıЧНКФı хТЧТХərlə СОх ЛТr вОr sКбХКЧıХЦКНКЧ Сər 

tərəПТ НШХНЮrЮХЦЮşНЮr. BЮ хТЧТХərdə lalə, ЛКСКrНК КхЦış ЦОвvə КğКМı ЦШЭТvХəri diqqəti cəlb edir. 

Edirnədəki Səlimiyə məsМТНТ ЦОЦКr SТЧКЧıЧ ЮğЮrХЮ sənəЭФКrХığıЧıЧ sШЧ ЧöqЭəsini qoyur. 1575-ci 

ildə ТЧşК ОНТХəЧ ЛЮ ЭТФТХТ şəhərin ən hündür yerindədir. Hal-СКгırНК Тsə şəhər tərəfindəЧ НКСК вКбşı 
görünə bilməsi üçün önünə ЛТr ЦОвНКЧ sКХıЧЦışНır. Səlimiyə məscidinin günbəzi də səФФТг НКвКğК 
ШЭЮrНЮХЦЮşНЮr. BЮ ЭТФТХТНə məФКЧıЧ НОЦəФ ШХКr ФТ, СКЦısı Эək bir günbəг КХЭıЧНК МəmləşЦТşНТr. BЮ 
nümunəyə, OsЦКЧХı КrбТЭОФЭЮrКsıЧНКФı ən möhtəşəm günbəz deyilə bilər. Səlimiyə məscidi, mərkəzi 

məФКЧıЧ əЧ ЮğЮrХЮ ЧüЦЮЧələrindəЧ ЛТrТ ШХКrКq НüЧвК ЦОЦКrХıq ЭКrТбТ ədəЛТввКЭıЧК qОвН 
ШХЮЧЦЮşНЮr. SЭrЮФЭЮr üsЮХЮ вКХЧıг TürФТввəЧТЧ  НОвТХ, НüЧвК ЦОЦКrХığıЧıЧ НК öЧəЦХТ üsЮХХКrıЧНКЧ 
biridir. Məscidin içində təravətli və ТşıqХı ЛТr КЭЦШsПОr vКr. Bəzəklərdə isə qələЦ ТşХəri və çinilər 

başНК РəХТr. PШrЭКХНКФı НКş ШrЧКЦОЧЭ, ОвЧТ гКЦКЧНК ЦОСrКЛ və minbərdə də istifadə ОНТХЦТşНТr. 
Çinilərdə ifrata getməməyə diqqəЭ ОНТХЦТşНТr. ƏЧ Рöгəl nümunələr hünkar məhfilində görülür. 

BüЭüЧ OsЦКЧХı sənətində meyvəХТ КХЦК КğКМı НК вКХЧıг ЛЮrКНК ЛТr хТЧТ Хövhəyə ЦövгЮ ШХЦЮşНЮr. 
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Səlimiyə məscidi paytaxtdan gələn yoldan əЧ вКбşı şəkildə görünəcək mövqedə ТЧşК ОНТХЦТşНТ. 
Şəhərə РТrТşНə yerləşən bu böyük məscid sanki dövlətin güc və qüdrətini  rəmzləşНТrТХТrНТ. BЮ 
РörüЧüş вКбıЧ vКбЭК qədər davam etirdi. Ancaq son illərdə yolun kəЧКrıЧК ТЧşК ОНТХən bəzi yüksək 

binalar məsМТНТЧ ЛЮ РörüЧüşüЧə böyük dərəcədə maneə törəЭЦТşНТr. DövrüЦüгНəФТ ЩХКЧsıг 
şəhərsalma həllərТ, НüЧвКЧıЧ əЧ ЮğЮrХЮ sЭrЮФЭЮrХКrı КrКsıЧНКФı ЛТr əsərТЧ ЛЮ РüЧ КХНığı ЦövqО ТХə 

НКСК вКбşı Рörə bilərik. Mədəniyyət tarixi tədrisinin əsas məqsədlərindəЧ ЛТrТ, ЭКrТбТ ТrsТЧ qШrЮЧЦКsı 
ШХНЮğЮЧК Рörə, bu mövzuya diqqəti çəkməФ ПКвНКХı ШХКМКqНır. 

