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 MEMARLIQ 

 

АРХИТЕКТУРА                                       ARCHITECTURE 

____________________________________________________________ 

 

ВОСПРИЯТИЕ ВИЗУАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Авербах М.Я., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

PERCEPTION OF VISUAL-INFORMATION SPACE OF MODERN CITY 

ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

Averbakh M.Y., Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture 

 

Abstract: This article touches upon a number of urgent problems for the modern urbanized and 

informative society: visual overloads; development of rules for governing the placement of adverti-

sing in a city; consumer's perception of the architectural space packed with information signs and 

messages. A review of the main theoretical researches of the previous period devoted to the conflict 

of advertising and architecture is given. Fundamental works of architects-researchers, as well as ex-

perimental and preconception studies of authors investigating human behaviour in the urbanized en-

vironment are mentioned. A variety of visual impact means, located in the urban space, is disclosed. 

For better understanding processes of consumer's perception of visual messages, a model of visual 

communication is proposed. Participants of this process and its main components are denoted. 

Keywords: visual-information space, urban environment, architectural environment, com-

mercial signs visual communications. 

 

Аннотация: В статье затронуты ряд актуальных для современного урбанизированного и 

информационного общества проблем: зрительные перегрузки; разработка правил, 

регулирующих размещение рекламы в городе; восприятие потребителем архитектурного 

пространства, насыщенного информационными знаками и сообщениями. Дан обзор 

основных теоретических работ последнего периода, посвященных проблеме конфликта 

рекламы и архитектуры. Отмечены фундаментальные труды архитекторов-исследователей, а 

также экспериментальные и поисковые работы авторов, изучающих поведение человека в 

урбанизированной среде. Раскрыто многообразие средств визуального воздействия, 

расположенных в городском пространстве. Для лучшего понимания процессов восприятия 

потребителем визуальных сообщений предложена модель визуальной коммуникации. 

Названы участники этого процесса и его основные компоненты. 

Ключевые слова: визуально-информационное пространство, городская среда, 

архитектурная среда, коммерческие знаки, визуальные коммуникации 

Визуально-информационным пространством мы будем называть среду, насыщенную 

текстами, символами, знаками и образами, созданными специально для передачи 
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определенных смыслов – будь то информация (когнитивный аспект), эмоциональное 

состояние (аффективный аспект) или поведенческая установка (конативный аспект). Порой 

такие элементы не просто обращают на себя внимание, но вообще затмевают или искажают 

образ, задуманный в свое время архитекторами и градостроителями. Наиболее активной 

частью калейдоскопичной картины визуальной среды является наружная реклама. Многие 

ученые исследуют проблему безудержного распространения рекламных вывесок в городском 

пространстве. Применяются всевозможные методы, и среди них есть весьма оригинальные и 

экстравагантные.  

Например, Лариса Фасслер, автор работ «Автономные миры», видит неразделимыми 

медиа, архитектуру и предметную среду. Ее работы состоят из топографических следов, 

наблюдений и чувств, которые синтезируются в большие графические композиции, модели и 

скульптуры [1]. Австрийские художники Кристоф Штайнберг и Райнер Демпф в 2005 году 

провели акцию «Delete!» – в пределах одной улицы заклеили желтой пленкой все вывески, 

рекламные щиты, дорожные знаки, указатели и логотипы кампаний [2]. Современный город, 

по мнению авторов акции, переполнен символами, знаками и сигналами, которые стоят на 

пути между архитектурой и восприятием ее человеком. Грегор Граф привлекает внимание 

зрителя фотографиями Линца, Лондона, Варшавы, когда последние полностью очищены от 

всяких знаков и надписей. Используя ретушь, автор добивается выделения архитектоники, 

«прочтения» структурных особенностей городского каркаса [3]. В 2005 году лектор 

Хельсинского технологического института им. А. Аалто Пази Кольхонен в виде упражнения-

аттракциона под названием «City Wipeout» [4] продемонстрировал полное исчезновение 

улицы. При этом в поле зрения остались исключительно коммерческие знаки, рекламные 

объявления и вывески. Аналогичная работа была проведена автором этих строк [5], когда в 

сцене городского пейзажа были последовательно показаны «голый» силуэт, силуэт с 

рекламными элементами и только знаки и вывески без архитектурного окружения. 

Помимо таких ярких и оригинальных работ необходимо упомянуть ряд серьезных 

академических трудов ученых-теоретиков, посвятивших свои исследования проблемам 

загрязнения городских пространств рекламными вывесками. Лектор Ланкастерского 

университета доктор Анна Кронин в работе «Реклама и метаболизм города: городское 

пространство, потребительские ритмы» (2006) исследует потребительские, психологические 

и эстетические аспекты поведения человека в архитектурной среде [6]. Доктор наук в 

области отношений человека с окружающей средой Джек Насар и доктор наук в области 

городского и регионального планирования Ксиаодонг Хонг в статье «Визуальные 

преимущества в городском пространстве, насыщенном знаками» (1999) с помощью опросов 

и анкетирования определяют отношение простых горожан к тем или иным фрагментов 

городской среды, где расположено большое количество рекламных сообщений [7]. 

Профессор ливерпульского университета Ричард Коек и профессор манчестерского 

университета Гари Варнаби (Richard Koeck & Gary Warnaby) в статье «Наружная реклама в 

городской среде: пространство, время и индивид» рассматривают взаимосвязь между 

наружной рекламой и городской средой как переход от традиционного двухмерного дизайна 

http://www.steinbrener-dempf.com/
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через третье и четвертое измерение к мультимодальному [8].  

Наиболее обширными и глубокими следует считать монографию доктора Адрианы 

Портеллы (Adriana Portella) «Визуальные загрязнения: реклама, коммерческие знаки и 

качество окружающей среды» [9]. Предметом исследований является визуальный ущерб, 

нанесенный коммерческими знаками в исторических городских центрах, и его влияние на 

восприятие пользователями, а целью – выявление аспектов, параметров и характеристик 

коммерческих знаков и зданий, которые следует учитывать при разработке общего подхода к 

размещению рекламно-информационных средств в городской среде. По мнению автора, на 

основе общих положений должны быть разработаны Правила или Регуляторы нескольких 

уровней – общенациональные, региональные и местные.  

Нельзя сказать, что таковых правил не существует. Во многих странах и городах 

приняты нормы для установки рекламных конструкций. Как правило, нормы выписаны в 

рамках закона о рекламе, который действует на данной территории. Эти документы 

регламентируют размеры рекламных конструкций, места их размещения, корректность 

применения тех или иных форм в зависимости от качества и исторической ценности 

застройки.  

К сожалению, положительного результата добиться не удается. Это объясняется тем, что 

реклама есть неотъемлемая часть нашей цивилизации – ее экономики и культуры. Но не 

только реклама наполняет городское пространство современного города. В зрительном поле 

оказывается огромное количество знаков, образов, символов, и человеку приходится их 

считывать и интерпретировать. Часть из них может подлежать урегулированию. Это объекты 

урбодизайна – остановки общественного транспорта, афишные тумбы, киоски, стелы, 

скульптурные композиции, малые архитектурные формы, элементы благоустройства (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1 Элементы оформления города во время проведения Первых Европейских Игр «Баку 2015» 

 

Сюда же отнесем системы навигации, средства свето-цветового дизайна, включающие 

архитектурную подсветку, функциональное освещение, световые короба, медиа экраны, 

лазерные шоу, проекционные технологии и праздничную иллюминацию. Однако, огромный 

пласт средств, влияющих на качество визуальной среды, не подлежит регулированию. 

Предельно активные визуально-коммуникативные средства, размещенные в урбанизирован-
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ном пространстве, объединяет уличное искусство, или стрит-арт: граффити, фрески, рисунки 

на асфальте, инсталляции и многие другие формы творческой активности и авторского 

самовыражения. В таком разнообразии визуальных форм, большинство из которых являются 

сообщениями, то есть несут в себе определенные смыслы, специально вложенные с целью 

воздействия на потребителя, последнему ничего не остается, как распознавать эти знаки. 

Процесс передачи и восприятия визуальных смысловых сообщений мы называем 

визуальными коммуникациями. Развернутое понятие визуальных коммуникаций в 

архитектурной среде было дано в статье журнала «Науковий огляд» [10]. Здесь же отметим, 

что за последнее десятилетие произошло важнейшее смещение понимания визуальных 

коммуникаций как систему знаков на другое, более комплексное и гуманистическое 

понимание как процесса, в котором задействованы разные участники и зафиксированы 

механизмы и мотивы. Для рассмотрения этих механизмов воспользуемся линейной моделью 

коммуникации Лассуэлла в интерпретации профессора Евгения Ромата (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2 Линейная модель коммуникации – восприятия визуальной среды города 

 

Модель включает следующие элементы: источник сообщений, систему кодирования, 

посредника, канал коммуникации и контекст, барьеры и фильтры, адресата (получателя), 

который декодирует сигнал. Предполагается также наличие определенных ограничений и 

помех (искажений) на всех стадиях осуществления коммуникации [11, с. 67]. Перечислим 

основные элементы коммуникативного процесса: 

Отправитель (адресант, коммуникатор, источник коммуникации) (англ. – source) – 

сторона, от имени которой посылается обращение адресату. В рекламных сообщениях это 

рекламодатель, но кроме него еще и производители продукта, включая дизайнеров и 

криэйторов, а также представители муниципальных органов. Для архитектурных объектов 
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источником сообщения является в первую очередь автор-архитектор, проектировщик, 

градостроитель. Но еще и управление архитектуры, и строительная фирма, и другие 

участники осуществления инвестиционной деятельности. 

Основным инструментом и носителем информации, эмоционального воздействия, 

психологической установки коммуникатора на целевую аудиторию является обращение 

(послание, сообщение) (англ. – message). Таким посланием выступает архитектурный образ, 

композиционные и пространственные отношения, а также визуально-информационные 

элементы, заполняющие городское пространство. 

Кодирование (англ. – encoding) понимается как процесс представления идеи коммуника-

ции, передаваемой адресату информации в виде текстов, символов и образов. В архитектуре 

кодами следует считать законы композиции, национальные традиции, стилистические 

закономерности, авторские приемы создания художественного образа.  

Канал коммуникации (англ. – media) объединяет всех участников процесса коммуни-

кации и носителей информации. Каналом передачи архитектурных сообщений в городской 

среде служит реально существующий архитектурный объект. В маркетинговой коммуни-

кации – это наружная реклама, знаки навигации, промо акции и прочее. 

В процессе прохождения визуального сообщения по коммуникационной цепи, 

возникают преграды и ограничения, называемые барьерами (англ. – barrier), например 

материальные и финансовые возможности, строительные нормы, гражданские протесты, не 

готовность населения воспринимать современную архитектуру. Часть барьеров, которые 

сознательно воздвигаются адресатами, называется фильтрами. Наличие фильтров может 

определяться характеристиками получателя (моральные, религиозные, политические, 

стилистические и прочие установки). 

В процессе коммуникации могут возникать различного рода помехи (шумы, англ. – 

noises). Так обозначаются незапланированные искажения при вмешательстве факторов 

внешней среды. Помехи деформируют процесс восприятия послания и могут стать причиной 

снижения эффективности коммуникации. 

Осталось упомянуть довольно существенный фактор эффективности передачи 

смыслового сообщения в архитектурной среде – контекст (англ. – context). Имеются в виду 

внешние условия, среда, фон, на котором размещаются архитектурные объекты. 

Таким образом, в качестве выводов данного исследования, можем зафиксировать ряд 

положений: 

1. Проблемы загрязнения визуальной среды современного города являются крайне 

актуальными. К ним мы относим и информационное перенасыщение, и хаотичность, 

неупорядоченность визуально-информационных элементов. 

2. Наиболее важными, по мнению зарубежных авторов, являются вопросы сосу-

ществования архитектуры и рекламы. Неудержимое распространение коммерческих знаков в 

городской среде вынуждает исследователей разрабатывать Правила-регуляторы с целью 

привести рекламно-информационные средства к системе, порядку. 

3. Многообразие форм визуального воздействия показывает, что помимо тех средств, 
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которые в большей или меньшей степени подлежат упорядочению со стороны муници-

пальных властей, есть такие, которые не поддаются урегулированию. Они привносят в 

окружающую среду хаос, но иногда и разнообразие. 

4. Если рассматривать насыщенную знаками и символами городскую среду не как 

структуру, а как процесс, то логично прибегнуть к модели коммуникативной цепи. 

Рассматривая модель в совокупности с характеристиками основных участников и составных 

элементов этой системы, получаем возможность более детального изучения данных 

процессов, понимания механизмов и форм проявлений визуальной экспансии.  
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА В ТВОРЧЕСТВЕ АКАДЕМИКА 

УСЕЙНОВА М.А. 

Амензаде Р. Б. 

 

ARCHITECTURAL HERITAGE OF AZERBAIJAN IN ACADEMICIAN M.USEYNOV’S 

CREATION 

Amenzadeh R. B. 

 

Abstract: The whole professional activity of M.Useynov is permeated with deeply national 

mold of his created thinking. During master s creative way his lose inimitableness and originality of 

Azerbaijan architecture, handling to its sources, skillful, use of experience and knowledge on its 

bases compositional methods, ways and motifs as valuable legacy crystallized in the course of 

centuries has remained invariable 

Keywords: architecture, heritage, exhibition, monuments, art, pavilion 

 

Утрата традиций, забвение лучших духовных и нравственных идеалов и ценностей ведет 

к системному кризису общественной жизни. Общекультурная значимость и необходимость 

изучения средневекового зодчества обусловлена, в частности корректной трансляцией 

архитектурного наследия из прошлого в настоящее и будущее. Ныне, в период 

исключительной востребованности памятников в современной социокультурной ситуации 

требуется еще более внимательное отношение к ним, в том числе глубокое изучение 

композиционных закономерностей памятников, выявление особенностей их 

пространственной организации и средств художественной выразительности, архитектурное 

заполнение пространственной основы.  

 Огромное архитектурное наследие выдающегося зодчего академика М. Усейнова, тесно 

сотрудничевавшего с проф. С. Дадашевым (ум. в 1946Г.) пронизано глубоко национальным 

складом творческого мышления. Построенные ими многочисленные здания, научные труды 

и конкурсные проекты, неоднократные выступления в печати свидетельствуют о тождестве 

взглядов великих устадов –единомышленников. Творческое кредо М. Усейнова и С. 

Дадашева "в профессиональном мастерстве, глубоком изучении истории и культуры своего 
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народа, прогрессивных традициях национальной архитектуры" (1, с.6,7). Уже в студенческие 

годы М. Усейнов и С. Дадашев неоднократно были премированы - за создание памятника 

Низами и блистательную разработку увражей дворца Ширваншахов, изданных впоследствии 

в виде альбома (1956).  

 Среди задач поставленных в 30-е годы ХХ века перед зодчими Республики - освоение 

национальной и классической архитектуры вкупе с вопросами идейно - художественного 

звучания приобрели особенно сильное звучание. Своеобразное отражение программных 

установок можно было видеть в объектах развернутого строительства, а также конкурсных 

проектАХ весьма популярных в этот период конкурсов. Участие в разработке проекта 

Дворца Советов Азербайджанской ССР принесло его авторам С. Дадашеву и М. Усейнову 

заслуженную награду . Авторы «Архитектуры Советского Азербайджана " (1973) А. В. 

Саламзаде и Л.С. Бретаницкий пишут "... Конкурс на проект здания Дворца Советов 

Азербайджанской ССР ... не только привлек внимание архитектурной общественности к 

проблеме использования наследия, но и явился в известной степени поворотным моментом 

определившим творческую направленность дальнейших путей развития азербайджанского 

советского зодчества "( 2,с. 86).  

Авторы проекта в 

качестве центрального 

архитектурного мотива 

остановились на 

портальных компози-

циях, исходя из 

возможностей заложен-

ных в этом 

традиционном исклю-

чительной красоты 

подлинно универсальном 

мотиве, "сердце" 

азербайджанского зодчества, по выражению академика А.В. Саламзаде. Они 

охарактеризовали проект как "поворот в сторону освоения архитектурного наследия", на 

пути творческого осмысления композиционных приемов и архитектурных форм 

национального наследия ( 2, с.83).  

Ансамблевая застройка была мощным градоформирующим фактором в творчестве М. 

Усейнова. В поисках архитектурной выразительности структурирующих элементов, средств 

и мотивов использовались композиционные приемы нашедшие воплощение в лучших 

произведениях средневековых мастеров, в частности противопоставление строений, 

непреложность единой композиционной оси в больших и малых архитектурных комплексах 

и др. Настойчивое внимание к городской среде, ландшафтный принцип, тонкое искусство 

организации силуэта строений получили свое законченное выражение в расстановке и 

соотнесении объектов комплексной застройки , как, к примеру в застройке площади Азнефть 
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и площади Азадлыг, проспекта Нефтчиляр, улицы Гуси Гаджиева (Азербайджан), 

реконструкции приморского бульвара, осуществлявшегося в разные годы. Исключительно 

многообразен и выразителен типологический спектр построенных М. Усейновым зданий и 

сооружений, органически вписанных в городскую 

ткань, «закрепивших " отдельные участки города. 

Здесь на первый план выступает важность 

градостроительной ситуации, рациональность 

планировки, трактовка объемного построения, 

соответствие ритму и масштабам окружающей 

застройки, создавших единый ансамбль 

целостной застройки. В архитектуре Бакинской 

музыкальной академии (Консерватория) был 

осуществлен новаторский для своего времени 

прием сочетания классических форм с 

традиционными элементами азербайджанского 

зодчества. Центральная часть фасадной компо-

зиции разработана в виде ризалита - 

шестиколонного портика – эйвана, увенчанного 

аттиковым этажом со спаренными стрельчатыми 

окнами, продолженная – но несколько ниже - в 

симметричных флангах, послужившая, таким 

образом лейтмотивом целостного архитектурно - 

художественного образа.  

 Своеобразное развитие темы фасадной 

композиции прослеживается в павильоне 

Азербайджанской ССР на ВСХВ 1939 г. в 

Москве. Павильон - выпуклый пример 

использования традиционных средств и приемов архитектурного наследия, за который 

авторский коллектив (арх. С. Дадашев,М. Усейнов, худ. Л. Керимов) в 1941 г. получили 

Сталинскую премию 2-ой степени. Фасад прямоугольного в плане строения был разработан 

исключительно парадно - в виде органичного сочетания глубокого мраморного портика с 

расположенным в его глубине -на оси - величественной портальной композицией со 

сталактитовым полукуполом. Для наиболее полного выявления идейно - художественных 

особенностей был использован богатый арсенал выразительных средств - павильонная 

архитектура напрямую связана с декоративным искусством. Орнаментальный витраж 

изображал фрукты , пшеницу, хлопок, тема эта широко представлена в экспозиции, 

демонстрируя успехи республики в области животноводства, ирригации, шелководства, 

культуры, оконные проемы были забраны изысканным шебеке из орехового дерева c 

составленными из цветного стекла геометрическими узорами, двери украшала деревянная 

мозаика, из редких пород дерева с бронзовыми накладками. Цветная майолика искусно 
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облицовывала карниз покрытый черепицей. Жуков А. Ф. главный архитектор выставки 

восторженно писал «Залы залиты золотистым светом, проникающим сквозь шебеке и 

бросающим яркие пятна на узорчатые полы, стенные ковры, экспонаты. В полутонах 

световых рефлексов выделяются расписанные тонким узором слегка тронутые золотом балки 

и кессоны перекрытий» (3).  

 Выявление объемно – пространс-

твенного решения рельефа – склона 

всхолмленной местности сводилось к 

ярусности, ступенчатой системе 

террасирования, использованного в 

разработке комплекса музея Низами - 

с разноуровневой постановкой его 

составных частей, монументальной 

скульптурой великого поэта – 

мыслителя Низами Гянджеви, 

системы лестниц и партерной зелени. 

В разработке архитектурно – художественного образа торжествует синтез архитектуры и 

монументальных видов искусства. Так лаконизм и простота строения с лихвой восполняется 

тонкостью и изяществом деталей, насыщенностью излюбленной цветовой гаммы, 

использованием традиционных мотивов национального зодчества. Кроме того в роскошной 

лоджии на втором этаже – основном композиционном пятне строения –ритмично 

расположены статуи классиков азербайджанской литературы, - продолжателей великих 

традиций гениального Низами. Здесь продолжают жить лучшие традиции архитектуры, 

приемы и мотивы, сохраняющие особую прелесть и обаяние. Подобная композиция 

оставалась излюбленной в средние века, как скажем в роскошной резиденции Сефевидов в 

Ашрафе (Юж. Азербайджан, ХУ11в.) (4, с.73 - 83 ). 

 Ярким примером синтеза искусств явилась станция метро «Низами» , включенная в 

список самых красивых подземных станций мира – апофеоз творческого тандема народного 

архитектора СССР М. А. Усейнова и народного художника СССР М. Абдуллаева на мотив 

произведений Низами Гянджеви.  

 Проблема строительства жилых домов для населения была одной из первостатейных в 

государственной программе. В творчестве М. Усейнова архитектура жилых домов занимает 

особое место. Наряду с работой над многочисленными проектами домов «южного» типа, 

жилых кварталов и др. были построены жилые дома треста «Бузовнынефть», « Аз 

нефтезаводы», жилого дома работников науки, жилых домов работников судостроительного 

завода им. Парижской коммуны, имеющие запоминающийся характерный архитектурно – 

художественный образ. М.А.Усейнов в статье «Пути развития архитектуры Советского 

Азербайджана» пишет:  "К чему я стремился, проектируя в свое время эти жилые здания? 

Хотелось создать удобное жилье, создать жизнерадостный образ южного жилого дома, 

строящегося в республике, народ которой славится своими древними и высокими 
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архитектурными традициями "( 5, с.42 - 44). Художественный язык архитектурных форм 

этих зданий обогащен глубокими лоджиями с тонкоствольными колоннами, двух – трехъя-

русными симметричными эркерами, выносными карнизами, резными кронштейнами, 

«приглашающими» входами - порталами с орнаментальным покровом, сосредоточенным в 

наиболее важных частях фасадных композиций. В системе выразительных средств особое 

место принадлежит сквозным башенкам - бельведерам, своеобразной короне замысловатых 

зубцов, ритмично обегающих весь объем здания, придающих строению завершенность 

художественного образа, что отсылает зрителя, в частности к дворцам в Табризе 

гаджаровского периода (дворец Аали-капу), жилым строениям Передней Азии.  

Внимание к целостности 

художественного образа 

распространяется на 

наполнение пространственной 

основы зданий и сооружений 

Невозможно представить 

произведения М. Усейнова 

без цвета и фактуры 

облицовочных материалов и 

декоративной скульптуры со 

смысловой нагрузкой , 

рельефных и орнаментальных 

панно, которые входят в 

композицию строений на 

правах одного из средств, подчиняясь общему замыслу. В художественном наследии 

Азербайджана декор является очень важным самостоятельным средством художественной 

выразительности. В свойствах материалов декоративного убранства обладавших особыми 

признаками и чертами призванными выявить, акцентировать архитектурную форму, 

обострить художественное чувство и восприятие сохранились традиционные навыки и 

приемы накопленные многими поколениями выдающихся устадов. 

 Сохранение культурной аутентичности приобрело острую актуальность, он вполне органичен 

на нынешнем витке социально – экономического развития. Новая генерация архитекторов 

подчеркивает устойчивые традиции новейших визуальных систем, не скрывает органической 

соотнесенности с культурными ценностями и ориентирами прошлого, а художественный образ 

адресован прежде всего к чувствам человека в совокупном восприятии архитектурного 

пространства - знаковых и символических систем, метафорах и аллюзиях…  
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REKLAMIN İCTİMAİYYƏTDƏ ROLU 

Bədəlova F.T. 

 

THE ROLE OF ADVERTISING IN PUBLIC 

Bаdаlova F.T. 

 

Abstract. Advertising reflects the interests of society as well as having the characters of 

information, motivation and education. Advertising is representing the commercial aim. It 

emphasizes the character and private characteristics of goods by influencing the consumer to keep 

in memory. The aim of advertising is not only to advertise the production but also to give the 

society socio-political information, congratulations, summons through radio, TV, street billboards. 

By paying attention we can see that advertising is an indivisible part of societywhich covers every 

sphere of our life. 

Keywords: Advertising, design, culture, business, history and development. 

 

Hər bir mədəniyyətin, sivilizasiyanın, tarixin qarşılıqlı əlaqəsindən yaranan müxtəlif elm 

sahələri özünəməxsus informasiyalarla yüklüdür. Belə ki, illər boyu inkişafda olan, yenilənən və o 

cümlədən, fərqli ideyalara imza atan dizayn sahəsi müxtəlif istiqamətləri özündə əks etdirir. Böyük 

şəhərlərdə vizual informasiya vasitələri kulturoloji konteksdə mədəniyyətdən qidalanan məlumatlar 

əsasında inkişaf etməkdədir. Şəhər mühitinin müasir sivilizasiya fonunda reklamın fundomental 

informasiya daşıyıcısı kimi dərk edilməsi xarakterikdir. Bura dizaynın müxtəlif istiqamətlərini - 

vizual kommunikasiya , interyer dizayn, mühit dizaynı, korporativ dizayn və s. aid etmək olar. 

Şəhər mühitində daha çox diqqət çəkən, əlbəttə ki, reklamdır. Reklam cəmiyyətin maraqlarını 

əks etdirməklə, həm də maarifləndirici, məlumatlandırıcı 

və motivə etmək xarakteri daşıyır. David Ogilvyin “Reklam ictimaiyyətin maraqları üçün 

istifadə olunduqda öz həqiqi mənasını tapır.” fikri həqiqətən də reklamın cəmiyyətdə və insan 

həyatında necə mühüm rol oynadığını bir daha təsdiqləyir. 

Reklam hansısa xidmətləri təqdim etmək, yeni məhsullar və s. haqqında məlumatı çatdırmaq 

məqsədi daşıyır. Cəmiyyətdə ona olan ehtiyacın ödənilməsi isə təbii ki, tələbatdan irəli gəlir. 

Reklam ticari məqsədin təmsilçisidir. İstehlakçının yaddaşına həkk olunacaq üsulda məhsulun 
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xarakter və özəl xüsusiyyətlərini vurğulayaraq nəzər cəlb edir və bununla da ona olan tələbatın 

ödənilməsini təmin edir. Beləliklə, reklam olunan məhsul brendləşir. 

Reklamın effektivliyi, rəngarəngliyi və cəlbedici olması vacibdir. Məhsul haqqında məlumatın 

ötürülməsinə köməklik edən isə kreativ düşüncəli dizaynerlər və texnikanın günbəgün inkişafıdır. 

İnsan məskunlaşdığı ərazidən, obyekt qanunauyğunluqlarından asılı olmayaraq maddi və 

mənəvi dəyərlərini özüylə bərabər kənd, rayon, şəhər və s. daşıyaraq inkişaf etdirir. 

İctimaiyyətə müxtəlif növdə və üsulda çatdırılan reklamın tarixi kökləri qədim Misirlə bağlıdır. 

Tarixi tikililəri ilə fərqlənən Misir memarlıq üslubunun müxtəlifliyi və rəngarəngliyi diqqət 

çəkməkdədir. Ən qədim və sivil formada inkişaf edərək müxtəlif cür tikililərin üslub tərtibatı 

möhtəşəmliyi ilə seçilir. Əldə olunan boyalarla müxtəlif süjet xətləri həyatın bir parçasını əks 

etdirir. Burada yaşayan əhali ölümündən sonrakı həyata inamını divarda həkk etdikləri qrafik 

formalı rəsmlərdə təsvir etdirmişlər. 

Arxeoloji araşdırmalara əsasən, Misir, Pompey şəhəri həmçinin Afrika, Asiya, Cənubi Amerika 

ölkələrində aşkar olunan müxtəlif qaya divarlarında, gümbəzlərdə və s. həkk olunmuş rəsmlərin 

ifadə formaları, təşviqat və kommersiya xarakter daşıması diqqət çəkir. Bura müxtəlif qaya üzərində 

təsvirləri aid etmək olar ki, onlar o dövrdə mövcud olan reklamın ifadə vasitəsi kimi 

xarakterizə olunur. 

Reklamın ən ilk formalarından olan bilbordlar o dönəmlərdə insanlara psixoloji təsir edirdi. 

Hindistan, Asiya, Afrika, Cənubi Amerikadan tapılan qalıqlara əsasən qeyd edə bilərik ki, reklam 

vasitələrinin istifadəsi eradan əvvələ təsadüf edir. Demək olar ki, çəkməçi, bərbər, dərzi, papaqçı, 

saatsaz, dəyirmançı, dəmirçi, zərgərin və s. simvollardan istifadə etməsi yazıb oxuması olmayan 

insanlara istiqamət almaqda köməklik göstərirdi. Təhsilin vacib bir ehtiyaca çevrilməsi oxuyub, 

yazmaq, öyrənmək istəyənlərin sayının artmasına səbəb olurdu. İllər ötdükcə inkişaf sürətlənir, 

təhsil aşkar bir ehtiyaca çevrilir. Sivilizasiyanın inkişafı insanlarda oxumağa meyl artıraraq kitabın, 

qəzetin çapın rolun daha da sürətləndirir. 

İohann Qutenberq tərəfindən 1440-cı il kitab çapı ən mühüm ixtira ili hesab olunur. İxtira 

olunan çap maşını illər ötdükcə daha müasirləşir 

 

 

 

Şək. 1. 1438-ci ildə Johann Gutenberg yazdığı məktubları ilk nümayiş etdirdi 
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1839-cu ildə ilkə imza ataraq Fransada çap olunan “La Press” – qəzetində pullu reklam 

yerləşdirmək imkanı yaranır. Beləliklə, bundan bəhrələnən digər ölkələr ilklərə imza ataraq 1869- 

cu ildə Bostonda –“Volney Palmer” reklam agentliyinin əsasını qoydu. Nəhayət, Filodelfiyada 

“N.WAyer&Son” 1869-cu ildə məsuliyyətli, tam xidmət göstərən ilk agentlik oldu. O, öz 

mənfəətini yüksəltmək məqsədi ilə xərclərini aşağı saldı,bu isə oxucuların artmasına gətirib çıxardı. 

Bundan başqa İngiltərədə ilk çap olunan reklam nümunələri daha çox müxtəlif xəstəliklərin 

Avropanı ağuşuna almasından bəhs edirdi ki, bu reklamlar daha çox dərmanların tapılması məqsədi 

daşıyırdı. Nəhayət, XIX əsrdə iqtisadiyyatın inkişafı reklamın inkişafına təkan verdi. Bu proses 

nəticəsində poçtlar da sifariş qəbul edərək yayılmağa başladı. 

İllər ötdükcə ictimai həyatda gedən inkişaf radio, televiziya və s. elektron vasitələrin yaranma-

sına və geniş istifadəsinə səbəb oldu. Artıq Tv və radiolarda veriliş öncəsi və sonrası adı çəkiləcək 

firmalar sponsorluğa cəlb olunurdu. Maariflənən və inkişaf etməkdə olan cəmiyyət reklamların kö-

məyi ilə tanınırdı. TV-də yayımlanan reklamlar həmin ölkənin maliyyə imkanının artmasına kö-

məklik edirdi. Ötən əsrin 60-cı illərində yayımlanan və çap olunan reklam düşünməyə və məhsulu 

brendləşdirməyə şərait yaradan reklama çevrilməyə başlandı. Məsələn; “Volsvagenin” reklam kom-

paniyasında istifadə olunan “Kiçik düşünün ” ideyası ilə insanların yaddaşında qalmağa və həmin 

məhsulun brendləşməsinə səbəb oldu. 

XX əsrin 80-90 cı illərində kabel televiziyasının yaranması insanların düşüncələrində yeni 

baxışların inkişafına təkan verir. Peyk və Tv kanalların yaranması ilə bir çox reklama həsr olunmuş 

kanallar ortaya çıxdı. Bu dövrdə artıq reklam nümayişinə görə fəaliyyət göstərən şirkətlər var idi. 

Reklamın ABŞ – dan bəhrələnməsini nəzərə alsaq, belə qənaətə gəlmək olar ki, 1925-ci ildə 

qəzet, jurnal, küçə reklamlarında afişalar üstünlük təşkil edirdirsə, artıq 1999-2000- ci illərdə 

üstünlük daha çox qəzet və jurnallara verilmişdi. 

 

 

 

Şək.2. "Coca-cola" şirkətinin reklamı (1890-cı il) 

 

Beləliklə,kommersiya məqsədli reklama bilbordlar və küçədə yerləşdirilən bütün növ 

reklamları aid etmək olar. Avtobus, dayanacaq, skamyalar, işıqlanmalar, Tv, radio, bilbordlar, 
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təyyarə və qatarların üzərində və yanlarında (logojetlər), qatar platformalarında, müxtəlif kartlarda, 

insan bilbordlarında (geyimlərin istifadəsi), qəzet,jurnal, təzəvəzlərin üzərindəki etiketlərdə və s. aid 

edilə bilər. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, reklam sifarişçinin ödədiyi məbləğə və təyin 

olunan vasitədə çatdırdığı məlumatdır. Daha çox kino və seriallarda nəzər cəlb etmədən, süjet 

xəttinə mane olmadan rast gəlinən gizli reklam insanları psixoloji olaraq yönləndirir. Misal olaraq 

istifadə olunan maşın, telefonlar, noutbuklar, içkilər, geyim və s. üzərində açıq-aydın görünən 

loqolar firmalarla bağlanan müqavilə əsasında istifadə olunur. 

