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DİSSERTASİYANIN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Xüsusi dəyərlərə
malik olan tarix və mədəni irsimizin zənginliyi nəzərə alınaraq, bəzi
ərazilər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən
“tarixi-mədəniyyət qoruğu” (bundan sonra qoruqlar) elan edilərək
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 18 mart 2008-ci il tarixli 74 saylı Qərarı
ilə “Abidə qoruqların Nümunəvi Əsasnaməsi” təsdiq olunmuşdur.
Ölkə ərazisində 27 t.m.q. qeydə alınmışdır ki, onlardan 6-sı Abşeron
yarımadasında yerləşmişdir.
Abşeron yarımadasının tarixi memarlıq irsinə aid
tədqiqatların nəticələrinin öyrənilməsi göstərdi ki, yarımadanın,
xüsusilə qoruqların ərazisində abidələr heç də tamamilə
öyrənilməmişdir. Əsas diqqət, paytaxt Bakının İçərişəhərinə
yönəlmiş, buradakı unikal abidələr olan “Qız qalası”,
“Şirvanşahlar sarayı” və dini, mülki tikililər tədqiq edilmiş,
şəhərsalma quruluşu, yaşayış fondu səthi olaraq araşdırılmışdır.
”Qobustan” Milli qoruğunda arxeoloji tədqiqatların, petroqliflərin
öyrənilməsi hərtərəfli aparılsa da, bunu Qala, Nardaran kəndlərinin
qoruq ərazilərinə aid etmək olmaz. Akademik Ş.Fətullayev
tərəfindən bu kəndlərin tarixi-şəhərsalma quruluşu, bir-neçə
məscid və hamamlarının ölçü-cizgi işlərinin həyata keçirilməsini
istisna etsək, demək olar ki, qoruqların ərazisindəki tarixi
memarlıq irsi tam-kompleks şəkildə araşdırılmamış, bir-sıra
abidələr dövlət qeydiyyatına alınmamışdır. Bu gün qoruqların
ərazisindəki abidələrə düzgün olmayan münasibət, özbaşına
aparılan təmir işləri, pay torpaqlarının paylanması, güclü iqtisadi
inkişafla bağlı yaşayış məskənlərinin tarixi şəhərsalma və
memarlıq simasının itirilməsi qorxusunu yaratmışdır. Qoruqların
tarixi memarlıq və şəhərsalma irsinin kompleks şəkildə
araşdırılması ilə “Açıq səma altında muzeylər” kimi turizm
marşrutlarında istifadəsi problemlərinin həlli bu gün aktualdır.
Abşeron memarlığı uzun illərdir ki, bir sıra memar, tarixçi və
arxeoloqların diqqət mərkəzində olmuşdur. Memar alimlərdən
M.Useynov,L.S.Bretanitski,Ə.V.Salamzadə, Ş.Fətullayev-Fiqarov,
C.Qiyasi, D.Axundov, A.M.Mehdiyev, H.Nuriyeva, N.Rzayev,
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R.B.Əmənzadə, S.Orucov,
arxeoloqlardan
İ.M.Cəfərzadə,
Q.Aslanov, İ.P.Şeblıkin, Y.A.Paxomov , İ.Əliyev, tarixçilərdən
İ.Əzimbəyov, S.B.Aşurbəyli, V.Sısoyev, S.Vəliyev, İ.A.Məcidova,
M.Nemət, T.Q.Səlimov, F.F.Abdullayev, V.Quliyeva, E.Quliyev,
M.Fərəcova, C. Rüstəmovun və s. fundamental tədqiqatlarını qeyd
etmək mütləqdir1.
Abşeron memarlıq irsinin tədqiqində AMEA-nın Memarlıq və
İncəsənət İnstitutunun nəzdindəki “Memarlıq abidələrinin
qorunması və bərpası problemləri” şöbəsinin, AR Mədəniyyət
Nazirliyinin nəzdindəki Azərbərpa” ETLİ-nin, Az.MİU-nun
nəzdində fəaliyyət göstərən “Azərbaycanın memarlıq abidələrinin
bərpası və qorunması” laboratoriyasının və İçərişəhər qoruğu
nəzdindəki ETL-nin əməkdaşlarının tədqiqat işlərini qeyd etmək
olar.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyekti kimi
Abşeron yarımadasında Qobustan, İçərişəhər, Qala, Nardaran,
Atəşgah qoruqları və onların pedmeti kimi tarixi şəhərsalma,
memarlıq-arxeoloji irsi-hərbi-müdafiə, dini, mülki tikililəri, eləcə
də yeni aşkar olunmuş abidələri seçilmişdir
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri Abşeron qoruqlarının
şəhərsalma-memarlıq irsinin kompleks şəkildə öyrənilməsindən,
onların
müasir
vəziyyətinin
araşdırılmasından,
sistemləşdirilməsindən, baş verən dağıntıların qarşısının alınması
məqsədilə bərpa və konservasiyasından, yeni aşkarlanmış
abidələr daxil edilməklə onların istifadəsi yollarını göstərməklə,
qoruqların memarlıq irsinin mühafizə olunması və “Açıq səma
altında muzey “ eksponatları kimi təqdim olunması ilə turist
Фатуллаев-Фигаров Ш.С. Зодчества Апшерона. Баку, ОКА Офсет,
2003, 583 с.; .Усейнов М., Бретаницкий Л., Саламзаде А. История
Архитектуры Азербайджана, Москва, 1963, 396с.; Qiyasi C.İçəri şəhər
Şirvanşahlar sarayı və Qız qalası ilə birlikdə. Bakı, 2004.s.3-13; . İbrahimov F,
K. Fərhadoğlu- Bakı İçəri şəhər-Bakı, 2002. 112s.; Əliyev İ. Azərbaycanda
arxeoloji tədqiqatlar 2010.Bakı-2011, s.168-174; Səlimov T.Q., Abdullayev
F.F.Qala və qalalılar. Bakı. Azərbaycan-1992.; Rüstəmov C. N. QobustanAzərbaycanın qədim mədəniyyət ocağı. Bakı, Nurlar, 2006, 93s.; Əzimbəyov İ.