Açar sözlər: ШsЦКЧХı, ФХКssТФ üsХЮЛ, Цəscid, dini kompleks, memar Sinan, Istanbul. 
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      A.O.Tasdemir 
 

The architecture of the mosques and mosque complexes in istanbul and in  

Edirne in the classical period 
 

SUMMARY 
 

In the article, the architecture of the mosques and mosque complexes in Istanbul and in Edirne in the 
classical period was investigated. The author illuminates the glorious site plans of the Ottoman mosques in 
Istanbul from the Bayezid II to the end of the 16th century and widely analyzes the creativity of the Architect 
Sinan. 

Key words ; Ottoman, classical style, mosque, religious complex, religious complex, Istanbul 
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A.E.Tahirova 
BaФı şəСərТnНə İхərТ-ŞəСərНə ŞТrvanşaСХar Saraвı AnsambХının  

qorЮnması məsəХəsТnə dair   
 

БоLASƏ 
 

ƏsКsı ЭəбЦТЧəЧ БII əsrНə qШвЮХЦЮş və ЭТФТЧЭТsТ БIБ əsrə qəНər КЩКrıХЦış AгərЛКвМКЧıЧ ЦОЦКrХıq-

şəСərsКХЦК səЧəЭТЧТЧ əЧ ТПКНəХТ əsərХərТЧНəЧ ШХКЧ BКФı şəСərТЧНə İхərТ-ŞəСərНə ŞТrvКЧşКСХКr SКrКвı AЧsКЦЛХı 
хШб ЛöвüФ əСəЦТввəЭ НКşıвır. AЧМКq BКФı ЭКrТбТ ЛШвЮ ЛЮ КЛТНə ЭТФТЧЭТХərТЧ ПЮЧФsТШЧКХ ЭrКЧsПШrЦКsТвКsıЧК, 
НКğıНıХЦКХКrК, КЭəşХərə və sКТr гəНəХərə ЦərЮг qКХЦışНır. ББ əsrТЧ əvvəХХərТЧНəЧ ЛКşХКвКrКq КЛТНəНə ЛəгТ 
ЛərЩК ТşХərТ КЩКrıХЦışНır. AЦЦК НКğıЭЦКХКrıЧ və хКЭışЦКгХıqХКrıЧ СТssəsТ СКХ-СКгırНК ЦövМЮН ШХЦКqНКНır. 
KШЦЩХОФsНə KОвqЮЛКН ЦəsМТНТ НКğıНıХıЛ, sКrКв СКЦКЦı qТsЦəЧ НКğıНıХıЛ, SКrКв гəНəХəЧТЛ, НəвТşНТrТХТЛ. 
NəЭТМəНə, КЛТНəЧТЧ ЦüКsТr vəгТввəЭТ вКбşı НОвТХНТr ЛОХə ФТ, ЦüəввəЧ ФШЦЩХОФsХТ ЦəqsəНвöЧХü вОЧТНəЧqЮrЦК 
ТşХərТЧ ФОхТrТХЦəsТЧТЧ ОСЭТвКМıЧНК ШХКЧ ФШЦЩХОФsТЧ СərЭərəПХТ РОЧТş ЭəНqТqКЭı ЭəХəЛ ШХЮЧЮr. 

Aхar söгХər:  КЛТНə, əsХ ЭəвТЧКЭı, гəНəХər, НКğıЭЦКХКr, вОЧТНəЧqЮrЦК, qШrЮЧЦК. 
 

A.E.Tahirova 
To the question of conservation of the Ensemble of Shirvanshahs' 

Palace in Icheri-Sheher of Baku city 
 

SUMMARY 
 

The Ensemble of Shirvanshahs' Palace in Icheri Sheher of the city of Baku which foundation has been 
laid approximately in the 12th century and construction was conducted up to the 19th century, being one of 
the most expressive works of architectural and town-planning art of Azerbaijan, represents very big 

importance. But during history of Baku this monument has undergone functional transformation of 
constructions, destructions, arsons and other damages. Since the beginning of the 20th century in a 
monument some restoration works have been carried out. But the part of destructions and shortcomings 
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nowadays continues to exist. In a complex Keygubad's mosque is destroyed, the palace bath is partially 

destroyed, the Palace is damaged, changed. In general, a current state of a monument unsuccessful so that 
demands comprehensive extensive investigation of a complex which is in requirement of carrying out a 
certain complex purposeful recovery work and processes. 