Belə ki, müasir zamanda ictimai fəaliyyətlə məşğul olan insanlara reklam plakatlarının çox 

böyük köməyi var. Plakat fransız dilindən tərcümədə placard- elan, afişa mənasını daşıyır. 

Almaniyada isə bu tip reklamlar şriftli kompozisiya və ya şüar adlandırılır. “1898-ci il lüğətlərində 

F.Brokqazza, İ.Efrona artıq rəsm plakatları yaranmışdır. 1901-ci ildə Kiyevdə keçirilən sərgi 

“Beynəlxalq afişa və plakat sərgisi”adlanırdı. 

Reklam informasiyanı bir çox yollarla cəmiyyətə çatdırır ki, bunların içində küçə reklamları 

üstünlük təşkil edir. Nəzərə alsaq ki, artıq 1890- cı ildə “Coca Cola” şirkətinin reklamı var idi, onda 

görərik ki, reklamın tarixi nə qədər qədimə, yüz illiyə bağlanır. Lakin biz müasir reklamın inkişafı 

dedikdə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrini nəzərdə tuturuq. Həqiqətən də bu illər ərzində olunan 

irəliləyişlər, yeniliklər bu sahəyə olan diqqətin necə artdığından xəbər verir. Yeni texnikanın 

inkişafı, eyni zamanda reklamın inkişafı deməkdir. Odur ki, təkcə məhsulun reklamı üçün deyil , 

həm də ictimai, siyasi , çağırış, təbrik və s. xarakterli tv, radio, küçə bilbordları vasitəsilə 

informasiyanın cəmiyyətə çatdırılmasına üstünlük verilməsi vacibdir. 

1995- ci ildə müstəqillik qazanan Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində açıq hava 

reklamlarının yerləşdirilməsi haqda Bakı şəhər Xalq Deputatları Sovetinin Rəyasət heyətinin 23 

mart 1995 – ci il 3/1qərarı ilə “Bakı şəhər eksteryerinin” küçə və xarici vizual görüntülərin 

yerləşdirilməsi şərtləri üçün qayda və tələblər haqqında ilk dövlət sənədi təsdiqlənmişdir” (2/16) 

Şəhər mühitində reklam vasitələrinə Avropanın bir çox şəhərlərində, o cümlədən, Azər-

baycanın, Bakı şəhərinin hər döngəsində rast gəlmək mümkündür. Reklam inkişaf edib yenilənən 

şəhərimiz üçün effektli bir görüntü verən vasitəyə çevrilmişdir. Bu reklam vasitələri kafe, divar , 

sütun, vitrin, yol və s. ola bilər. Odur ki, informasiyalarla əhatələnmiş küçələrdə hadisələrdən, 

yeniliklərdən tutmuş, kino və teatrlarda baş tutacaq tamaşalara qədər xəbərdar olmaq olar. Bu hal 

bir tək Bakı üçün səciyyəvi deyil. XX əsrdə qrafika sferasına liderlik edərək plakatları və s. qrafik 

vasitələri ilə diqqət mərkəzində olan daim insanları düşündürən, inkişafa sürükləyən Moskva, Polşa 

və s ölkələrin qrafik düşüncələrini vurğulamaq yerinə düşərdi. 

Dizayner “mən işləyəndə auditoriya haqqında düşünmürəm. Çünki biz hər birimiz individualıq 

və individuallıq içində öz əksimizi tapacağıq. ”(1/74) deyərək reklamın auditoriyaya təsirini qeyd 

etmişdir. 

Dizaynın bu istiqamətini daha dəqiq araşdırdıqda, təkcə vizual təqdimat deyil, həmçinin qa-

zanc, yüksəliş və s. əldə etməyin mümkünlüyü ilə qarşılaşırıq. Bu sistem insanlara məlumatı mə-

nimsəməyə və düzgün yönəlməyə köməklik edir. 

Ancaq bəzi məqamlar vardır ki , qeyd etmək mütləq və vacibdir. Yeni fantastik ideyaların 

tətbiqi cəmiyyətdə insanları şaşqınlıq içində düşünməyə məcbur edir. 
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Beləliklə, reklam cəmiyyətin ayrılmaz hissəsidir. Bura avtomobil idarə edən insanları yönəldən 

kommunikasiyon vasitələrdən tutmuş elektrik, təhlükə və hətta müxtəlif qidaların paketlərində 

istifadə olunan reklamlar daxildir. Geniş aspektdən baxdıqda reklamın necə geniş cəmiyyəti əhatə 

etdiyinin şahidi oluruq. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

БАКУ И АБШЕРОНА 

Багирова-Ибрагимли Г.А. 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TERRITORIES OF BAKU AND 

ABSHERON 

Bagirova- Ibrahimli G. А. 

 

Abstract. The brief historical review of the formation and development of industrial areas in 

Baku and Absheron peninsula was done; the historical stages of oil industry development and 

formation of industrial zones in the Absheron Peninsula as well as the events that contribute to the 

development of the oil industry here were identified in the article. It was also determined the areas 

of spatial localization of the main oil production places and industrial facilities in Baku and 

Absheron. 

Keywords: industrial areas, oil industry, «Black city», urban planning structure, Absheron 

peninsula 

 

Развитие градостроительства и архитектуры Баку как крупнейшего промышленного 

центра как Азербайджана, так и всего Закавказья началось в XIX – начале XX века со 

времени планомерной промышленной разработки нефтяных месторождений Абшерона. 

Благодаря своему уникальному географическому положению и ресурсному потенциалу, 

богатейшим залежам нефти город смог занять достойное положение среди промышленных и 

экономических центров царской России. Достаточно сказать, что в указанный период по 

темпам роста с ним не мог сравниться не один из городов России [4, с.23].  

Однако, предпосылки для такого развития города были еще с древних времен. 

Свидетельством наличия богатейших природных ресурсов на Абшероне могут служить 

mailto:nicat_badalov@mail.ru


Memarlıq                                                                                                                          Elmi əsərlər, N1, 2017 

 

19 
 

древние письменные источники. Первые упоминания о наличии нефти и соли на Абшероне 

были найдены в «Истории Албан» Моисея Каланкатуйского. В арабском источнике 

«Дарбанднаме», относящемся к IX-X векам также имеется упоминание о добыче нефти и 

газа на территории Баку и Абшерона.  

         В XI веке ал-Бируни говоря о Баку называет его источником белой нефти. В ряде 

других арабских источников говорится также о добыче нефти в Баку, Абшероне и островах 

Каспийского моря вблизи Баку (в частности Пираллахи). В качестве мест добычи 

упоминается также селения Сураханы, Балаханы, Романа, Бинагади, Биби-Эйбат и Баилово 

[1, с.93].  

В XIII – XV веках об источниках нефти на Абшероне писали также путешественники из 

Западной Европы (Марко Поло, Журден Каталани де Северак, Иосафат Барбаро, Амроджо 

Кантарини и др.).  

Таким образом, этот этап развития промышленности региона, представленной в 

основном добычей нефти и соли, завершился к началу XIX века. Начиная с этого времени, 

история развития нефтяной промышленности и формирования промышленных зон на 

Абшероне делится на несколько этапов.  

Первый этап начинается с добычи нефти из скважин, пробуренных в 1847 году 

механическим способом в Биби-Эйбатском, а позже в 1871 году в с. Балаханы техническим 

способом была разработана нефтяная скважина, которая давала 700 тон нефти в день. До 

1825 года на Абшеронском полуострове механическим способом нефть добывалась в пяти 

местах: с. Балаханы, Сабунчи, Бинагади, Биби-Эйбат, Шубаны и в малых количествах на о. 

Пираллахи . 

Однако настоящее развитие Баку и превращение его в крупнейший индустриальный 

центр стало возможным благодаря приобретения им статуса губернского города 6 декабря 

1959 года В 1859 году в Баку строится первый нефтеперерабатывающий завод. Есть также 

сведения о строительстве керосиновых заводов в с.Сураханы (1859 г.). В 1860-х годах на 

месте садовых участков вдоль Балаханской дороги в опасной близости к жилым кварталам 

стали хаотично возникать «нафтальные заводы». Выбор территории для промышленных 

предприятий обуславливался близостью сырьевой базы и основных трасс. Это стало началом 

оживления промышленности в г.Баку и Абшероне.  

По мере развития техники и технологии бурения скважин механическим способом, 

открывается ряд новых нефтяных месторождений (Бинагади, остров Пираллахи, Сураханы и 

другие), растет объем добычи нефти, начинается развитие инфраструктуры нефтяной 

промышленности и переработка нефти. В 1871 году впервые на Абшеронском полуострове 

началась промышленная разработка месторождения Балаханы-Сабунчи-Раманы [2] .  

В начале 1870-х рядом с селитебной территорией образовалась бессистемно сформиро-

ванная территория, включающая многочисленные нефтяные заводы. Эти заводы преи-

мущественно сосредоточились вдоль трех параллельных дорог - Балаханская, Сураханская, 

Телефонная (ныне ул.Физули, Д.Алиевой и 28 Мая). Такое близкое соседство с селитебной 

зоной не могло не беспокоить население. С другой стороны данные предприятия стали 
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серьезной преградой для дальнейшего роста города. Проблема была настолько серьезна, что 

несмотря на большие капиталовложения и интересы крупных нефтепромышленников 

губернскими властями было принято прогрессивное для того времени решение о переносе 

147 фотогенных (нефтяных) заводов за пределы селитебной территории. С этой целью в 1876 

году был подготовлен проект планировки «Черного города» в близи селения Кишлы. 

Строить нефтяные заводы за пределами этой территории строго воспрещалось. Так начал 

складываться «нефтяной пояс» Баку. Черный город располагался на расстоянии 2 км от 

жилых кварталов. Чуть позже образовался Бакинский промышленный район, включавший 

«нефтяные села»: Сураханы, Биби-Эйбат, Балаханы, Сабунчи. Здесь, были построены первые 

танкеры для транспортировки нефти (1880-1885 гг.), проложен нефтепровод Баку-Батуми 

(1897-1907 гг.).  

За короткий период Черный город занял около 1/3 проектируемой площади. К этому 

времени здесь насчитывалось 30 кварталов. На плане 1878 года зафиксирована трехчастная 

планировочная структура Баку, состоящая из селитебной зоны - в центре, Баилов с 

адмиралтейством – на юге и промышленно-заводской зоны (Черный город) – на востоке. К 

этому времени территория города составила 250 га (за исключением Баилова и Черного 

города). Именно в этот период было положено начало «Большого Баку» [4, с.49].  

Однако вскоре стало очевидно – территория Черного города не сможет вместить все 

промышленные предприятия города. Постепенно с этой целью стали осваиваться береговая 

полоса, а позже - восточная часть городских земель, образовав к 1878 году район Белового 

города. Таким образом, к началу ХХ века в Баку уже сформировался большой 

промышленный район.  

Наряду с нефтяной промышленностью, стали развиваться и другие отрасли хозяйства. 

Были построены цементный, механические и пивной заводы, электростанции, литейные 

мастерские, текстильная и табачные фабрики, паровые мельницы, располагались заводыпо 

производству серной кислоты, сталелитейные, чугунные заводы. Открыли свои 

представительства торговые фирмы, морские пароходства, крупнейшим среди которых был 

«Кавказ и Меркурий». В конце XIX века в Баку развернулись строительно-архитектурные 

работы, заработали каменные карьеры Абшерона. 

На рубеже XIX – XX веков благодаря развитию нефтяной промышленности наблюдается 

резкое увеличение значимости и численности населения города Баку. С этого периода г.Баку 

по своим экономическим и промышленным возможностям шагнул далеко вперед и до сих 

пор остается лидером среди других городов Азербайджана. Город увеличился 

территориально и по численности населения. Только в период с 1806 по 1881 годы 

территория Баку возросла с 21,5 га до 1300 га. [5, с.48]. 

Второй этап начался в 1920-х годов с работ по восстановлению промышленного и 

сельского хозяйства на Абшероне. Развитие экономики и промышленности диктует 

необходимость районирования территории Абшеронского полуострова с выделением зон 

промышленности и селитьбы. С целью улучшения жизненных условий рабочих поселков 

Забрат, Сураханы, Раманы, Биби-Эйбат, Баилов и др. вблизи нефтепромыслов. Для работы 
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над проектом планировки и застройки Баку и поселков Азнефти в 1924 г. Был приглашен 

А.Иваницкий. Были разработаны проекты для четырех поселков Азнефти – им. Разина 

(Бакиханова), Монтина, Бинагади и Белгородский. По существу А.Иваницким была 

предложена концепция первой схемы районной планировки Абшерона. Согласно этому 

документу рабочие поселки Азнефти располагались к северу и северо-востоку от Баку. В 

настоящее время эти поселки органично вошли в административные границы города. Таким 

образом, природные и исторически сложившиеся условия нефтедобычи определили систем 

расселения на Абшероне с ядром Баку и спутниками – рабочими поселками. Так были 

выделены производственные и селитебные зоны города [5, с.60]. По генеральному плану 

Баку 1927 город структурно делился на две части – западную селитебную и центральную 

промышленную. На севере центральной части были размещены поселки Азнефти. 

В схеме районной планировки Абшеронского полуострова наряду с другими задачами 

ставился вопрос о создании местной индустрии на основе своей сырьевой базы. Специфика 

расселения на Абшероне, связанная с нефтедобычей, заключалась в рассеянном принципе 

расселения. В этот период (1932 г) население Абшерона составляло 700 тысю человек, из 

которых 500 тыс. – население Баку.  

Из трех предложенных вариантов расселения на Абшероне был выбран вариант, где 

предполагалось создание пяти городов-спутников Баку с населением 60-80 тыс. человек 

каждый: Сумгаит, Бильгя, южнее Мардакян, около о.Артем (Пираллахи) и в районе Гоусан 

(на небольшом расстоянии от мест приложения труда). Получил развитие поселок им. 

Разина-Ахмедлы, который располагался вблизи нефтепромыслов и крупных промышленных 

предприятий.  

Таким образом, Баку окончательно приобрел трехчастную планировочную структуру с 

промышленной зоной по середине и жилыми районами с запада и востока. Такая 

планировочная структура была обусловлена историческим развитием города (выносить 

сложившуюся промзону экономически было нецелесообразно) и климатическими условиями 

(преобладающие направления ветра север-юг способствовали удалению вредных отходов 

либо в море, либо на Абшерон, не затрагивая селитебные районы). Трехчастное деление 

города было сохранено во всех последующих генпланах Баку [5, с. 69].  

Назначение и местоположение города Сумгаит – спутника города Баку было определено 

в генеральном плане 1932 г, однако интенсивно застраиваться он стал в послевоенные годы и 

за короткий срок стал индустриальным центром. Город имеет линейную планировочную 

структуру с торцовым размещением селитебной и промышленных зон. В 1940-1950-х годах в 

Сумгаите были построены трубопрокатные и др. заводы. Это стало началом развития здесь 

зоны тяжелой промышленности Азербайджана. 1950-1960-е годы ведущей отраслью 

промышленности остается нефтяная. В Баку интенсивно осваивается Кишлинский промыш-

ленный район (предприятия легкой и пищевой промышленности). ]Значительное число про-

мышленных объектов концентрируется вокруг Московского проспекта – магистрали, 

связывающей город с нефтяными промыслами и городом Сумгаит. 

С этого периода строительство промышленных сооружений стало осуществляться по 
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типовым проектам. Для сокращения размеров участков применялась блокировка отдельных 

цехов, кооперирование смежно размещенных предприятий и т.д. В Баку были также 

возведен завод крупнопанельного домостроения, что способствовало индустриализации 

строительства. 

Генеральные планы города Баку последующих редакций, разработанные в 1952-1954 гг., 

а также последний генплан разработки 1975-1976 гг., откорректированный в 1986 году 

базировались на генпланах 1930-х годов. В основу показателей градообразующей базы были 

положены разработанные соответствующими органами «Программа интенсификации 

промышленности г.Баку на 1986-1990 гг», «План экономического и социального развития 

г.Баку на 1986-1990 гг» и материалы «Схемы развития и размещения производительных сил 

Азербайджанской ССР на период до 2005 года», разработанный научно-исследовательским 

институтом Экономики Госплана Азербайджанской республики. 

Согласно генеральному плану Баку 1986 года расселение на Абшеронском полуострове 

основано на дальнейшем территориальном развитии Баку в пределах нефтепромыслового 

кольца и интенсивном развитии периферийных городов и поселков Абшерона. Создается 

новый промышленный город Дюбенди (190 тыс. чел.), развивается промышленный город 

Сумгаит (400 тыс. чел.), а также существующие населенные пункты пригородной зоны: 

Алят, Хырдалан, Забрат, Говсан, Тюркян и др., а также города-курорты, особенно Мардакян. 

В новом генплане Баку предполагается перенесение части промышленных предприятий 

из центральной части и сохранение ее только в северной части центрального района. Вынос 

промышленности должен был способствовать очистке акватории Бакинской бухты [3, с. 

146]. 

Баку в этот период становится одним из крупнейших, значимых промышленных центров 

бывшего Союза. Наряду с нефтедобычей, нефтепереработкой и нефтяным машинострое-

нием, интенсивно развиваются электроника, приборостроение, легкая и пищевая 

промышленность. За относительно короткий период времени в Баку были построены 

Бакинский завод бытовых кондиционеров, Бакинский приборостроительный завод и завод 

ЭВМ, завод шампанских вин, завод глубоководных оснований и другие предприятия. 

Третий этап характеризуется распадом СССР в начале 90-х годов XX столетия, 

развалом экономики Азербайджанской Республики в связи с разрывом установившихся в 

течение длительного времени экономических отношений в бывшем Советском Союзе, а 

также тяжелым финансовым положения. В нефтяной отрасли простаивала значительная 

часть эксплуатационного фонда скважин. Не на полную мощность работали заводы 

нефтяного машиностроения, которые ранее обеспечивали 70% потребности в нефтяном 

оборудовании Советского Союза. Глубокий кризис затронул практически все отрасли 

промышленности, восстановление которых требовало больших капитальных вложений. 

Началом четвертого этапа стало подписание в сентябре 1994 года большого нефтяного 

контракта, именуемого также "Контрактом века". Это позволило приступить к реализации 

задач, связанных с развитием экономики Азербайджана и городского хозяйства Баку и 

Абшерона. Однако, к данному периоду большинство промышленных предприятий Баку и 
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Сумгаита, а также других поселений Абшерона не функционировало, либо было 

демонтировано. На повестку дня стал вопрос о регенерации промышленных зон Баку с 

целью реабилитации этих земель под городские нужды, что является очень необходимой и 

важной задачей с учетом дефицита земель на Абшеронском полуострове. 

 Выводы. Подведя итоги краткому анализу истории архитектурно-планировочного 

развития промышленных территорий Баку и Абшерона мы пришли к нижеследующим 

выводам:  

- Начиная с XIX века развитие Баку тесно было связано с нефтяной промышленностью. 

Оно началась в 70-х годах XIX века после некоторых важных событий, способствующих 

развитию нефтяной индустрии на Абшероне, а именно 

 1) бурение нефтяной скважины механическим путем в Балаханском нефтяном 

месторождении в северной части Баку; 2)- издания закона от 17 февраля 1872 года об отмене 

откупной системы в нефтяной отрасли; 3) начало освоения крупных месторождений нефти 

(500 миллионов тонн) в 1873 году, расположенном на территории села Рамана, Сабунчи, 

Балаханы и Биби-Эйбат. 

- Природные и исторически сложившиеся условия нефтедобычи определили рассеянную 

систему расселения на Абшероне с ядром Баку и спутниками – рабочими поселками и 

способствовали выделению здесь производственных и селитебных зон и формированию 

трехчастной планировочной структуры с промышленной зоной по середине и жилыми 

районами с запада и востока. 

- Распад СССР в начале 90-х годов XX столетия, развал экономики Азербайджанской 

Республики и значительная амортизация части промышленных объектов, создала 

предпосылки для процесса реновации старых промышленных зон Баку и Абшерона и 

улучшения экологической обстановки на Абшероне. 
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РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА 

Джафарова Н.Э. 

 

RESTORATION CONCEPT OF LANDSCAPE ART OF MONUMENTS 

Jafarova N.E. 

 

Abstract. Preservation of the monuments of landscape art is especially important at the present 

stage because they are not only a natural environment for the historical architectural monuments. 

But are testimony of the deep ruts of Azerbaijani culture. Restoration and reconstruction of the 

monuments of landscape art are connected to specific difficulties because they are constantly 

changing. Botanical garden in Baku is one of the interesting monuments of landscape art. There is a 

big necessity in its restoration and reconstruction. The general questions of the monuments of 

landscape art restoration, as well as the problems of preservation of botanical garden in Baku are 

under investigation in the given article 

Keywords: monument, concept of landscape art, restoration, conservation , landscape 

 

 Садово-парковоe искусство имеет давнюю историю. Появление садов является 

признаком цивилизации, окультурования природной среды. Оно относится к синтетическим 

видам искусств, оперируются с неодушевленными вещами и живыми существами- 

растениями. 

Сам парк проходит этапы развития: становления, расцвета и смерти. На вид парка 

влияют природные условия, изменение мод, наличие ухода, социальные катастрофы. 

Растения имеют свой период существования. Если уход за парком происходит на 

протяжение веков, мертвые деревья заменяют аналогами. 

Парки, озеленения являлись неотъемлемой частью памятников архитектуры. Таким 

образом парки явились частью архитектуры, становясь памятниками садово-паркового 

искусства, включающими в состав растения, особенности ландшафта( холмы, долины, 

водоемы, камни, скалы, пейзажные перспективы), архитектурные сооружения, скульптуры, 

цветники и т.д. 

 Главными объектами садово-паркового искусства являются памятники. В свою очередь 

уход за памятниками очень важен. Со временем также памятники нуждаются в реставрации. 

Реставрация- это процесс восстановления поврежденных частей памятника или же любого 

другого объекта. Слово «Реставрация» также заменяют словом «восстановление». Но также 

применяют способ консервации. Он применяется в смысле сохранения, поддержания 

композиции парка без внесения каких-либо изменений в планировку. Проекты реставрации 

исторических объектов ландшафтной архитектуры необходимо разрабатывать комплексно, 

то есть с ландшафтной, архитектурной, инженерной точки зрения [2]. 

Приступая к работе реставрации исторического объекта, памятника, прежде всего надо 

понять его назначение и использования, а потом перейти к пред-проектным работам, 

состоящим из обследования объекта и сравнения результатов обследования и собранного 
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материала. Реставрация памятников включает в себя не только сам памятник, но и комплекс 

мероприятий, охватывающих рельеф, растительность и планировку, а также гидротехни-

ческие и инженерные сооружения, малые архитектурные формы [5]. 

Проекты реставрации объектов следует обсуждать эскиз, а не законченную работу, когда 

практически уже изменить его нельзя. Восстанавливаемые объекты различны по 

художественной ценности, сохранности, назначению исторических материалов и многими 

другими признаками. Окончание реставрации произведений садово-паркового и 

ландшафтного искусства означает лишь начало длительного и серьезного реставрационного 

процесса, заключающегося в уходе, формировании, эксплуатации. В отличие от других 

объектов культурного наследия, парки состоят из живых растительных элементов, которые 

растут, страдают от засухи, бесконечных дождей, мороза или варварства людей, болеют, 

размножаются, стареют и умирают. Поэтому для парка так важен постоянный, 

профессиональный уход. В этой сфере тоже множество проблем – система тендеров по 

уходам, отсутствие профессионалов, средств, специализированных регламентов и различные 

способы по уходу за парками – объектами культурногo. 

История создания и развитие садов, парков ландшафтного искусства в Азербайджане 

насчитывает многие века. До наших дней благодаря археологам обнаружились интересные 

материалы о садах и парках древнего Азербайджана, свидетельствующие о том, что развитие 

садов и парков началось издревле. Многолетние исследования архитекторов Азербайджана 

позволили сделать вывод о том, что сады и парки олицетворали этические и эстетические 

концепции своего времени, а также отношение человека к окружающей среде. 

Со временем сады и парки становились предметами природы и садово-паркового 

искусства. В парках, садах региона проявляются культурные традиции Азербайджана и его 

эстетические качества [4]. 

Одним из ярких объектов ландшафтной архитектуры Азербайджана является 

Ботанический сад, расположенный на западе Баку. Был создан как научный комплекс при 

Институте Ботаники Национальной Академии Наук Азербайджанской ССР. В июле 1934 

года на специально отведенной территории в нагорной части г.Баку был заложен фундамент 

Института Ботаники и Ботанического сада . В 1935-1938-гг. здесь было начато строительство 

здания Института, оранжерей, теплиц, жилых помещений для работников сада, мастерских, 

хозяйственных строений. С момента создания в 1936 г. Ботанический сад являлся отделом 

Института ботаники вплоть до выделения его в самостоятельную организацию в 2000 г. В 

1937-1940 гг. в связи с использованием отведенной территории для добычи нефти площадь 

сада ограничивалась 16 га. Строительство в 1960 году Джейранбатанского водохранилища и 

обеспечение поливной водой способствовало значительному расширению Ботанического 

сада. В этот период к имеющимся 16 гектарам сада был присоединен участок в 25 гектаров, 

что привело к увеличению территории до 41 га . 

Сегодня Центральный Ботанический Сад получил широкое признание и превратился в 

самостоятельный научно-исследовательский центр. Результаты научно-исследовательских 

работ нашли свое отражение в научных трудах и опубликованы в республиканских и 



Memarlıq                                                                                                                          Elmi əsərlər, N1, 2017 

 

26 
 

зарубежных изданиях. С 2006 года Центральный Ботанический сад является членом 

Международного общества Ботанических садов. За истекший период в саду с целью 

сохранения биоразнообразия были интродуцированы более тысяч деревьев, кустарников, 

цветочных, лекарственных и других технических видов, форм и сортов растений [3]. 

 

a)  б)  в)   

 

Рис.1. а) Генплан. Ботанического сада в Баку б) Фрагмент аллея в) Фрагмент входной части 

здания 

 

Сохранение памятников садово-паркового искусства на современном этапе, они не 

только являются естественным окружением архитектурных памятников, но и характеризуют 

глубокие корни азербайджанской культуры. Реставрация и реконструкция памятников 

садово-паркового искусства сопряжена со специфическими трудностями, поскольку мы 

имеем дело с постоянно меняющимся материалом. Исследуя исторически определенные и 

эволюционирующие представления о садах и парках Азербайджана, что не существует 

какого-то одного, всегда и повсюду неизменного типа азербайджанского сада или парка. Их 

внешний образ и содержание, структура и материал всегда конкретны, своеобразны и 

меняются не только в исторические периоды, но в зависимости от конкретных природно-

климатических зон Азербайджана, от народных традиций, сложившихся в том или ином 

районе, от вкусов и пристрастей владельцев усадеб, таланта садоводов и архитекторов, опыта 

агрономов и мастеров [1]. 

Садово-парковоe искусство Азербайджана не развивалось изолированно, напротив, оно 

находилось в русле восточных традиций, а последнее столетие- общеевропейских тенденций, 

четко реагируя на изменяющиеся запросы времени. Облик садов и парков, безусловно, за эти 

периоды своего формирования неоднократно менялся. Изменилось и само содержание садов 

и парков, оказывая непосредственное воздействие на другие функциональные элементы 

садово-парковых структур и окружающих их пространств. В региональных условиях 

Азербайджана, процесс формирования садово-паркового искусства протекал весьма сложно. 

Изучение всех многообразных ветвей садово-паркового искусства Азербайджана 

приобретает сейчас особое значение. Как никогда стали актуальными задачами сохранения 
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нашего культурного наследия. Многие исторически возникшие сады и парки, которые 

составляли органическую часть этого наследия, уже исчезли или быстро разрушаются на 

наших глазах. Возникает острая необходимость реконструкции и реставрации некоторых 

садово- парковых композиций, бережнего отношения к памятникам ландшафтной 

архитектуры, немедленной приостановке процесса их разрушения. 

Одним из интересных памятников садово-паркового искусства Баку является 

ботанический сад, который на сегодняшнем этапе остро нуждается в реставрации и 

реконструкции. В статье рассматриваются общие вопросы реставрации памятников садово-

паркового искусства, а также сохранения ботанического сада в Баку. Садово-парковое 

искусство - динамичная область деятельности, направленная на создание гармоничного 

окружения для человеческой жизни. В парках и садах многих городов региона проявляется 

культурная традиция азербайджанского народа, направленная на создание 

высокохудожественных, эстетически качественных и, одновременно здоровых во всех 

отношениях, городских пространств. Поэтому садово-парковые комплексы включают в себя 

разномасштабные элементы- от огромных территорий национальных парков до небольших 

городских зеленых скверов [1].  
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Abstract. Residential, public and religious buildings built at the beginning of the 19th century 

and early 20th centuries are distinguished by its unique architectural appearance. Bas-relief exterior 

styles, different directions, creating images of go relief and architectural monuments many of the 
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decorative elements and signs of unusual characters successfully completed. The analysis of the 

image of the city buildings shows architecture, the decorative elements of the quality of the local 

stone - was closely associated with the effective use of limestone. Monumental and decorative art of 

stone carving developed. The masonry of limestone and brick buildings were raised with the system 

that has been applied to this type of masonry in construction of the middle ages. The rhythmic 

dynamism to the development of decorative exteriors division, as well as emphasizing the dome of 

the central part of the tall facade in some cases were applied. The application of portals, fronts, 

columns, gates, zones, ledges, arches, balconies, loci, bay windows and other means of 

expressiveness in addition to the use of facades emphasized their plasticity. 

Keywords: building composition, decorative element, arch, portal, bay window 

 

Человечество на всех стадиях формирования и развития, выбирая короткий путь для 

выражения своего настроения, быта, вероисповедания и т.д. использовало геометрические 

фигуры и рисунки различного характера и содержания. Впоследствии творческий человек, 

собирая и используя эти богатейшие материалы, создавал интересные и сложнейшие формы, 

которые являлись основой декоративных элементов и были неотделимой частью 

архитектурной композиции. Корни формирования и развития форм декоративных элементов 

уходят в далекую историю и раскрываются в наскальных рисунках, а также в самых 

простейших составляющих орнаментов древних дворцов. 

Средневековый период это важный этап в развитии декоративного искусства 

Азербайджана, который в целом оказал влияние на развитие художественных форм 

орнаментального искусства. В период укрепления исламской религии запрещались 

изображения головы и лица человека, а также создание скульптур отдельных людей. Это 

повлияло и на камнерезное искусство Апшеронского региона, благодаря чему орнаменту 

стало уделяться больше внимания. Камень обрабатывался в различных формах, 

совершенствовался, вытесняя изобразительные сюжеты с изображением людей [1]. 

Композиции каменных рельефов имеют самые различные сочетания изображений в 

разных сюжетных решениях. Декоративное оформление этих рельефов отличаются 

оригинальностью решений художественно-композиционных задач, своеобразием и 

необыкновенной четкостью форм орнамента. В каждом регионе Азербайджана, в 

зависимости от природных и географических факторов местности, от степени развития 

социального и культурного уровня, наследия и религии по-разному формировались основы 

архитектурной пластики фасадов.  

Архитектурно-художественная выразительность декора экстерьера обогащалась и 

развивалась поэтапно: вначале применялись рисунки различных фигур, далее внедрялись 

растительные, морфологические геометрические формы и т.д., а впоследствии, с переходом к 

трехмерным объемным элементам декора, появлялись барельефы, горельефы и скульптуры. 

Жилые, общественные и культовые здания, построенные в XIX и начале ХХ веков в Баку, 

отличаются своеобразным архитектурным обликом, сосредотачивающим в себе различные 

стилистические направления. Как было сказано выше, здесь, начиная с истоков 
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азербайджанского зодчества, были широко использованы традиции отдельных региональных 

архитектурных школ, архитектурные особенности исламских и тюркоязычных стран, а также 

применены приемы композиции классической ордерной системы и европейские стили[3].  

По своему образу возведенные здания в период XIX начала XX веков являются важными 

элементами архитектуры городской застройки Баку и частью исторического наследия и 

оцениваются как памятники архитектуры. 

Анализ архитектурного облика построек данного периода показывает, что худо-

жественно-эстетическое качество декоративных элементов, использованных в экстерьерах 

зданий, было тесно связано с умелым использованием материалов в основном местного 

камня известняка. Резьба по камню развивалась в тесной связи с развитием прикладного и 

монументально-декоративного искусства. Орнаментальные мотивы и изобразительные 

сюжеты, применяемые в декоре разных зданий, оказывали значительное воздействие как на 

технику обработки резьбы по камню, так и на стиль орнамента каменных архитектурных 

деталей различных архитектурных направлений г.Баку. Широкими приемами техники 

резьбы по камню создавались высокие и низкие рельефы, так называемые барельефы, 

горельефы, скульптурные элементы. [2]. 