Nardaran və onun qədim tarixi. AAKX, I bur.Bakı, 1925.
1
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marşrutlarına salınması təkliflərinin işlənib-hazırlanmasından
ibarətdir. Məqsədə uyğun olaraq tədqiqatın aşağıdakı məsələləri
işıqlandırılır:
 Abşeron qoruqlarının tarixinin arxeoloji və yazılı
mənbələrə əsasən öyrənilməsi;
 tarixi şəhərsalma irsinin inkişafının və formalaşmasında
coğrafi-landşaft xüsusiyyətlərinin araşdırılması;
 memarlıq tiplərinin analizi və təsnifatının aparılması;
 abidələrin memarlıq-interyer kompozisiyasının, dekorativkonstruktiv xüsusiyyətlərinin araşdırılması, memarlıq-şəhərsalma
irsinin analoqlarının tədqiqi və onların xarakterik xüsusiyyətlərinin
müəyyənləşdirilməsi;
 qoruqların mühafizəsi məqsədilə mədəni irsə təsir göstərən
amillərin müəyyən edilməsi, aparılan bərpa və konservaiya
işlərinin araşdırılması, mədəni turizmin inkişfına, qoruqların
mühafizəsinə, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, inkişafına dair
təkliflərin hazırlanması.
Tədqiqatın metodoları qoruqların mədəni irsinin yaranmasına
və inkişafına təsir göstərən faktorlara kompleks şəkildə yanaşmaya
əsaslanmışdır:
- Müxtəlif dillərdə olan arxiv materiallarından, tarixi
mənbələrdən və elmi ədəbiyyatlardan məlumatların toplanması;
- naturada tədqiqatların, memarlıq abidələrində ölçü,
fotofiksasiya işlərinin aparılması, eləcə də İçərişəhərin ETL-nin
ölçü və cizgilərindən bəhrələnməklə materialların toplanması2;
- qoruqların ərazisindəki daşınmaz tarix və mədəniyyət
abidələrinin tədqiqi,bərpası və konservasiyası ilə bağlı işlərin
araşdırılması;
- müxtəlif tipli abidələrin öyrənilməsi ilə onların yarımada
üçün
xarakterik olan əsas kompozisiya, memarlıq-plan və
dekorativ-funksional elementlərinə görə sistemləşdirilmiş təsnifatı;
- bərpaya ehtiyacı olan abidələrin eskiz layihələrinin işlənməsi;
- yeni aşkarlanmış abidələrin siyahıya alınması;
-ölkədaxili və xarici təcrübələrin müqayisəli təhlilinin
2

”Azərbərpa” ETLİ-nin arxiv sənədləri. 204006-0200-001.
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aparılması;
-mədəni irsin optimal surətdə qorunub-saxlanılması, onların
bərpası və istifadəsi yollarının araşdırılması, qoruqların turizmin
müxtəlif növlərində istifadəsinə dair tövsiyyələrin işlənib
hazırlanması.
Tədqiqatın elmi yeniliyi ondadır ki, ilk dəfə olaraq Abşeron
qoruqlarının tarixi mədəni irsi kompleks şəkildə araşdırılır,
abidələrin tipindən asılı olaraq həcm-məkan, plan quruluşuna görə
kompozisiya xüsusiyyətləri təhlil edilir və onların mühafizəsi ilə
müasir fəaliyyətləri çərçivəsində turizm sektoruna qoşulması
imkanları müəyyən edilir.Abidələr, yeni aşkarlanmış memarlıq
tikililəri də daxil olmaqla ilk dəfə olaraq fiksasiya olunur,
sistemləşdirilir, təsnifatı işlənib hazırlanır, inşa tarixi və müəllifləri
dəqiqləşdirilir. Abidələrin müxtəlif tipoloji qruplarının konstruktiv,
dekorativ, funksional elementləri analiz olunmaqla, onların
dağılmasına təsir göstərən təbii və antropogen amillər müəyyən
olunur.
Qoruqların mədəni irsinin müasir vəziyyətinin kompleks
tədqiqatının nəticəsində müəllif tərəfindən qoruqların tarixi
memarlıq-şəhərsalma irsinin qorunub saxlanılması və istifadəsi
məqsədilə, qoruqların mühafizə zonalarının yaradılması və “Açıq
səma altında muzeylər” kimi turizm marşrutlarına salınması
təklifləri işlənib hazırlanmışdır.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Abşeron
qoruqlarının yaşayış məskənlərinin müasir qoruq statusları
səviyyəsində praktiki istifadəsi üçün perspektiv imkanlarını nəzərə
alaraq, abidələr üçün yeni reabilitasiya layihələrinin təklif edilməsi
ilə ölçülür. Müəllif tərəfindən Qala və Nardaran qoruqlarında birsıra abidələrin bərpa və konservasiya layihələri işlənib
hazırlanmışdır. Bu layihələrdə 3 yaşayış evinin bərpası artıq
reallaşmışdır. Təklif olunan eskiz layihələri gələcəkdə qoruqlar
ərazisində aparılan bərpa-konservasiya işlərində istifadə oluna
bilər.
Tədqiqatların nəticələri kimi təqdim olunmuş abidələrin
qorunub-saxlanılması və istifadəsi təklifləri, gələcəkdə abidələrin
yerli əhali tərəfindən və turizm obyektləri kimi istifadəsini,
6

abidələrin yeni siyahıya alınmasını təmin edə bilər. Eləcə də
dissertasiya işi memarlıq tarixi kursunun metodoloji və dərs
proqramlarının təşkilində istifadə oluna bilər, gələcəkdə digər
tarix-mədəniyyət qoruqlarının tədqiqində istiqamətverici elmi
tədqiqat işi kimi nümunə ola bilər. Qoruqların mühafizə
zonalarının yaradılmasına dair təkliflər gələcəkdə real baş
planların layihələndirilməsində istifadə oluna bilər.