Key words:  monument, original purpose, damages, destructions, restoration, conservation. 
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Нos.Ə.Г.Vəkilova, S.Q.Süleymanova  
AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 
DİГAВN FƏALİВВƏTİ ŞƏHƏR MоHİTİ KONTEKSTİNDƏ 

 

Müasir zamКЧНК şəhər mühitinin bədii görkəm problemi elə ЛТr КФЭЮКХХıq əldə ОЭЦТşНТr ФТ, 
onunla bir çox nəzəriyyəçi alimlər, вКrКНıМı sənətkarlar, jurnalist və РОЧТş ТМЭТЦКвət də ЦКrКqХКЧır. 
Azərbaycan üçün belə ТЧФТşКП СОх Нə təəММüЛХü НОвТХ, хüЧФТ Кбır 20-30 ildə вКrКНıХКЧ ЮrЛКЧХКşЦış 
mühit, xüsusi ilə də BКФıНК, öг ТЧФТşКП ЦТqвКsıЧК Рörə XX əsrТЧ ТЧşККЭ ЧКТХТввətlərini demək olar ki 

öЭüЛ ФОхЦТşНТ. 
Əgər BКФı şəhəri mühitində Лü öгüЧü НКСК qКЛКrıq вОЧТ ЭТФТЧЭТ ЦТqвКsıЧНК РösЭərirsə (вКşКвış 

və ictimai), AzərЛКвМКЧıЧ digər şəhərlərində, daha düzgün desəФ, ШЧХКrıЧ ЭКrТбəЧ ПШrЦКХКşКЧ ФöСЧə 

вКşКвış rКвШЧХКrı ЦüСТЭТЧНə КЩКrıХКЧ РОЧТş ЦТqвКsХı rОРОЧОrКsТвК ЩrШsОsХərТ ТЧsКЧХКrı НКСК хШб 
fərəhləndirir. 

Bir məqКЦı НК qОвН ОЭЦəliyik ki, XX əsrТЧ ТФТЧМТ вКrısıЧНКЧ ЛКşХКвКЧ КгКН ЩХКЧХКşЦК üsЮХЮ, 
yəni iri ərКгТХТ ЦТФrШrКвШЧ ЭТЩХТ вКşКвış ЦüСТЭХərТЧТЧ вКrКНıХЦКsı öг гКЦКЧıЧНК ЦüЭərəqqi 

sКвıХırНısК, sШЧrКФı ТХХərin təcrübəsinin təhilili göstərТr ФТ, ШЧХКrıЧ əhalinin sosial tələbləri və 

ФШЦПШrЭХЮq ЛКбıЦНКЧ Нəyərləndirilməsi heç də üstünlük təşФТХ ОНə bilməг, хüЧФТ КгКН ЩХКЧХКşЦКЧıЧ 
вКrКЭНığı ТЧsШХвКsТвК, КОrКsТвК, ФüХəklənmə və ərКгТ вКşıХХКşНırЦК ТЦФКЧХКrı, Сəyat tərzi üçün 

kifayət deyil. Burada ən əsas amil mühitə бüsЮsТ ЛТr ШrqКЧТгЦ ФТЦТ ЛКбıХЦКsıНır ФТ, ШrКНК вКşКвКЧ 
ТЧsКЧХКrıЧ üЧsiyyəЭ qКЧЮЧХКrı və СüqЮqХКrıЧıЧ РöгХənilməsТ üхüЧ şəhər mühiti təşФТХТЧНə digər 

tələblərdə mütləq nəzərə КХıЧЦКХıНır. 
Məsələn, son illərin təcrübəsinin təhlili göstərТr ФТ, ЛТr vКбЭ МТННТ şəkildə НüşüЧüХЦüş ЦüСТЭТЧ 