 

   
 

1900-1904гг.,гражд.инж. 

И.В.Гославский(Бакинская 

городская дума) 

 

1911-1912 гг. гражд. инж. 

И.К.Плошко (Дворец 

Муртуза Мухтарова) 

 

1901 г., гражд.инж. Л.Н.Кальгин 

(Тифлиский банк) 

 

Возводились также здания с комбинированной кладкой камень известняк и жженый 

кирпич, который применялся еще в строительстве сооружений средних веков. Такое 

сочетание белого тесанного камня с кирпичом красного и желтого цвета давало 

дополнительную художественную выразительность зданиям. Кроме того, применение 

кирпича так же облегчало технологию возведения элементов, составляющих конструкции - 

арок, сводов, куполов и других криволинейных поверхностей. Со временем применялись 

чугунные, стальные и другие металлические конструкции. В начале ХХ века внедрялись 

железобетонные конструкции, стекло, витражи и другие новые материалы и конструкции. 

Это дало возможность появлению новых несущих конструкций большепролетных 
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перекрытий, куполов, сводов, арок и порталов, обогащающих и придающих дополнительную 

выразительность архитектурной композиции зданий[4]. 

Особую строгость, широко используемым орнаментам в горизонтальных композициях, 

состоящих из переплетающихся волнистых стеблей с круглыми стилизированными листьями 

и головками, придавали симметричность и правильность переплетения линий. Часто 

применяемый эпиграфический орнамент, на экстерьерах зданий, включает в себя различного 

рода каллиграфические надписи, изображения, символы, использующие графические 

возможности букв арабского алфавита. Эти надписи в основном отмечаются на поверхностях 

фризов, а также в фигурных, круглых и квадратных розетках поверхностей экстерьеров. В 

декоративной обработке фасадов применялось ритмическое членение поверхностей, 

придающее динамичность экстерьеру, а также подчеркивающее нужные части и более 

высокую центральную часть фасада.  

Ниже приводятся основные декоративные элементы, подчеркивающие выразительность 

архитектурной композиции экстерьеров зданий. 

Экстерьеры, многоэтажных зданий с насыщенной и помпезной архитектурой 

обогащались дополнительными средствами, такими как различные формы арок и сводов, 

портики, колонны, пилястры, символики, знаки и другие элементы. Различные декоры, 

изображающие сюжеты и композиции, связанные с животным миром, растительными, 

геометрическими орнаментами и арабскими надписями. Эта орнаментура умело сочеталась, 

дополнялась и обогащалась различными символами и знаками. Эпиграфические орнаменты, 

включающие в себя различного рода каллиграфические надписи на фризах, а также круглых 

квадратных и других фигурных розетках, отличались своеобразием, масштабностью и 

четкостью исполнения. Колонны с многообразными формами на плане создавали 

определенную рельефность всей поверхности экстерьера. Архитектурная композиция купола 

и декоративное оформление его форм связана с функциональными и конструктивными 

требованиями, предъявляемыми к зданию. Обычно возводились купола в форме полушара, 

стрельчатые и конические, которые на плане имели круглые, шести и восьмигранные 

формы.Порталы являются одним из широко применяемых доминирующих архитектурных 

средств, подчеркивающих композиционный облик зданий. Своей декоративной композицией 

они применялись как выступающие от поверхности фасада, обрамляющие входную часть 

здания и на одной поверхности с фасадом. Неотделимой частью портала являются арки, 

которые весьма широко применялись как важный архитектурный элемент в азербайджанской 

национальной архитектуре. Своеобразным архитектурным образом, применяемым в 

различных стилях, являлись стрельчатые, полуциркульные, подковообразные и лукооб-

разные арки, состоящие из достаточно сложного профиля, огибающие дверные и оконные 

проемы, а также входную портальную часть зданий. Цокольная часть экстерьера придавала 

жесткость, несущеспособность, визуальную устойчивость и монолитность зданиям. 

Характер кладки, а иногда материал облицовки цокольной части отличался от отделочного 

материала поверхности всего экстерьера. для перекрытия оконных и дверных проемов. 

Архитектурное оформление и форма окон исходили из задуманного стиля всего 
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здания.Огромное место в пластическом формообразовании фасадов играют балконы, эркеры 

и лоджии, которые по своей архитектурной композиции раскрывают и подчеркивают 

объемность и динамичность фасада [5]. Художественная выразительность и декоративная 

композиция летних помещений обогащались: колоннами, карнизами, кронштейнами, арками, 

различными ограждениями и другими архитектурными элементами и деталями, которые 

умело гармонировали с общей площадью всего фасада. Наряду с открытыми балконами 

применялись лоджии – эйваны, являющиеся летним помещением квартиры. Введение 

эркеров на все этажи или предусмотрение их в скошенных углах зданий подчеркивало 

пластичное решение всего фасада.Являясь важными архитектурными элементами зданий 

балконы, эркера и лоджии иногда устанавливались на колоннах, полуколоннах, пилястрах 

или на кронштейнах, которые придавали им определенную завершенность и 

монументальность.  

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что историческое и социально-

экономическое развитие Баку XIX начала XX веков послужило основой бурного 

строительства зданий с необыкновенной архитектурно-художественной композицией. 

Архитектурные элементы декора экстерьеров с неповторимой красотой и нежностью, 

использованные из богатого арсенала азербайджанского и мирового зодчества были умело 

применены в архитектурной композиции жилых, общественных и культовых зданий. 

Ключевые слова: композиция здания, декоративный элемент, арка, портал, эркер 
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LAYİHƏ TƏCRÜBƏSİNDƏ HƏCM-FƏZA KOMPOZİSİYASININ HƏLLİ MƏSƏLƏLƏRİ  

Əliyev C.G. 

 

THE QUESTIONS OF VOLUME-SPATIAL COMPOSITION IN THE PROJECT AND IN 

NATURE 

Aliyev J. G. 

 

Abstract. Experience shows that the entire creative process of the work of the architect aims 

eventually to create a durable, comfortable and beautiful buildings, fully satisfying the needs of 

man. To achieve this, the architect must not only create beautiful designs on paper, but also to 

predict the actual results of the design. In particular, he must know in advance what the artistic 

result will be achieved after the construction of the building and whether it will meet its original 

intent. This kind of work requires an architect with great experience, theoretical knowledge and 

practical skills. The issue of non-compliance of the project design and final artistic results in their 

practical solution appears to be more complicated than it seems at first glance. 

Keywords: Creative process, experience, general view, planning, project, author, design. 

 

Аннотация. Весь творческий процесс работы архитектора направлен в конечном счете 

на создание прочных, удобных и красивых сооружений, всесторонне удовлетворяющих 

потребности человека. Для достижения этой цели архитектор должен не только создавать 

красивые проекты на бумаге, но и предвидеть реальные результаты проектирования. В 

частности, он должен знать заранее, какой художественный результат будет достигнут после 

возведения здания и будет ли он соответствовать его первоначальному замыслу. Такая 

работа требует от архитектора известного опыта, теоретических знаний и практических 

навыков. При внимательном рассмотрении вопрос о несоответствии проектного замысла 

конечному художественному результату в своем практическом решении оказывается более 

сложным, чем кажется на первый взгляд.  

Ключевые слова: творческий процесс, опыт, общий вид, планировочная, проект, автор, 

конструкция. 

 

Bütün zamanlarda layihədə və naturada həcm-fəza kompozisiyasının həlli məsələləri layihə 

işinin vacib amili kimi memarlar qarşısında dururdu.  

Memarın işinin bütün yaradıcılıq prosesi son nəticədə insanın tələbatlarını hərtərəfli ödəyən 

möhkəm, rahat və gözəl tikililərin yaradılmasına yönəldilib. Bu məqsədə nail olmaq üçün memar 

nəinki kağız üzərində gözəl layihələr yaratmalı, həm də layihələndirmənin real məsələlərini 

öncədən görməlidir. Xüsusilə, o, əvvəlcədən bilməlidir ki, bina yüksəldikdən sonra hansı bədii 

nəticə əldə olunacaq və ilkin layihəyə uyğun gələcəkmi ? Belə iş memardan məlum təcrübə, nəzəri 

biliklər və praktik bacarıqlar tələb edir. İlk baxışda fərqli olan, diqqətlə araşdırarkən ilkin layihənin 

(planın) yekun bədii nəticə ilə uyğunsuzluğu məsələsinin həlli daha çətin olur. 
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Fərz edək ki, memar hər hansı bir binanın layihəsini və ya məhəllənin planlaşdırma layihəsini 

tərtib etdi. O, bütün materialları - plan, fasad, kəsikləri vicdanla hazırladı və lazım olan 

hesablamaları apardı. Yekun olaraq memar obyektin ümumi görünüşünü naturada nümayiş 

etdirmək üçün perspektivi düzəltdi. Ekspertiza göstərdi ki, təqdim olunan layihə funksional, 

ekonomik və bədii qaydaların bütün tələblərinə cavab verir. Həqiqətən ərazinin planlaşdırılması 

düşünülmüş və çəkilmiş, ölçülərə görə gözəl, miqyasa uyğun fasad və ən nəhayət, əlverişli nöqteyi-

nəzərdən seçilmiş, effektlə təqdim olunan perspektiva - hər şey müəllifə, ekspertə və seyirçilərə 

görə vacib olan estetik tələblərə cavab verir. Ancaq obyektin tikintisi başa çatarkən, çox şey 

dəyişmişdi. Sahənin dəqiq planlaşdırılması və tikilinin həcm-fəza strukturu qeyri-aydın və qarışıq, 

simmetrik hissələr isə qeyri-simmetrik olmuş. Obyektlər bir-birinin qarşısını əlverişsiz formada 

tutmuş, eyni zamanda da yan həyətlər, bitişik binaların arxa fasadları açılmışdı və s. Binaların 

mütənasibliyi pozulmuşdu. Tikilinin miqyası dəyişmişdir. Karnizlərin çıxıntısı, eyvan və portalların 

yerləşməsi layihə çertyojlarından xeyli fərqlənirdi. 

Memarın görə bilmədiyi bu dəyişiklikləri nə yaratdı ?  

Bu ona görə baş verdi ki, memar layihələndirilmiş binanı real mühitdə tam təsəvvür edə 

bilməmişdi. O, nəzərə almadı ki, kompozisiya seyirçiyə hansı əsas məntəqələrdən görünəcək, hansı 

obyektlər və ya onların hissələri örtülü qalacaq və ya güclü ixtisar olunacaq. O, ortoqonal 

çertyojlarda kompozisiya baxımından daha vacib sayılan detalları sulu boya ilə fərqləndirmiş və çox 

düşünmədən ikinci dərəcəli saydığı hissələri, hansılar ki, naturada birinci plana çıxır, zəif dumanda 

həll etmişdir. Memar nəhayət, işıqların parlaq oyununu və 45o bucaq altında şərti düşən günəş 

şüalarından əmələ gələn kölgələri yaratmışdır. Seyirçilərə real əlçatmaz olan məntəqədə yerləşən, 

şərti seçilmiş nöqtədə tikilmiş perspektiv memara öz vaxtında artıq xərc olmadan asanlıqla aradan 

qaldıra biləcək bir sıra zəruri nöqsanları vaxtında üzə çıxarmağa imkan vermədi. Buna görə də 

şəkildə o qədər mənalı göstərilmiş təsirli rakurslar, mənzərəli döngələr həqiqətdə reallıqdan uzaq 

olan özünü doğrultmayan şəkillər oldular. Belə hallar nadir deyil. 

Memarlıq nəticənin xarakterindən asılı olmayaraq layihədə əks olunmuş fikrin real bədii nəticə 

ilə uyğun gəlməməsi layihə müəllifini narahat etməyə bilməz. Çoxt vaxt bu cür uyğunsuzluq, tikinti 

zamanı layihədən kənara çıxmaq halları ilə yanaşı, fikrin tamlığını pozur, tikilinin estetik 

keyfiyyətini aşağı salır.  

Funksionistlər başa düşmürlər: "Gələcək tikilini naturada özümüzə necə təsəvvür etməliyik ki, 

onun hər hansı bir dəyişikliyə və ya düzəlişə ehtiyacı olmadığını qərara alaq. Memarlıq keyfiyyətini 

onlar kəskin qrafik quruculuqla əvəz etmişlər.  

Memarlıq anlayışı, onun qədim memarlıq ustalarına xas olan konkretliyi və reallığı itirilmişdir. 

Funksionistlər layihə üzərində işləyərkən unudurlar ki, onların layihələndirdikləri bina müəyyən 

mühitdə yerləşəcək, onun quruluşu şəklini dəyişəcək, işıq və kölgənin canlı oyununda xüsusiyyətlər 

əldə edəcək. 

"Kağız"layihələndirməsinin çətinlikləri və çatışmazlıqları onların aradan qaldırılması üçün 

radial ölçülərin tədbiq edilməsini tələb edirdilər. Bir sıra görkəmli memarlar haqlı olaraq yaranmış 

vəziyyətdən çıxış yolunu layihələndirmə prosesinin inşaat təcrübəsinə yaxınlaşmasında görürdü. 

Memarın layihələndirilmiş obyektlərin tikintisində bilavasitə iştirak etməsi inşaatçıların bir sıra 
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səhvlərini və layihənin bəzi çatışmazlıqlarını aradan qaldırmağa imkan verirdi. Buna görə də 

müəllif nəzarəti layihənin düzgün reallaşdırılmasının vacib şərtlərindən biridir. Ancaq inşaat 

prosesində aşkarlanmış kompozisiyanın bütün çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq mümkün deyil. 

Memar öz layihəsindən kənara çıxmaq hüququna malik deyil, belə ki,bu kənara çıxmalar əsasən 

əlavə maddi xərclərlə bağlıdır. 

Buna görə də memar öncədən eksteryer görünüşünü görməyi bacarmalıdır; o, kompozisiyanın 

bütün hissələrini və xüsusiyyətlərini ayırd etməyi və onun real bədii məziyyətlərini nəinki intuitiv 

yolla, elmi əsaslandırılmış üsul və hesablamalarla yoxlamağı bacarmalıdır. Ancaq layihə materialla-

rının bu istiqamətdə düzgün və effektli analiz olunma imkanları hələ yetərincə öyrənilməmişdir. 

Müasir memarların istifadə etdikləri qrafik təsvir üsulları çoxsaylı və müxtəlifdir. Fikirlərin 

qeyd edilməsi üçün istifadə olunan əllə cızılmış eskizlər və obyektlərin ortoqonal layihələri – 

planları, fasadları, kəsikləri bura aiddir. Bununla yanaşı akustik və işıq texnikası məlumatlarının 

qrafik hesablamalarının sxemlərini, hissələrin şablonlarını, perspektiv və aksonometrik təsvirləri və 

s. qeyd etmək olar. Qrafik vasitələr heykəltaraşlıq – təsviri materiallarla – tikililərin modelləri və 

maketləri ilə tamamlanır. Bu vasitələr memara bir sıra mürəkkəb və vacib məsələləri əlverişli həll 

etməyə kömək edirlər. Onları istifadə etməklə layihəçi rahat planlaşdırma yaratmaq, daha effektli 

konstruktiv sistemi seçmək, daha ekonomik qərarları tapmaq, və həmçinin tikiliyə və ya ansambla 

müvafiq mənalı xarici görünüş vermək imkanı əldə edir. Qrafik təsvir ideyanın izah edilməsi və 

qeyd edilməsi vasitəsidir, onun vacib və məsuliyyətli rolu bunda əks olunur. Onlar həm də memar 

və inşaatçı arasında qarşılıqlı əlaqənin elementləridirlər. Dəqiqliklə hazırlanmış layihə çertyojlarda 

qeyd olunmuş fikirlərə tam müvafiq tikintini həyata keçirməyə imkan verir. Layihələndirmə 

prosesində memar qeyd olunmuş təsviri vasitələrin tam bir kompleksindən təsadüfən etmir, belə ki, 

onlardan hər birinin ayrı ayrılıqda konkret təyinatı var. 

Təsviri vasitələrin spessifik rolu və təyinatı üzrə differensasiyası təsadüfən yaranmır. Digər 

təsviri vasitələrdən daha çox ortoqonal çertyoj memara layihələndirilmiş tikilinin qarşılıqlı əlaqəli 

ölçülərinin və formalarının bütün mürəkkəb sistemini istifadə etməyə imkan verir. Çertyojlara 

əsaslanaraq memar konstruktiv, funksional və bədii qərarların real əsaslarını təyin edir. Bununla 

birlikdə, ortoqonal çertyoj şərti təsvirdir, ona görə ki, o həcmli əşyanı düz (səthi) formaya çevirir, 

bunun üçün həmin əşya yenə şərti olaraq hissələrə – planalara, fasadlara, kəsiklərə bölünür. 

Layihələndirmə obyekti ortoqonal çertyojda bu cür parçalanmış görünüşdə təqdim olunur. Buna 

görə çertyoju “oxumaq” üçün memar ayrı ayrı proyeksiyalar arxasında binanı onun həcm fəza 

strukturunun və real ətrafının tam mürəkkəbliyini də görməlidir.  

Layihələndirmə və inşaatçılıq işlərinin aparılması prosesində real ölçülərin, formaların və 

nisbətlərin müəyyən edilməsindən söz edərkən ortoqonal çertyoj əvəz olunmaz vasitə sayılır. 

Burada çertyojun “şərtiliyi” əlbəttə ki, ilk növbədə onun müsbət xassəsi kimi görünür. Məhz bu 

şərtilik memara obyektin ayrı ayrı qarşılıqlı əlaqəli elementlərin üstündə öz işini differensləş-

dirməyə və eyni zamanda onları nisbi qarşılıqlı əlaqədə görməyə imkan verir. 

Amma,bədiinizamlı sualların (məsələlərin) həlli zamanı iş tamam başqa cürdür. Bu halda real 

ölçülər və nisbətlər çertyojda həcmli əşyadan, real binadan real şəraitdən tamamilən fərqli estetik 

təəssürat bağışlaya bilər.  
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Belə, binanın planı çox vaxt bir-birindən ayrılmış müxtəlif formalı və ölçülü yerlərin 

qruplarından ibarət olur.O realdir, belə ki tikiləcək obyektin yerləri məhz bu cür yerləşdiriləcəkdir. 

Bununla belə plan şərtidir, belə ki naturada biz heç vaxt binanın bütün yerlərini eyni zamanda görə 

bilmirik. Hətta bir yerdə olarkən biz ola bilsin ki, yanımızdakı divarın arxasıda nə baş verdiyini 

təxmin edə bilmirik. Binanın strukturunu, onun komparizisiyasını, yerlərinin naturada xassə və 

ölşülərini biz dərhal yox, ardıcıllıqla qəbul edəcəyik. Özbaşına qaydada yox, ciddi müəyyən 

asılılığa əsasən. Aydındır ki, bu halda çertyojun dəqiq strukturu, onun estetik naturaya təsirliyi, 

simmetrikliyi və proporsionallığı mənimsəmə zamanı təqdim olunmuş çertyojdan tamam fərqli 

görünə bilər. Nadir hal deyil ki, fasadın simmetrik kompozisiyasının arxasında, tamam 

gözlənilmədən seyircilərin fasadı nəzərdən keçirərkən, şübhələnmədikləri yerlərin quruluşu və 

hərəkətləri qrafikasının mürəkkəb sistemi gizlənir.  

Planların təsviri rollarının şərtiliyi haqqında deyilmiş hər şey kəsiklərin çertyojlarına da aiddir. 

Tikilinin eninə və uzununa kəsikləri tikilinin konstruktiv sisteminin və daxili fəzanın təşkilinin 

göstərilməsini əvəz olunmaz vasitəsidir. Bununla belə, kəsikdə təqdim olunmuş tikilinin 

hissələrinin və elementlərinin simmetrikliyi və proporsionallığı, tikilini qəbul edərkən o qədər də 

aydın aşkarlana bilməz, beləki, naturada seyirci binanı görür, onun şərti kəsişmələrini yox.  

Bununla yanaşı, memarlıq təcrübəsində elə digər hallarada rast gəlinir ki, məsələn, çertyojda 

əsassız asimmmetrik və ya həddən artıq qəliz görsənən binanın yerinin planlaşdırılması naturada 

rahat, kompozision tam və bədii təsirli olur.  

İdeya ilə kompozisiyanın naturada mənimsənilməsi arasındakı ayrılıq, xüsusən, şəhərsalma 

təcrübəsi sahəsində tez-tez görünür. Və bu təəccüblü deyil, belə ki, ayrı-ayrı tikililərin 

layihələndirilməsi zamanı yaranan gələcək nəticəni özünə məxsus öncədən görmə məsələləri xeyli 

çətinləşir. Şəhərsalma kompleksləri adətən böyük məsafədən, hissə-hissə, hərəkət prosesində və 

baxış nöqtələrinin ardıcıl əvəz olunmasında mənimsənilir. Bu hallarda mənimsəmənin 

xüsusiyyətlərinin hesabatı xüsusən çətinləşir. 

Layihə ilə tikili arasındakı aralıq, əlbəttə ki, həmişə əlverişsiz nəticələrə gətirib çıxartmır. 

Ancaq. layihədən bu cür kənara çıxmaların mümkünlüyü müəllif tərəfindən vaxtında aşkarlan-

malıdır. 

Açar sözlər: yaradıcılıq prosesi, təcrübə, ümumi görünüş, planlaşdırma, layihə, müəllif, 

konstruktiv. 
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QUBA-QUSAR BÖLGƏSİNİN DİNİ MEMARLIĞI 
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RELIGIOUS ARCHITECTURE OF QUBA-QUSAR REGION 

Hasanova J.M. 

 

Abstract. Architectural monuments that left their deep mark on the cultural heritage of 

Azerbaijan are preserved in Quba-Qusar region of Azerbaijan. Historical sites with different 

features belonging to the different historical periods are located in this region. However, they did 

not survive in the same condition to the present days. A large part of them is debris or need 

restoration; it is our duty to extend their life as much as possible and to explain the importance of 

their protection to future generations. for this we should properly assess the significance of this or 

any other monument in Quba-Qusar region, explore their history and architectural features, 

determine the level of protection, as well as offer methods of long-term protection and their usage 

goals . The aim of this study is to achieve exactly this. Classification of the religious buildings in 

the region according to their content; • classification of the main buildings according to the 

architectural composition, constructive scheme and building materials; • designing of restoration 

and reconstruction works of religious buildings; 

Keywords: architectural monuments, mosque, religious school, religious buildings, Quba-

Qusar region 

 

 Azərbaycanın qeyri-adi gözəllikləri ilə insanları heyran edən unikal yaşayış məskənlərindən 

biri olan Quba rayonunun ərazisi Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarından başlayaraq Samur-

Dəvəçi ovalığınadək uzanır. Balbulaq, Qızbənövşə, Qəçrəş, dərinliyi 400-600 metr olan Təngəaltı 

yarğanı, Afurca çayının yaxınlığında hündürlüyü 75-80 metrə çatan əzəmətli Kunxırt şəlaləsi, gur 

suyu gözoxşayan təbii lövhələr yaradan unikal Pirbənövşə şəlaləsi və s. rayonun şəfalı guşələri, 

möcüzələri sırasına daxildir. Belə təbiət möcüzələrindən biri də suyun təsiri ilə qayadan yonulub 

minarə forması almış fiqurdur [1].  

Azərbaycanın Quba-Qusar regionunda Azərbaycan mədəniyyət irsi tarixində kifayət qədər 

dərin iz buraxmış memarlıq abidələri qorunub saxlanır. Burada müxtəlif tarixi dövrlərə aid, fərqli 
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funksiyalar daşıyan tarixi abidələr yerləşir. Lakin onların hamısı eyni səviyyədə dövrümüzə gəlib 

çatmamışdır. Böyük bir qismi dağıntılar şəklindədir və ya yenidən bərpa olunmağa ehtiyac vardır. 

Bizim borcumuz – onların ömrünü mümkün qədər uzatmaq və gələcək nəsillərə onların 

qorunmasının vacibliyini aşılamaqdır. Bunun üçün Quba-Qusar regionundakı bu və ya digər 

abidənin əhəmiyyətini düzgün qiymətləndirməli, onların tarixi və memarlıq özəlliklərini tədqiq 

etməli, onların qorunma səviyyəsini müəyyən etməli, həmçinin, onların uzunmüddətli qorunma 

metodlarını və istifadə məqsədini təklif etməliyik. Bu məqalədə tədqiqatın məqsədi də məhz buna 

nail olmaqdır [2]. 

Bölgədə olan dini tikililərin təsnifatı və onları məzmununa görə sinifləndirmək;  

• Əsas tikililəri memarlıq kompozisiyasına, konstruktiv sxeminə və tikinti materiallarına görə 

sinifləndirmək; 

• Dini tikililərin bərpa və rekonstruksiya işlərinə aid layihələndirilməni aparmaq; 

• Mövcud rayonun memarlıq abidələrinin tarixi inkişaf mərhələlərini müəyyənləşdirmək və 

onun memarlıq üslublarına əsaslanaraq tədqiqat yollarını araşdırmaq;  

• Azərbaycanın Quba- Qusar regionunda yerləşən dini abidələrin inkişaf qanunauy-

ğunluqlarını, onların bu zona üçün memarlıq və konstruktiv baxımdan dayanıqlılıq metodlarını 

göstərmək, dini tikililərin müxtəlif növlərinin analizi və klassifikasiyasını həyata keçirmək ; 

• tədqiq olunan regionun dini tikililərini Azərbaycanın buraya qonşu olan digər 

regionlarındakı analoq abidələrlə müqayisə etmək;  

• tədqiq olunan regionda memarlıq abidələrinin mövcud qorunma səviyyələrinin analizini 

aparmaq, onlar üzərində onların qorunma məqsədləri ilə aparılan tədqiqat işlərinin ardıcıllığını 

müəyyən eymək; 

• onların qorunma tədbirlərini və bərpa metodlarını irəli sürmək . 

Məqalədə fərdi memarlıq abidələrinin qorunması ənənələrinin işlənib hazırlanması əsasında 

memarlıq irsinin ilkin vəziyyətinin kompleks [3] şəkildə öyrənilməsini əhatə edir. Abidələrin 

fiksasiyası, təsnifatı onların müəllifləri və tarixləri ilə birgə işlənib hazırlanıb. Artıq mövcud olan 

elmi ədəbiyyatlar həmçinin aparılmış natur tədqiqatlardan əldə olunmuş materiallar əsasında Quba-

Qusar regionnunun dini tikililəri sinifləndirilmiş və mövcud regiondakı memarlıq abidələrinin ətraf 

regionlardakı analoq abidələrlə müqayisəsi bu abidələrin özünəməxsusuluğunu və orijinallığını 

ortaya çıxarmağa imkan verir. Quba-Qusar regionundakı dini tikililərin müasir şəraitə 

uyğnlaşdırılması aspektləri diqqət mərkəzində saxlanılır. 

 Memarlıq abidələrindən Ağbil türbələri (XVI əsr), Alpan kəndində Subaba türbəsi (XVI əsr), 

Birinci Nügədi kəndində məscid və minarə (XVII-XIX əsrlər), Xınalıq kəndində bürc, Qudyalçay 

üzərindəki Tağlı körpü və s. mühafizə olunur. Avropanın ən uca dağ kəndi sayılan Xınalıq kəndində 

IX əsrə aid Atəşpərəstlər məbədi, Ağbil kəndində XVI əsrə aid türbələr, Quba şəhərində XIX əsrə 

aid Səkinəxanım, Hacı Cəfər və Cümə məscidləri, Gümbəzli hamam vardır. Bundan başqa Rustov 

kəndində "Ələmu" adlı qala və tarixi məscid vardır. Şəhərdə Səkinə xanım məscidi, Cümə məscidi, 

16-cı əsrə aid məqbərə, qədim şərq hamamları kimi tarixi abidələr qorunub saxlanılmışdır. 
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 Quba rayonunun I Nüqədi kəndində yerləşən minarəli məscid magistral boyunca yerləşir və 

rayon strukturunda əhəmiyyətli şəhərsalma mövqeyi tutur Daxili planlaşdırma həlli cəhətdən 

məscid Qusar rayonundaki Gil məscidi ilə ortaq xüsusiyyətlər daşıyır .  

 Planda məscidin zalı mehrab istisna olmaqla, perimetr boyunca ikiyaruslu və kvadrat 

formadadır. Kompozisiyanın kəskin simmetrik mərkəzi ox sistemi həcm-fəza həllini əmələ gətirir. 

Oxa əsasən giriş hissədə mehrab, yanlarda isə ikiyaruslu arkavari qalereya yerləşir. Bu cür rasional 

planlaşdırma həlli məscidin memarlıq-kompozisiya həllini də müəyyən edir. Bu memarlıq abidəsi 

Quba-Qusar regionunun digər abidələrindən memarlıq –planlaşdırma həlli, həmçinin həcm-fəza 

kompozisiya baxımdan mükəmməlliyi ilə seçilir. 

 Abidənin qalereyası dayaqlara dirənən arkalardan ibarətdir. Arkaların əlverişli addımı ibadət 

zalının doqquz metrlik diametrə malik konusvari ağac materiallı günbəzlə tamamlanan daxili 

fəzasının miqyasını da müəyyən etməyə imkan verir.  

 Regionun digər memarlıq abidələrindən fərqli olaraq Nüqədi məscidi yaxşı işıqlandırılıb, 

həmçinin burada arkaların ətrafı ağac oymalarla, divarlar isə yazılarla bəzədilib. İbadət zalının 

memarlıq-planlaşdırma həllində onun əhəmiyyətini daha da artıran mehrab memarlıq və dekorativ 

ornamentlərlə mükəmməl şəkildə bəzədilib. Məscidin ümumi kompozisiyasında ayrıca ucalan 

minarə də böyük rol oynayır. Məscidin divarları çiy kərpicdəndir, qalanlarında isə ağac 

konsruksiyalardan istifadə olunub. Məscidin ölçüləri 21*21 metrdir. Məscid planda 9,30*11,75 m 

ölçülərə malik olmaqla, düzbucaqlı formadadır, hündürlüyü 12 metrdir. İbadət zalının qadınlar üçün 

ayrılmış hissəsi şimal tərəfdədir. Məscidin mehrabı interyerdə cənub divarları tərəfdə yerləşir.  

   Mehrabın hər iki tərəfində pəncərə çərçivələri mövcuddur. Məscidin bütün həcmi boyunca 

rəsmlər vardır. Şüşəbəndin bütün ağac elementləri və qapı çərçivələri dekorativ işlənmişdir. 

Fasadlar ciddi həll olunub. Məscidin həcm-fəza strukturu onun cazibədarlığını əks etdirir. Susay 

kəndindəki məscid kənd meydanının mərkəzində yerləşir və kəndin şəhərsalma dominantıdır. 

 Alpan məscidi - Azərbaycanın Quba rayonunun Alpan kəndində yerləşir. Alpan məscidi 

miladi təqvimlə 1806-cı ildə İbrahim bəyin rəhbərliyi ilə kənd camaatının iştirakı ilə usta Pirqulu 

tərəfindən tikilmişdir. 1814-cü ildən dini ayinlərin icrası üçün istifadəyə verilən kənd məsçidi SSRİ-

nin yarandığı ilk dövrlərə qədər dini məqsədlər üçün istifadə edilmişdir. Amma, sonrakı illərdə 

məlum səbəblərdən kənd məsçidi 70 il ərzində kolxoz və sovxozun taxıl anbarı kimi istifadə 

edilmişdir (tarixi məlumatlar daş kitabəyə istinadən verilmişdir). SSRİ dağıldıqdan sonra kənd 

camaatının öz dini etiqadlarına gizlin sitayiş etmələri artıq tarixdə qaldı və camaatın dini ayinlərin 

icrası üçün anbar kimi istifadə edilən məsçidin yenidən bərpasına ehtiyac duyuldu. 1995-96-cı 

illərdə kənd əhalisinin təkidi ilə məsçidin anbar kimi istifadə edilməsinə son qoyuldu.  

1996-cı ildə həmkənlilərimiz hüquq elmləri doktoru Ələsgər Ələsgərov və şəqsünas Vidad 

Ələsgərov məsçidin təmir edilməsində yaxından iştirak etmiş və kənd camaatının yanında 

olmuşdur.1998-ci ildən etibarən kənd məsçidi Dini İcmanın Qərargahı və ibadət mərkəzi kimi 

fəaliyyət göstərir. 

 2007-ci ildə həmkəndlimiz Fəxri Əmirşah oğlu Aydəmirov məsçidin təmirinə köməklik etmiş, 

məsçid ətrafında hasar tikdirmiş dəstəmazxana inşa etdirmişdir. 

http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
http://az.wikipedia.org/wiki/Quba
http://az.wikipedia.org/wiki/Alpan
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Kənd məsçidi hal-hazırda fəaliyyət göstərsə də bir çox problemlər hələ də həllini tapmamışdır. 

Pəncərələrin dəyişdirilməsinə, döşəmənin bərpasına və istilik sisteminin qurulmasına ehtiyac 

duyulur. 