Dissertasiya işinin aprobasiyası və tətbiqi. Müəllifin
tədqiqatları mövzunu əhatə edə biləcək 57 elmi məqalələrdə,
(bunlardan 28-si xaricdə) həmmüəllif olduğu 5 kitabda, 2
monoqrafiyada öz əksini tapmışdır. Elmi tədqiqatlar Respublika
(4) və Beynəlxalq (12) konfranslarda şərh edilmişdir.
Tətbiq sahələri olaraq, qoruqların abidələrinin bərpa və
konservasiya işlərində, mədəni turizmin inkişaf etdirilməsində,
memarlıq fakultəsinin tədrisində istifadə oluna bilər.
Dissertasiyanın quruluşu və həcmi. Dissertasiya işi giriş, 5
fəsil, əsas nəticələr və istifadə olunmuş ədəbiyyatdan ibarətdir.
Giriş 17089, I fəsil 63230, II fəsil 59228, III fəsil 201260, IV fəsil
45896, V fəsil 69480, ümumi nəticələr 7933 içarədən ibarətdir.
Sonda illüstrativ materiallar və cədvəllər təqdim olunur. Tədqiqat
işinin ümumi həcmi 464401 işarədən və 70 illüstrasiya
səhifəsindən ibarətdir.
DİSSERTASİYANIN ƏSAS MƏZMUNU
Dissertasiyanın “Giriş” hissəsində mövzunun aktuallığı
əsaslandırılır.Tədqiqatın məqsəd və vəzifəsi, xronoloji və coğrafi
sərhədləri müəyyənləşdirilir. İstifadə olunmuş nəzəri və metodoloji
əsaslar nəzərdən keçirilir.Tədqiqatın elmi yeniliyi, praktiki
əhəmiyyəti, aprobasiyası, quruluşu və həcmi haqqında məlumat
verilir.
I Fəsil. “Abşeron qoruqlarinin tarixi təşəkkülü” adlı fəsil
üç yarımfəsildən ibarətdir.
1.1“Abşeronun
coğrafi-iqlim
xüsusiyyətləri
və
məskunlaşması” başlıqlı ilk yarımfəsildə yarımadanın coğrafiiqlim xüsusiyyətləri və məskunlaşma tarixi araşdırılır. Böyük
7

Qafqazın cənub-şərqində, Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşən
Abşeron yarımadasında təbii küləklənmə ərazidə sanitar rolunu
oynayaraq hava mübadiləsini tənzim edir və onun tərkibində
oksigeni artırır, yayda isti və bürkünü azaldır, qışda isə havanı
kəskin surətdə soyudur. Küləklənmə rejimi Abşeronun tarixən
şəhərsalma və milli memarlıq ənənələrinin formalaşmasına səbəb
olmuşdur. Ümumilikdə Abşeron ərazisi yarımsəhra, quru subtropik
landşaft üçün səciyyəvi şorakətli torpaqlar olduğundan torpaqqrunt amili onun şəhərsalma strukturunun, eyni zamanda inşaat
materialı kimi yerli ağ əhəng daşı da memarlıq simasının
xarakterik formalaşmasına səbəb olmuşdur. Torpaq-qrunt amili
şəhərsalma işlərində müəyyən çətinliklər yaradır, xüsusilə şoranqumluq sahələr tikinti işlərində əlavə xərclərə səbəb olur. Suraxanı
və Qobustanda şoran və şorəkətli torpaqlar, Nardaran ərazisində
isə qumluq və şoran sahələr üstünlük təşkil edir3. Son illər aparılan
elmi tədqiqatlar sübut edir ki, yaşayış yerlərinin, xüsusilə də
şəhərlərin məhz istifadə olunmayan şoran və şorakətli torpaqlarda
salınması daha məqsədəuyğundur. Qeyd etmək vacibdir ki,
regionun yüksək urbanizasiyalaşmış və sıx məskunlaşmış əraziyə
çevrilməsində şəhərsalma amili kimi, əlverişsiz təbii-coğrafi
şəraitdən daha çox neft və qaz ehtiyatlarının, həmçinin sosialiqtisadi amillərin rolu böyük olmuşdur.
Tikinti materialları və inşaat ənənələri yaşayış evlərinin
formalaşmasına və müxtəlifliyinə təsir etmişdir. Məskunlaşmanın
ilkin bazası olan yaşayış evləri insanların şüurlu yaradıcılığının
ilkin maddi mədəniyyət məhsuludur. Arxeoloq alim S.
Cəfərzadənin tədqiqatlarına görə də ilk insan məskənləri mağara
və qayaaltı təbii və süni sığınacaqlarda yaranmışdır4.
Abşeron ərazisinin Qobustan, Nardaran, Düdəndi, Kələzağ və
Gürgan ətrafı yerlərdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar qayaaltı
sığınacaqlar və təbii mağaralardan çox qədim zamanlarda yaşayış
3
Əlizadə E.K.,Rüstəmov Q.İ.,Kərimova E.C. Abşeron yarımadasının müasir
landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri.Bakı-2015.s245.
4
Əliyeva R., Bədəlov E.Abşeronda məskunlaşma və memarlıq.BakıAvropa-2016.266 s.