üç pilləli xidməti, ancaq utilitar səviyyədə özünü bir fəaliyyəЭ ФТЦТ НШğrЮХНЮr, ЛЮ Тsə ЦüКsТr ТЧsКЧı 
təЦТЧ ОЭЦТr, хüЧФТ ЛЮ СКХНК şəhər interyerində вКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ ФШЦПШrЭХЮq ФОвПТввəti demək olar 

ki itirilir, harada mühitin mikromiqyas səviyyəsində, bədii ifadəliyi və fərqlilik cəhətləri itiЛ ЛКЭır. 
Bu üzdən də bəzi hallarda ansanlar mikromühitlərin progressiv xarakterli ənənəvi həХХТ вШХХКrıЧК 
ОСЭТвКМ НЮвЮrХЮr. LКФТЧ BКФıЧıЧ və digər şəhərlərТЧ ЦüСТЭ sЭrЮФЭЮrХКrıЧНК ЛТr хШб Сəcm-məkan 

radikal dəвТşТФХТФХər getdiyindən təbii ki, dəвТşən memarХıq ЦüСТЭТ Нə, вОЧТ üsЮХХКrıЧ вКrКНıХЦКsıЧı 
tələb edir [2]. 

Bu gün biz dərФ ОНТrТФ ФТ ЦüСТЭТЧ ТЧsКЧ üхüЧ вКrКrХı sКвıХЦКsı НК ШrКНК КЧМКq ЦОЦКrХıq 
tikintilərТЧ qКвНКХı НüгüХüşü ФТПКвət etmir, çünki bu məsələdə вКrКНıМıХıq sКСəsi öndə НЮrЦКХı və 

digər qanunКЮвğЮЧХЮqХКr ФТЦТ öгüЧü ЛТrЮгə verməlidir. Qeyd edək ki, bu halda dizayn da bir tətbiqi 

sənət sahəsТ ФТЦТ КЩКrıМı rШХ ШвЧКвК ЛТХər və mühit təşФТХТЧНə insan fəaliyyəЭТЧТЧ qırıХЦКг ХКФТЧ 
eklektik xarakter alan bir cəhətinə çevrilə bilər. BКФıЧıЧ ЛКş ФüхələrТЧТЧ, sКСТХ ЛЮХvКrıЧıЧ və digər 

ictimai mühitlərinin tərЭТЛКЭıЧıЧ Эəhlili də göstərТr ФТ, şəhər НТгКвЧı ЛТr вКrКНıМı Пəaliyyət növü kimi 

bilavasitə şəhər ШЛrКгıЧıЧ вКrКНıХЦКsıЧНК rШХЮ və ЩШЭОЧsТКХ ТЦФКЧХКrı хШбНЮr. Təcrübə də göstərir ki, 
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bu günün mühit təşФТХТЧНə ЦОЦКrХıq və dizayn sahələrТ КrКsıЧХК НОЦək olar ki, sərhədlər 

ЩШгЮХЦЮşНЮr. BЮЧЮЧ Чəticəsində də вОЧТ вКrКНıХЦış və təkmilləşНТrТХЦТş Пəaliyyət növləri: super 

qrafika, koloristika, fitodizayn, yeni yer örtüklərinin istifadəsi və vizual kommunikasiya 

vasitələrinin modelləşЦəsi, o cümlədəЧ: ЦОвНКЧХКrıЧ, ЛКğХКrıЧ, Рəzinti küçələrТЧТЧ ЩХКsЭТФ ПШrЦКХı 
kiçik həМЦТ КvКНКЧХıqХКrıЧ, НОФШrКЭТv вКşıХХıqХКrıЧ, НОФШrКЭТv ТşıqХКЧНırЦК МТСКгХКrıЧıЧ Пəal formada 

istifadəsi tədricəЧ ЦüСТЭТЧ ФШЦПШrЭХЮğЮЧЮ Эəmin edən kiçik məkan elementləri kimi vizual 

qКvrКЧıХЦКНК НК öЧ ЩХКЧК ФОхЦТşНТr. 
Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, ЛТr vКбЭХКr Сər СКЧsı ЛТr ТrТ ЦТqвКsХı ЦШЧЮЦОЧЭКХ və вК şəhər mühiti 

üçün həcmi binaya bu və ya digər tikinti-ЦОЦКrХıq üsХЮЛЮ şКЦТХ ОНТrХТrНТsə, bu gün həcmlərin bədii-