 Cümə məscidi - Zəngin memarlıq üslubuna malik olan ən qədim məscidlərdən biri olan 

“Cümə” məscidi 1802-ci ildə Qazi Nəsrullah əfəndinin oğlu Qazi İsmayıl əfəndinin maddi yardımı 

ilə tikilmişdir. Binanın tikilisi müəyyən fasilələrlə 10 ilə başa çatdırılmışdır. Bu məscid təkcə 

Qubada deyil, şimal-şərqi Azərbaycanda ən qədim dini mərkəzlərdən biri olmuşdur. Məscid və 

onun nəzdində olan mədrəsə 1924-cü ilədək fəaliyyət göstərmiş, qırmızı imperiya dövründə onun 

fəaliyyəti qadağan edilmişdir (Şək.1,a). 1933-cü ildə mədrəsə, minarəm sonralar isə digər tikililər 

dağıdılmışdır. Azərbaycan müstəqillik yoluna qədəm qoyduqdan sonra məscid yenidən dindarların 

istifadəsinə verilmiş və dini qurum kimi ədliyyə nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qısa müddət 

ərzindən məscidin ətrafına şəbəkəli hasar çəkilmiş, su-konalzasiya xətləri qoşulmuş, dəstəmazxana 

və mədrəsənin tikintisi də başa çatmişdır və digər abadlıq işləri də görülmüşdür. Türkiyənin dini 

işlər idarəsi məscidə minbər bağışlamışdır. Həmin təşkilat qubalı dindarların xahişlərini nəzərə 

alaraq burada hündürlüyü 50 metr olan minarənin tikilişini də öz üzərinə götürmüşdür.Artıq 

minarənin tikilişi başa çatmışdır.  

 

а)  b)  

Şək.1 

 

"Səkinəxanım" məscidi - XIX əsrə aiddir. Məscidi Səkinəxanımın əri Abbasqulu ağa 

Bakıxanovun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün tikdirmişdir. Tikinti 1840-cı illərin sonunda 

başlamış, 1854-cü ildə başa catmışdır. Məscid bir otaqdan ibarətdir. Məscidin binası bişmiş 

kərpicdən inşa olunmuşdur. Məscid dördbucaqlı şəkildə tikilmişdir. Məscidin 9 pəncərəsi, 2 qapısı 

var. Məscidin əsas giriş qapısı şimal tərəfdəndir. Məscidin bayır tərəfdən qapısının üstündə ərəb 

əlifbası ilə yazılmış lövhə var. Məscidin günbəzi xaricdən ağ dəmirlə örtülmüşdür. 

Məscidin günbəzinin üstündə məscidin şərəfi yerləşir. Şərəfə çıxmaq üçün yer məscidin 

içindədir. Məscidin içəri tərəfdən hündürlüyü 20 m-dir. Ümumi hündürlüyü 27 m-dir. Hal-hazırda 

məscidin təmirə ehtiyacı yoxdur. Abidənin həyət hissəsində əlavə yardımçı otaqlar tikilmişdir. Bu 

http://az.wikipedia.org/wiki/Abbasqulu_a%C4%9Fa_Bak%C4%B1xanov
http://az.wikipedia.org/wiki/Abbasqulu_a%C4%9Fa_Bak%C4%B1xanov
http://az.wikipedia.org/wiki/1840
http://az.wikipedia.org/wiki/1854
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otaqlardan mədrəsə, çayçı kimi istifadə olunur. Dindarlar tərəfindən məscid kimi istifadə olunur 

(Şək.1,b).  

 

 

 

Şək.2 

 

 Ərdəbil Məscidi- XIX əsrə aiddir. Məscid bişmiş kərpicdən tikilmişdir. Məscid bir iri otaqdan 

ibarətdir. Məscid dörd üzlü prizma şəklindədir. Məscidin 9 pəncərəsi, 1 qapısı var. Ərdəbil Məscidi 

1967-ci ildə arxiv kimi istifadəyə verilmişdir. 1980-ci ilin iyun ayında elektrik xəttində baş vermiş 

qəza nəticəsində yanmışdır. Nazirliyin qərarına əsasən, rayon ərazisində tədricən bərpa işləri 

görülmüşdür. Ərdəbil məscidi də o vaxtlar az da olsa təmir olunmuşdur. Sonralar din xadimləri 

tərəfindən, köməkçi otaqlar, dəstamaz almaq üçün ayrıca yer, dörd bir yana barı çəkilmişdir (Şək.2). 

Hal-hazirda Ərdəbil məscidi dini məqsədlə istifadə olunur. Heç bir təmirə ehtiyacı yoxdur.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

(1950-60 Г.Г) 

Исаева И.C. 

 

DEVELOPING ISSUES OF THE TYPOLOGY OF PUBLIC BUILDINGS IN THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN THE POST-WAR YEARS (1950-60) 

Isayeva I.S. 

 

Abstract. With the increase in the volume and pace of construction in the cities of Azerbaijan, 

a vital need arose for the transition to industrial construction, for working out the scientific bases of 

construction and for the creation of normative documents and standards of the republic. In Baku, as 

the capital of the republic of Azerbaijan, mass construction of public buildings began as in other 

large cities. The scale of construction insistently demanded a revision of established multi-level 

programs for the purpose of unification, economy, rigid Typification of mass types of public 

buildings, especially schools, children's institutions, hospitals, canteens, workers' clubs and palaces 

of culture, mass sports facilities. it was necessary to reconsider the spontaneously evolving 

composition of premises, eliminate the underestimation of the economy of design and construction 

of the excesses of the functional planning solutions, which sharply reduced the volume of 

construction of mass public buildings in comparison with residential construction. 

Keywords: buildings, normative, planning, construction, typology, composition 

 

 В период развития пятилеток в Азербайджане в послевоенный период, в 1950-60 годы 

республика перешла к планомерной реконструкции всего народного хозяйства на базе 

индустриализации. В большом масштабе создавались крупные промышленные центры как в 

СССР в целом, так и в Азербайджанской Республике. Активно развивались крупные 

промышленные города Азербайджана, такие как Гянджа, Сумгаит, Мингечаур, Ширван (в 

тот период Али-байрамлы) и др. 

Были подведены первые итоги строительства и развития архитектуры довоенного 

периода. Перед архитекторами республики ставились новые большие задачи, вытекающие из 

новых условий. 

К началу развернутого массового строительства возникла острая необходимость ухода 

от бумажного проектирования, от не имеющих под собой материальной и социальной базы 

проектных фантазий. Требовалось создания научно обоснованных нормативов, отвечающих 

особенностям природно-климатических условий Азербайджана, развитию его экономики и 

промышленности, решительной борьбы с излишествами, перехода к типовому 

проектированию различных видов жилых и общественных зданий. 

Если довоенный период определил целый ряд новых типов зданий, начерно создал их 

номенклатуру, наметил состав помещений и ориентировочные нормативы, то период 50-60 

г.г. требовал максимальной экономии, рациональных, конструктивных и функциональных 
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решений, отказа об субъективности в творчестве архитекторов и проектировщиков в пользу 

выявления объективных исходных данных для проектирования. 

С увеличением объема и темпов строительства в городах Азербайджана появилась 

жизненная необходимость перехода к индустриальному строительству, к отработке научных 

основ строительства и созданию нормативных документов и стандартов республики. 

В Азербайджане, как в городе Баку, столице республики, так и в крупных городах 

началось массовое строительство общественных зданий. 

Размах строительства настойчиво требовал пересмотра установившихся разновеликих 

программ с целью унификации, экономичности, жесткой типизации массовых типов 

общественных зданий, и в первую очередь школ, детских учреждений, больниц, столовых, 

рабочих клубов и дворцов культуры, массовых спортивных сооружений. Необходимо было 

пересмотреть стихийно развивающийся состав помещений, ликвидировать недооценку 

экономики проектирования и строительства, излишества в функционально-планировочных 

решениях, резко уменьшавших объемы строительства массовых общественных зданий по 

сравнению с жилым строительством.[1] 

К началу 50-х годов ХХ века в архитектурной науке сложилось два теоретических 

направления. Одно признавало в архитектуре первичным художественное начало. Это 

направление приводило к ограничению анализа сооружений только художественно-

эстетическими категориями, способствовало отрыву науки от практических задач 

восстановительного строительства, от назревших задач в области типизации и 

индустриализации строительства. Оно приводило к дорогостоящей репрезентативности, 

неудобству в планировке помещений, снижению объемов и темпов строительства. 

Второе направление, принимало первичным материальное начало и развивало 

всестороннее понимание архитектуры, ее социально-экономические, производственно-

функциональные и художественно-эстетические стороны. Это направление считало 

основной задачей науки всестороннюю научную разработку основ типологии, повышение 

уровня типизации массового строительства, создание удобств для населения при снижении 

стоимости строительства. Оно выдвигало задачи создания простой, рациональной, 

индустриальной, экономичной и высокохудожественной архитектуры. 

Украшательские тенденции в архитектуре, основанные на использовании архаических 

форм и композиционных приемов, получили большое распространение в проектно-

строительной практике, особенно в послевоенной период. Связанные с этим излишества 

наносили экономический ущерб в период развития промышленности и всему хозяйству 

страны. Ложноклассическая, реставраторская архитектура была чуждой эстетическим 

идеалам социалистического общества в тот период являлась тормозом внедрения 

индустриальных методом строительства. 

Противоречия между потребностями практического строительства и архитектурно-

строительной наукой к 1954 г. Настолько обострились, что ЦК КПСС принял решение о 

созыве в ноябре 1954 г. Второго всесоюзного совещания строителей в г. Москве в котором 

активное участие принял и специалисты Азербайджана. 
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С критическим анализом состояния архитектуры и предложениями по изменению ее 

направленности на совещании выступили многие ведущие архитекторы СССР.[3] 

Обращение, принятое Московским совещанием, призвало архитекторов перестроить 

свое творчество, усилить научно-исследовательскую работу в строительстве, обеспечить 

широкое внедрение достижений науки в практику строительства, приблизить тематику 

научных исследований к нуждам и задачам строительного производства, всемерно развивать 

творческое содружество ученых и строителей. 

На совещании были подведены итоги практического строительства, подвергнуты 

критике серьезные недостатки в архитектуре и намеченные пути дальнейшего ее развития. 

Все это явилось началом нового этапа в развитии архитектурной науки. Все эти решения 

явились также руководящими и для азербайджанских архитекторов. 

Огромное значение поворота в области архитектурно-строительного дела, проис-

шедшего в 1945-1955 гг., заключается в том, что руководством страны была подчеркнута 

государственная роль советской архитектуры как одно из важнейших условий материальной 

жизни общества. Произошла коренная перестройка архитектурно-строительного дела под 

влиянием принятых в это время следующих важнейших постановлений: « О развитии 

производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства» (19 

августа 1954 г.) «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и 

снижению стоимости строительства» (23 августа 1955 г.), «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве» ( 4 сентября 1955 г.). В последнем были подвергнуты 

резкой критике состояние проектирования, крупные недостатки и извращения в архитектуре, 

заключающиеся в развитии формализма, внешних сторон архитектуры, архаизме, 

излишествах и недооценки экономики, технической и функциональной целесообразности. 

Появилась необходимость укрепления более тесного сотрудничества между 

архитекторами, проектировщиками и производственниками – строителями. Постановление 

поднимало архитекторов на решение задач, связанных с индустриализацией и экономикой 

строительства.  

Приступая к разработке научных основ индустриализации общественных зданий, прежде 

всего необходимо было решить вопросы унификации параметров, выбора генерального 

строительства. 

С 1 января 1955 г. начал действовать утверждённый Госстроем СССР свод норм (СНиП). 

Однако первые СНиП включали очень ограниченное количество видов общественных 

зданий, содержали классификацию зданий только по долговечности и, самое главное, 

устанавливали модульную систему строительства на основе мелкого модуля-10 см. Это 

затрудняло организацию индустриального строительства, приводило к огромному 

количеству типоразмеров изделий.[2] 

Нигде, как в общественных зданиях, недостаток в крупном модуле не сказывался так 

остро ввиду многообразия их функциональной структуры. Если жилая квартира имеет 

единую мелкоячеистую структуру, образующуюся из одной или двух – трех жилых комнат и 

небольших подсобных помещений, то почти каждая группа общественных зданий имеет 
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свои структурные отличия, которые изменяются от мелкоячеистой (больничные палаты, 

комнаты в доме отдыха или гостинице) до крупноячеистой, зальной и пространственной. 

Естественно, вся основная работа по унификации параметров зданий и выработке 

укрупненного модуля велась многими проектными и научными организациями под 

руководством Института общественных зданий в г. Москве. Укрупнение модуля до 30 см к 

1958 г. дало возможность установить модульный ряд 30, 60, 120, 300, 600, …см и 

остановится на шаге 3 м и пролете 6 м при высоте большинства основных помещений от 

пола до пола 3,6 м. Проверка различных сочетаний шагов и пролетов во всех типах 

общественных зданий массового строительства позволила создать научную базу для 

индустриализации строительства общественных зданий. 

Основные положения по унификации параметров различных видов общественных 

зданий помогли решить общую задачу по унификации параметров всех зданий (в том числе 

жилых и промышленных), основы которой были утверждены Госстроем СССР и вошли в 

новое издание СНиП. 

Установление единой системы модульной координации в проектировании и 

строительстве общественных зданий не означало решения вопросов индустриализации, 

однако оно создавало для него определенные методические предпосылки. Следующим 

шагом явилась разработка конструктивной системы, обеспечивающей индустриальной 

конструкций для наиболее массовых типов общественных зданий. 

К концу 50 – х годов ведущими научно – исследовательскими институтами СССР была 

разработана функциональная классификация общественных зданий. При ее разработке был 

обобщен по классификации, учтены ведомственные классификации, в результате чего 

типология общественных зданий очертила свои границы и уточнила признаки, 

характеризующие разделы, виды, разновидности и типы общественных зданий.[2] 

Работа над классификацией послужила методической основой для составления первой 

номенклатуры типовых проектов. Изучение типов общественных зданий способствовало 

решению вопросов, связанных с принципами их размещения в различных градострои-

тельных условиях. 

Анализ типов общественных зданий с точки зрения их градостроительного значения 

позволил дифференцировать принципы сетевого облуживания. Многими общественными 

зданиями население пользуется ежедневно (детские сады и ясли, общеобразовательные 

школы, магазины товаров первой необходимости, столовые, парикмахерские и т.д.) Это так 

называемая первичная сеть обслуживания. Другими общественными зданиями население 

пользуется периодически (специализированные магазины, кинотеатры, ряд спортивных и 

коммунальных учреждений, поликлиники и больницы общего типа и т. д.). Есть 

общественные здания, которые население посещает эпизодически (театры, рестораны, 

крупные магазины общегородского значения, спортивные комплексы, некоторые 

административные учреждения, специализированные многопрофильные больницы и др.). 

Дифференциация сетей общественных зданий в соответствии с градостроительными 

элементами позволила уточнить как градостроительные элементы, так и типы общественных 
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зданий на базе оптимальных радиусов обслуживания. Важнейшим положением явилось 

создание ступенчатой системы обслуживания, т. е. дифференцированного размещения 

общественных учреждений в зависимости от частоты пользования ими на основе 

оптимальных радиусов обслуживания и укрупнения типов зданий до пределов, при которых 

наиболее рационально сочетается экономичность (строительная и эксплуатационная) с 

удобством для населения. Однако ступенчатая система не является замкнутой системой, а 

есть часть общей системы расселения. 

Важнейшим социальным и градостроительным элементом в этой системе является 

микрорайон. Будучи изолирован от транспортного транзита микрорайон включает в себя 

жилые дома, школы, детские сады и ясли, физкультурные площадки, сады для отдыха 

населения, гаражи для автомобилей индивидуального пользования, прачечные и т.п. 

Работа над развитием ступенчатой системы обслуживания и поиски наиболее 

экономичных и удобных типов зданий наряду с положительными примерами вскрыла и ряд 

серьёзных недостатков, имеющих в застройке городов и населенных мест ( измельченность 

применяемых в строительстве типов зданий, ведомственный характер организации сетей 

обслуживания, отставание строительства массовых учреждений обслуживания от 

строительства жилищ, недооценка экономики строительства и эксплуатации общественных 

зданий). Это позволило решить вопросы дальнейшего развития номенклатуры и типов 

общественных зданий. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА  

ЦЕНТРОВ ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

Керимова А. Д. 

 

THE MAIN FEATURES OF ARCHITECTURAL APPEARANCE  

OF HEYDAR ALIYEV’S CENTERS 

Kerimova A.D. 

 

Abstract. Heydar Aliyev centers and museums are multifunctional and they play an important 

role in development of our population. One of the most attracting parts of the centers is Heydar 

Aliyev museum. All regions of Azerbaijan have got center which is currently in operation. Centers 

convey the information about life and activity for future generation. Each center has its own 

architecture and planning. As a result of research in the exterior’s architecture and composition 

main features and characteristics have been identified. In the article have been noted differences and 

similarities between them. Centers which are different from other buildings have been showed 

separately. The architectural elements used in facades were investigated. Location and the 

environmental impact of urban planning is investigated in the article. 

Keywords: Heydar Aliyev Center, architectural and compositional features, museums, façade, 

element 

 

 Еще с древних времен в знак почтения памяти великих личностей, которые играли 

незаменимую роль в жизни народа, а также в его истории, строились мемориальные сооружения, 

музеи, центры. Обобщая все, что связано с жизнью и деятельностью этих людей, они сохраняются 

как духовные ценности и используются для воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма. Гейдар Алирза оглы Алиев был одним из таких великих личностей, сыгравший 

незаменимую роль в жизни Азербайджана и его народа. 

После прихода общенационального лидера к власти Азербайджан полностью 

модернизировался во всех направлениях. Современная архитектура Азербайджана 70-80-ых 

годов прошлого века, еще в период советской власти, неотрывно связана с именем Гей-

дара Алиева. Особое внимание уделялось к постройке крупномасштабных промышленных 

предприятий, общественных и жилых зданий, учебных и культурных заведений, Гейдар 

Алиев был сторонником и инициатором использования национальных мотивов в 

архитектуре Азербайджана в частности Баку. Использование национального наследия в 

проектировании зданий укрепляло национальное самосознание народа. С целью доведения 

до будущего поколения богатой политической и государственной деятельности, заслуги, 

принципы управления, а так же наследие общенационального лидера, были построены музеи 

и музейные центры. Почти во всех регионах Азербайджана были созданы экспозиции и 

материалы отражающие жизнь и деятельность великого лидера.  

С годами площадь указанных музеев стала увеличиваться. Начинали строить 

многофункциональные здания с ярко-выраженными архитектурными деталями и идеальной 

озелененной парковой зоной. С 2014 года большинство музеев переименовались и стали 
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называться Центрами Гейдара Алиева. Центры стали местом скопления населения, 

являющимися неотъемлемой частью данного региона. Они занимали особое место в 

градостроительной структуре местности, и весьма благоприятно влияли на архитектурную 

среду, которая была излюбленным местом жителей данного региона. Для строительства 

отделялось особое место не только хорошего обзора и выразительного силуэта, но и место с 

прилегающими к нему важными архитектурными ансамблями и значительными объектами. 

Одним словом территория, выбранная под строительство центра Гейдара Алиева должна 

быть архитектурно-выразительным, в котором было явно заметна наибольшая концентрация 

людских потоков. С точки зрения формирования градостроительной среды, центры должны 

играть ведущую роль, являясь доминирующим его элементом. В некоторых музеях 

действуют шахматные, ковроткацкие кружки, курсы обучения работе на компьютере, 

изобразительного и прикладного искусства, скульптуры и т. д. [1]. 

Центры Гейдара Алиева отличаются друг от друга своими архитектурно-компози-

ционными особенностями. Авторы центров применяли различные архитектурные стили при 

постройке зданий или же смешивали их. Ниже приводятся основные архитектурно-

композиционные особенности центров. Основной стиль центров являлся классическим с 

использованием национального наследия. Часто встречающимся архитектурным элементом 

в фасадах зданий центров являются портальные входы (рис.1). Портики опирающиеся на 

колонны в большинстве случаев открыты с трех сторон. Они украшают строения зданий, 

подчеркивая общий силуэт центра. Тимпан фронтона центров оставляли гладким или же 

заполняли различными рельефными украшениями. 

 

 

 

Рис 1. Портики с треугольным фронтоном. а. Гей Чай б. Геранбой в. Имишли г. Кюрдамир 

 

Несущая часть портика, придающая ему более торжественный вид, делающая ее более 

выразительной являются колонны. Они украшали парадный вход, делая его еще изящнее. 
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Примерами могут быть центры в Гяндже, Агдаше, Гейчае, Имишли и во многих других 

районах республики. Колонны имеют как строительную функцию, в котором являются 

конструктивной опорой антаблемента, так и декоративную, где колонна не несет никакой 

нагрузки и является украшением фасада. Кроме колонны часто используются консоли, 

кронштейны, укрепляющие выступающие плоскости второго этажа или же карниза. В 

немногих центрах используется мансардный этаж. К ним относятся центры в Хырдалане, 

Кюрдамире и Сумгаит.  

Еще одним распространенным архитектурным элементом в проектировании центров 

являются купола. В традициях восточных народов сферический купол-гумбаз обозначал - 

мир. Использовались разные виды куполов, такие как сомкнутый, купол-зонтик, 

полусферические купола, купол с барабаном, световой купол, двухскатный купол. 

 

 

 

Рис 2. а. Физули, сомкнутый купол. б. Хачмаз, купол-зонтик. в. Гек гель, полусферический 

купол. г. Геранбой, купол с барабаном. д. Aгджабеди, световой купол. е. Габала, двухскатный купол 

 

Сомкнутый купол — образуется наклонными по заданной кривой продолжениями стен — 

лотками (щеками), которые опираются по всему периметру на стены и сходятся в горизонтальной 

шелыге свода при прямоугольном плане или в одной точке при перекрытии квадратного в плане 

помещения и распор по всей длине. Купол сомкнутый с распалубками — наличие распалубок по 

осям лотков меняет конструктивную систему, усилия передаются на углы [3]. Примером можно 

привести купол центра находящийся в Физули. Купола-зонтики разделены на сегменты рёбрами, 

расходящимися от центра к основанию купола. Материал между рёбрами расположен в форме 

арок, которые передают вертикальную нагрузку на рёбра [4]. Такой купол использовался в центре 

построенный в Хачмазе. Световой купол популярный элемент в современной архитектуре. Сама 

конструкция выполняется из прочного стекла и алюминия. Кроме эстетически привлекательной 
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конструкции, они способствуют максимальному пропуску света. Их часто применяют в жилых, 

торговых, административных зданиях. Такой купол использовался в Агджабеди и в Гяндже. В 

трехэтажном центре Гянджи сооружен стеклянный купол, на котором изображена карта 

Азербайджана. Среди центров есть такие, в которых использовались более двух куполов. К ним 

относятся центры в Гекчае, Геранбое, Хачмазе и Уджаре. В Габале использовался двухскатный 

купол. В Газахе купол здания был полусферический и имитировал планету Земля. 

В организации фасадов некоторых центров присутствовали национальные мотивы. На 

главном фасаде зданий использовались национальные орнаменты с геометрической 

правильностью и строгостью форм, придавая центру более выразительный вид. При-

меняемые орнаментные рисунки были по мотиву двух видов: растительные и 

геометрические. Встречаются они в центрах Баку Гарадагский район, в Билясуваре, в 

Нефтчала и в Хачмазе. Важная роль в совершенстве архитектурных форм и линий 

принадлежит окнам, которые своеобразностью форм украшали здания. Сводчатые или 

арочные окна применялись в здании центра Исмаиллы. Они использовались во всех фасадах 

второго этажа. Применение на главном фасаде окон шебеке, применяются в центре 

построенном в Хачмазе. Это преимущество и отличает его от других центров, придавая ему 

особую эстетику и неповторимый национальный колорит.  

При рассмотрении всех музеев и центров было выявлено, что среди них есть схожие по 

архитектурно-композиционным особенностям. Центр в Агдаме и Зердабе, Балакяне и 

Лерике, Евлах и Тертер, Сальян и Самух очень схожи по планировке и по решению 

объемной композиции фасада.  

 

 

 

Рис.3. a.Агдам-Зердаб, б.Балакян-Лерик, в.Евлах-Тертер, г.Сальян-Самух 

 

Стоит отметить центры, которые выделяются своей индивидуальностью. К примеру 

центр в Агдаше. Само здание двухэтажное, общая площадь которого составляет 5800 



Memarlıq                                                                                                                          Elmi əsərlər, N1, 2017 

 

50 
 

квадратных метров. Привлекательность внешнего облика здания хорошо вписывается в 

данную местность. Все составляющие экстерьера выступают как единое гармоничное целое 

и создают определенную композицию. Другим центром Гейдара Алиева привлекающий 

внимание является центр построенный в Гяндже. По периметру фасад здания украшают 

двенадцать восьмиугольных колонны, выполненные с большим мастерством и придавая 

более величественный вид. При строительстве Центра Гейдара Алиева были использованы 

последние достижения градостроительной архитектуры, а также высококачественные 

современные материалы. Использование классических элементов в экстерьере подчерки-

вается симметрией здания и ландшафтного окружения относительно центральной оси. Центр 

Гейдара Алиева в Гахе отличается своим стилем. Построенный в современном стиле здание, 

сохраняет свои национальные традиции архитектуры. 

Современный Азербайджан привлекает внимание зарубежных архитекторов, которые 

осуществляют свои идеи. Самым ярким символом современной архитектуры Азербайджана 

является культурный центр Гейдара Алиева в Баку, архитектором которого являлась Заха 

Хадид- ирако-британский архитектор, и дизайнер арабского происхождения, представитель-

ница деконструктивизма. В проекте здания культурного центра практически не было 

использовано прямых линий. Само здание по форме представляет собой волнообраз-

ное устремление ввысь и плавное слияние с землёй [2].  

Результат. Строительство таких центров в городах и районах Азербайджана, 

пользуются большим интересом населения. За короткий срок своей деятельности центры 

Гейдара Алиева эстетически украсили и определили внешний облик города или района. 

Архитектурно-композиционные особенности фасадов каждого центра был своеобразен. 

Использование классических элементов в большинстве фасадов еще четче показывало 

строгость, изящество и величие зданий. Многофункциональность центров делает его 

достаточно важным элементом районной или городской среды. Каждое здание центра 

Гейдара Алиева, который дается на использование народа первым долгом просвещает, 

воспитывает и формирует мышление будущего поколения. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YENİ ŞƏHƏRLƏRİNİN MÜASİRLƏŞMƏSİ, 

YENİDƏN QURULMASI MƏSƏLƏLƏRİ VƏ METODİKASI 

Məmmədov N. Y. 

 

ISSUES AND METHODS OF IMPROVEMENT, UPDATING OF NEW CITIES OF THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Mammadov N. Y. 

 

Abstract: Reconstruction of the cities has a complicated complex character. it involves the 

theory, design and construction practice of updating and improving the planning, building and 

improvement of existing inhabited areas, developing under the influence of the social order and 

productive forces of society. Goals and means of reconstruction of the cities, its character and scales 

essentially changed in the process of historical development of the inhabited places. by 

reorganization of the cities of our country peculiar interpretation, social requirements, functional 

needs, engineering and technical and economic opportunities as well as esthetic inquiries of society 

find the material expression. To improve the planning structure of the cities means of scientific and 

technological progress is used. The realization of reconstruction is a manifestation of the ability of 

soviet society at planned economy to manage development of the city, to build the future on the 

basis of creative vision of the prospects for this development to create the most favorable conditions 

for improving the living environment inhabited by human. Reconstruction of the cities can’t be 

reduced to private matters but serves as means of resolving the radical contradictions of 

development of the cities on the basis of scientific foresight. 

Keywords: new cities, update, improvement, social requirements, environment, inhabited area, 

development  

 

Аннотация: Реконструкция городов имеет сложный, комплексный характер. Она 

охватывает теорию, проектную и строительную практику обновления и усовершенствования 

планировки, застройки и благоустройства сложившихся населенных мест, развиваясь под 

воздействием общественного строя и производительных сил общества. 

 Задачи и способы реконструкции городов, ее характер и масштабы существенно 

менялись в процессе исторического развития населенных мест. При переустройстве городов 

нашей страны находят свое материальное выражение, своеобразную трактовку, социальные 

требования, функциональные потребности, инженерно-технические и экономические 

возможности, а также эстетические запросы общества. Для совершенствования 

планировочной структуры городов используются средства научно-технического прогресса. 

Осуществление реконструкции - это проявление способности советского общества при 

плановом хозяйстве управлять развитием города, строить будущее на основе творческого 

предвидения перспектив этого развития с целью создания максимально благоприятных 

условий для усовершенствования жизненной среды, в которой обитает человек. 

Реконструкция городов не может быть сведена к частным вопросам, а служит средством 
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разрешения коренных противоречий развития городов на базе научного предвидения. 

Ключевые слова: новые города, обновление, благоустройство, общественные 

требования, среда, населенный пункт, развитие 

 

Azərbaycan Respublikasında tarixi, sənaye, kurort və s. istiqamətli şəhərlər mövcuddur. 

Bunların sırasında yeni şəhərlərin öz rolu vardır. Bunlar XX əsrdə yaranmış və inkişaf etmiş 

şəhərlərdir. Bunların sırasında Mingəçevir, Sumqayıt, Daşkəsən, Şirvan və başqalarını qeyd etmək 

olar. Bunların yaranma vaxtından xeyli dövr keçib və onların memarlıq-planlaşdırma strukturunun 

müasirləşməsi, yenidən qurulması tələb olunur. 

Şəhərlərin yenidən qurulması - bu, yaşayış məntəqələrində əhalinin əmək, məişət, xidmət və 

istirahəti şərtlərinin kökündən yaxşılaşdırılması məqsədilə onların dəyişdirilməsi və yenilənməsinə 

istiqamətlənmiş şəhərsalma fəaliyyətinin əhəmiyyətli hissəsidir. Şəhərlərin yenidən qurulması ilə 

bağlı olan fəaliyyəti keyfiyyətcə köhnəlmiş bina və qurğuların ləğv edilməsi və onların yeniləri ilə 

əvəzlənməsinə və ya ayrı-ayrı şəhər rayonlarının tikili tipləri və abadlaşdırmasının qismən radikal 

dəyişdirilməsinə gətirib çıxartmaq düzgün olmazdı. Yenidən qurma şəhərlərin bütövlüyündə onların 

dəyişdirilməsini və yenilənməsini, bütün maddi həyat mühitinin başqa şəklə düşməsini nəzərdə 

tutur. 

Şəhərlərin yenidən qurulması mürəkkəb, kompleks xarakterə malikdir. О, ictimai quruluş və 

ictimaiyyətin istehsaledici qüvvələrinin təsiri altında inkişaf edərək, əmələ gəlmiş yaşayış yerlərinin 

planlaşdırma, tikinti və abadlaşdırmasının yenilənmə və təkmilləşdirilməsinin layihə və tikinti 

təcrübəsini və nəzəriyyəsini əhatə edir. 

Şəhərlərin yenidən qurulmasının məsələ və üsulları, onun xarakteri və miqyası yaşayış 

yerlərinin tarixi inkişaf prosesində əhəmiyyətli dərəcədə dəyişirdi.  

Bizim ölkəmizin şəhərlərinin ayrı planda qurulması zaman ictimai tələblər, funksional 

tələbatlar, mühəndis-texniki və iqtisadi imkanlar, həmçinin sovet cəmiyyətinin estetik ehtiyacları 

xüsusi izahını, özünün maddi ifadəliyini tapır. Şəhərlərin planlaşdırma strukturunun təkmilləş-

dirilməsi üçün elmi-texniki tərəqqi vasitələri istifadə olunur. Yenidən qurulmanın həyata 

keçirilməsi – bu planlı təsərrüfat zamanı insanın yaşadığı həyat mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün 

maksimal əlverişli şərtlərin yaradılması məqsədilə, bu inkişafın perspektivlərinin yaradıcı baxışının 

əsasında gələcəyi qurmaq şəhərin inkişafı, cəmiyyətinin bacarığının üzə çıxmasıdır. Şəhərlərin 

yenidən qurulması şəxsi məsələlərə çevrilə bilməz, elmi görüşlərin bazasında şəhərlərin inkişafının 

köklü təzadların həll edilməsinin vasitəsi kimi xidmət edə bilər.[2] 

Şəhərlərin yenidən qurulması, yeniləşdirilməsi və dəyişdirilməsi - bunlar eyni anlayışı bildirən 

terminlərdir. Onlar arasındakı fərq, ancaq şəhərlərin inkişafının hər bir tarixi mərhələsində onların 

köklü yenilənməsi üzrə radikallıq dərəcəsini xarakterizə edən müntəzəm keçirilən bu və ya digər 

yenidən qurma tədbirlərin incə xüsusiyyətlərindədir. 

Şəhərlərin dəyişdirilməsi prosesində həm planın və tikintinin ardıcıllıq və xarakterinin baş 

planın layihəsi ilə müəyyən olunan yenilənməsinə yönəldilmiş sistematik və müntəzəm aparılan 

tədbirləri, həm də zərurət yaranınca həyata keçirilən şəhərin ayrı-ayrı hissələrinin yenidən 

qurulmasını fərqləndirmək lazımdır. О yararsız və köhnə yaşayış fondunun tezüklə ləğv 
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edilməsindən, gigiyena və ya yanğın cəhətdən təhlükəli yerlərdən yaşayışın çıxarılmasından, təbii 

fəlakətlərin dağıdıcı nəticələrinin aradan qaldırılmasından, şəhərlərin mərkəzi hissələrində 

nəqliyyatın və piyadaların hərəkətinin nizamlanmasından ibarətdir. 