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məskəni kimi istifadə edilməsini subut edir. Paleoqrafik qayaüstü
rəsmlərdə ən qədim insan məskənlərinin təsvir olunmasını memaralim D.Axundovun tədqiqatları və 1997-ci illərdə Qobustanda olan
məşhur coğrafiyaşünas Tur Xeyerdal qayaüstü təsvirlərdə qayıqgəmi rəsmlərinin dünyada ən qədim olmasını bildirməsi ilə sübut
edir. Bu dövrdə Cingirdağda ovçuların, Kiçikdaşda balıqçıların,
Böyükdaşda maldarların yaşaması tədqiqatlar nəticəsində müəyyən
edilmişdir. Antropoloq-alim R.Qasımova tədqiqatlarında sübut
edir ki, müasir insanın ilk qalığı Qobustanda aşkar edilmişdir.
Q.M.Aslanovun Bayılda aşkara çıxardığı Tunc dövrünə aid qaya
rəsmləri, İcərişəhərdə tapılmış balıq fiquru, Şirvanşahlar
sarayındakı qayada Qobustandakı kimi kasavari oyuqlar və
içərisinə saxsı qablar qoyulmuş qəbirlər olan islamaqədərki
çoxtəbəqəli qəbiristanlıq, həmçinin Sarayda tapılan çoxsaylı antik
dövrə aid maddi-mədəniyyət qalıqları Bakı ərazisində Tunc və
antik dövrlərdə yaşayış məskənin olduğunu subut edir.
Memar alim D.Axundov Bakı şəhərinin tikilməsi haqqında
geniş tədqiqat işləri aparmış və bu nəticəyə gəlmişdir ki, Bakı artıq
e.ə. I minillikdə Midiya dövləti dövründə şəhər kimi
formalaşmışdı5. Məskunlaşma ilə bağlı aparılan təhlillər isə subut
edir ki, məhz bu dövrlər Abşeronun çiçəklənmə mərhələsi kimi
səciyyələnir.
Bakı ətrafında kəndlərin sayının 32 olması haqqında XVII
əsrdə bildirilir. 1793-cü ildə C. Burnaşevin yazdığına görə, Bakı
xanlığında 40 kənd olmuşdur. 1813-cü ilə aid Çar hökümətinin
məlumatına görə, Bakıda 37 kənd, İ. Berezinin 1842-il üçün tərtib
etdiyi siyahıda 39 kənd olması və onların 19-nun Maştağa, 20-nin
Binəqədi ərazi vahidlərində yerləşməsi göstərilmişdi6. XIX əsrin
əvvəlllərində Bakı xanlığı Şimali Rusiya tərəfindən işğal olundu.
XIX əsrin ortaları Bakının quberniya mərkəzinə çevrilməsi ilə
bağlı olaraq, şəhər və ətraf kəndlərə Azərbaycan bölgələrindən
əhali miqrasiyası sürətlənir. 1886-ci ildə Bakı qəzası Maştağa və
5
Ахундов Д. А. Архитектура древнего и раннесредневекового
Азербайджана. Баку,1986. 309 c.
6
. Səlimov-Şağani T.Q.Abşeronlular. Bakı.Elm-1993. 313 s.
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Saray bölgələrinə bölündü. Bu dövrdə onların hər birində 22 kənd
vardı. Həmçinin neft hasilatı ilə bağlı Balaxanı-Sabunçu bölgəsi
yaradıldı. Sonralar 1898-ci il qəzada mədən-zavod rayonu
yaradıldı və bu iki kənd, həmçinin Ramanı, Bibi-Heybət, Zabrat,
Binəqədi, Suraxanı, Əmircan, Bülbülə, Zığ, Əhmədli və
Keşlə onun tərkibinə daxil oldular. XX əsrin əvvəllərində Bakı
ətrafında yaranan mədən-zavod rayonunda, Sabunçu, Balaxanı,
Ramanı, Bibiheybət, Zabrat, Suraxanı yaxınlığında miqrantlar
üçün 10-a qədər fəhlə qəsəbəsi salınmışdı.
Bakı kəndlərində əhali sayının artım tempi 1842-1886-cı illər
ərzində müxtəlif səviyyədə olması və çoxalması gəlmə əhalinin
məskunlaşması ilə bağlı olmuşdur. 1936-1938-ci illərdə
Abşeronun 26 kəndinə qəsəbə statusu verildi. 1949-cı ildə
Sumqayıt şəhəri salındı
1.2. “Qoruqların yaranma tarixindən” başlıqlı ikinci
yarımfəslində qoruqların yaranma tarixinə diqqət ayrılır.
Azərbaycanda qədim tarixə malik yaşayış məskənləri müxtəlif
şəhərsalma və memarlıq irsi ilə bugünki mədəniyyətimizi
zənginləşdirmişdir. Məhz bu zəngin irsi qorumaq məqsədilə,
yaşayış məskənlərinin bəziləri Dövlət tərəfindən “qoruq” elan
olunmuşdur.Bunları aşağıdakı kimi təsnifləndirmək olar:
Mədəniyyət qoruqları — tarix və mədəniyyət üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edən, dövlət tərəfindən mühafizə edilən ərazilər,
tarixi memarlıq abidələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən “qoruq” elan edilir. Qoruqların mühafizəsinin müasir
səviyyədə təşkil olunması ilə əlaqədar “Daşınmaz tarix və
mədəniyyət abidələrinin bərpası və qorunması, tarix və
mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və
inkişafı” üzrə Dövlət Proqramı hazırlanmışdır.Tarix-mədəniyyət
qoruqlarını tutduqları ərazi və abidələrin sayı baxımından 3 qrupa
bölmək olar:
1.Yaşayış məskəninin ərazisinin bütövlükdə qoruq élan
olunması (İçərişəhər, Şuşa, Ordubad Dövlət tarix- memarlıq
qoruqları; İsmayıllı rayonu “Lahıc” və “Basqal”, Qax rayonu
“İlisu” tarix-mədəniyyət qoruqları; Quba rayonu “Xınalıq” Dövlət
tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğu, “Qəbələ”, “Qobustan”
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Dövlət tarix-bədii qoruqları, Dəvəçi rayonu “Şabran şəhəri” tarixi
qoruğu)
2.Hər hansı bir kompleksə qoruq statusunun verilməsi
(Zaqatala,
“Keşikçi dağ”, “Gəmiqaya”
tarix-mədəniyyət
qoruqları, “ Pir Hüseyn” xanəgahı, “Atəşgah” məbədi tarixmemarlıq qoruqları və s.