ЦОЦКrХıq ПШrЦКвКrКЧЦК üsХЮЛХКrı ЦОЦКrХıq ПəaliyyəЭТЧТЧ ЛТr КvЭШЧШЦ Чövü ФТЦТ şəhər mühitinin 

strukturuna daxil edilir, harada rəng və dekorativ-bəzək vasitələri mühitin bədii ifadəliyini daha çox 

dəyərləЧНТrТr. BЮ СКХНК, şəhər ЦüСТЭТ КrЭıq vКСТН ЛТr üsХЮЛвКrКНıМı sКСə ФТЦТ хıбış ОНТr, СКrКНК 
avtonom növlü fəaliyyətlər belə bir biri ilə КrЭıq qКrşıХıqХı əlaqədə ТşХəməli olurlar. Deməli,müasir 

həвКЭНК НТгКвЧ şəhər mühitini zənginləşНТrəЧ ТЧФТşКП ОЭНТrən və ЛТr хШб ПШrЦКвКrКНıМı 
qКЧЮЧКЮвğЮЧХЮqХКrı öгüЧdə əks etdirmək ТqЭТНКrıЧНК ШХКЧ Эətbiqi bir sənətdir [3]. 

BТr ПКФЭı НК вКННКЧ хıбКrЭЦКвКq ФТ, ТЧsКЧ ЧОхə öг вКşКНığı ОvТ Лəzəyirsə, həmin hiss onu 

məcbur edir əЭrКПıЧНК ШХКЧ ЦüСТЭТ Нə bədii ifadəХТ ОЭsТЧ. BЮ ЩrШsОsТЧ ТЧФТşКПıЧК Эəkan verən 

amillərdən biri də mühit təşФТХТЧНə ОsЭОЭТФ ЛКбıЦНКЧ öгüЧü Эəcrübədə təsdiqləyən texnoloji 

proseslərdir. BəzəЧ ШЧХКrК şəhər ЦüСТЭТЧТЧ ЭОбЧТФТ ОsЭОЭТФКsı НК НОвТrХər, harada mühitə ifadəlik 

verəЧ ШЧЮЧ КvКНКЧХıqХКrıЧıЧ Лəzək geyimi, təМСТгКЭıЧı, Эəmin edən vasitəyə çevrilir. İЧРТХТsХər bunu 

belə ifadələndirirlər «urban design» və ya «urban landscape design». Belə ki şəhər НТгКвЧıЧıЧ 

daxilində üç fəaliyyət səviyyəsini qeyd etmək daha düzgün olar: 

1. Mikromühitin təşФТХТ səviyyəsində НТгКвЧıЧ rШХЮ СКrКНК ЦüСТЭ ТЧЭОrвОrТЧə aid olan 

КvКНКЧХıЧХКr və tərtibat elementlərТ НКСК vКМТЛ sКвıХır (Фüхə mebeli, müxtəХТП ЦüСТЭ КФsОssЮКrХКrı, 
gündəlik məТşət xidmətlərТЧТЧ КvКНКЧХıqХКrı və s.). 

2. Mezomühit səviyyəsində dizayn tərЭТЛКЭı ШrКНК Лədii-ОsЭОЭТФ КФsОЧЭ ФТЦТ хıбış ОНən 

vasitələrdən biridТr, хüЧФТ Ш öг ПШrЦКsı, rəngi, fəaliyyəti, dekorativlik qabiliyyəЭТ СОsКЛıЧК ФЮхə, 

vКğгКХ, ЦОвНКЧ, ТМЭТЦКТ ФШЦЩХОФs, ТrТ ЛКğ və s. əraziləri bəНТТ ЛКбıЦНКЧ ТПКНəli edə bilir. Digər sözlə 

desək, dizayn məhz orta səviyyəli mühitin bədii tərЭТЛКЭıЧНК НКСК ПəaХ ТşЭТrКФ ОНən vasitə kimi (reklamlar, 

məlumat lövhələri və ТşКrələrТ, КЮНТШvТгЮКХ qЮrğЮ ПШrЦКХКrı və s.) öгüЧü НКСК хШб НШğrЮХНЮr. 
3. MКФrШЦüСТЭ НТгКвЧı və вК şəhər səviyyəli bədii tərtibat vasitələrТ КrЭıq ТrТ ЦТqвКsХı ЛТЧКХКrıЧ 

vТгЮКХ qКvrКЦКsıЧНК öг ПЮЧФsional dəyərini biruzə verir bu üzdən nəqliyyat vasitələrinin sürətli 

hərəkətində ШЧХКrıЧ qКЛКrıq РösЭərilməsТ НКСК НüгРüЧ ШХКrНı. 
Bu səviyyədə вЮбКrıНК qОвН ШХЮЧКЧ КvКНКЧХıq və vasitələr cəЦ ФШЦЩХОФs СКХıЧНК şəhər 

ЦüСТЭТЧТЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧНК ТşЭТrКФ ОНТr və onlar mühiti zənginləşНТrən  element kimi mütləq «fon» 

təşФТХ ОНən və şəhərТЧ ЩХКЧХКşЦК srЮФЭЮrЮЧЮЧ ЛКş ЦКННТ НШХНЮrЮМЮХКrı - ЦОЦКrХıq ШЛвОФЭХərinin 

vizual kontkestində qəbul edilir. Bu səviyyə də demək olar ki, mühit dizayn təşФТХТ НКСК 
mürəkkəbdir və fərqləЧНТrТМТНТr. LКФТЧ Ш ЦüСТЭТЧ ЭКЦ СüqЮqХЮ вШХНКşı НК ШХК ЛТХər, хüЧФТ şəhərin 

vahid məkan təşФТХТЧНə və Квrı-Квrı СТssələrinin bədii ifadəli təqНТЦКЭıЧНК ОsЭОЭТФ və ЭОбЧШХШРТвКЧıЧ 
nailiyyətləri və ТЦФКЧХКrı хШбНЮr, Ш ТЧsКЧХКrı əhatə edən fəгКХКrıЧ Цənimsənilməsində və şəhərin 

gündəlik proseslərТЧТЧ ЭrКЧsПШrЦКsТвКsıЧК НК Эəsir edə bilər. 

BКФı ТrТ ТЧгТЛКЭТ, ЦəНəЧТ, qəНТЦ ЭКrТбТ və гəЧРТЧ ЦОЦКrХığı ШХКЧ ЛТr şəСər ФТЦТ öг хШбşКбəХТ 
ПəКХТввəЭТ ЦövМЮНХЮğЮЧНК ЦüСТЭТЧТЧ (вКşКвış, ТМЭТЦКТ, бТНЦəЭ, ТsЭОСsКХ, ЧəqХТввКЭ, ТsЭТrКгəЭ-əвХəЧМə 
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və s.) ЛəНТТ ОsЭОЭТФ ЛКбıЦНКЧ ТПКНəХТвТЧə НəвərХəЧНТrərəФ ШЧЮЧ НОЦəФ ШХКr ФТ, ЛüЭüЧ ЦüСТЭ ЭТЩХərТЧНə 
ЛЮ ЭəЭЛТqТ şКСКЧТ şКЦТХ ОЭЦəФ ШХКr. 

İХФ ЧövЛəНə, BКФıЧıЧ ЧəqХТввКЭ ПЮЧФsТвКsı НКşıвКЧ ЦüСТЭ ЭТЩХərТЧНə (vКğгКХХКr, ЧəqХТввКЭ 
qШvşКqХКrı, ФörЩüХər, ЩКrФТЧqХər və s.) НТгКвЧ Сər НəПə öг ПərqХТХТФ МəСəЭТЧТ və öгüЧəЦəбsЮs 
бüsЮsТввəЭТЧТ Кхıq КвНıЧ РösЭərТr. MəsəХəЧ, əРər vКğгКХ ФШЦЩХОФsХərТ (НəЦТr вШХ, КvЭШЦШЛТХ, 
КОrШvКğгКХ) ЧəгНТЧНə НТгКвЧ ЭərЭТЛКЭı öгüЧü НКСК хШб ТşКrə vКsТЭəХər ЭəqНТЦКЭıЧНК ЛТrЮгə vОrТrsə, 
ШЧХКrıЧ ЛКş ЛТЧКХКrı ТЧЭОrвОrХərТЧНə ФШЦПШrЭХЮğК, rКСКЭХığК  бТНЦəЭ ОНəЧ ОХОЦОЧЭХər öЧ ЩХКЧК ФОхТr. 
BЮ üгНəЧ ЧəqХТввКЭ qШvşКqХКrıЧНК НКСК хШб СərəФəЭə КвНıЧХıq РəЭТrəЧ ОХОФЭrШЧ ЭКЛХШХКrıЧ ПШrЦК və 
ЩКrХКq rəЧР ЭərЭТЛКЭı НКСК ЭəsТrОНТМТ ШХur [4]. 