Hal-hazırda şəhərlərin yenidən qurulması ictimai qanunların bazasında onların inkişaf 

istiqamətinin proqnozlaşdınlmasını tələb edir. Müşahidə, intuisiya və şəxsi təcrübəyə 

əsaslandırılmış layihə fəaliyyəti daha az kifayətsiz olur. Mürəkkəb, sürətlə dəyişən şərtlərdə şəhərin 

inkişafının nizama salınması daima yaranan ziddiyyətlərin vaxtında həll olunması üçün xüsusi elmi 

tədqiqatlar tələb edir. 

Şəhərlərin yenidən qurulması anlayışı ikili mənaya malikdir. Bir tərəfdən о yaşayış 

məntəqələrinin inkişafı, uzun müddət ərzində gedən, bəzən isə yüzilliklərlə hesablanan onların 

məkan-planlaşdırma təşkilinin, tikililərin və abadlaşdırmanın təkmilləşdirilməsi proseslərini əks 

etdirir. Digər tərəfdən şəhərlərin yenidən qurulması - bu maddi nəticə, mövcud vaxtda tikilinin və 

abadlaşdırmanın vəziyyətidir. Yenidən qurmanın ancaq bu tərəflərini və onların əlaqələrini 

anladıqdan sonra məsələlərin qiymətləndirilməsinə düzgün yanaşmaq və şəhərlərin yenidən 

qurulmasının üsullarını müəyyən etmək olar.[2] 

Yenidən qurma - hər bir şəhərdə onun inkişafının istiqamət və sürətindən, əvvəlki artımından 

və müasir tələblərdən asılı olaraq gedən fasiləsiz prosesdir. Bu, müxtəlif dövrlərin təbəqələşdiyi, 

bir-birinə sarıldığı və növbələşdiyi tarixi təzahür kimi şəhərin əhəmiyyətini qabaqcadan müəyyən 

edir. Şəhərlərin planlaşdırma strukturunun yaxşılaşdırılması tədbirlərini təyin edərkən ona 

əsaslanmaq lazımdır ki, müasir şəhər - bu, bütün hissələri fasiləsiz dəyişən, inkişaf edən ictimai 

orqanizmdir. 

Bərpa zamanı cəmiyyətin tarixi və ictimai inkişafı üzrə irəli sürülən əvvəl əmələ gəlmiş 

planlaşdırma strukturu və yeni tələblər arasında uyğun gəlməyən mənbə kimi xidmət edən 

şəhərlərin inkişafının əvvəlki mərhələlərində yaranan ziddiyyətlər tədricən aradan qaldırılır. 

Şəhərdə həm uzunmüddətli, uzun zaman saxlanılan, həm də inkişaf edə bilən və şəhər həyatı 

şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə şərtləşdirilmiş köhnələn planlaşdırma strukturu və yeni həyat tələbləri 

arasında münaqişələrin öhdəsindən qələ bilən hərəkətli, tez dəyişilə bilən hissələrin mövcudluğu bu 

səbəbdəndir.[1] 

Şəhərlərin bərpa prosesi köhnələrin yenilənməsindən, şəhərin uzun müddət formalaşmış 

hissələrindən və tikililərin inkişafı və mühəndis-texniki qurğuların yerləşdirilməsi üçün zəruri olan 

yeni ərazilərin mənimsənilməsindən əmələ gəlir. Yeni ərazilərdə şəhərlərin inkişafı və onların 

köhnə hissələrinin yenidən qurulması ümumi şəhərsalma tələblərinə əsaslanır və bir-birindən 

asılıdır. 

Bərpanın problemləri onunla böyük əhəmiyyət qazanırlar ki, bizim ölkəmizin şəhərləri 

kommunizmin maddi-texniki bazasının yaradılması şərtlərində inkişaf edirlər, onları planlaşdırma 

strukturu və qismən tikilisi hələ də köhnə zamanların şəhərlərinə xas olan cizgiləri qoruyub 

saxlayırlar. 

Bərpanın əsas məsələləri bunlardır: 

- şəhərlərin planlaşdırma strukturunun yenidən qurulması, həm şəhərin özünün inzibati 

sərhədlərində, həm də şəhərətrafı zonanın hüdudlarında onların inkişafının nizama salınması, 



Memarlıq                                                                                                                          Elmi əsərlər, N1, 2017 

 

54 
 

məqsədyönlü ərazi zonalaşdırılmasının və şəhər ərazisinin planlaşdırma rayonlaşdırmasının həyata 

keçirilməsi; 

-hava və su hövzələrinin təmizlənməsi, sənaye və nəqliyyat gurultusunun azaldıhnası, açıq 

məkanların yaşıllaşdırılması və nizama salınması, gigiyena və yanğın baxımından təhlükə yaradan 

müəssisələrin və qurğuların şəhərin ətrafına çıxarılınası, şəhər məkanlarının aerasiyasının təmin 

edilməsi üzrə kompleks, qarşılıqlı əlaqəli tədbirlərin aparılması yolu ilə insanı əhatə edən şəhər 

mühitinin sağlamlaşdırılması; 

- sənaye rayonlarının və digər kütləvi əmək yerlərinin yenilənməsi, fəaliyyətin bütün 

sahələrində tərəqqinin nəzərə alınması ilə onların planlaşdırma strukturunun və texniki təchizatının 

yaxşılaşdırılması, şəhərin digər rayonlarına və anbar təsərrüfatı ərazilərinə nəzərən əmək yerlərinin 

yerləşdirilməsinin nizama salınması, sənaye tullantılarının zərərsizləşdirilməsi; 

- şəhərin yaşayış mühitinin yaxşılaşdırılması və kiçik həcmli məhəllələrin yararlı yaşayış 

rayonlarına dəyişdirilməsi yolu ilə ictimai kütləvi xidmətin təşkil edilməsi, mədəni-məişət xidmət 

müəssisələri sisteminin inkişafı, yeni daha rahat və transformasiya oluna bilən yaşayış binaları və 

müəssisə tiplərinin yaradılması, əhəmiyyətli maddi dəyər kəsb edən binaların yenidən təchiz 

edilməsi, yaşayış tikililərinin sanitar-gigiyena baxımdan əlverişsiz olan sanitar-mühafizə 

zonalarından və digər yerlərdən çıxanlması; 

- ictimai binaların sayının artması ilə əlaqədar olaraq ümumşəhər ictimai mərkəzinin inkişafı və 

genişləndirilməsi, müxtəlif təyinatlı yerli və ixtisaslaşdırılmış mərkəzlərin vahid qarşılıqlı əlaqəli 

planlaşdırma sisteminə daxil edilməsi, memarlıq abidələrinin qorunması və onların müasir tikililərlə 

uyğunluğu; 

- hərəkətin sürətləndirilməsi, rahatlığı və təhlükəsizliyi məqsədilə şəhər magistral və küçə 

şəbəkələrinin radikal təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat açılışlarının, dayanacaq-yerdəyişmə düyünlərinin 

quraşdırılması, avtodayanacaq və qarajların şaxələnmiş şəbəkəsinin yaradılması; 

- xarici nəqliyyat sistemlərinin nizama salınması, dəmir yollarının texniki və çeşidləşdirici 

stansiyalarının şəhərdən çıxarılması, şəhər kənarı avtomobil yollarının istiqamətinin göstərilməsinin 

yaxşılaşdırılması və onların şəhərə daxil edilməsi, hava nəqliyvatı qurğularının şəhərə nəzərən rahat 

yerləşdirilməsi; 

- şəhər ərazisinin mühəndis hazırlığı və yararsız ərazilərin ləğv edilməsi üzrə zəruri tədbirlərin 

aparılması, təbii şərtlərin dəyişdirilməsi və yaxşılaşdırılması, şəhərlərin ərazilərinin səmərəli 

istifadəsi; 

- mühəndis avadanlığının kökündən təkmilləşdirilməsi, kommunal təsərrüfat şəbəkələrinin 

inkişafı və müasirləşdirilməsi, pərakəndə yeraltı və yerüstü texniki şəbəkələrin vahid planlaşdırma 

sisteminə gətirilməsi və bu sistemini şəhərin ümumi strukturu ilə əlaqələndirilməsi.[1] 

Şəhərlərin hərtərəfli bərpa layihələrini işləyib həll edərək və onların yenidən qurulmasını 

həyata keçirərək Azərbaycanın müasir şəhərsalamasının inkişafının geniş təcrübəsinə əsaslanmaq, 

dünya şəhərsalmasının qabaqcıl təcrübəsini nəzərə almaq, onu düzgün qiymətləndirmək və onunla 

yaxşı tanış olmaq lazımdır. 

Şəhərlərin yenidən qurulması yollarının, müasir tələblərin əsasında axtarılması əsas etibarilə iki 

istiqamət üzrə gedir. Birincisi bütövlükdə məskunlaşma problemi ilə əlaqədar şəhərin planlaşdırma 
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strukturlarının inkişafı ilə bağlıdır. İkincisi ümumi planlaşdırma konsepsiyalarına az-çox müfəssəl 

toxunmadan şəhərin ayrı-ayrı hissələrinin tikililərinin məkan təşkilində diqqəti cəmləşdirir. 

Ölkənin sənayeləşdirilməsi, şəhərsalma təcrübəsinin əsaslandırılmasına və müasir şəhərinin 

mövcud, digər ictimai-tarixi şərtlərində əmələ gəlmiş şəhərdən nə ilə fərqlənməsi sualının ınüəyyən 

edilməsinə böyük təkan verdi. Buna dair müxtəlif, bəzən isə tam zidd nöqteyi nəzərlər mövcud idi. 

Bir halda şəhərlərin yenidən qurulması onların desentralizasiya və ya dezurbanizasiyası kimi 

başa düşülürdü, yəni şəhər çalışanların məskunlaşması vasitəsi kimi inkar edilirdi. Dezurbanizasiya 

tərəfdarları hesab edirdilər ki, inkişaf etmiş ölkələrində şəhərlərin nöqsan və çatışmamazlıqları 

(sıxlıq, xarabalıqların mövcudluğu, təbiətdən qopma və s.) ümumilikdə bütün şəhərlərə xasdır. 

Onlar iddia edirdilər ki, şəhər - bu, onun bütün təzadları, antihumanistliyi, sənayenin anarxiyası ilə 

antaqonist sinif cəmiyyətinin törəməsidir. Buradan doğru nəticə çıxır ki, məskunlaşmanın şəhər 

forması ancaq sinfı cəmiyyət üçün xarakterikdir, sinifsiz cəmiyyətdə isə şəhər özünün sosial-ictimai 

bazasından məhrum edilir və çalışanların sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin yaxınlığında, 

yol boyunca yayılmış, bərabər xəttli məskunlaşmaya keçid prosesində tədricən vox olub gedir. Bu 

konsepsiya müxtəlif təyinatlı ərazilərin parallel zonalaşdırılması prinsipi üzrə qurulmuş funksional-

arasıkəsilməz məskunlaşma sxemində ifadəsini tapdı. Digər halda şəhərsalmanın inkişafı, 

gedişatında şəhərin yox edilməsi deyil, onun tikilisinin tərkibinin və planlaşdırma strukturunun 

köklü dəyişdirilməsinın baş verdiyi, tarixən şərtləndirilmiş proses kimi başa düşülürdü. 

Azərbaycan Respublikasında şəhərlərinyenidən qurulması məsələləri son vaxtlar nəzəri və layihə 

həllərində öz əksini tapan müasir şəhərin inkişafının vacib problemləri qoyulmuşdu: kompleks 

rayonların yaradılması, şəhər planının açıq, inkişaf edə bilən strukturu, şəhər ərazisinin funksional 

zonalaşdırması və s. Layihələrdə öz dövrü üçün proqressiv ideyalar qoyulmuşdu: şəhərin sərhədləri 

genişləndirilmiş, sonrakı mənimsəmə üçün daha əlverişli olan ətraf rayonlar üzə çıxarılmış, genişlənən 

şəhərin yeni rayonlarına artıq əhalinın köçürülməsi nəticəsində mərkəzi hissənin tədricən 

sıxlaşdırılmasının azaldılması nəzərdə tutulub, magistralların dəyişdirilməsinə bövük diqqət ayrılıb. 

Yaradıcı axtarışlar, özünü aradan qaldıran planlaşdırma təsəvvürlərinin həddindən artıq 

qiymətləndirilməsi xarici ölkələrdə də az və çox dərəcədə fəal baş verirdilər. Xaricdə müharibədən 

sonrakı illərdə xususilə çox müxtəlif işgüzar və bir-birinə zidd, radikal və sadə təkliflər əmələ gəldi. 

Qabağcıl şəhərsalma təcrübəsinin uğurları şəhərsalma fəaliyyətində köklü dəyişiklikiəri yumşalda və 

xüsisilə də məhv edə bilməz. Bununla yanaşı, böyük səhərlərin planlaşdırma strukturunun yenidən 

qurulması ilə əlaqədar maraq əmələ gətirən bir sıra, əsasən planlaşdırma-texniki problemlər formalaşdı. 

Açar sözlər: yeni şəhərlər, yenilənməsi, abadlaşdırma, ictimai tələblər, mühit, yaşayış 

məntəqə, inkişaf 
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HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN ŞƏHƏRSALMA AMİLLƏRİ İLƏ  

QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ 

Mustafayeva F.V. 

 

INTERRELATION OF HYDRO TECHNICAL STRUCTURES WITH  

STANDARDS OF CITY PLANNING 

Mustafayeva F.V. 

 

Abstract. Meeting the standards and counting the positive factors that influenced the building 

of hydro technical structures are priority issues in Azerbaijan as in many developed countries in the 

world. After the declaration of Azerbaijan independence one of the main priority issues in this field 

was the equipment and installation of hydro technical structures. As the proof of this we should 

mention the building of water channels, hydroelectric stations, restoration of water reservoirs and 

the building of the new big reservoirs. The design of new hydro technical structures should meet the 

standards of modern city planning. It should also be taken into consideration the conformity of city 

planning’s compositional standards 

Keywords: republic of Azerbaijan, hydro technical installations, city planning, water reservoirs 

 

Hidrotexniki qurğuların bir çox amillərlə qarşılıqlı faydalı və müsbət əlaqəsinin tənzimlənməsi 

bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da prioritet məsələlərdən biridir. 

Ölkəmizin müstəqillik qazandığı dövrdən hidrotexniki qurğuların bu istiqamətdə təşəkkülü daima 

vacib problemlər sırasında olmuşdur. Son illərdə bir çox kanal, su elektrik stansiyası, kollektorun 

bərpası və yeni iri həcmli su anbarlarının layihələndirilmə və tikintisi bunun təsdiqidir. 

Bütün yeni və bir çox öncə inşa olunmuş hidrotexniki qurğuların layihələndirilməsi zamanı 

şəhərsalmaya daxil olan faktorlar və mövcud hidrotexniki qurğunun onlarla qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə 

alınmışdır. Yenidənqurma işləri aparılarkən belə mütəxxəsislər hidrotexniki qurğunun şəhərsalma 

amilləri ilə qarşılıqlı əlaqəsini mütləq şəkildə nəzərə alır. Tikilinin şəhərsalma kompozisiyasına 

uyğunlaşması kimi həssas məsələ də paralel şəkildə idarə olunur. 

İqtisadi əlaqələrin yaranma şəraiti, cəmiyyətimizin inkişafının bu mərhələsində, memarların 

bədii sənətinin yüksəlməsi tikililərin memarlıq-planlaşdırma faktoru və onlar ətrafındakı zonaların 
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şəhərsalma strukturunu doğru şəkilini təmin edəcək. Memar və sifarişçinin tikilini yalnız həcmi 

şəkildə deyil, ümumi şəhərsalma miqyasında dərk etməsi nəticəsində yeni inşa olunan hidrotexniki 

qurğu, ətrafda mövcud müxtəlif tipli tikililər şəhərsalma siluetinə uyğunlaşacaqdır.  

Bu gün memarlıq irsinin qorunması məqsədilə abidələrin mühafizəsi, onların əsaslanma və 

müəyyən olunma metodikasına tam ciddi şəkildə diqqət yetrilməlidir.  

Hidrotexniki qurğuların zonalarının planlaşdırılması elmi-tədqiqat və layihələndirmə institutları 

tərəfindən hazırlanarkən şəhərsalma faktoru və daha dəqiq bu ərazilərdə yerləşən abidələrin 

qorunmasına ilk növbədə yer verilməlidir. 

Tədqiqatla məşğul və ya birbaşa təcrübədə çalışan memarlar bu qənatə gəlmişlər ki, ilk olaraq 

arxiv və orijinal məlumatlardan yer yaxud rayonda yerləşən abidələrin yerləşməsi öyrənilsin, 

nəticədə yerin ya da obyektin şəhərsalma inkişafının şəkli yaranır.  

Abidənin öncə hansı mühitdə yerləşdiyi və ona xas hansı kompozisiyaların mövcud olduğu 

məlum olur. Alınmış məlumatları hazırki vəziyyət ilə uyğunlaşdırılır. Ətraf tikintilərin hansı 

elementlərinin, abidənin ətrafında mövcud olmuş şəhərsalmanın estetik dəyərlərə malik keyfiyyət 

vəziyyəti müəyyən olunaraq və qorunmalıdır. Həmçinin müasir tikilidə irsin qəbuluna nələrin mane 

olduğu və rekonstruksiya zamanı hansı detalların ləğv olunacağı təyin olunur [2,s.51-53]. 

Azərbaycanın bütün məskunlaşma məntəqələri (65 şəhər, 120 şəhər tipli qəsəbə və 4420 rayon 

qəsəbələri), öz memarlıq-şəhərsalma keyfiyyətlərindən başqa, ölkənin ənənəvi dəyərləri və müxtəlif 

tarixi dövrlərin mədəni irsini daşıyır. Lakin hal-hazırda ölkənin bir çox şəhər və qəsəbələri nəinki 

zədələnmək təhlükəsi, hətta urbanizasiyanın təsiri ilə yox olmaq dərəcəsinə gəlib. Bunun səbəbi 

bütün cəmiyyətlərə məxsus industrial eradır .  

Yenidənqurma yollarının təyin edilməsinə iqlim və təbii şərait təsir göstərir. Bu amillər həm də 

şəhərin ölçüsündən və əsas təyinatindan aslı olmayaraq onun kompakt və ya parçalanmış 

strukturunu təyin edir. Şəhərin planlaşdırma srukturunun təzələnməsi zamanı ona qruplaşmış 

məskunlaşma sistəmində baxmaq lazımdır. Şəhər və qonşu məskunlaşma məntəqələrinin arasında 

yaranan istehsalat, təsərrüfat, mədəni-məişət, nəqliyyat və başqa əlaqələr onların planlaşdırma 

yaxınlığına və aqlomerasiyaya transformasiyasına imkan verir. 

Ərazinin yenidənqurulmasında və onun istifadə üçün seçilməsində torpaq, bitki və heyvanat 

aləmi kimi landşaftın biogen komponentləri böyük rol oynayır. Torpaq tipinə dair məlumatların 

tədqiqatları (mexanik, mineraloji və kimyəvi tərkibləri, nəmlik dərəcəsi, münbit qatın qalınlığı) 

kənd təsərrüfatı,istirahət zonalarının təşkili, məskunlaşma yerlərinin yaşıllıq sisteminin tərtibi üçün 

keçirilir. 

Şəhərsalmaya memarlıq kompozisiyasının vasitələrilə tamqiymətli estetik mühitin yaradılması 

məsələsi daxildir. Mövcud şəhər mühitinin islahatı zamanı şəhər mühitinin kompozisiyasını təsir 

göstərən şəhərsalma amillərindən bacarıqla istifadə etmək vacibdir. Bu mühit ilk növbədə şəhərin 

sənaye və ictimai mərkəzlərinin əmələ gəlməsi üçün əsas olan əmək prosesi və ictimai xidmət 

dairəsində əks olunan onun sosial tərkibi ilə şərtlənir. Sənaye və ictimai mərkəzlərin ansamblları 

onları təyinatı profili və şəhər ərazisi relyefində dominant yerləşməsi ilə şərtlənən memarlıq 

müxtəlifliyi etibarı ilə şəhərin ümumi kompozisiyasını və onun siluetini təşkil etməlidirlər. 
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İqlim ətraf mühitin insanın daimi təsirinə məruz qaldığı əsas amillərədəndir. İqlim əhalinin 

yaşayış tərzinə təsir edir, əməyin, məişətin və istirahətin təşkilində əks olunur. Buna görə, 

məskunlaşma yerlərinin planlaşdırılması və tikintisi zamanı təbii mühitin nöqsanlarını aradan 

qaldıran və ya kompensə edən effektiv tədbirlərin tərtib edilməsi, onun faydalı keyfiyyətlərindən 

maksimal istifadə edilməsindən ibarətdir.  

Yerin coğrafi landşaftı iqlimlə sıx əlaqədardır. Məsələn, dənizkənarı şəhərin iqlimi düzənlik 

rayonlarında yerləşən şəhərin iqlimindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Müxtəlif iqlimli 

rayonlarda yerləşən fərqli landşaftlı şəhərlərdə insanın həyat fəaliyyəti üçün tamamilə fərqli 

gigiyena şəraiti yaranır. 

Ətraf mühitin mövcud olan və layihələndirilən vəziyyətinin qiymətləndirilməsi kəmiyyət və 

keyfiyyət meyarları əsasında yerinə yetrilir. Qiymətləndirilmənin nəticələri faktor sxemləri şəklində 

göstərilir. 

Yaşıl massivlərin yaxınlıqda olan tikilməmiş ərazilərin temperatur-şüalanma rejiminə təsiri 

kiçik məsafələrə-yaşıllıqların sahələrindən, küləyin istiqamətindən asılı olaraq 25-250 m daxilində 

yayılır. Bu zonada mikroiqlim formalaşır. 

Bütün tikililərdə olduğu kimi hidrotexniki qurğular layihələndirilən zaman yerləşdiyi ərazi, 

təbii mühit və s. şəhərsalma cəhətdən mühüm amillər nəzərə alınır. Bu cəhətdən sənaye rayonları və 

hidrotexniki qurğunun yerləşdiyi ərazi arasında planlaşdırma cəhətdən bəzi ümumi məqamlar 

mövcuddur. 

Sənaye rayonlarının planlaşdırılması üzrə iş prosesində bütün rayon əhalisinin səmərəli iş və 

məişət şəraitlərinin təmin edilməsi üçün bir sıra sosial-iqtisadi, mühəndis-texniki, memarlıq-

planlaşdırma, inşaat, sanitar-gigiyenik və digər problemlər həll edilir. Bu zaman rayonun perspektiv 

xalq təsərrüfat inkişafının müəyyən edilməsi planlaşdırma məsələlərinin həllinə təkan verən rayon 

planlaşdırmasının iqtisadi əsaslarının yaradılmasına xidmət edir. Sənaye rayonunun xalq təsərrüfatı 

sahələrinin inkişaf perspektivləri sənaye obyektlərinin yerləşməsi üçün ərazi ehtiyatlarına olan 

tələbatın, zəruri əhali sayının və kommunikasiya sistemindən asılı olan məskunlaşma xüsusiyyətinin 

müəyyən edilməsinə imkan verir. 

Dünya şəhərsalma təcrübəsində sahilyanı şəhərsalma obyektləri həmişə diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Bu baxımdan sahilyanı ərazilər mühafizə olunaraq onların şəhərsalma istiqamətində 

inkişafına xüxusi fikir verilməsi məqsədə uyğundur. Sahilyanı ərazilər təbii lanşaftın və 

urbanizasiya zonalarının bir hissəsi kimi nəzərdə tutulmalıdır. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar 

olunmuş arxeoloji abidələr çayların qədim dövrdəki mühüm rolunu sübut edir [1, s.135]. 

Azərbaycan Respublikasında şəhərsalma fəaliyyətinin əsas obyektləri aşağıdakılardır:  

- Azərbaycan Respublikasının ərazisi;  

- coğrafi regionlar, inzibati bölgülərin əraziləri;  

- şəhər və digər yaşayış məskənləri;  

- məskənlərarası ərazilər;  

- ərazi-istehsalat (sənaye, aqrosənaye, hidrotexniki) kompleksləri;  

- mühəndis (su, kanalizasiya, istilik, qaz, elektrik təchizatı, rabitə və s.) nəqliyyat şəbəkələri və 

sistemləri;  
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- qoruq şəhərləri, tarix və mədəniyyət abidələri, şəhərsalma, memarlıq, təbii-mədəni landşaft 

kompleksləri, parklar, ansambllar, bina və qurğular;  

- yaşayış və digər zonalar, ictimai mərkəzlər, idman kompleksləri, rayonlar, mikrorayonlar, 

məhəllələr, tikinti sahələri; 

- sanatoriya - kurort, turizm kompleksləri və obyektləri;  

- rekreasiya əraziləri;  

- xüsusi qorunan ərazilər;  

- yaşayış məskənlərində və məskənlərarası ərazilərdə yerləşən daşınmaz əmlak və onların 

komplekslərində yenidən planlaşdırma, yenidənqurma, genişləndirmə işləri aparılan obyektlər 

[4,s.12-14]. 

Tarixi şəhərlərin planlaşdırma və kompozisiya xüsusiyyətlərinin inkişaf dinamikasına nəzarət 

etdiyimizdə bu yaşayış məntəqələrinin çay yaxınlığında olması ilə güclü mənimsəmə imkanları əldə 

etməsinin şahidi oluruq.  

Sahilyanı ərazilərin mənimsəmə təcrübəsi göstərmişdir siyasi və iqtisadi məqsədlər nəticəsində 

qədim orta əsrlərdə, burada yerləşən şəhərlər dəfələrlə yenidən qurulub. Ərazi-məkan dəyişikliyi 

yaşayış və ictimai tikililərin planlaşma, memarlıq həlli, tikintisinə təsir edirdi.  

Sonrakı yüzilliklərdə bu cür transformasiyalar iki cəzb etmə fokusuna istiqamətlənən : çay 

sahili və şəhərlər arası magistralların tranzit yerləşməsi kimi sahilyanı həcm-məkan təşkilinin güclü 

tendensiya və qanunauyğunluqlarının formalaşmasına gətirib çıxardı. 

Yaxın və uzaq orta əsrlərdə, sahilyanı ərazilərin regional memarlığında varislik prinsipi, 

tikintidə müəyyən istiqamətlənmə prinsipi bu şəhərlərin məişətini, həyət daxili sosial vəziyyət, 

həmçinin individual həcmi-planlaşdırma strukturunu əks etdirirdi [5, s.17]. 

Cənubi Qafqaz rayonunda Azərbaycan respublikasının böyük, orta və kiçik çoxsaylı çayları 

mövcuddur. Həmin çayların axınları xeyli enerjiyə malikdir və onlardan xalq təsərrüfatı sahələrinin 

inkişafı üçün istifadə olunur. Belə şəraitdə çayların axınından kompleks məsələlərin həllində 

istifadə etmək olduqca əlverişlidir. Belə məsələlərin tərkibinə, elektrik enerjisi hasil etmək, əhalini, 

kənd təsərüfatını eyni zamanda sənayeni lazimi miqdarda su ilə təmin etmək və sairə bu kimi 

sahələri inkişaf etdirmək üçün yararlıdır. 

Hidrotexniki qurğuların layihələndirilməsinin əsas məqsədlərindən biri rayon və onun ətraf 

bölgələrini su ilə təmin etməkdir. Bura içməli və torpaq sahələrinin suvarma suyuna olan ehtiyacını 

ödəmək şərtləri daxildir. Eyni zamanda burada mövcud kanal ətrafı sahələr yaşıllıqla təmin olunarsa 

bu əraziyə nəinki ətrafda yaşayan insanlar, hətta çoxsaylı turistlərin marağını cəlb etmək mümkün 

olar. Kompleksə daxil tikililərin memarlıq-planlaşdırma strukturuna, fasad elementlərinin formasına 

xüsusi diqqət yetrilər və ətraf ansamblla uyğunluq təşkil olunarsa qurğu nəinki estetik, həm də 

texniki cəhətdən şəhərsalmaya müsbət təsir göstərər. 

Respublikamızın şimal-qərbində yerləşən, Gəncə-Qazax iqtisadi zonasını əhatə edən Tovuzçay 

su anbarının sxematik planına diqqət yetirsək görərik ki, su anbarının mühafizə zolağının sərhədləri 

və ətrafında, şəhərsalmanın əsas müddəaları yerinə yetrilib. Su anbarı hövzəsinin sahəsi 250 ha, 

mühafizə zolağının sahəsi 90 ha-dır. Çay üzərində körpülər salınıb, bəndin başlanğıcına yaxın 

yerləşən memarlıq abidələri və qəbristanlıq uyğun əraziyə köçrülmüşdür. Eyni zamanda ətrafda 
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mövcud 1 saylı və 2 saylı gilincə karxanaları konstruktiv üsullarla daşqından mühafizə olunmuşdur. 

Əhalinin istifadə etdiyi digər obyektlər də şəhərsalma normalarının çərçivəsində qorunmuşdur 

(Şək.1,a).  

Müasir nümunələrin daha biri olan “Şəmkirçay üzərində Dəryaçay”ın tikintisi üçün nəzərdə 

tutulan Şəmkir çayın baş planına diqqət yetirəndə Gəncə-Qazax zonasının şəhərsalma həllinə 

müsbət təsir etdiyini görürük. 

 Layihə üzrə suvarılan rayonlara-Şəmkir, Göygöl, Samux, Goranboy daxildir. Bölgədə dəmir 

yolu, rayonlara məxsus bələdiyyə, xüsusi təyinatlı ərazilər mövcuddur. Yeni magistral və 

qidalandırıcı kanallar şəhərsalma normalarına uyğun layihələndirilmişdir.  

Qeyd etdiyimiz kimi layihədə, yüksəklik fərqliliklərindən istifadə etmək üçün iki ədəd SES-ın 

tikintisi planlaşdırılır. Hər iki stansiya suvarmada işlədiləcək su diqqətə alınaraq layihələn-

dirilmişdir. Birinci su elektrik stansiyası Sol Sahil Şəmkirçay kanalının başlanğıcında, Yeni həyat 

kənd yaxınlığında, ikincisi isə Şəmkir-Gəncə avtomobil yolunun üstündə Qidalandırıcı Kanalın 

başlanğıcında Seyfəli kəndinin yaxınlığında tikiləcək.  

 

a)  b)  

 

Şək.1. a- Tovuzçay su anbarında suburaxan qurğunun tikintisi, b- Xanarx kanalı 

 

Müxtəlif vaxtlarda Göygöl rayonunda mövcud kanalların təmir işləri aparılmışdır ki, bu da 

birbaşa olaraq şəhərsalma simasına müsbət təsir göstərir. Bu kanallardan biri Xanarx kanalıdır 

(Şək.1,b). 

Respublikamızın ərazisində Kür, Araz və Qanıx çayları kimi sərfi böyük olan iri çaylarla yanaşı 

müəyyən vaxtlarda daşqın sərfləri müşahidə olunan 154 çay vardır. Bu çaylardan 61-i, əsasən də 

Kişçay, Talaçay, Kürmükçay, Qatexçay, Muxaxçay, Dəmiraparançay, Bumçay, Türyançay, 

Göyçay, Girdimançay və digər selgətirən çaylar daha təhlükəli hesab olunur. Bu çaylarda baş verən 

daşqınlar zamanı Neftçala, Salyan, Şəki, Balakən Zaqatala, Qax, Qəbələ, Oğuz, Göyçay və digər 

rayonlarda yaşayan əhalinin şəxsi təsərrüfatlarına və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına müxtəlif 

illərdə vurulmuş ziyanların dəyəri daha böyük olub. 

Kür və Araz çaylarında müttəmadi olaraq baş verən daşqınlar nəticəsində çay ətrafı sahələrin 

daşqın suları altında qalmasının qarşısını almaq məqsədilə 1915-ci ildən sahil boyunca təhlükə 

gözlənilənilən yerlərdə torpaq mühafizə bəndlərinin tikilməsinə başlanıb. Hazırda birinci və ikinci 
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xəttlərdə tikilmiş torpaq mühafizə bəndlərinin ümumi uzunluğu təxminən 1250 km-ə yaxındır. 

Mingəçevir su anbarı tikildikdən sonra (1953) Kür çayının, Araz su anbarı tikildikdən sonra (1971) 

Araz çayının axınları nizamlandığından baş verən daşqınlar zamanı çay ətrafı sahələrin su altında 

qalması halları demək olar ki aradan qaldırılmış oldu (Şək.2).  