3. Hər-hansı bir abidəyə qoruq statusunun verilməsi(Şəki
rayonu “Kiş”, Şabran rayonu “Çıraqqala” tarix-memarlıq qoruğu,
Nizami Gəncəvi məqbərəsi,Culfa rayonu “Gülüstan” tarixmədəniyyət qoruğu və s.);
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı və
Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən Abşeron yarımadasında 6
tarix-mədəniyyət qoruğu qeydə alınmışdır: 1) “Qobustan” Dövlət
tarix-bədii qoruğu (1966), “İçərişəhər” Dövlət tarix-memarlıq
qoruğu (1985), 3) “Qala” Dövlət tarix-etnoqrafiya qoruğu(1988),
“Nardaran” tarix-mədəniyyət qoruğu (1992), 5) “Atəşgah” tarixmemarlıq qoruğu(2007), “Məhəmmədi” Dövlət təbiət-memarlıq
qoruğu. Dissertasiyada bu qoruqlardan 5-inin memarlıqşəhərsalma irsi işıqlandırılır.
2000-ci ildə “İçərişəhər” Dövlət tarix- memarlıq qoruğu
şəhərsalma quruluşu, “Şirvanşahlar sarayı” kompleksi və “Qız
qalası” ilə birlikdə YUNESKO-nun Dünya Mədəni İrs Siyahısına
daxil edilmişdir. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Qobustan Dövlət tarix-bədii qoruğu ərazisində
yerləşən tarixi və mədəni sərvətlərin qorunması haqqında”
11.06.2007-ci il tarixli 2213 nömrəli Sərəncamı imzalanmış və
həmən il Qobustan tarix-bədii qoruğu YUNESKO-nun Dünya
Mədəni İrs Siyahısına daxil edilmişdir. O ildə də, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 noyabr 2007-ci il tarixli
Qərarı ilə Qobustan qoruğuna “Milli qoruq” statusu verilmişdir.
Qala kəndinin tarixi, milli və mədəni dəyərlərinin mühafizə
edilməsi, bərpası, həmçinin onların təbliği məqsədi ilə Nazirlər
Kabinetinin 1988-ci il 18 aprel tarixində, 457 saylı qərarına əsasən
“Qala” Dövlət tarix-etnoqrafiya qoruğu yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 yanvar 1992ci il tarixli 26 saylı qərarına əsasən Bakı şəhəri, Sabunçu
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rayonunun Nardaran qəsəbəsi tarix-mədəniyyət qoruğu elan
edilmişdir. Qoruğa Nardaran qəsəbəsinin tarixən təşəkkül tapmış
ərazisi daxildir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il sərəncamı
ilə Bakı şəhəri, Suraxanı qəsəbəsində “Atəşgah məbədi” Dövlət
tarix-memarlıq qoruğu yaradılmışdır. 2013-cü ilə kimi qoruğun
sərhədlərini “Atəşgah” məbədinin qapalı divarlar arasındakı ərazisi
müəyyənləşdirsə də, sonralar bu kompleksə qala divarları
xaricində yerləşdirilmiş muzey, sərgi zalları, emalatxanalar da
daxil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02 avqust
2011-ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş dövlət
tərəfindən mühafizə olunan daşınmaz tarix və mədəniyyət
abidələrinin siyahısında “Qobustan” Dövlət tarix-bədii qoruğunda
1067 sayda beynəlxalq əhəmiyyətli mədəniyyət abidələri,
“İçərişəhər” Dövlət tarix-memarlıq qoruğunda 3 beynəlxalq, 93
ölkə, 2568 yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi, “Qala” Dövlət
tarix-etnoqrafiya qoruğunda 7 ölkə, 234 yerli, “Nardaran” Dövlət
tarix-mədəniyyət qoruğunda 1 beynəlxalq, 5 ölkə, 7 yerli
əhəmiyyətli abidə, “Atəşgah” Dövlət tarix-memarlıq qoruğunda 1
beynəlxalq əhəmiyyətli memarlıq abidəsi qeydə alınmışdır.
1.3.“Abşeron qoruqlarında aparılan arxeoloji tədqiqatlar”
fəslin üçüncü yarımfəslində araşdırılır. Abşeron yarımadasında
məskunlaşmanın nə zaman yaranması sualına yarımadanın zəngin
mədəni irsnin tədqiqi cavab verə bilər.
“Bakı qalasında” ilk dəfə olaraq 1920-ci ildə, Abşeronda isə
1941-ci ildə arxeoloji tədqiqat işlərinə başlanılmışdır.Tədqiqatların
nəticələri Abşeronun qədim mədəniyyət abidələri haqqında
mövcud təsəvvürləri yenidən nəzərdən keçirməyə əsas yaradaraq
onların tarixini er. öncə III minilliyə qədər uzatmağa imkan verdi.
1985-ci ildə alimlər Abşeronda yenidən arxeoloji tədqiqatlara
başlamış və İ.Əliyevin apardığı tədqiqatlar yarımadanın şərqində,
sahilboyu zolağında müxtəlif abidələr üzə çıxararaq, onların
yerləşmə sıxlığına görə Abşeronun qədim dövrdən məskunlaşma
tarixini əyani olaraq bir daha sübut etmişdir.