BЮЧХКrНКЧ ПərqХТ ТМЭТЦКТ-ЭТМКrəЭ ЦərФəгХərТ ərКгТХərТЧНə əЧ хШбЮ НК ШЧХКrıЧ sКСəХərТЧНə ШХКЧ 
СərəФəЭ КбıЧı ЛШвЮ НüгüХəЧ (КşıХКЧ, qЮrКşНırıХКЧ, вОrХəşНТrТХəЧ və s.) НТгКвЧ ОХОЦОЧЭХərТ ЦüбЭəХТП 
vТгЮКХ ТЧПШrЦКsТвК və ФШЦЦЮЧТФКsТвК vКsТЭəХərТ СОsКЛıЧК ЭəвТЧ ОНТХЦТş ЦüСТЭ ЭəşФТХТЧНə КЩКrıМı 
ШХЮr. BЮ rОФХКЦ sЭОЧНХərТ, ЩХКФКЭХКr və əsКsı НК ШrКНК ШХКЧ ЛТЧК ШЛвОФЭХərТЧ РОЧТş КвЧКХı vТЭrТЧХərТЧ 
ЛəНТТ ЭərЭТЛКЭı vКМТЛ sКвıХır. BЮ üгНəЧ Нə МəХЛОНТМТ vКsТЭəХər СərəФəЭ ЛШвЮ вОrХəşəЧ ЛТrТМТ 
ЦərЭəЛəХərТЧ ПКsКН ЭərЭТЛКЭıЧıЧ гəЧРТЧХТвТЧНə, ЛəНТТ-ОsЭОЭТФ ТПКНəХТвТЧНə öгüЧü РösЭərЦəХТНТr. 

Onlardan fərqli bir mühit tipini (istirahət-əyləncə) seçdikdə mühitə məzmun verməklə, onda 

ШЛrКг вКrКЭЦКqХК вКЧКşı ШrК Рələn insanlarla bilavasitə əЧ вКбıЧ və sıб üЧsТввətdə olan, onlarıЧ 
istirahətində və əylənməsində komfortluq yaradan element və vasitələr ön plana keçməХТНТr. BКФı 
şərКТЭТ üхüЧ ЛЮ ЩКrШНШФsКХ РörüЧüşə də birinci növbədə gözəl cəlbedici və kifayət qədər 

НüşüЧüХЦüş вКşıХ «ШКгТsХərin» təşФТХТНТr. BЮ СКХНК ШЧХКrıЧ ərazilərində daha düzgün desəФ Квrı-Квrı 
Рüşələrində vТгЮКХ ЛКбıЦХı ФТхТФ Сəcmli elementlərТЧ (şəlalə, fəvvarə, НОФШrКЭТv НТvКrХКr, ТşıqХКЧЦК 
МТСКгХКrı, vТЭrКУ ПШrЦКХı КЭrТЮЦХКr və s.) verilməsi məqsədə ЮвğЮЧ ШХКrНı. 

BОХəХТФХə, НОвə ЛТХərТФ ФТ, СКЧsı səvТввəНə ШХЮrsК ШХsЮЧ ЦüСТЭ ЭТЩХərТЧТЧ НТгКвЧ ЭərЭТЛКЭı 
ЛТХКvКsТЭə ЦОЦКrХıq və şəСərsКХЦК ПəКХТввəЭТ ФШЧЭОФsЭТЧНə ЛКбıХЦКХıНır Д2Ж. 

Açar sözlər: şəhər, dizayn, bədii ifadəХТФ, ЦОЦКrХıq ЦüСТЭ. 
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Creativity of design in the urban environment context 
 

SUMMARY 

 

In the modern world design as applied creative process became an actual that all creative people are 

interested in it (architects, artists, people of art, sociologists and others). The design of an urban environment 
has peculiar features both architectural and art view of the city, and microenvironmental means of visual 
design of concrete sites of an urban environment. 

The extent of influence on the organization of the environment design aids concerning the status of 

functional orientation, nature of communication with people and art and esthetic appeal of these aids are 
serially expounded in article. Some methods of representation of design aids are offered for this purpose. 