 

 
 

Şək.3. Kür-Araz düzənliyində magistral kanalların və kollektorların sxematik planı. 1970 

 

Mingəçevir su anbarında aparılan düzgün nizamlanma nəticəsində Kür çayında maksimal sərfin 

saniyədə 1900 kub metrdən yuxarı qalxmasına imkan verilməmişdir. Unutmaq olmaz ki, Kür və 

Araz çaylarında maksimal daşqın sərfləri 1968-1969-cu illərdə müşahidə olunub. Bu göstərilən 

sərfin yenidən təkrarlanacağına hazır olaq lazımdır. Görülmüş tədbirlərin mahiyyəti azldılmadan 

demək olsr ki, Kür çayının mənsəb hissəsində suyun dənizə axın suyun dənizə axın sürətini 

artırmağa nail ola bilmiriksə, müəyyən müddətdən sonra məcranın lilsoran qurğu ilə təmizlənmiş 

yerləri də asılı gətirmələrin çökməsi nəticəsində yenidən lillərlə dolacaqdır. Yaxşı olar ki, dənizin 

içərilərindən başlamaqla Kür adlandırılan çoxillik məcranı əsaslı şəkildə dərinləşdirməklə suyun 

sürətinin artırılmasına nail olunsun. Belə olan halda Kürün mənsəbindəki 4,4 kilometrlik 

uzunluğundakı hissəsində məcrada baş verən lillənmə prosesi aradan qalxar və çayın su aparma 

qabiliyyəti də artmış olar [3, s.453-454].  

Hidrotexniki qurğuların şəhərsalma ilə qarşılıqlı əlaqəsi çox az tədqiq olunmuş mövzudur. 

Bütün tikililərdə olduğu kimi hidrotexniki qurğular layihələndirilən zaman yerləşdiyi ərazi, təbii 

mühit və s. şəhərsalma cəhətdən mühüm amillər nəzərə alınmalıdır. Bu cəhətdən sənaye rayonları 

və hidrotexniki qurğunun yerləşdiyi ərazi arasında planlaşdırma cəhətdən bəzi ümumi məqamlar 

mövcuddur. 

Nəticədə Azərbaycanda mövcud hidrotexniki qurğuların ətrafdakı şəhərsalma qurğuları, iqlim 

amilləri ilə əlaqəsi öyrənilmiş və bunun köməyi nəticəsində hidrotexniki qurğuların şəhərsalma 

amilləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi müəyyən olunmuşdur. 
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ŞÜŞƏ MATERİALLARININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ,ESTETİKLİYİ VƏ MEMARLIQDA 

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ 

Polat E.M. 

 

PROPERTIES OF GLASS, AREAS OF USE IN AESTHETICS AND ARCHITECTURE 

Polat E.M. 

 

Abstract. Technological possibilities, new calculus methods, computer-aideddesign, the 

discovery of new materials, the designer provides possibilities in spatial design as well as formal 

liberties. In this sense, examples of contemporary architecture consist of spaces and spaces that flow 

into each other from large, complex surfaces that are curvi linear, large, single-surface, without a 

specific geometric form. The majority of contemporary structures regardenergy conservation as its 

primary goal, and in the rhetoric of the future architecture, they are placed in the fore ground. 

In the 20th century, with the help of blend additives, thin film coatings, intermediate layer 

sorsurface treatments, either plainor multi-layer, directly orindirectly: 

- In the case of daylight surveillanceor climate control of buildings. 

- Protected from UV rays. 

- Production of heat and electricity from sunlight. 

-Used by the underdog. 

Keywords: Usage areas of glass in architecture, Glass aesthetics, Glass character and planning 

 

Giriş. XX əsrin son rübündə, dünyanın yeraltı qaynaqlarının istehlak sürətindəki artım, 

çirklənən ətraf mühit kimi təməl, ictimai problemlər memarlıqda tez-tez gündəmə gəlmişdir. 
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İstehsal, istehlak, qənaət kimi funksiyaların davamlı bir həyat üçün sınaqdan keçmə zəruriliyi, 

enerji və ətraf mühitin duyarlılığının əsası olaraq enerji qənaəti, tullantıların yığılması, geri 

çevrilməsi, davamlılıq kimi anlayışlar memarlığın ayrılmaz bir hissəsi olmuşdur. Göstərilən ətraf 

mühit problemlərinin maksimum sürətlənməsi, memarlıqla dizaynın ayrılıqda düşünülməsini qeyri-

mümkün hala gətirmişdir. 

İnşaatda istifadə olunan adi şüşələrin yerinə istifadə edilməyə başlanan rəngli şüşələr-vitrajlar, 

istilik və günəşdən qorunma örtükləri ilə örtülmüş, temperlənmiş, laminasiya olunmuş opaklaştı-

rılmış və qaz doldurma kimi əməliyyatlarla əmələ gələn şüşələr tez-tez qarşımıza çıxmaqdadır. On-

lar bu gün xarici fasadda istifadə olunan material olmaqla dözümlülük, təhlükəsizlik, izolyasiya ba-

xımından rəqabət edəcək hala gəlmişdir. Daşıyıcı sistem texnologiyalarının imkan verdiyi ölçüdə 

yüksələn strukturların fasadları üçün yüngül, asan təmizlənə bilən və istilik itkisinə yüksək mü-

qavimət göstərən şüşə bir inşaat materialı kimi bu gün geniş şəkildə istifadə edilir. 

1. Memarlıqda şüşə materiallarının istifadə tarixi . Jean Jacques Rousseaunun söylədiyi 

kimi, "bütün daşların ən günahsızı" o adlandırılan şüşə, şəffaflığı, var olan ilə yox olan arasındakı 

sərhəd ifadəsi ilə əsrlər boyunca memarlıq dizaynı üzərində təsirli bir material olmuşdur. Şüşə 

materialı, amorf daxili quruluşlu, atmosfer təsirlərinə və istilik dəyişikliklərinə qarşı yüksək 

dayanıqlı, işığı düzgün keçirmə və qırma xüsusiyyətinə sahib şəffaf quruluşlu materialdır. [2] 

İlk olaraq pəncərələrdə istifadə edilməyə başlanan şüşə, insanların işığı içəri almaq üçün 

istifadə etdikləri material olmuşdur. Şüşə materialının tarixi, inkişaf dövründə və xüsusilə orta əsr 

Qotik memarlığında, kilsələrdə rəngli şüşəli vitrajlardan istifadə olunmuşdur. O dövrlərdə texnoloji 

sərhədlərə bağlı olaraq istəhsal və istifadə edilən şüşələr, XVI əsrin sonlarına doğru ictimai 

binalarda geniş istifadə edilməyə başlamış və bu da daxili məkanlarda daha çox gün işığının və 

təmiz havanın alınmasını təmin etmişdir. Sonralar XIX əsrin ortalarına doğru yayılmağa başlayan 

istixana strukturlarında, şüşənin kiçik parçalar halında istifadəsi çox böyük məkanları da 

örtəbiləcəyi göstərilmişdir. Sənaye inqilabı ilə birlikdə dəmir və polad istifadə etməklə alınan 

strukturlarda daha asan şəkildə dizayn olunan şüşə səthləri inkişaf etdirilmişdir. XX əsrin 

başlanğıcından etibarən isə şüşə materiallar, bina qabığında yer alan boşluqların doldurulması və 

məkanlar içindəki komfortlu həyat şərtlərinin təmin edilməsində əhəmiyyətli bir vəzifəni öhdəsinə 

götürmüşdür. Artan geniş şüşə səthli binalardan sonra tamamilə şüşə ilə örtülmüş bina dizaynları 

inkişaf etdirilmiş və strukturlar şüşəli şəffaf bir qabıqla yayılmağa başlamışdır. [2] 

 XX əsrin sonlarına doğru ortaya çıxan enerji böhranı, binalarda enerjinin səmərəli istifadə 

edilməsi lüzumunu da özü ilə gətirmişdir. Bunun nəticəsində isə ventilyasiya, istilik-soyutma və s. 

sistemlərin binaların istifadəçilərinin təməl ehtiyaclarını qarşılamaq və istifadə edilən enerji 

miqdarını azaltmaq üçün işlərə başlanmış və şüşənin bu istiqamətdə dizayn işlərində üzərinə 

götürəcəyi vəzifələr artırılmışdır. (Şəkil-1,a) 

Dizayner şüşənin performansını, səthə tətbiq olunan örtmələr, filmlər, panellərin sayı və 

şüşənin digər xüsusiyyətlərini dəyişdirməklə əldə edə bilər.  

Bir sözlə, şüşə səthlər binaların: 

• Xarici estetikasını dəyişən və gözəlləşdirən; 

• Təbii işıqlanmanı saxlayan; 
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• İstifadəçinin vizual rahatlığını ortaya qoyan; 

• İstifadəçinin istilik rahatlığını təmin edən. 

• İllik enerji xərclərinə qənaət edən. 

• Havalandırmanın ölçüsünə və formasına təsir edən.  

• Məkanlarda istilik komfortunu təmin edən material kimi özünü göstərməkdədir. 

a)  b)  

 

Şək. 1 a- Bank of ABŞ Qülləsi, b- Chicago Willis Tower 

 

2. Xüsusi şüşələr və onların memarlıqda istifadəsi 

Şüşə materialın texnoloji inkişafından asılı olaraq istifadə edilməyə başlanması ilə birlikdə, 

klassik pəncərə şüşələrinin təmin etdiyi əsas imkanlarla yanaşı, günəşin zərərli radiasiya istiliyinə 

qarşı qoruma, isti-soyuğa müqavimət, xarici mühitin səs-küyündən izolə etmək, daxili-xarici mühit 

istilik tarazlığını saxlamaq, günəşin və s. bir çox faktorlara cavab verə biləcəyi xüsusiyyətlərinə də 

sahib olması istənilirdi. Şüşənin, bu tələblərə cavab verə bilməsi üçün təbəqələrinin müqavimətinin 

artırılması, etibarlı, incə film təbəqələrinin istifadəsiylə fasadlarda və istənilən ölçülərdə pəncərə 

boşluqlarını doldura bilməsi halına gətirilərək istifadə edilə bilməsi halına gətirilmişdir. [4] 

3. Səthi örtən şüşələr  

Günəş təsirini idarə etmək məqsədiylə istifadə edilən şüşələrdə günəşin infra- qırmızı şüa 

qiymətinin keçirməsinin aşağı olmasını təmin etməklə bərabər spektrin görünən şüaların keçiricilik 

dəyərlərinə sahib olması təmin edilməlidir. Bu vəziyyəti saxlamaq məqsədi ilə şüşənin gün işığı 

keçiriciliyini ola bildikcə yüksək tuta bilməklə yanaşı yalnız günəş spektrinin görülə bilməyən 

hissəsi üçün təsirli olan bəzi xüsusi boya və örtüklərdən istifadə edilməkdədir. Bu məqsədlə şüşənin 

səthini qiymətli metallardan və ya metal oksid edilmiş incə bir təbəqə ilə yarı şəffaf, əks olunan, 

enerji verən və qoruma kimi xüsusiyyətlər qazandıran təbəqə ilə örtmək, şüşəni çoxməqsədli bir 

material halına gətirmək lazımdır. [3] 

4. Dikroik (İşığı əks etdirən) örtməli şüşələr  

Dikroik iki rəngli örtməli şüşələr, yenilənmə dərəcəsindən asılı günəş şüalarının dalğa 

boylarının bir hissəsini keçirən, digərlərini isə əks etdirərək işığı spektral rənglər içinə bölməkdir. 

Bu hadisə şüaların əks olunma və keçmə mərhələlərində fərqli rənglərin ortaya çıxmasını təmin 

edir. 



Memarlıq                                                                                                                          Elmi əsərlər, N1, 2017 

 

65 
 

 Sadə şüşələrin dikroik örtmələrlə örtülməsi nəticəsində əldə edilən bu cür şüşələr, işığı 

spektral rənglərinə ayıraraq əks etdirməsi ilə əks etdirilən hər hansı bir səth üzərindəki monotonluğu 

aradan qaldırmaq və günün fərqli saatlarında dəyişərək yeni bir təsir təmin etməkdədir. Düz və sadə 

bir səth halında görülən bir çox cəbhəyə həndəsi forma və ya açıq-tünd rəng verməklə dinamiklik 

və hərəkətlilik qazandırmaqdadır.  

Chicago Willis Tower binasının (Şəkil-1,b) fasadında örtmə materialı olaraq istifadə edilən 

dikroik şüşə, gün işığını müəyyən bucaqlardan qıraraq daxili məkanda vizual bir şərait təqdim 

edərkən, eyni zamanda gün işığını nəzarət altına alaraq sabit görünən cəbhənin canlanmasını da 

təmin etməkdədir. Seçilmiş şüşənin cəbhədəki təsiri, dünyagörüşünə və gün işığının şiddətinə bağlı 

olaraq günün hər saatında fərqlənməkdədir. The Willis Faber&Dumas binasının (Şəkil-3) əks 

etdirən parlaq səthə sahib fasadında, xarici mühitin dəyişən xüsusiyyətlərini əks etdirərək davamlı 

bir görünüş meydana gətirməkdədir. Gecə görünüşündə isə binanın daxili məkanlarını süni 

işıqlandırma ilə təsiredici bir şəkildə təqdim edilməsi nəticəsində şüşə qabığının özünün görünməz 

bir quruluşa çevirdiyi hiss edilməkdədir. [3] 

 

 
 

Şək. 2. TheWillisFaber&Dumas binası 

  

5. Low-e (Günəş idarəli) örtməli istiliyi udan şüşələr  

Low-e (Günəş idarəli) örtməli istiliyi udan şüşələr, istiliyi qısa zamanda udaraq düz şüşələrdən 

fərqli olaraq soyuq xarici mühitə ötürülən istiliyi azalmaqda daxili məkandakı istiliyin böyük 

nisbətdə qorunmasını təmin etməkdədir. Bu şüşələrin səthində infraqırmızı və ultrabənövşəyi dalğa 

boylarını əks etdirməyə yarayan, olduqca yüksək işıq keçiriciliyinə sahib olan qalın bir metal qat 

mövcüddur. Bu metal örtük sayəsində məkan içindəki temperaturun xaricə çıxmasının daha çox 

qarşısı alınmaqdadır. Low-e (Günəş idarəli) örtməli şüşələri istifadə etməklə uzun dalğa boylu 

şüalar nəzarət altına alınmaqdadır. [1]  

6. Örtməli şüşələr 

Yarı şəffaflığı xarakterizə edən, üzəri müəyyən dizayn elementi ilə örtülmüş şüşələr, istənilən 

şəkilləri, müəyyən bir istilikdə üzərinə basılaraq əldə edilməkdədir. Gün işığının səpələnərək içəriyə 

girməsi məqsədiylə əldə edilən bu üsul, şüşə lövhələrin səthlərinin örtülməsi ilə əldə edilməkdədir. 
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Bu sahədə, gün işığına məruz qalan məkanların fasad şüşələrində, birbaşa gün işığının narahatedici 

təsirlərindən qorunmada yanaşı, məkanı xaricdən və daxildə istifadə edilən naxışlarla bilavasitə 

görünüşü təmin edilməkdədir. Tətbiq olunan naxışlar gün işığının daxili məkanda əldə edilməsi ilə 

istənilən işıqlıq səviyyəsinə və xarici məkana uyğunlaşmanı təmin etməsi baxımından, ümumiyyətlə 

təbiətdə olan rəng və formaların əks olunması şəklində yaradılmaqdadır. Naxışlar bir silindir və ya 

pərdə təzyiq üsulu ilə tətbiq oluna bilər. 

Örtməli şüşələr, daxili və xarici məkan arasında məhdudlaşdırıcı və eyni zamanda da keçid 

elementi olaraq istifadə edilir. Yarı şəffaf örtməli şüşədə yarpaq torlarının istifadəsi ilə fasada 

hərəkətlik qazandırarkən, iqlim və işıq dəyişməsinin də təsiriylə insan üzərində fərqli psixoloji təsir 

yarada biləcək bir dizayn reallaşdırmaq mümkündür. [3] 

 8. Fotokromik (Gün işığında tündləşən) şüşələr 

Şüşənin quruluşunda olan metalların optik xüsusiyyətləri, üzərlərinə gələn işığın intensivliyinə 

bağlı olaraq dəyişir. Buna görə işıq miqdarının artması, udulmanın artmasına, azalması isə 

keçiricilik dəyərinin dəyişməsinə və görünüşün dəqiqliyinə səbəb olmaqdadır. Keçirgənlikləri 

dəyişdikdə isə istilik udma səthləri artmaqdadır (Şəkil-7 və Şəkil-8). Günəşli soyuq günlərdə səthlər 

günəş istiliyi və otaq istiliyini udaraq daha sonra isə istilik təkrar olduqda məkana yaymaqda, 

günəşli və istiliyin yüksək olduğu günlərdə isə günəş işığını əks etdirməkdədir. [3] 

Ədəbiyyat 

1. Akyürek Y., 1994, “Cam Giydirme Cepheler ve Sağır Cephe Önlerindeki Kaplama 

Camları”, İnceleme. 

2. Quirouette R.L., 1982, “Building Envelope Design Using Metal and Glass Curtain Wall 

Systems” Division of Building Research Council, Canada. 

3. http://www.sunguardglass.com.tr 

4. http://www.dentasel.com 

 

Polat Erçin Mustafa Kemal oğlu, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Memarlıq 

konstruksiyaları və abidələrin bərpası” kafedrasının doktorantı. Bakalavr və magistr dərəcəsini 

bitirdikdən sonra 2016-ci ildə doktoranturaya qəbul olunmuşdur. Hal-hazırda POLATOĞLU 

METAL A.Ş Şirkətinin rəhbəridir. İnternet poçt ünvanı: ep@polatoglu.org 

 

 

ORTA ƏSR AZƏRBAYCAN MƏSCİDLƏRİNİN ÖZÜNƏMƏXSUS 

XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ŞƏRQ MEMARLIĞINDA ƏKS-SƏDASI 

Rəsulova Z.M. 

 

REFLECTION OF UNIQUE CHARACTERISTICS OF AZERBAIJAN MEDIEVAL 

MOSQUES IN EASTERN ARCHITECTURE 

Rasulova Z.M. 

  

Abstract. By creating track of Islamic religion, live images were eliminated, the fine structure 

with arched constructions were developed in architecture, structures making cornices, using a wide 

range of geometric and floral decorative structure has created types of Islamic art in architecture. 

Despite the fact that none of these foreign architects and artists’ names were found in Azerbaijani 
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monuments, we can see the names of Azerbaijan architects, calligraphers, and mosaic painters on 

architectural monument inscriptions in many eastern countries’. These artists have been invited to 

these countries or were captured during wars. 

Keywords: geometric, calligrapher, inscription, monument, mosques, decorative structure 

 

Tarixi qaynaqlar Azərbaycan memarlıq tarixinin yaranma və inkişaf etməsində yerli coğrafi 

qurumu bir faktor kimi önə çəkmişdir. 

Azərbaycan - Avropa və Asiyanın sərhəddində yerləşən qədim, zəngin mədəniyyətə, memarlığa 

malik olan bir diyardır. Lap qədimdən bu diyarda zəngin olan təbii inşaat materialları- konstruktiv 

üsulların, memarlıq formalarının yayılmasına və inkişafına bir təkan olmuşdur. 

Qədim dövrlərin dini memarlığı haqqında məlumatlar az olsa da, Azərbaycan ərazisində 

Manna, Midiya dövlətlərinin tərkibinə daxil olan ərazilərdə dini təyinatlı binaların mövcud olması 

danılmazdır. Aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı təkcə qədim məbədlərin deyil, həmçinin orada 

həyata kecirilən ayin və mərasimlər haqqında da məlumat verilir. 

Müxtəlif xarakterli dini tikililər erkən orta əsrlərdə yaranmağa başlamışdır. VII əsrdən baş-

layaraq ərəblər Zaqafqaziyada, Orta Asiya, Şimali Hindistan və başqa əraziləri işğal etməsi xalqın 

gələcək tarixində müəyyən iz qoymuşdur. Ömər Xəlifə (632-643 cü illər) böyük qoşun göndərərək 

əvvəl Naxçıvanı, sonrakı dönəmdə isə Təbrizi, Ərdəbili ələ keçirdilər. Hər yerdə İslam dini 

zərdüştlüyü sıxışdırıb aradan çıxarırdı. Xristianlıq isə ölkənin qərb vilayətlərində hökm sürürdü. 

Ərəblər başqa ölkələrdə olduğu kimi mövcud dini tikililəri məscidlərə uyğun dəyişdirirdilər. 

Belə ki, binanın digər hissələrinin görünüşləri qalmaq şərti ilə təkcə altar hissə mehrabla əvəz 

edilirdi.  

• Məscidin sahəsi gələcəyin tələblərini nəzərə almaqla müəyyənləşdirilirdi; 

• Məscidin tikilişində sadəliyə riayət edilirdi;` 

• Məscid qeyri-müsəlmanların məbədlərinə bənzədilməməli idi.(6) 

Məzhəblərin bir-birini əvəz etməsi nəticəsində adi zərdüşt abidələrindən başqa mərkəzi gümbəz 

planlı tikililərə də rast gəlinirdi ki, bu da uzun müddətli inkişaf nəticəsində mümkün olmuşdur. 

İslam dövləti yarandıqdan sonra Müqəddəs Mədinədə ilk olan Peyğəmbər məscidi inşa edildi. 

Reyğəmbərin ilk müsəlmanlarla görüşü, onlarla ibadət etməsi, yeni islam cəmiyyətinin prinsiplərini 

izah, ticarət və məhkəmə məsələlərinin həlli üçün əvəzsiz bir məkana çevrilmişdir. Sonrakı 

dövrlərdə cəmiyyətdə bu və ya digər məsələləri öz üzərinə götürən təşkilatlar yarandı və məscidlər 

sırf ibadət yeri kimi fəaliyyətini davam etdirməyə başladı.  

Bəzi məscidlərin memarlıq planlaşma həllində atəşpərəstlik və xristianlıq aydın şəkildə özünü 

göstərsə də, sonrakı dövrlərdə çox böyük təkamül prosesi keçərək daha dayanıqlı və ciddi bir 

görkəmə sahib oldu. Bundan sonra Yaxın və Orta Şərqdə, Orta Asiyada, Azərbaycanda, 

Hindistanda, İspaniyada və başqa ölkələrdə məscid tikintisi geniş yayılmağa başladı. Məkkədə 

tikilmiş “Məscidül-həram” (“Allahın evi”)müsəlman aləmində ən müqəddəs məscid hesab edilir. 

(2.səh529) 

Məscidlə əlaqə hər bir müsəlman üçün gündə beş dəfə olduğuna görə o, sadə, rahat, səs-küydən 

uzaq yerdə yerləşməlidir. Məscidlər çoxfunksiyalı tikili olaraq əsasən dörd qrupa bölünmüşlər. Ən 
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sadə quruluşa malik olan məhəllə və kənd məscidləri, sonra came məscidləri, şəhər məscidlərinə, 

bayram və dəfn məscidləri. Bütün müsəlman dünyası üçün Kəbə ən möhtəşəm ibadət yeri idi. 

Bütün məscidlər peyğəmbərin layihələndirdiyi məscidə, yəni Qiblə divarına paralel, yan 

divarlarına isə perpendikulyar vəziyyətdə olmalıdır. 

Azərbaycanın ən önəmli şəhərləri olan Bərdə, Ərdəbil, Marağa, Urmiya, Şamaxı, Şəmkur, 

Şabran, Beyləqan, Gəncə və Naxçıvan şəhərlərində məscidlərin tikilməsinə xüsusi diqqət verildi. 

Dövrünə görə mükəmməl sayılan məscidlər Azərbaycan memarlıq elementlərini özündə əks 

etdirməyə başladı.(6)  

VII-VIII əsrlərdə planda qalareya ilə nəhayətlənmiş həyəti olan, düzbucaq formalı məscidlər 

geniş yayılmışdır. Çoxsütunlu ibadət zalında qibləyə istiqamətlənmiş bir neçə mehrab 

yerləşdirilmişdir. (Dəməşq, Əməvilər məscidi) X əsrdən isə artıq eyvanlı məscid tipi aktuallıq təşkil 

edirdi. Artıq məscidlərin inkişafına yerli memarlıq ənənələri böyük təsir göstərərək, müstəqil 

məscid tipləri yaranmağa başladı. İran və Orta Asiya ölkələrində məscidlər əsas fasadda 

monumental baştağı və düzbucaq həyəti boyu eyvandan təşkil edilirdi. Buxarada Kəlan məscidi 

(XII), İsfahanda Cümə məscidi buna misal ola bilər. 

Məscidlərin inkişaf etməsində Səlcuq imperiyasının yüksəlişi çox böyük rol oynamışdır. Tarixi 

qaynaqlarda Səlcuq sultanları məscid tikintisinə böyük önəm vermiş, hər hansı tikinti, saray 

yaxınlığında bir məscidin tikintisini həyata keçirmişlər.  

Bu hadisələrin şahidi olmuş Əbdül Cəlil Qəzvini yazırdı “Müsəlmanlıqda came, mədrəsə, 

xanəgah və hər dürlü xeyir və yaxşılıqların görülməsi, pisliklərin atılması səlcuqların uğurlu 

qılıncları sayəsində mümkün olmuşdur.”(1.səh 41)  

Səlcuq abidələrinə xas xüsusiyyətləri olan məscidlərdə mehrab önündə gümbəzli salonun 

(məqsurənin) olması XX əsrdə Bakıda dağılmış Cümə məscidinin gümbəzli salonunda, həmçinin 

Dərbənd məscidinin gümbəzində də bu üslubda işlənmiş naxışlı kərpic hörgüsünə rast gəlinir 

C.Qiyasinin fikirlərinə əsasən VII-X əsrlərdə İslam dövrü memarlığının ilkin mərhələsində dini 

tikililər haqqında material azlığından geniş və dolğun məlumat vermək mümkün olmamışdır. 

(1.səh12) Lakin XI-XIII əsrlərdə memarlığın ən tipoloji qrupu olan məscidlər öz inkişaf və dayanıq-

lığı ilə daha diqqətə layiqdir. XI əsrdən də çox az sayda abidənin qaldığı təxmin edilsə də , XII əsr 

artıq bir tərəqqi dövrü kimi tarixə düşmüşdür. XII-XIII əsrin əvvəllərində xüsusi memarlıq forma-

ları və dekor üsullarını özündə birləşdirən mükəmməlləşdirmə mərhələsi dövrü kimi göstərilir. 

İslam dini memarlıqda özünəməxsus izini yaradaraq, canlı təsvirləri aradan götürüb, gözəl 

quruluşa malik olan tağbənd konstruksiyaları daha da inkişaf etdirdi. Yapma karnizlər, həndəsi və 

nəbati quruluşlu dekorlardan geniş istifadə edilərək, memarlıqda İslam sənət növləri yaratdı. Ətraf 

mühitdən asılı olaraq məscidlər kvadrat forması, sadə yerli tikinti materialı ilə diqqətəlayiqdir. 

Hələ İslam dininin yayıldığı ilk illərdə xəlifə Ömər Kufədə tikilən ilk məscidin tikintisini 

Azərbaycanlı memara havalə etmişdir. Azərbaycanda tikilən bu və ya digər sənət abidələrinin heç 

birində yadelli memar və sənətkarın adı aşkar edilməsə də, bir çox Şərq olkələrinin memarlıq 

abidələrinin üzərindəki kitabələrdə azərbaycanlı memar, xəttat, nəqqaş adlarına rast gəlinir. Buna 

görə də şərq memarlığına məxsus abidələrin çoxunda Azərbaycana məxsus dəsti-xəttin izləri aydın 
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nəzərə çarpır. Bu sənətkarlar həmin ölkələrə ya dəvət edilmiş, ya da müharibələr zamanı əsir 

alınmaşdır.  

Dünya memarlığında böyük əhəmiyyət kəsb edən Azərbaycan məscidlərinin quruluşunu 

mərkəzdə kubşəkilli tikilinin üstünü örtən gümbəz və həyəti dövrələyən sıratağlı eyvanlardan ibarət 

olan tikililər təşkil edirdi. Simmetrik quruluşa malik olan qoşa minarəli yerlı məscidləri bəzi 

hallarda, Şirvan-Abşeron memarlığına məxsus asimmetrik quruluşlu tək minarəli məscidlər əvəz 

edirdi. Bu memarlıq məktəbinə aid edilən məscidlərinin məxsusi xüsusiyyəti onun sadə, asimmetrik 

kompozisiya quruluşlu, istifadə edilən tikinti materialının əhəngdaşı olması və üzərində oyma 

naxışları ilə aktual idi.  

Türkiyə məscidlərinin böyük əksəriyyətində tikilinin mərkəzində yerləşən binanın üstünü örtən 

gümbəzi, kənarlara doğru kiçik ölçülü gümbəz və yarımgümbəzlər tamamlayırdı.  

Orta əsrlərə aid edilən məscidlərin tikintisində dekor kimi daş, kərpic hörgüsündən əmələ gələn 

naxışlar, yaş suvaq, şirli keramika, inkrustasiya və divar rəsmləri böyük yer alırdı. Lakin müasir 

dövrdə dəmir-beton konstruksiyalar məscidlərin kompozisiya həllində böyük rol oynayır. 

İslam dininin rəmzi hesab edilən minarələr, məscidin əsas hissəsi olub, şəhərin bədii-memarlıq 

tərtibatında dominant mövqede dayanır. Minarəsinə görə məscidlər bir neçə formada olur ki, onların 

ən tanınmışları aşağıdakılardır: 

• Minarəsi küncdə yerləşən məscidlər — Kazan tatarlarının memarlığı, əsasən şəhərlərdə 

yerləşir; 

• İki minarəli məscid — iki minarəli, günbəzli məscid. Yaxın və Orta Şərq, Mərkəzi Asiya 

üçün daha xarakterikdir; 

• Minarəsi çardağında olan məscid — Çardaqdakı minarəsi səkkiz və ya silindrik şəklində 

olur. Minarə bəzən iki və ya üç mərtəbəli olur. (6) 

XI-XIII əsrin əvvəllərində Ərəb xilafatının zəifləməsi ilə, çoxlu sayda əmirliklər, knyazlıqlar 

yarandı. Bunlar da süquta uğradıqdan sonra Şirvanın paytaxtı Şamaxı və müvəqqəti Bakı, Atabəy 

Eldəgiz dövlətinin paytaxtı Naxçıvan və 1175-ci ildən Təbriz yarandı.Bu dövrdə tikilən abidələrdə 

inkişafa doğru, istər tikintidə, istərsə də dekor sənətində əvəzsiz sənət nümunələri görmək 

mümkündür.  

Abidələrin zəngin dekor tərtibatı həmişə diqqət çəkən məqam olmuşdur. Hər bölgənin 

özünəməxsus dekor işləmələri mövcud olmuşdur. Daş materialı üstünlük təşkil edən şimal 

bölgəsinin memarlığında əsasən tikinti daş lövhələrlə üzləndikdən sonra üzərində memarlıq detalları 

və dekor elementləri oyma üsulu tətbiq edilirdi. Bundan fərqli olaraq cənub vilayətlərində əsasən 

tikinti materialı kimi bişmiş kərpicdən istifadə edilirdi və üzəri çox böyük ustalıqla dekorlu kərpiclə 

örtülərək divarlara zəngin tərtibat verilirdi. İnteryer tərtibatında dekor işləmələri həm Şirvan, həm 

də cənub memarlığında gəc üzərində işlənmə üsulu tətbiq edilirdi. XII əsr memarlığında üzəri 

şirlənmiş kərpic məscidlərin fasad tərtibatına bir özəllik bəxş edirdi. Adi kərpiclə müqayisədə şirli 

kərpic daha möhkəm idi və atmosfer təzyiqinə məruz qalan hissələrdə daha çox tətbiq edilirdi. Bu 

piramida , konusvarı örtmələri və gümbəzləri bəzəyirdi. 
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Şək.1. Ağdam, Şuşa, məscid 

 

Şirvan-Abşeron memarlığında aktual olan bədii oyma üsulu timsalında minarələrin “şərəfə” 

hissələrini nümunə göstərmək olar. Burada minarənin gövdəsindən azan vermək üçün dolama 

eyvanı dövrələyən və daşıyıcı rol oynayan daş stalaktit karnizlərinin profili diqqət cəlb 

edir.(4.səh53) Belə ki, sadə quruluşdan mürəkkəbə doğru yüzilliklər ərzində formalaşan stalaktit 

elementi Azərbaycan memarlığında geniş tətbiq edilirdi. İstər şimal, istərsə də cənub memarlığının 

dekor tərtibatında ornamentli kompozisiyalar özünəməxsus həll edilirdi. Şimalda işıq-kölgə 

oyununa hesablanmış hamar səthlərə çoxplanlı hörmə naxışları fərqləndirirdi, cənubda isə bu 

dövrdə artıq başdan-başa dekorlu kərpiclərlə örtülərək abidəyə əsrarəngiz görkəm bəxş edirdi.  

Azərbaycan ərazisi məscidlərlə çox zəngindir. Lakin cənnət guşəsi Qarabağın bir çox rayonları 

ermənilər tərəfindən işğal edildikdən sonra onların çox hissəsi dağıdılmışdır. 