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2002-ci ilin sonunda Yeni Suraxanı qəsəbəsindən cənubda
yaşı təxminən 20000 ilə yaxın və üst paleolit dönəminə aid ibtidai
insanın yaşayış düşərgəsi aşkar edildi7. Belə yaşayış düşərgələrinin
Abşeronun digər ərazilərində aşkarlanması ehtimalı böyükdür.
Arxeoloji tədqiqatlar sübut etmişdir ki, artıq er. öncə III - II
minilliklərdə Abşeron ərazisində yaşayış, dini, təsərrüfat və digər
önəmli tikililərdə düşünülmüş memarlıq-planlaşma mövcud
olmuşdur.
“Qobustan” Dövlət tarix-bədii qoruğu. “Qobustan” qoruğu
ərazisində arxeoloji tədqiqatları 1939-1940-cı ildə başlansa da,
1947-ci ildən davam etdirilmişdir. 20 qədim düşərgə və yaşayış
məskəni, 30-dan artıq kurqan, 6000-dək qayaüstü təsvirlər
(petroqliflər) aşkarlanmışdır. Onlardan beşində Mezolit (“Ana
zağa”, “Kənizə”, “Firuz”, ”Öküzlər” və IV daşaltı sığınacaq),
dördündə Neolit (“Ana zağa”, ”Kənizə”, ”Ovçular”, ”Ceyranlar”),
yeddisində Tunc (“Ana zağa”, ”Kənizə”, ”Öküzlər”, ”Firuz”,
”Böyükdaş”, ”Dairə”, VII daşaltı sığınacaq), birində antik (“Ana
zağa”) və beşində orta əsrlər (“Kənizə”, VII daşaltı sığınacaq,
“Firuz”, “Ceyranlar”, “Yazılıtəpə”) dövründə və s. yaşayışın
olduğunu göstərən mədəni və maddi qalıqlar (bina qalıqları, əmək
alətləri, heyvan sümükləri,məişət avadanlıqları, və s.) aşkar
edilmişdir8. Bu da həmin dövrdə məskunlaşmış insanların
heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul olduğunu sübut edir. Qədim
sivilizasiya beşiyi olan Qobustanda, “Böyükdaş” mağarasının
yaxınlığında latın əlifbalı daş lövhəyə təsadüf olunur ki, bu da
Roma imperatoru Domisianonun b.e.ə. 1 əsrdə burada olmasını
təsdiqləyir. Qobustan qaya təsvirləri həkk edildikləri dövrdən asılı
olaraq ölçü, kompozisiya və çəkilmə texnikası baxımından birbirindən fərqlənir. Bu da petroqliflərin müxtəlif dövrə aid olmasını
bir daha təstiqləyir.
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq qoruğu. “Bakı
qalasında” ilk dəfə olaraq 1920-ci ildə, arxeoloji tədqiqat işlərinə
7
8

Əliyev İ. Naməlum Abşeron. Bakı 2011.
Türksoy Yasin “Qobustan qayaüstü təsvirləri haqqında düşüncələr”. Bakı,

2012
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başlanılmışdır. İçərişəhərin qədim tarixi mədəni irsinin
öyrənilməsi baxımından 1924-25, 1938-39, 1945-46-ci illərdə
Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən aparılan arxeoloji qazıntılar
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Şirvanşahlar sarayının həyətində
Dərviş türbəsi yaxınlığında aparılan arxeoloji qazıntılar, həmin
sahədə başqa tikintilərə aid olan divar qalıqları, qazıntı zamanı
əldə olunmuş Səlcuq və Şirvanşahlar dövlətləri tərəfindən kəsilmiş
mis pullara əsasən, buradakı qədim təbəqənin XI-XII əsrlərə aid
olduğu və Dərviş türbəsinin Şirvanşahların saray kompleksindən
xeyli əvvəl tikildiyi müəyyən olunmuşdur. Qız qalası ətrafında
aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanmış “Bazar yeri”
adlanan meydan, Qız qalasının şərq və qərb divarlarında iki kiçik
qapı dəlikləri, Şeyx Tahirə məxsus xanagah, F.İbrahimovun
başçılığı ilə aparılmış qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş tağtavanlı məscid, əks tərəfdə isə xristian məbədinin qalıqları, qədim
təbəqəyə aid qayada müxtəlif ölçülü quyular, 2010-12-ci illərdə
Qoruq ərazidə, “Zərgərlər” məhəlləsində qazıntılar zamanı bir sıra
arxeoloji tapıntılar- yeraltı yol, 2 türbə, tağ-tavanlı məişət otaqları
və s. İçəri şəhərin şəhərsalma strukturunu xarakterizə edir9.
“Qala” Dövlət tarix-etnoqrafiya qoruğu ərazisində ilk dəfə
1998-ci ildə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı kəndin cənub-şərq
hissəsində sahəsi təxminən 300 kv m. olan tunc dövrünə aid olan
qədim yaşayış məskəni aşkar edilmişdir. Qala Duz gölünün
yaxınlığında XIV-XV yüzilliklərə aid orta əsr hamamının tədqiqi
zamanı çaxmaq daşından hazırlanmış bıcaq şəkilli lövhə tapıntısı,
2007-ci ilin sonlarında kənddəki qalanın cənub hörgüsünün
bünövrəsi ətrafında başlanmış arxeoloji qazıntılar burada tunc
dövrünə aid qədim yaşayış məskəninin mövcudluğu barəsində
əlavə məlumatlar vermişdir10.
“Nardaran” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu.
Nardaran
kəndinin tarixinin eramızdan əvvəl tunc dövrünə aid edən dəlillər
9
İbrahimov K.Bakının arxeoloji öyrənilmə tarixi. ”Elm və həyat” jurnalı.
2010 №1.