Key words: city, design, artistic expression, architecture, environment 
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N.O.Yusufova  
 

KЮrorЭ  şəСərТ  ŞЮşanın  şəСərsaХma  ПormaХaşması 
 

БоLASƏ 
 

ŞЮşКЧıЧ şəСərsКХЦК sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧК ŞərqТЧ ПОШНКХ şəСərХərТ üхüЧ səМТввəvТ ШХКЧ ФvКrЭКХ-
ЦəСəХХə ЛöХРüsü ЛöвüФ ЭəsТr РösЭərЦТşНТr, СКЧsТХКrФТ, öг ЧövЛəsТЧНə Квrı-Квrı qКЩКХı ЦüХФХərə ЛöХüЧürНüХər. 
DОЦəФ ШХКr ФТ, Сər ЛТr şЮşК ЦüХФü  ФТхТФ ЛКğхКвК ЦКХТФ ТНТ və ШЧХКrıЧ əЭrКПХКrı НКş хəЩərХə СКsКrХКЧКНıqХКrı 
üхüЧ, qКЩКХı "НəСХТг-ФüхəХər" вКrКНırНıХКr. MКРТsЭrКХ Фüхə və ЦОвНКЧХКrıЧ ФəsТşЦəsТЧНəЧ əЦəХə РəХəЧ 
КЧsКЦЛХХКr  ŞЮşКЧıЧ ЛКş ФШЦЩШгТsТвК – ЩХКЧХКşНırЦК əsКsТЧТ ЭəşФТХ ОНТrНТХər, ЛОХə ФТ, ШЧХКr şəСərsКХЦКЧın 
ЛКşХКЧğıМıЧı ЭəşФТХ ОНəЧ НКğıЧıq ФvКrЭКХ sТsЭОЦТЧНəЧ ТЛКrəЭТНТrХər. 

ŞЮşКЧıЧ MərФəгТЧТЧ ЩХКЧХКşНırЦК ФШЦЩШгТsТвКsı ЦКРТsЭrКХХКrК ЛТrХəşəЧ ЛКгКr ЦОвНКЧХКrı ТХə 
öгüЧəЦəбsЮs şəФТХНə ЭКЦКЦХКЧЦışНı. 

MərФəгТЧ ЛüЭüЧ ЛЮ СəМЦТ-ЦəФКЧ və ЩХКЧХКşНırЦК бüsЮsТввəЭХərТ ШЧЮЧ ЦОЦКrХıq КЧsКЦЛХХıЧК ЛəНТТ 
öгüЧЧəЦəбsЮsХЮq vОrТrНТ. 

ŞЮşКЧıЧ əХvОrТşХТ ЭəЛТТ-ТqХТЦ şərКТЭТ, РöгəХ ХКЧНşКПЭı ШЧЮ öХФəЧТЧ əЧ вКбşı НКğХıq-iqlim kurort 
şəСərХərТЧНəЧ ЛТrТЧə хОvТrЦəвə ТЦФКЧ vОrЦТşНТ. 

 Aхar söгХər: İqХТЦ, ФЮrШrЭ-şəСərТ, ЭКrТбТ şəСər, ФvКrЭКl-ЦəСəХХə, şəСərsКХЦК sЭrЮФЭЮrЮ, ЦОЦКrХıq 
КЧsКЦЛХı.  
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HОХТФorЭХarın Сəcmi - pХanХaşНırma Сəllində mОmarХıq – konstruktiv xüsusiyyətləri 
 

БоLASƏ 

 

MəqКХəНə СОХТФШrЭХКrıЧ Сəcmi - ЩХКЧХКşНırЦК Сəllində memКrХıq – konstruktiv xüsusiyyətləri 

КхıqХКЧır. 
Açar sözlər: ЦОЦКrХıq – konstruktiv xüsusiyyətlərТ, ЦОЦКrХıq Сəlli, helikortlar, ictimai binalar, 

səsin təsiri, helikopter, biznes klass. 

 

N.G. Semiroz 
 

Architectural and constructional features of space-planning solutions of helicourts 

 

SUMMARY 

 

The article reveals the architectural and constructional features of space-planning solutions of 

helicourts. 

Keywords:  Architectural and constructional features, architectural planning, helicourts, public 

buildings, noise impact, helicopter, business class.  
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