Ağdam, Şuşa ərazisində yerləşən qoşa minarəli və Bərdədə yerləşən dörd minarəli məscidlərdə 

yan keçmək mümkün deyil. Burada tikilən məscidlərin çox hissəsi XIX-XX əsrlərə aid edilsə də, 

XIII-XXVIII əsrlərin yadigarı olan dini tikililər də az deyil. Bura aid edilən 1751-1752-ci illərdə 

Pənah xanın Şahbulaq məscidini nümunə göstərmək olar. Ən qədim məscidlərdən olan Fizuli 

rayonunun Qarğabazar ərazisində yerləşən Şah Abbas məscidi kimi tanınan Hacı Qiyasəddin 

məscidinə nəzər yetirməmək mümkün deyil. 

Faktlara əsaslansaq, ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında 800-dək məscid 

dağıldığı ehtimal olunur (6) 

Çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məscidlərdən biri Şamaxı şəhərində yerləşən 1370- ci ilə aid 

edilən Cümə məscididir. Onun tikintisində yumurta sarısından istifadə edilərək, çox böyük 

möhkəmliyə nail olunmuşdur. Bu səbəbdən də, Şamaxıda baş verən dörd güclü zəlzələyə sinə 

gərmişdir. Yerli əhalininin üç məzhəbə xidmət etdiyini nəzərə alaraq, bu məsciddə üç mehrab 

yerləşdirilmişdir.  

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Qiyas%C9%99ddin_m%C9%99scidi
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Qiyas%C9%99ddin_m%C9%99scidi
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nil%C9%99r


Memarlıq                                                                                                                          Elmi əsərlər, N1, 2017 

 

71 
 

  
 

Şək.2. Bibixanım cümə məscidi(Səmərqənd) 

 

Orta Asiya memarlıq sənətinin klassik nümunəsi olan, Səmərqənddə 1399-1404-cü illərdə əmir 

Teymurun Hindistandakı qələbəsi şərəfinə Bibixanım cümə məscidi ucaldılmışdır. Məscidə 

Teymurun ən çox sevdiyi həyat yoldaşının adı verilmişdir. Bu möhtəşəm abidənin tikintisində 

azərbaycanlı bənnalar yaxından iştirak etmişdir. Binanın əsas baştağının hündürlüyü 41 metrdir.  

Hal–hazırda isə monumental tikilinin təkcə daş parçaları qalıb,lakin hələ də zəngin dekorativ 

tərtibatı və binaların əsas formaları göz oxşayır. Məscidin qalıqları arasında ölçüdə qorunub 

saxlanmış hündür giriş qapısı (portalı), yan tərəflərdə möhtəşəm dairəvi qalalar nəzərə çarpır. (5) 

Məscid kərpicdən tikilib, üzəri rəngli kərpiclərdən təşkil edilmiş oyma mozaikalardan, yuxarı 

hissəsi ilə qırmızı fon üzərində mavi rəngli kaşı və böyük həcmli ərəb hərfli yazı qurşağı ilə 

nəhayətlənmişdir. 

İnteryer tərtibatında isə mavi və qızılı rəngli divar rəsimlərinin qalıqları ağ fon üzərində 

əsrarəngiz tərtibat yaratmışdır. 

Bu abidədə Təbriz, Naxçıvan memarlıq məktəblərinin izləri aydın şəkildə özünü təzahür 

etdirərək, nəzərə çarpdırır.(3.səh156) XIX-cu əsrin sonunda zəlzələ dağıntılara səbəb olmuş və 

məscidin yerinə 1974-cü ildə yenisi tikilmişdir. 

Böyüklüyünə görə Bibi-Xanım məscidindən sonra ikinci yerdə duran Buxarada tikiilən Kəlan 

məscididir. Tikinti işləri XII əsrdə, mövcud olmuş qədim məscid üzərində həyata keçirilmişdir. 

Burada təkcə 1127-ci ildə bişmiş kərpicdən inşa edilən Kəlan minarəsi salamat qalmışdır ki, bu da 

dağılmış Arslan xan məscidinin qarşısında yerləşirdi. XV-XVI əsrləri əhatə edən bu tarixi abidənin 

bədii tərtibatı Uluqbəy mədrəsəsinə bən- zərdir və Teymurilər dövrünün ənənələrini əks etdirir.  

 Düzbucaqlı həyətli, açıq məscid tipinə aid edilir. Əsas binanın qərb hissəsində zəngin tərtibatlı 

olan mehrab yerləşdirilmişdir ki, onun ətrafı oyma mozaikalı portalla əhatələnmişdir. 
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Şək.3. Kəlan məscidi (Buxara XV-XVI əsr) 

 

Yeddi girişli bu məscidin əsas girişi şərqdən olub, daxildən və xaricdən dərin eyvanla tərtib 

edilmişdir. Əsas baştağ zəngin ornament, dekor elementlərini özündə cəmləmişdir.(7)  

Adı çəkilən bu möhtəşəm memarlıq əsərinin zəngin fasad və daxili məkan həllində, istifadə edilən 

tikinti materiallarında Marağa-Naxçıvan memarlıq məktəbinin məxsusi izlərinə rast gəlinir. 
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cultural industrial center of Azerbaijan. The reasonable evaluation of structure-forming systems of 

the city through of transport services and gardening is given in the article. 

Keywords: territorial, new areas, resources, inhabited areas, transport system, highway, public 

services, reconstruction 

 

Gəncə şəhəri öz coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycan ərazisinin Arran hissəsində həndəsi 

radiallar təşkil edən yolların kəsişməsində yerləşən iri şəhərsalma qurumudur. Bu üzdən heç də əbəs 

deyildi ki, bir zamanlar o Azərbaycanın paytaxt şəhəri kimi şimalı-cənubla, şərqi-qərb ilə öz xarici 

yolları hesabına birləşdirmiş və karvanlıq ticarətini möhkəmləndirmişdir [2]. 

Digər tərəfdən, onun yerləşdiyi region, torpaqlarının məhsuldarlığı, yeraltı resursları ilə də 

Yaxın və Orta Şərqdə çoxdan məhşur idi. Ola bilsin ki, həmişəki kimi qədim karvan yolları 

kəsişməsində duran qala şəhəri Gəncə mütəmadi olaraq düşmən tərəfindən hücumlara məruz 

qalmış, tanınmış, eyni zamanda da məhz bu yollar hesabına o öz karvan ticarətini və digər istehsal 

mədəniyyət sahələrini də yüksəldə bilmişdi. Onun coğrafi mövqeyi Kür çayına yaxınlığı, qədim 

karvan yolları, kənd təsərrüfatı və digər yerli təsərrüfat istehsal növlərinin yararlığı yaxın 

ərazilərində çox saylı kəndlərin kiçik və orta şəhərlərin formalaşmasını əsaslandırmışdı. Xalq 

arasında «Gəncə-basar» deyilən bu əyalət daxilində Gəncədən başqa Ağdərə, Yevlax, Mingəçevir, 

Xanlar, Şəmkir kimi şəhərlər toplumu formalaşmış və möhtəşəm bir istehsal-kənd təsərrüfatı, 

yaşayış məntəqəsi, öz su komponentləri və münbit torpağı, iqlimi hesabına bu gün inkişaf tapmağa 

cəhd edən bir regiona çevrilmişdir. 

 Gəncə siyasi-inzibati baxımdan Qazax şəhəri ilə birlikdə səsləndirilir və region kimi onları 

əhatə edən ərazilərdə yerləşən digər kiçik yaşayış məntəqələri ilə birlikdə region mahiyyətli 

məskunlaşma sistemi kimi qəbul edilmişdir. Regiondan çox rayonu xatırladan bu ərazi iqtisadi, 

kənd təsərrütafı baxımdan əsasən Gəncə, Qazax, Ağstafa, Tovuz şəhərlərini əhatə edir və şimal-

qərb istiqamətində onların inkişafını əks etdirərək Böyük İpək Yolunun yeni bir budağı üzərində 

yeni inkişaf tapır. Hesab edirik ki, bu xətt yaxın gələcəkdə aktiv fəaliyyət göstərən bir neçə 

subregionu birləşdirən yeni məskunlaşma sistemini formalaşdıracaq [6]. 

Gəncə şəhəri orta əsrlərdə formalaşan qala şəhərinin planlaşma quruluşunu az da olsa öz tarixi 

mərkəz rayonu çərçivəsində saxlaya bilmişdir, XIX əsrin axırlarında xanlıqlar dövrünün iflasından 

sonra Rusiyanın cənub uyezdi daxilində fəaliyyətini genişləndirmişdi. Bu səbəbdən, yeni quluş öz 

əvvəlki yarıqapalı strukturunu artıq xətti forma alan paralel küçə şəbəkəsinə dəyişərək yeni yaşayış 

zonasının planını almışdır. Bunun subyektiv həm də obyektiv səbəbi var idi, çünki müəyyən zaman 

çərçivəsində Gəncədə radial-dairəvi küçələr şəbəkəsi genişlənərək yeni plan quruluşu tapdı. Onu 

təşkil edən küçələrin hər iki tərəfi 2-3 mərtəbəli yarı-imarət tipli memarlıq həlli almış evlərdən 

ibarət idi və özlərində Rusiyanın konstruktivizm memarlıq üslubunu təkrarlayan planlaşma 

qurumunu xatırladırdı. Sadəcə o zaman Gəncə «Elizavetpol» adlandığından və tərkibində rus 

ordusunun hərbi hissəsi yerləşdiyindən bura köçürülən rusiya əhalisinin bir qismi sayca artdıqca 

onun yaşayış memarlığının ənənəvi cəhətləri azalır, əksinə bina və küçə quruluşunda Rusiyanın 

şəhərsalma prinsipləri əks olunurdu [1].   

Lakin 1918-ci ildən sonra Gəncənin talehi təbii ki, yeni hakimiyyətin siyasi-sosial tələbləri 

http://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/public+services.html
http://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/public+services.html
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üzərində qurulmağa başladı və öz inkişafında ənənəvi memarlıq üslublarına yenidən qayıdaraq yeni 

istehsal yönümü əsasında artıq daha çox sənaye şəhəri kimi inkişaf etməyə başladı.  

Beləliklə də 2-ci dünya müharibəsindən əvvəl aramlı inkişaf tapan Gəncə şəhəri müharibədən 

sonra yeni inşaat-istehsal impulsu taparaq «sosializm» yoluna qədəm qoydu. O zaman istehsal 

qüvvələrin rasional yerləşdirilməsi şuarı altında inkişaf tapan Gəncə ətrafında aşkar edilən filiz, gil 

və digər yeraltı resurslar hesabına şəhər tarixi özəyindən (gilafından) çıxaraq tədricən yarı xətti 

planlaşma inkişaf quruluşu aldı. Yeni yaşayış massivlərindən biri olan «Bağbanlar» Gəncənin kənar 

sayılan ərazilərini tutaraq öz bağları əsasında yarı kənd, yarı şəhər strukturunu qurmağa başladı. 

Şəhərin nəqliyyat, xidmət və yaşıllıq sistemləri də təbii ki, şərq tərəfə inkişaf taparaq yaşayış ilə 

yanaşı salınan müəssisələri onun yeni sənaye zonasını formalaşdırırdı [2].  

Sonrakı illərin şəhərsalma prosesi demək olar ki, hər yerdə olduğu kimi Gəncə əhalisinin iş yeri 

ilə təmin etmək məcburiyyətindən yeni massivlərin salınmasına ehtiyac duyurdu. 1950-ci illərdə 

Dövlət tərəfindən təsdiqlənən proqramda «Yeni Gəncə» yaşayış masivinin layihə təklifi təsdiqləndi 

və tikintisi başladı. Hadisələr elə gətirdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fransızlar tərəfindən 

tikilən «evtikmə» kombinatlarının məhsulları (panelləri) hesabına Gəncədə yeni yaşayış sıçrayışlı 

inkişaf tapdı. Bu yeni massivlərdə evlərin tənzimlənmiş planlaşma quruluşu nisbətən düzbucaqlı 

mikrorayon planlaşma xarakteri alaraq müasir standartlara uyğun olan yaşayış kompleksinin tipoloji 

nümunəsini əks etdirərək o zaman üçün mütərəqqi sayılan «mikrorayon» tipli tikinti üslubuna 

əsaslanırdı. Bu massivlərdə o zaman üçün zəruri sayılan şəhərsalma sistemlərinin təşkili (nəqliyyat, 

xidmət və yaşıllıq) orta məqbul səviyyəsində olsa da öz həllini tam şəkildə tapmamışdı [3]. 

Digər tərəfdən, bu massiv Gəncə çayının o biri sahilində olduğundan və aralarındakı enli 

yarğanda iri bir «Xatirə parkı» salındı. Onun ərazisi 180-220 ha çatdırıldı, yaşıllıqları yay aylarının 

temperatur və radiasiya şəraitinin yumşaldılmasında çox güclü bir faktora çevrildi. Lakin digər 

tərəfdən Gəncənin yeni sənaye zonasının ənənəvi yaşayış zonasına görə əlverişli olmayan mövqe 

tutması səbəbindən şəhərin müasir iqtisadiyyatı ona ekoloji problemlər yaratdı. Şəhərin 1970-ci 

ildəki baş planında iri park məkanlarının təşkili demək olar ki, düzgün seçim idi, çünki onlar 

bilavasitə öz təyinatına cavab verməklə həm də şəhər əhalisinin yaşıllaşdırmaya, istirahətə olan 

tələblərinin ödəmə spesifikasını da müəyyən etdi. 

Belə parkların bilavasitə şəhərin yeni yaşayış massivlərinə tərəf atmalar- «paz» şəkli alaraq 

onun yaşayış məhəllələrinə daxıl edilməsi, yaşayış komplekslərinin daxili məkanlarını ekoloji 

baxımdan zənginləşdirməklə yanaşı yaşayış evlərinin həyətlərində xüsüsi bədii abadlıq abu-havasını 

da yarada bildi. Təcrübə göstərdi ki, iri şəhər mühitinin sağlamlaşdırılmasında yaşıllıqlarla birlikdə 

onun digər infrastruktur sistemlərinin təkmilləşdirilməsi də ön plana çəkilməlidir. Bu yolda xidmət 

sahələrinə aid olan ictimai xidmət müəssisələrinin yeni baş planın tərtibatına görə yerləşdirilməsi 

hesab edirik ki, düzgün təyinat tapmışdı, çünki bu şəhərin yeni individual tikinti xarakterini təyin 

etdi. Bunlarla yanaşı, qeyd etməliyik ki, şəhərin böyük inkişaf tapmış şimal-qərb zonası 1949, 1970, 

1979-cu illərin baş planlarında öz əksini tapsa da yaşıllaşdırma baxımdan hələ də lazımi səviyyədə 

tənzimlənməyib. Şəhərin yaşayış massivləri də öz təyinatına və xarakterinə görə hələ də keçmişin 

təcrübəssini təkrarlayaraq seçimli rekonstruksiya üsulunu təqdim edir, halbuki, Gəncədə iri şəhər 

kimi daha çox hündür binalar tikilməlidir [6]. 
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Bundan əlavə şəhərin son illərdə intensiv inkişafı onun landşaft memarlığına da xüsusi aktual-

lıq verir, bu isə şəhərin mövcud sistemlərinin regenerativ inkişafı üçün daha diqqətli olmağı tələb 

edir. Bir faktı da qeyd edək ki, Gəncənin yaradıcı mühiti və aktiv fəaliyyətdə olan sistemlərindən 

ancaq yaşıllıqlar onun planlaşmasının əsas tərkib hissəsi olaraq qalır, qalan iki sistemi isə (nəqliyyat 

və xidmət) demək olar ki, şəhərin sonrakı baş planında davamlı inkişaf tapmadığından onun yaşayış 

massivləri ilə vəhdəd təşkil etmir. Məsələn, ictimai xidmətin böyük bir hissəsi onun tarixi zonasında 

cəmləndiyi halda yeni kənara yaxın tikilən yaşayış massivlərində bu xidmət sistemi pərakəndə 

yerləşdirilmişdir. Bu gün ticarət və məişət xidmətində üstünlük küçə xidmətinə verilmişdir. 

Nəqliyyat sisteminin elementləri də 2-3 paralel magistraldan başqa, əsas şəbəkəsi yenə də daha 

çox tarixi zonada yaşayan əhalini əhatə edir. Bunlardan fərqli vağzal bu mənada daha proqressiv 

yerləşmə və planlaşma prinsipi tapmışdır. Bu üzdən şəhərin xidmət və nəqliyyat sistemlərinin 

perspektivdə rasional təşkil tapması üçün şəhərin regenerasiya proseslərinin aparılmasını onun 

mütərəqqi məsələsindən biri saymaq olar.  

Beləki, Gəncənin sonrakı inkişafı və planlaşması quruluşunun rekonstruksiyası gələcək 

inkişafına şübhəsiz ki, Gəncənin ətraf mühitinin təbii iqlim şəraitinin yararlığı, yeni massivlərin 

memarlıq həllərində mövcud olan tikinti-məkan quruluşu, yerli materialların yeni texnologiya ilə 

calanması nəzərə alınaraq ictimai və yaşayış massivlərinin bədii obrazı yaxşılaşdırıla bilər. 

Digər tərəfdən, təhlillərin müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, onların nəticəsində müəyyən edilən 

bəzi neqativ təsir göstərən və konstruktiv-planlaşma baxımdan postsovet məkanı hakimiyyəti 

zamanı aksioma kimi qəbul edilmiş qayda və qanunların aradan götürülməsinə imkan yarandı. 

Hansı ki əvvəllər şəhərlərin funksional zonalaşması müzakirə edilməyən bir nəzəriyyə kimi qəbul 

edilmişdir. Bu ya digər bəzi baş planlarda o vaxtkı qəbul edilən şəhərsalma tədbirlərinin 

aparılmasını tək 30-80-ci illərin təcrübi çatışmazlığını saymaq olmaz, çünki 90-cı illərin başında 

hələ də fərdi tikinti üsulu və eksperimental layihələndirmə fəal fəaliyyət göstərdiyindən bəzən 

Gəncənin mərkəzi hissələrində belə gözlənilməyən obyektlərin yerləşdirilməsinin də təsiri özünü 

göstərirdi və çox vaxt bu obyektlər demək olar ki, şəhərin real imkanları ilə məkan təşkili baxımdan 

mübahisəyə girirdi [5]. 

Qeyd edək ki, Gəncənin inkişaf mərhələlərində ən önəmli təsirli dörd period (yəni qədim, orta 

əsr, XX əsrin əvvəlləri və XX-XXI əsrlərin əvvələri) arasında ən məhsuldarı ikinci və dördüncü 

olmuşdur. İkinci mərhələnin mahiyyətinin yüksək olması şübhəsiz ki, şəhərsalma quruluşu qala 

şəhəri və paytaxt olması, xarici əlaqələr inkişafında karvan ticarətinin çiçəklənmə mərhələsi və 

mədəni-sənətkarlığın yüksək zirvəyə çatması idi. Dördüncü inkişaf mərəhəlsi nisbətən zaman və 

tarixi baxımdan qısa olsa da ən məhsuldarı idi. İlk öncə ona görə ki, bu mərhələdə şəhərin iqtisadi 

mahiyyəti və statusu dəyişdi istehsal qüvvələri ön plana keçməsi, iş yerlərinin birdən birə bir neçə 

dəfə artması səbəbindən yaşayış tikintisinin genişləndirilmə zəruriyyəti və sosial məsələlərinə 

münasibət dəyişməsi ilə əhşalinin ən önəmli xidmət növlərinə aid nəqliyyat və ictimai mahiyyət 

daşıyan tikinti və qurğuların artması idi. 

Bu təmayül müşahidəsində ən gündəmdə olan məsələ Gəncənin Sovetlər Birliyi dağıldıqdan 

sonra onun kifayət qədər dəyərli olan sənaye potensialının itirilməsinin səbəblərini üzə çıxardıb, 

əvvəlki mahiyyətini bərpa edilməsi hələ də öz həllini gözləyir. Düzdür Azərbaycan dövlətinin 
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idaredici təşkilatı və inzibati orqanlarının qərar və qətnamələri əsasında müəyyənləşən 

məsələlərindən ən önəmli təzə iş yerlərinin açılması olsa da istər mövcud sənaye və aqrar-sənaye 

komplekslərinin, istərsə də yeni məsələləri yaradıcı müəssisələrin istehlak məsələləri istehsal 

təşkilindən daha güclü olduğundan qoyulan proqramların reallaşması çox ləng gedir [1].  

Düzdür son zamanlar Gəncənin yaşayış tikintisində də canlanma hiss olunur. Eksperimental 

layihələndirmə get-gedə geniş vüsat tapır. Müsbət məqamlardan biri də odur ki, tikilən və ucaldılan 

binalar artıq mikrorayon planlaşmasından uzaq olaraq kiçik sıx tikintisi olan kompleks təşkilində 

özünü biruzə verir. Təqdirəlayiq haldır ki, bu binaların bədii-memarlıq tərtibatı estetik baxımdan 

əvvəlki tipləşmiş tikinti üsullarından daha yüksəkdir. Hesab edirik ki, istər konstruksiya 

quruluşunda, istərsə də hörgü və digər tikinti prosesində texnoloji nailiyyətlərdən yeni material 

sintezindən daha fəal istifadə edilir. 

Şəhərin ictimai xidmət sisteminə qulluq edən sahələr çox şaxəli olsa da onların yerləşməsi və 

tərkibləri son zamanlar yeni istiqamət almışdır. Məsələn, bir çoxunun tək-tək mikrorayon 

mərkəzlərində və şəhərin tarixi mərkəzində, bazar ətrafına yığılması əvəzinə onların təyinatına 

uyğun əhalinin ən çox hərəkət istiqamətləri, yollar kənarına yığılması həm mənfi həm müsbət 

cəhətlərini qeyd etmək lazımdır. Sadəcə kompakt şəkildə qruplaşmış qurumlar əvəzinə Gəncənin 

ənənəvi tarixində özünü təsdiqləmiş ticarət küçə-mərkəz təcrübəsi yenə də özünə bəraət qazanır. 

Lakin Gəncənin demək olar ki, önəmli ərazi fraqmentlərində yenə də şəhərsalma dəyəri təsirində 

çoxfunksiyalı xidmət mərkəzlərinin yaradılması hələ ki əlverişlilik mahiyyətini saxlamaqdadır [1]. 

Beləliklə, deyə bilərik ki, Gəncə öz inkişafını və plan strukturunun təkmilləşdirilməsi yolunda 

seçmə rekonstruksiya prosesini davam etdirir, yeni sənaye-istehsal və qeyri-istehsal sferalarının 

genişlənməsi nəticəsində yeni iş, yaşayış yerləri, ictimai xidmət müəssisə və obyektlərinin 

yeniləşməsi müşahidə olunur. Hesab edirik ki, Gəncənin təbii yerli resurslarının və amillərinin onun 

planlaşma strukturunun qanunauyğunluq meyarları fonunda dəyişilməsi və bütövlükdə memarlıq 

görkəmişnin ayrı-ayrı fraqmentlər hesabına abadlaşdırılması onun gələcək inkişafı üçün çox yararlı 

ola bilər. 

Açar sözlər: ərazi, yeni massivlər, resurslar, yaşayış yerləri, nəqliyyat sistemləri, magistrallar, 

ictimai xidmət, rekonstruksiya 
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İRANIN YƏZD VƏ RƏŞT ŞƏHƏRLƏRİNDƏ İQLİMƏ UYĞUN BİNALARIN 

LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNİN ENERJİ SƏRFİNƏ TƏSİRİ 

Şarifian H.Q. 

 

THE EFFECT OF DESIGNING CLIMATICAL BUILDINGS IN ENERGY 

CONSUMPTION IN IRAN’S YAZD AND RASHT CITIES 

Sharifian H.Q. 

 

Abstract. Since buildings are one of the main factors that affect ecological pollution, in 

contemporary time with increasing environmental pollution the importance of the proper design of 

building shows its importance. The main purpose of this research is learning how climatic design of 

buildings and use of suitable materials is effective in ensuring the well-being of residents. The cities 

of Yazd and Rasht, located in two different climatic regions of Iran were selected. In these cities, 

climatic buildings were designed by using methods derived from the analysis of traditional 

buildings. Then the amount of their heat loss is investigated by Heat Cad program. As the result, in 

these cities the effect of buildings’ climatic design on heat loss of buildings has been studied and 

monetary value has been achieved.  

Keywords: sustainable architecture, Heat Cad, suitable urbanism, suitable architecture, micro-

climate 

 

Yəzd və Rəşt şəhərlərinin iqlimi və coğrafi mövqeyi 

 İranın ərazisində iqlim göstəriciləri ilə bir-birindən fərqlənən dörd iqlim bölgəsi mövcüddur. 

Həmin bölgələri isti-quru və sərin dağlıq bölgə kimi ümumiləşdirərək bu bölgələrdə şəhərsalmaya 

və binaların memarlığına təsir edən iqlim göstəricilərinin çox yaxın olduğunu nəzərə alaraq 

bölgələri təmsil edən Yəzd və Rəşt şəhərləri nümunə kimi seçilmişdir. Bu şəhərlər üçün iqlimə 

uyğun iki mərtəbəli yaşayış binaları layihələndirilmiş və onlar üzərində araşdırmalar aparılmışdır.  

 Yəzd şəhəri İranın mərkəzi hissəsində və isti-quru iqlimi olan bölgədə yerləşmişdir. Yəzd 

şəhərinin dənizdən uzaq və böyük duz səhrasına yaxın olması səbəbindən, yağmurun miqdarı az, 

yüksək buxarlanma, yüksək istilik ilə birlikdə aşağı nisbi nəmlik kimi iqlim xüsusiyyətlərinə 

malikdir. Burada gecə və gündüz temperaturları arasında fərq çox böyükdür. Bununla bərabər illik 

orta yağıntı miqdarı çox azdır. Rəşt şəhəri İranın şimal bölümündə, Xəzər dənizinin cənubunda və 

Alborz dağlarının şimalında mülayim və nəmli olan bölgədə yerləşmişdir. Bu şəhərin dənizə yaxın 

sahil bölgəsində yerləşməsi havada nəmin çox yüksək olmasına səbəb olmuşdur. Nəminin çox 

olması, qış mövsümündə temperaturun azalmasına mane olmaqla yanaşı gündüz və gecə hava 

temperaturları arasındakı fərqin az olmasına səbəb olur.  

Yəzd və Rəşt şəhərlərinin iqlimə uyğun şəhərsalma xüsusiyyətləri 

 Şəhərsalmada, hər binanın yerləşmə mövqeyi təyin edildiyi üçün binanın iqlimə uyğun 

layihələndirilməsində və binanın daxili temperaturunun miqdarının təyinində əhəmiyyətli dərəcədə 

təsiri vardır. Bu səbəbdən iqlimə uyğun dizayn deyildiyində binaların layihələndirilməsindən öncə 

şəhərlərin şəhərsalma prinsiplərinə diqqət yetirilməlidirilməlidir. Müasir dövrdə İranın müxtəlif 
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iqlimə malik olan şəhərlərində insanlara komfort bir mühit yaratmaq üçün iqlimə uyğun təbii 

amillərdən düzgün istifadə edilməlidir. Təbii amillər İranın hər bir iqlim bölgəsində fərqlidir. Belə 

ki, isti-quru bölgələrdə binanı günboyu günəşdən qorumaq və gecə vaxtı günəşin yaratdığı istilikdən 

istifadə etmək əhəmiyyət kəsb edir. Nəmli bölgələrdə isə küləkdən maksimum istifadə edilməsinə 

diqqət yetizilməlidir. Göründüyü kimi vahid şəhərsalma forması və prinsiplərinin müxtəlif iqlimi 

bölgələrdə istifadə edilməsi doğru deyil və bu bəzi problemlərə yol aça bilər.  

İsti və quru bölgələrdə yerləşən şəhərlərdə şəhərsalma baxımından təklif olunan prinsiplər 

aşağıdakılardır :  

• Şəhərlər günəşdən və səhra küləklərindən qorunmaq üçün düzgün cəhətlənməli və müxtəlif 

maneələr yaradılmalı; 

• Gün ərzində küçələrdə günəşin təsirini azaltmaq və kölgə yaratmaq məqsədiylə küçələr 

dolama formada olmalı; 

• Şəhərdə bitki və ağaclardan daha çox istifadə edilməli; 

• Şəhərin məhəllə və kvartalları daha sıx, binalar isə bir-birinə daha yaxın şəkildə olmalıdır. 

Beləliklə, xarici istiliyin daxilə keçməsi daha az miqdarda olacaqdır. 

Nəmli və dəniz sahilində yerləşən şəhərlərdə maksimum küləkdən istifadə üçün  

təklif olunan prinsiplər :  

• Binalarda küləkdən maksimum istifadə etmək üçün onlar dörd tərəfdən açıq olmalı; 

• Küçələr dəniz sahilindən əsən əsas küləklərin istiqamətində qurulmalı; 

• Binaların böyük pəncərələrə malik olan uzun fasadları küləyə qarşı yerləşməli; 

• Külək axınına mane olunmaması məqsədi ilə binanın ətrafında yerləşən divar və  

ya maneələr binadan ən az 6 metr, ağaclar və hündür binalar isə 9 metr məsafədə olmalı; 

• Şəhərlərdə yüksək mərtəbəli binalar külək axınının digər binalara çatmasına  

mane olmamalı; 

• Binaları bir-birindən ayrı yerləşdirməklə dörd tərəfli havalandırma təmin edilməli. 

Yəzd və Rəşt şəhərlərində təklif olunan iqlimə uyğun binalar 

 Yəzd şəhərində, qış-yay fəsillərində və gecə-gündüz arasında temperaturun çox fərqli olması 

səbəbindən binaları gündüz vaxtı günəş enerjisindən qorumaq və gecə vaxtı bu enerjidən istifadə 

etmək, həmçinin nəmin az olması səbəbindən binalarda onun təmin edilməsi layihələndirilmənin ən 

əsas məsələlərindən biridir. Bu şəhərdə bizim tərəfimizdən iqlimə uyğun binaların 

layihələndirilməsində aşağıda təklif olunan prinsiplər nəzərə alınmışdır:  

• Binanın xarici divar konstruksiyaları və dam örtüyü günəş enerjisinə daha aktiv şəkildə 

məruz qaldığından layihələndirilmədə buna xüsusi diqqət yetirilmişdir; 

• Binanın damının düz formada olması, bu səthin gün ərzində və xüsusən yayda ən çox günəş 

şüalanmalarına məruz qalmasına səbəb olduğundan sonuncu mərtəbənin damında detallardan 

istifadə edərək istilik komfortu düzğün şəkildə yaradılmalıdır; 

• Gün ərzində ətraf mühitdən əks olunan günəş şüalanmalarından yaranmış istilikdən binanı 

qorumaq və bu şüalanmaların enerjisini azaltmaq məqsədiylə binanı əhatə edən mühiti günəş 

enerjisini udan çəmənliklə örtmək, bina səthlərini isə günəş enerjisini əksetmə əmsalı az olan 

materiallarla üzləmək lazımdır. Gil bu məqsədə uyğun materialdır. Bu material bölgədə bol şəkildə  
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mövcuddur. 

• Yəzd şəhərində üstunluk təşkil edən, hakim küləyin istiqaməti şimali-qərb  

olduğundan, yay aylarında və gündüz vaxtı bu təbii hava axınından istifadə etmək daxili 

komfortun təmini üçün çox əhəmiyyətlidir;  

•  Xarici hava çox quru olduğundan daxili mühitə nəmlik artırılmalıdır. Bunun üçün su 

hovuzlarından və yaşıllıqdan istifadə edilməli ; 

• Xarici divarlar yüksək istilik tutumu olan materiallardan ucaldılmalı və üzlənməlidir; 

• Pəncərələrin ölçüləri binanın cənub tərəfində böyük və digər tərəflərdə mümkün qədər kiçik 

seçilməlidir. Mümkün qədər iki qatlı şüşələnmədən və ya paket şüşələrdən istifadə edilməlidir; 

Rəşt şəhərində hava nəminin və temperaturun yüksək olması səbəbindən binalar kölgə və 

küləkdən maksimum istifadə olunması şəklində layihələndirilməlidir. Araşdırma üçün nəzərdə 

tutduğumuz bu şəhərdə iqlimə uyğun yaşayış binası layihələndirilməsində aşağıdakı üsullardan 

istifadə olunmuşdur : 

• Günəş enerjisinin miqdarını binada minimuma endirmək və külək axınlarından maksimum 

istifadə etmək üçün bina hakim küləyin istiqamətinə uyğun şəkildə cəhətləndirilməlidir. Hakim 

külək axınından maksimum istifadə etmək məqsədiylə hər iki fasad üzərində pəncərələr 

yerləşdirilməli; 

• Binanın hər tərəfində kölgə yaratmaq və küləkləri binaya dögru yönləndirmək məqsədiylə 

hündür həmişəyaşıl ağaclardan və binanın ətrafında eyvanlardan istifadə edilməlidir;  

• Mərtəbə hündürlüyünü yüksək seçməklə, isti hava axınının yuxarıya doğru  

yönlənməsini təmin etməklə sərin havanın içəriyə girməsinə şərait yaradaraq  

sakinlərə komfortlu bir mühit yaratmalı; 

• Xarici divarlarda istilik tutumu az olan materiallardan istifadə edilməlidir. Qərb tərəfdə 

istənilməyən yüksək günəş enerjisinin miqdarı çox olduğundan az istifadə olunan otaqlar bu 

bölümdə yerləşdirilməli; 

• Binada hava axınından maksimum istifadə etmək üçün ən yaxşı forma düzbucaqlı forma 

olduğundan onun uzun tərəfi hakim küləyə perpendikulyar şəkildə yerləşdirilməli; 

• Binanın alt mərtəbəsini yerdən yüksəkdə inşa etməklə həm binanı nəmli torpaqdan ayırmaq, 

həm də binanın altında hava axınını yaratmalı; 

•  Əyimli damlardan və istilik izolyasiya materiallarından istifadə etməklə sonuncu mərtəbəni 

günəş enerjisi istiliyindən müdafiə etməklə bərabər yağış suyunun daha tez bir zamanda binanın 

damından axıdılması təmin edilməli; 

•  Şaquli havalandırmadan istifadə üçün damda bacalar yerləşdirilməlidir. 