10
Əliyev İ.Abşeronun Qala kəndinin tarixindən. Azərbaycan Arxeologiyası
1999. №1-2. “Xəzər” Universiteti, Bakı-2002.s.129-137
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onun “Qalagah” adlanan ərazisində mağaralar içərisində ilk insan
məskənlərinin aşkar olunması ilə sübut edilmişdir. “Qalagah”,
dənizkənarı bağlar ərazisi, “Ümid Qayası” adlı məkan Nardaran
kəndinin ən qədim hissəsi hesab olunur. Kənd iki tərəfdən
qayalıqlarla əhatələnmişdir. Nardaran və Bilgəh kəndləri arasındakı
qayalıqlar üzərindəki müxtəlif heyvan rəsmləri, petroqlif yazılar,
kənd təsərrüfatı alətlərinin rəsmləri həkk olunmuş, astroloji
işarələrin tapılması isə burada əhalinin İslam dininə qədərki
dövrdə zərdüşt dini təriqətində olması ideyasını irəli sürməyə
imkan verir. Bunu Nardaran kəndinin toponiminin təhlilində də
görmək olar. Hazırda Nardaran kəndi ərazisindəki tarixi-memarlıq
irsinin yalnız orta əsrlərə mənsub olması, kəndin dəfələrlə qum
layları altında qalmasından və yeni ərazidə məskunlaşmasından
irəli gəlir.
“Atəşgah” Dövlət tarix-memarlıq qoruğu. XVIII əsrə aid
məbəd kompleksinin ərazisində aparılan qazıntılar zamanı onun
daha qədim atəşpərəst məbədinin üzərində ucaldıldığı məlum oldu.
Bu tədqiqatlar, kompkleksdə memarlıq tarixi XVIII əsrin inşaat
qalıqları, bir neçə qaz quyuları, ayin ocaqları, qurbanlıq heyvanlar
üçün mərəzlər aşkar edilmiş, saxsı qəlyanlar və digər saxsı
materiallar, aralarında 1841-ci ildə zərb edilmiş qızıl dukatın
olduğu sikkələr tapılmışdır11. Burada üzə çıxarılan qaz xətləri çox
maraq doğurur. Təbii qaz lövhələrlə örtülən və gillə suvaqlanmış
qazma kanallarla məbədin bütün hücrələrinə ötürülmüşdür.
Atəşpərəstlərin təbii qazdan işıqlandırma və istilik üçün istifadə
etmələri haqqındakı yazılı mənbələrin məlumatları bütöv
qazlaşdırma sisteminin tapılması ilə təsdiq edilmişdir. Qədim
məbəd isə XVIII yüzilliyin əvvəllərində pakistan atəşpərəstlərinin
ucaltmağa başladıqları müasir məbəddən qərbdə yerləşmişdir.
II Fəsil.“Abşeron qoruqlarinda şəhərsalmanin inkişafi”
adlı fəsildə qoruqların şəhərsalma quruluşunun inkişafı tədqiq
olunur.
2.1.“Abşeron qoruqlarının formalaşmasında landşaftın
Əliyev İ. Atəşgah məbədi kompleksində aparılan arxeoloji tədqiqatların
hesabatı. Bakı-2010.s.170-172.
11
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rolu” adlı birinci yarımfəslində yarımadanın landşaft
xüsusiyyətləri, Xəzər dənizinin qoruqların yaranmasında və
şəhərsalma quruluşunun formalaşmasındakı əsas faktora
çevrilməsi araşdırılır. Qoruqların əksəriyyətinin məhz dənizsahili
zolaqda yerləşməsi, (Bakı qalası, Nardaran, Qobustan) əhalinin
suya, dəniz məhsullarına olan tələbatından və yaşayış məskəninin
liman kimi formalaşmasından irəli gəlir.
Qobustan Dövlət tarix-bədii qoruğu. “Qobustan” “Qobu”
(qobular, yarğanlar diyarı, yəni təpələr) və “stan”(yer,məkan) söz
birləşməsi onun məhz coğrafi-landşaft şəraitilə bağlılığını sübut
edir. Aparılan tədqiqatlar Xəzər dənizinin qoruq ərazisinə kimi
uzandığını və yaxınlıqda meşələrin mövcudluğu barədə
arxeologiya elmi ilkin insan məskənlərinin məhz burada salınması
məlumatını verir. Qobustanın hazırki landşaftı iqlim dəyişikliyinə
uğramaqla formalaşmışdır.
İçərişəhər Dövlət tarix-memarlıq qoruğu Abşeron
yarımadasının cənubunda, Xəzər dənizinin sahilində yerləşən
liman şəhəridir. Bu faktor Bakının şəhərsalma quruluşunun
formalaşmasında əsas amilə çevrilməklə, əhalinin mədəni, maddi,
iqtisadi həyatında da başlıca rol oynamışdır.
2000 ildən artıq yaşı olan Bakının toponimi də onun coğrafilandşaftı ilə, yerdən püskürən odları, yanar qazları ilə əlaqəlidir
(Badu kubə- odlar yurdu, küləklər şəhəri).Qədim şəhər, hündür
təpənin körfəzə enişli cənub-şərq yamacında salınmışdır.İki sıra
qala divarları ilə əhatələnməklə, şəhərin plan quruluşu təbii
landşafta uyğun olaraq inkişaf etmişdir. Formalaşması orta
əsrlərdən başlayaraq XIX əsrin sonlarına kimi davam edən məhəllə
sistemi müsəlman həyat tərzinə uyğun mürəkkəb, xaotik planlaşma
quruluşu yaratmışdır. Şəhərdə coğrafi, patronomik və peşə
səciyyəli 14 məhəllə, təpə döşündə terraslar şəklində yerləşməsi
nəticəsində günəşə və dənizə görünüşlər əldə etmişlər.
Son illərdə İçəri şəhərdə antropogen amillərin köməyi ilə bir
sıra yaşıllıq məkanları yaradılmışdır (Vahid, Əzim Əzimzadə, Qız
qalası yaxınlığındakı bağçalar, qala divarları boyunca bulvar və s.).