Təklif olunan binalarda “Heat Cad” kompüter proqramının köməyilə verilən iqlim 

göstəricilərinə və binanın planlaşdırma strukturuna, həmçinin istifadə olunan memarlıq 

konstruksiyaları və elementlərinə görə binanın ümumi, həm də hər bir otağı üçün istilik itkisi təyin 

olunur. Beləliklə, iqlimə uyğun binaların istilik enerjisi itkisinin miqdarı müəyyən edilir. Aşağıda 

“Heat Cad” proqramı və onun xüsusiyyətləri haqqında qısa məlumat verilmişdir. 

“Heat Cad” proqramı 
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 “Heat Cad” bir kompüter proqramıdır ki, “Autodesk” şirkəti tərəfindən binaların istilik 

itkisinin miqdarını, sürətli və dəqiq şəkildə hesablaması üçün meydana gəlmişdir. Bu proqramda 

binaların istilik itkisini hesablamaq üçün iqlim amillərinin təsiri, binanın cəhətlənməsi, neçə 

mərtəbəli olması, binada istifadə olunan materialların növü və s. nəzərə alınmış və hər mərhələdə 

tələb olunan informasiya əlavə daxil edilməlidir. Bu proqramla binanın hər mərtəbəsində və daha 

sonra binada bütövlükdə istilik itkisinin miqdarı hesablanmışdır. 

Təklif olunan binaların analizi 

 Əldə edilmiş nəticələr yekununda iqlim göstəriciləri ilə fərqlənən Yəzd (Şək.1) və Rəşt (Şək.2) 

şəhərləri üçün müəllif tərəfindən şəhərlərin iqliminə uyğun binalar layihələndirilmişdir. İqlimə 

uyğun layihələndirilən binalarda istilik itkisi “Heat Cad” adlı kompüter proqramı ilə təyin 

edilmişdir. Daha sonra həmin binalar normal və iqlimə uyğun olmayan binalar kimi nəzərə alınaraq 

həmin proqramda analiz edilmişdir və iki layihənin analizinin müqayisəsi nəticəsində görülmüşdür 

ki, Yəzd şəhərində iqlimə uyğun layihələndirilmiş binada 0.215kW/h  və Rəşt şəhərində isə 0.206 

kW/h   enerji sərfində illik azalma vardır. Enerji itkisinin maddi dəyəri bir ev üçün Yəzd şəhərində 

ildə təqribən 287,928 tümən olacaqdır.  

 

  

 

Şək.1. Yəzd şəhərində layihələndirilmiş binanın planları 

 

Rəşt şəhərində isə hər ev üçün ildə təqribən 275,875 qənaət ediləcəkdir. Beləliklə, İran iqlim 

bölgələri üçün xarakterik olaraq seçdiyimiz Yəzd və Rəşt şəhərlərində layihələndirdiyimiz yaşayış 

evlərində sakinlər üçün normal istilik komfortu yaratmaqla yanaşı günümüzün ən aktual 

problemlərindən olan istilik enerjisi sərfinə hiss ediləcək dərəcədə qənaət edilmişdir. 
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Şək.2. :Rəşt şəhərində layihələndirilmiş binanın planları 

 

Nəticə 

Araşdırma nəticəsində belə demək mümkündür ki, inşa olunduğu bölgənin iqlimini nəzərə 

alaraq düzgün layihələndirilən binalar insanlar üçün komfort yaratmaqla, enerji sərfinə qənaət 

etməkdədir. Beləki binaların inşasında bahalı texnologiyalardan və materiallardan istifadə 

edilmədən yalnız uyğun konstruksiya və detallardan iqlim amilləri nəzərə alınmaqla və düzgün 

planlaşma strukturu ilə Yəzd və Rəşt şəhərləri üçün yaşayış binaları layihələndirilmişdir. Bu binalar 

komfortlu olmaqla yanaşı ətraf mühitə ən az ziyan verməklə, əsrimizin ən əsas məsələsi olan enerji 

sərfinə qənaət etməklə insanların büdcəsinə və ölkə iqtisadiyyatına fayda verəcəkdir. 
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ARAN MƏSKUNLAŞMA SİSTEMİNDƏ UCARIN ŞƏHƏRSALMASINA TƏSİR EDƏN 

İQTİSADİ AMİLLƏR 

Şükürlü İ.N. 

 

ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE URBAN PLANNING SYSTEM OF UJAR 

TOWN IN ARAN RESETTLEMENT SYSTEM 

Shukurlu I.N. 

 

Abstract. Ujar region is one of the ancient settlements of Azerbaijan. Already in the first 

millennium tribes in the region were engaged in agriculture. Ujar town originated as a settlement in 

the 80s years of the twentieth century during the construction of the baku-batumi railway. Ujar’s 

district is located at a distance of 240 km's from the city of Baku and refers to shirvan zone.In 

future, expansion and improvement of industrial enterprises, improvement of the aran regions will 

increase employment of the population. Thus the number of labor forces will increase, which will 

lead to the decrease in population migration to Baku and Mingechaur cities. 

Keywords: aran economic region, regional planning and resettlement, regional problems, Ujar 

region 

 

On səkkiz inzibati ərazi bölməsindən ibarət olan Aran rayonu, Azərbaycanın ən iri və mühüm 

kənd təsərrüfatı regionudur. İqtisadi regionun ərazisinin yarıdan çoxu dəniz səviyyəsindən aşağıda 

yerləşir və əsasən Kür və Araz çaylarının əmələ gətirdiyi düzənliklərdən ibarətdir.  

İqtisadi regionun ümumi sahəsi 21,43 min.km olmaqla, ölkə ərazisinin 24,7 %-ni əhatə edir. 

İqtisadi regionun yaşayış üçün əlverişli təbii şəraitə malik olması və iqtisadi-coğrafi mövqeyi 

əhalinin məskunlaşmasında mühüm rol oynamışdır. Geniş potensiala malik olan bu region 

imkanları və təbii və aqroiqlim ehtiyatları ilə (neft, təbii qaz, tikinti materialları) zəngindir. Bu 

ehtiyyat əsasən rayonun mərkəz və cənub-şərq hissəsində cəmlənmişdir. Bol günəş enerjisi, Kür və 

Araz çaylarının ehtiyyatları və yararlı torpaqları rayonun başlıca təbii sərvətlərindəndir. İqtisadi 

rayonun düzən relyefi, Kür və Araz çayları kimi su arteriyaları, suvarma şəraitində məhsuldar olan 

torpaqlar kənd təsərrüfatı işləri aparılması və əhalinin məskunlaşması üçün əlverişli təbii şərait 

yaradır. Kür çayının sahillərində Tuğay meşələri vardır. Aran iqtisadi-coğrafi rayonu inkişaf etmiş 

sənaye sahələrinə malikdir[1].  

Tərkibinə 16 rayon (Yevlax, Ağdaş, Ucar, Göyçay, Salyan, Beyləqan, Zərdab, Kürdəmir, 

Hacıqabul, Bərdə, Ağcabədi, İmişli, Biləsuvar, Neftçala, Saatlı və Sabirabad rayonları) və 

respublika tabeli Mingəşevir, Şirvan və Yevlax şəhərləri daxildir. (Şək. 1). 

Azərbaycanın digər bölgələri kimi Ucar rayonunun ərazisi də qədim insan məskənlərindən 

biridir. Hələ birinci minillikdə bu regionda məskunlaşmış qəbilələrin həaytında əkinçilik mühüm rol 

onayırdı. Arxeoloji qazıntılar təsdiq edir ki, uzaq keçmişdə Kür ovalığında mürəkkəb suvarma 

sistemləri mövcud olmuşdur. Bizim eramızdan çox daha öncə bu regionda heyvandarlıq və əkinçilik 

müvəffəqiyyətlə inkişaf etmişdir. Burada buğda və arpa əkilmiş, meyvə və tərəvəvəz yetişdirilmiş, 

heyvan saxlamaqla məşğul olmuşlar.  
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Şək. 1. Aran iqtisadi regionu 

 

Ucarın adı və yaranma tarixi haqqında müxtəlif fikirlər söylənilir. Ərəb coğrafiyaşünası Əl-

Sitəkrinin “Məmləkətin yolları” kitabında Ucar şəhərinin adı çəkilir. Azərbaycan tarixində Ucar 

şəhəri orta əsr şəhəri kimi qeyd olunur. XV əsrdə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan şairi Bərd 

Şirvaninin yazılarında “ucar” sözünə rast gəlmək olur. Mülahizələrə görə regionun adı Azərbaycan 

dilindəki “ucqar” sözündən əmələ gəlmişdir. Digər mülahizələrə görə rayonun adı qədim Şirvanda 

yaşamış “ucar” tayfasının adından götürülmüşdür. Bəzi türk xalqlarının dilində isə “ucar” sözü 

“alış-veriş” mənasında işlədilir. Ucar yer adının qədimdə yaşamış türk soylu Uci tayfasının adı ilə 

bağlı olması fikri də söylənilir.  

Azərbaycanda, o cümlədən Ucarda da əksər yaşayış məntəqələrinin kənd formasında 

məskunlaşması baş vermişdi. Məskunlaşma əsasən ərazinin relyefinə uygun formalaşaraq yaşayış 

məskənlərinə çevrilmişdir [4] (Şək.2). 

Ucar qəsəbəsi XX əsrin 80-ci illərində Bakı-Batumi dəmiryol xəttinin tikintisi zamanı 

stansiyaətrafı qəsəbə olaraq meydana çıxmış və inkişaf etməyə başlamışdır.  

Ucar rayonu Bakıdan 240 km qərbdə, Şirvan düzündə yerləşmişdir. Ərazisində 32 yaşayış 

məntəqəsi var. Şimaldan Göyçay, şərqdən Kürdəmir, cənubdan Zərdab, qərbdən Ağdaş rayonları ilə 

əhatə olunur. Rayonun coğrafi mövqeyi olduqca əlverişlidir. Habelə qədim “İpək yolu”nun bərpa 

olunmaqla Ucardan keçməsi yerləşdiyi yerin iqtisadi əhəmiyyətini olduqca artırır. Ucar şəhəri Bakı-

Tbilisi dəmir yolunun, Bakı-Gəncə və Göyçay-Zərdab magistral avtomobil yollarının qovşağında və 

mərkəzində yerləşmişdir [2].  
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Ucar şəhəri Şirvan düzənliyinin mərkəzi hissəsində, Kür-Araz Aran zonasında dəniz 

səviyyəsindən 12-13 m. hündürlükdə Turançay və Göyçay çaylarının yaratdığı konusvari ərazidə 

yerləşir. Ərazi getdikcə cənuba, Kür çayına doğru enən düzənlikdən ibarətdir. 40-50 km şimala 

doğru Böyük Qafqaz dağları silsiləsi başlayır.  

 

 

 

Şək. 2. Ucar rayonun kəndləri 

 

Səthi ovalıqdır. Ərazinin şərq və cənub-şərq hissəsi okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. 

Torpaqları boz-çəmənlikdir. Su mənbələri Göyçay çayı, Türyançayın qolu olan Qarasu çayı və 

Yuxarı Şirvan kanalıdır. Baş Şirvan kollektoru Ucar rayonunun cənubundan keçir [3]. 

Aran məskunlaşma sisteminin də iqtisadi potensialı - əsasən yeyinti, yüngül sənaye, yanacaq-

energetika, tikinti materialları, kimya, maşınqayırma sahələrlə formalaşan aqro-sənaye sistemi kimi 

xarakterizə oluna bilər.  

Təsərrüfatı pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq, baramaçılıq, quru subtropik meyvəçilik, 

üzümçülük, bostançılıq və toyuqçuluqdan ibarətdir. Hələ 1902-ci rayonda biyan zavodu fəaliyyət 

göstərmişdir. Bu zavod Ucarın ilk sənaye müəssisəsi sayılırdı. 1956-cı ildən isə konserv zavodu adı 

ilə fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda da konserv zavodu kimi fəaliyyət göstərir və Ucarın qida sənaye 

bazasında mühüm rol oynayır [2]. Ucar rayonu Respublikanın ən əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı 

rayonlarından biri olaraq təşəkkül tapmışdır. Hal-hazırda da Ucar rayonu pambıq, taxıl, meyvə, 

tərəvəz yetişdirilməsi, eləcə də ət və süd məhsullarının istehsalı baxımından respublikamızda 

əhəmiyyətli yer tutmaqdadır.  

Ucar rayonu aqrar-sənaye rayonu olduğuna görə iqtisadiyyatı əsasən kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı ilə bağlıdır. Rayon sənayesinin əsasını pambıqtəmizləmə zavodu təşkil edir. 

Rayonun ərazisinin yarıdan çoxu pambıq, dənli bitkilər və üzüm əkilməsi üçün istifadə olunur. 
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Ucar rayonu Şirvan iqtisadi zonasına daxildir. Yüngül və ərzaq sənayesi burada əsas yerlərdən 

birini tutmaqla yanaşı, rayonda metal emalı və dəmir-metal konstruksiyaları istehsal edən 

müəssisələr də açılmışdır. 

Regionlarda məskunlaşma yerləri təyin olunarkən əsas etibarilə insanların yaşaması üçün 

yararlı olan iqlim faktorları əsas götürülür.  

o İqlim (temperatur, küləklilik, rütubətliklik rejimi); 

o Zəmin və hidroqrafik şərait (içməli su ilə təmin olunma, ərazinin relyefi, tikinti-geoloji 

şərait); 

o Faydalı qazıntıların və yanacaq-energetik resursların mövcudluğu; 

o Nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafını təyin edən təbii şərait.  

Ucar şəhəri rütubəti az, isti qışa malik, quru və isti yayı olan yarımsəhra və quru düzənlik 

iqliminə aiddir.Termik rejimə əsasən Ucar şəhəri Azərbaycanın mərkəzi düzənlik zonasının ən isti 

regionlarından biridir. Orta illik temperatur 14,50C təşkil edir.Ən soyuq ay yanvar ayıdır. 

1,40C.Havanın ən aşağı temperaturu 240C şaxta təşkil edir [3].  

Ucar rayonu geomorfoloji baxımdan Şirvan düzənliyinin qərb hissəsinə daxil olan və səthi Kür 

çayının axını istiqamətində uzanan çaylaq düzənlikdən ibarətdir.  

Rayonun şəhərsalmasını analiz edərkən görürük ki, buranın yastı relyefli, şəhər torpaqlarının 

məhdud olması, mövcud tikililərin kortəbiiliyi və s. olmasına baxmayaraq, şəhər gələcəkdə planlı 

inkişaf bazası rolunu oynaya bilər [5].  

Düzənlik relyefdə yerləşməsi, yüksək termik rejimə malik olan aqroiqlim ehtiyyatları, Kür və 

Araz çaylarının qovuşub buradan keçməsi - iqtisadi rayonda çoxşaxəli kənd təsərrüfatının 

formalaşmasına, onların məhsullarını emal edən yüngül və yeyinti sənaye müəssisələrinin sıx 

şəbəkəsinin yaradılmasına imkan yaratmışdır. 

Bu istiqamətdə mövcud sənaye müəssisələrinin genişləndirilməsi kənd təsərrüfatı məhsullarının 

emalı müəssisələri, xidmət sahələri, ticarət, nəqliyyat infrastukturunun perspektivli inkişafının 

nəzərə alınması da məqsədə uygundur.  

Ucarda şəhərin sərhədlərinə yaxın ərazidə bir sıra kənd təsərrüfatı müəssisələri fəaliyyər 

göstərir. Bu müəssisələr rayon iqtisadiyyatının formalaşmasında böyük rol oynayır. Bura inqubator-

quşçuluq stansiyaları, Ucar rayon təsərrüfatlararası rayon təşkilatı, buğda və pambığın əkilməsi üzrə 

təcrübə-tədqiqat müəssisələri daxildir [3].  

Burada əsas yeri yüngül və qida sənayesi tutur. Ancaq yüngül sənayenin rolu hələlik aşağı olsa 

da, onun əvvəlki durumuna qaytarılması vacib hesab olunur.  

Bununla yanaşı, son illər maşınqayırma, dəmirbeton konstruksiyaları və qurğuları üzrə yeni 

müəssisələrin tikintisi də nəzərə çarpır. Şəhərdə yerləşdirilmiş belə sənaye müəssisələrinin bir çoxu 

mühüm respublika əhəmiyyətli müəssisələrdir [3].  

Şəhərsalmaya və gigiyenik normalara mənfi təsir göstərən qrunt sularının səviyyəsinin çox 

olması bu cür isti zonalarda bununla bağlı müəyyən tədbirlərin görülməsini vacib edir.  

Məlumdur ki, rayon uzun müddət davam edən isti yay və qısa sürən, həm də sərt olmayan qışa 

malik quru subtropik iqlim zonasında yerləşmişdir. Ağır iqlim şərtlərinin təsirinin azaldılması üçün 

şəhər ərazisinin yaşıllaşdırılmasına və aqlomerasiyasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.  
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Regionda qoruyucu yaşıllıq zolaqları praktiki olaraq çox deyil. Sənaye və mədəni-məişət 

müəssisəlrinin yerləşdiyi əraziləri, istirahət zonası kimi olaraq istifadə edilə biləcək Göyçay və 

Türyançay çaylarının sahillərini rayonun landşaftına uyğun olaraq abadlaşdırılma və yaşıllaşdırılma 

imkanlarından istifadə edərək layihələndirmə işlərini aparmaq olar. 

Nəticə olaraq, qeyd edə bilərik ki, gələcəkdə bu regionlarda sənaye zonalarının genişləndiril-

məsi, müəssisələrin müasir avadanlıqlarla təmin olunması və ağır sənaye müəssisələrinin şəhər ətra-

fında yerləşdirilməsi, yenilərinin tikilməsi aran rayonlarında şəhər və kənd əhalisinin işlə təmin 

olunmasına imkan verəcək, yeni mədəni-məişət və təhsil binalarının tikilməsi buraya ətraf qonşu ra-

yonlardan insan axınını artıracaq, bununla da Mingəçevir və paytaxt Bakı şəhərinə əhali miqrasiya-

sının qarşısı qismən də olsa alınacaqdır. Eyni zamanda bu cür müəssisələrin fəaliyyəti rayonun so-

sial-iqtisadi bazasını gücləndirəcək, şəhərsalma, nəqliyyat infrastukturunun inkişafına imkan verə-

cək. Ağır sənaye müəssisələrinin şəhər ərtafında yerləşdirilməsi layihələri şəhər ərazisinin, ümumi-

likdə regionun maddi-mədəni irsinin, ekoloji mühitinin qorunmasına və inkişafına zəmin yaradacaq.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ 
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HISTORICAL EXPERIENCE OF DESIGNING ADAPTIVE ARCHITECTURAL 

OBJECTS IN THE ХХ CENTURY 

Shataliuk Y.V., Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture, Ukraine 

 

Abstract: The article shows how the concept of architecture has been changed over the 

centuries. On the example of some architectural projects, it was traced how the ideas of adaptability 

developed in the 20th century. The first experimental authors’ developments of domestic and 

foreign architects are presented. The architectural projects and scientific works of Frank Lloyd 

Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Auguste Perret, B. Fuller, C. Price, Y. Friedman, 

M. Ginzburg, K. Melnikov, A. Haiduchenia, etc. are considered, in which one way or another ideas 
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of adaptability in architecture are promoted. In the research special attention is given to mobile 

urban planning. Architectural activities of “Archigram” and “Himmelblau” groups and Japanese 

metabolism are studied. Concepts of adaptability in residential architecture are presented. It was 

revealed which theoretical works and practical developments contributed to the implementation of 

adaptive architecture projects. Characteristic features of adaptive architecture development in the 

ХХ century are singled out. 

Keywords: adaptive architecture, mobile urban development, open plan, dynamic architecture, 

variability, kinetic architecture. 

 

Аннотация. В статье приведены изменяющиеся на протяжении веков представления об 

архитектуре. На примере некоторых архитектурных проектов прослежено развитие идей 

адаптивности в XX в. Рассмотрены архитектурные проекты и научные труды Ф. Л. Райта, 

Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, О. Перре, Б. Фуллера, С. Прайса, Й. Фридмана, М. Гинзбурга, 

К. Мельникова, А. Гайдучени и др., в которых так или иначе пропагандировались идеи 

адаптивности в архитектуре. В исследовании уделено внимание мобильному 

градостроительству, архитектурной деятельности групп «Archigam», «Himmelbau» и 

японских метаболистов. Приведены концепции адаптивности в жилой архитектуре. 

Выявлено, какие теоретические труды и практические разработки способствовали 

реализации проектов адаптивной архитектуры. Выделены характерные особенности развития 

адаптивной архитектуры в ХХ веке. 

Ключевые слова: адаптивная архитектура, мобильное градостроительство, свободный 

план, динамическая архитектура, изменяемость, кинетическая архитектура. 

 

Города и населенные пункты по всему миру состоят из статичных зданий, которые 

являются доминирующей моделью для общества. Классические Витрувианские атрибуты 

архитектуры, идентифицированы как польза, прочность и красота подтверждают это [1]. В 

своей работе «The Storm and the Fall», Л. Вудс, американский архитектор и один из самых 

оригинальных архитектурных идеологов настоящего, описывает, как традиционно 

архитектура играла жизнеутверждающую роль: «Единство и симметрия монументальной 

архитектуры символически относится к гармоничной и сбалансированной вселенной, в 

которой конкурирующие силы совместимы. Традиционная роль архитектуры была в 

убеждении нас, что все находится под контролем, то есть стабильно и статично» [2]. Но уже 

в начале ХХ в. гибкость, динамика и адаптивность постепенно, но уверенно вытесняют 

стабильность и статичность архитектуры. Именно этот этап, период становления идей 

адаптивности в архитектуре, является предметом нашего научного интереса. 

В наших предыдущих исследованиях в процессе анализа исторического и современного 

опыта проектирования было выделено три основных периода в развитии идей адаптивности 

[3]. Первый период интуитивный, он охватывает такие хронологические границы: от IV – 

III вв. до н.э. – до 1900 г. (появление первых прототипов адаптивной архитектуры, таких как 

кочевое жилье, народная жилая архитектура и динамические элементы стабильных 
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архитектурных объектов). Второй период связан с появлением первых экспериментальных 

авторских разработок, концепций и доктрин. Охватывает такие хронологические границы: от 

1900 г. – до 2000 г. Третий период в развитии идей адаптивности охватывает современный 

опыт проектирования адаптивных архитектурных объектов и предусматривает применение 

современных интерактивных технологий, сложных конструктивных механизмов и т. п. 

Потребность в изменяемости архитектурного объекта существовала давно. В первой 

половине XX в. мы наблюдаем лишь отдельные попытки архитекторов реализовать 

принципы адаптивности в своих проектах [4; 5]. 

Ф. Л. Райт, на проектную деятельность которого повлияло традиционное японское 

жилищное строительство, пропагандировал гибкую свободную планировку в архитектуре. 

Адаптивность объектов Ф. Л. Райта выражалась во взаимосвязи различных помещений в 

закрытом пространстве, как по горизонтали, так и по вертикали. Ф. Л. Райт в своих проектах 

жилых домов превращал весь первый этаж в единое пространство, разделенное на зоны 

приема пищи (столовую), чтения (библиотеку) и приема посетителей (гостиную). Таким 

образом, исчезали бесконечные двери и внутренние перегородки – неотъемлемые атрибуты 

архитектуры кон. XI – нач. ХХ в. 

В 1903 г. О. Перре проектирует в Париже на ул. Франклина жилой дом, план которого 

может меняться. Это удалось благодаря освоению архитектором железобетона, нижний этаж 

дома имеет «свободный план», что допускает полную свободу в расположении перегородок 

между отдельными железобетонными столбами (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Многоквартирный дом на ул. Франклина 

 

Из мастерской О. Перре выходит Ле Корбюзье, который выступает с предложением 

использования железобетона в массовом строительстве в своем проекте «Дом-Ино» 

(нереализованный проект, 1914), что позволяло благодаря каркасу и перегородкам 

сформировать гибкую планировку квартир. В дальнейшем концепция открытого плана 

получила развитие в экспериментальном проекте Ле Корбюзье совместно с П. Жаннере – 
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«План Обюс» для Алжира (1931). Проект состоял из структуры на искусственных опорах, в 

которую индивидуально встраивались различные решения двухуровневых блок-квартир, 

которые могли свободно меняться вместе со сменой жителя. Развитие железобетонных 

конструкций открыло новую страницу в архитектурном формообразовании. Начинают 

появляться проекты общественных зданий, в которых реализуются принципы адаптивности. 

В 1931 г. Ле Корбюзье проектирует «музей без фасада» с возможностью неограниченного 

расширения.  

В 20 – 30-е годы прошлого века выдвигаются идеи адаптации за счет эволюционных 

преобразований. В концепции открытых конструктивных систем М. Гинзбурга 

предполагается использование взаимозаменяемых стандартных элементов, которые дают 

вариантность объемно-пространственных решений и планировочную гибкость в процессе 

эксплуатации зданий благодаря свободной планировке и трансформациям внутреннего 

пространства [5]. В советской архитектуре этого периода была популярной концепция 

В. Хлебникова, которая предусматривала подвижную жилую ячейку как строительную 

единицу. В 1929 г. архитектор К. Мельников реализовал идею гибкой планировки в клубе 

им. Русакова в Москве, где зрительный зал был организован таким образом, что клубные 

помещения-аудитории, которые располагались в выступающих снаружи здания консолях, 

превращались во время зрелищных мероприятий в ложе [4] (рис. 2). Начали появляться 

различные книги и монографии по черчению передвижных зданий. Одной из таких работ 

была книга Я. Чернихова «Архитектурные фантазии. 101 композиция» (1933). 

 

 

 

Рис. 2. Клуб им. Русакова. К. Мельников 

 

В качестве альтернативы существующему положению города предлагалось мобильное 

градостроительство. Й. Фридман определил гибкость как ключевое понятие в архитектуре и 



Memarlıq                                                                                                                          Elmi əsərlər, N1, 2017 

 

90 
 

изложил новое видение мобильной архитектуры, а в 1958 г. создал проект «Пространс-

твенный город» (The Spatial City). Это была гигантская структура-решетка, которая на 20 

метров возвышалась над землей и состояла из вертикальных опор и нескольких ярусов плат-

форм. Некоторые ячейки решетки должны были оставаться открытыми, чтобы пропускать 

солнечный свет на нижние уровни структуры, а большинство заполнялось многофунк-

циональными пространственными модулями. В идеях «Мобильного градостроительства» 

Й. Фридмана предусматривалось создание городов в виде непрерывных структур агломе-

раций, которые не препятствовали бы любым изменениям, вызванным ускорением темпов 

урбанизации и «демографическим взрывом» [4; 6]. «Манифест Мобильной Архитектуры» 

Й. Фридмана (1958) вдохновил новое поколение архитекторов из разных стран. 

Учет фактора времени в формообразовании архитектурного объекта был основой 

концепций групп «Archigam», «Himmelbau» и японских метаболистов в начале 60-х годов 

[7]. Проекты таких концептуалистов имели, безусловно, футуристический характер и на тот 

момент были утопическими мечтаниями. В проекте группы «Archigam» «Шагающий город» 

(The Walking City, арх. Р. Херрон, 1964) идея мобильности жилья доведена до своего 

логического завершения. Такие структуры могли бы подключаться к сетям (инфор-

мационным, ЖКХ) там, где они останавливаются в данный момент. По проекту Инстант 

Сити (Instant City, 1969-1970) город должен был возникать там, где было нужно. Такой город 

мог иметь вид воздушного шара или дирижабля и дрейфовать в воздухе. Дома должны были 

служить мобильными капсулами, которые жители могли бы свободно перемещать по 

собственному желанию (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. The Walking City, Instant City 
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По мнению «Coop Himmelbau», архитектурные объекты и архитектурное пространство 

должны восприниматься «как динамический процесс», который усиливает человеческие 

чувства. Авторы стремились к превращению предметного окружения с помощью особого 

рода психофизических приемов организации жилья, гибких архитектурных машин. 

Архитекторы-метаболисты также были сторонниками концепции «изменяемого 

пространства». Оптимальная конструктивная основа сооружений сочеталась с 

комбинаторикой – вариационными «ячейками», благодаря чему архитектурные композиции 

приобретали более разнообразный вид [8]. 

Один из сторонников идей «Archigam» С. Прайс выдвинул концепцию «недетерми-

нированной архитектуры», автор последовательно отвергает монументальность, стабильную 

форму и, наконец, саму архитектуру. В 1962 г. С. Прайс создал проект Дворца Веселья, суть 

которого заключалась в комбинации отдельных частей – сборных стен, полов, лестниц – в 

подвижную систему. Танец, музыка, живопись и другие виды культурной деятельности 

располагаются на мобильных платформах, которые управляются подъемным краном, чтобы 

посетители сразу могли участвовать в общем арт-процессе. Пространство Дворца постоянно 

меняется, соответствуя изменению событий. Проект не был реализован, но он сильно 

повлиял на проектную философию современников. Главный тезис, предложенный 

С. Прайсом – уход от объектно-ориентированной архитектуры к архитектуре привлечения и 

соучастия. 

Критические споры по поводу гибкости в 1960-х годах переросли в разногласия – 

должен ли архитектор оставить свою работу незавершенной, таким образом, обеспечить 

возможность разработки окончательного дизайна в будущем, или же конструкция здания 

должна быть завершена, но, тем не менее, гибкой. Английский архитектор Дж. Уикс был 

одним из тех, кто защищал «незаконченное» решение на том основании, что все крупные 

учреждения, такие как аэропорты или больницы не в состоянии предсказать изменения, 

которые могут понадобиться для постройки после введения в эксплуатацию [9]. 

В 70-е гг. архитектор и инженер В. Зук опубликовал работу «Кинетическая 

архитектура», и, таким образом, вдохновил новое поколение на разработку изменяемых 

зданий. Благодаря новым теориям, в частности теории Б. Фуллера о понятии тенсегрити 

(принцип построения конструкции путем использования элементов, работающих только на 

сжатие и растяжение), а также разработок в области робототехники, начинается реальное 

строительство зданий-трансформеров. В этот период также можно наблюдать активное 

развитие идей адаптивности в жилой архитектуре [5; 10]: концепция «растущего дома», 

концепция «опор и заполнения», концепция «свободных планировок и направляющих», 

концепция «поливалентных пространств» и др. 

Значительный интерес в контексте исследования адаптивной архитектуры представляют 

труды отечественных авторов. Фундаментальной работой в теории динамической 

архитектуры является монография А. Гайдучени [11], в которой автор на основе анализа 

реализованных проектов разделяет динамическую архитектуру на четыре направления: 
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архитектура трансформации, мобильная архитектура, эволюционно-адаптивная архитектура 

и архитектура тотального движения. 

Человеком, который впервые применил понятие «адаптивной архитектуры» (responsive 

architecture) был Н. Негропонте. Исследования Н. Негропонте опубликованы в его книгах 

«Архитектурная машина» (1970), «Машина мягкой архитектуры» (1975). Его много-

численные научные труды под названием «Семантика архитектурных машин» (1970) 

представляют собой первые попытки определения «отзывчивой архитектуры» [5]. 

Выводы 

ХХ в. положил начало научно-профессионального периода проектирования адаптивной 

архитектуры. Зафиксировано, что в начале века можно наблюдать лишь отдельные попытки 

архитекторов реализовать принципы адаптивности в своих проектах. Ранние реализации 

Ф. Л. Райта, Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье и др. превратили концепцию свободного плана в 

новую традицию. В 50-е гг. ХХ в. адаптивность архитектурных объектов начинает 

утверждаться как направление в архитектуре, а также в терминологическом плане. 

Особенностью этого периода является появление футуристических и утопических проектов, 

как альтернатива существующему положению города предлагалось мобильное 

градостроительство. Установлено, что на этом этапе начинается применение принципов 

адаптивности в реальном проектировании, но в основном только на архитектурно-

планировочном уровне. Многочисленные теоретические и практические разработки ХХ века 

заложили мощную базу для реализации идей адаптивности на современном этапе, благодаря 

развитию современных технологий, материалов и строительной практики, когда-то 

утопические идеи воплощаются в жизнь. 
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