Nardaran Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu Xəzər
dənizindən 2 km. məsafədə, qumsal landşaftda inkişaf etmişdir.
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Kəndin iki məkanda- ilkin orta əsrlərdən XIV əsrə kimi şimal-şərq,
daha sonralar isə kəndin qərb hissəsində formalaşması, iqlimlandşaft xüsusiyyətlərindən asılı olaraq baş tutmuşdur. Güclü şimal
küləkləri, narın qum layları kəndin bu və ya digər hissəsini daim
örtmüş və ya açmişdır. Qum laylarının bir mərtəbəli, orta əsr
tikililərini müəyyən dövrlərdə örtməsi, kəndin yerini dəyişərək
qərb hissədə formalaşmasına səbəb olmuşdur. Nardaran kəndinin
landşaft-iqlim xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, “Umid Qayası”
qədim insan məskənləri aşkarlanmışdır. Bu da Xəzər dənizi-su
hövzəsinin məskunlaşmadakı rolunu bir daha sübut edir. Kəndin
qərb hissədə məskunlaşması,
müdafiə qalasının inşası ilə
başlamışdır. Ərazinin ən hündür relyefində yerləşən müdafiə
qalası, şəhərsalma faktoruna çevrilməklə, ətrafında relyefə
uyğunlaşdırılmış məhəllə sistemini və ictimai mərkəzi
cəmləmişdir. Qoruq ərazisində coğrafi, patronomik səciyyəli 14
məhəllə, kiçik məhəllə meydanları ilə formalaşmışdır. Mülayim
dənizsahili iqlim, qoruğun fərdi yaşıllıqlar içərisində inkişafına
səbəb olmuşdur.İqlim-landşaft xüsusiyyətləri memarlıq tikililərinə,
onların həcm-məkan, plan kompozisiyasının formalaşmasına da
öz təsirini göstərmişdir
Qala
Dövlət
tarix-etnoqrafiya
qoruğu
Abşeron
yarımadasının şimal şərqində, Şor gölün sahilində yerləşir.
Şəhərsalma faktoruna çevrilmiş
gölün yaratdığı mikro iqlim
ərazinin ekalogiyasına müsbət təsir göstərmişdir. Sahildən kəndə
açılan panoram,
kvadrat əsaslı,
sferik gümbəzli memarlıq
tikililərinin yaratdığı kompozisiya xüsusiyyətləri ilə Qala,
Abşeronun kəndlərindən fərqlənir. Yarımadanın
dərinliyində
yerləşməsi onun iqliminin yayda isti və quru keçməsi ilə
nəticələnir. Su ehtiyacından kəndin landşaftı çox zəifdir.Təbii
landşaft, kəndin şəhərsalma quruluşunun formalaşmasına böyük
təsir göstərərək kəndin əsas kompozisiya oxu olan ticarət küçəsi,
Şor gölün sahilindən başlayaraq təbii relyefdə müdafiə qalasına
kimi uzanmış, kənddə orta əsrlərdə coğrafi xarakterli “Aşağı” və
“Yuxarı” məhəllə sisteminin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Coğrafi-iqlim şəraiti, yerli tikinti materialı kənddə sadə,
birmərtəbəli dublalı evlərin relyefdə, kiçik həyətlərlə inşasına
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zəmin yaratmışdır. Qoruğun ən hündür relyefində kəndin
dominantı olan müdafiə qalası və Cümə məscidi inşa olunmuşdur
ki, bu da ictimai mərkəzin məhz bu ərazidə inkişafı ilə
nəticələnmişdir. Arxiv materiallarına görə hələ VIII əsrdə,
ərəblərin ərazini işğalından sonra burada, əlverişli coğrafi
mövqedən istifadə etməklə, kiçik müşahidə qülləsi qurulmuşdur.
Kəndə gələn bütün yollar hündür mövqedən yaxşı müşahidə
olunurdu12.
Atəşgah Dövlət tarix-memarlıq qoruğu. Zəngin yeraltı qaz
yataqları, təbii püskürən alovlar daima insanların diqqətini bura
cəlb etmiş və burada “zoroastrizm” dini məbədinin yaranmasına
səbəb olmuşdur. Zoroastrizmin geniş yayıldığı İran, Hindistan
tacirlərinin XII-XIII əsrlərdə bu ərazidə inşa etdirdikləri “Atəşgah”
məbədi, XVIII əsrdə pakistan tacirləri tərəfindən bərpa olunaraq
genişləndirilmişdir. Baxmayaraq ki, Suraxanı kəndində
məskunlaşma qədim dövrlərə aid edilir, lakin təbii landşaft
elementi olan oda ibadət, dini məbədin burada inşası, yaşayış
məskəninin məhz onun ətrafında formalaşmasına şərait
yaratmışdır. Məbəd kompleks tikililərdən-çahar tağlı məbəd,
karvansara və hücrələrdən ibarətdir.
Abşeron yarımadasındakı qoruqların yaranmasına və
şəhərsalma sisteminin inkişafına təbii landşaftın təsiri, onlara
özünəməxsus, fərqli və eləcə də ümumi xüsusiyyətlərə malik
memarlıq siması bəxş etmişdir.
2.2. “Abşeron qoruqlarının şəhərsalma inkişafı” adlı
ikinci yarımfəsil mədəniyyət qoruqlarının şəhərsalma inkişafına
həsr olunmuşdur.
Qobustan Dövlət Tarix-bədii qoruğu. Qoruğun ərazisi
4400 ha-dır. Ərazidə 20 yaşayış məskəni, 40 kurqan olmaqla
əsasən üç dağın-“Böyükdaş”, “Kiçikdaş” və “Cingildağ”ın
yerləşdiyi böyük bir ərazini əhatə edir. Qədim qobustanlılar
əlverişli iqlimə malik bu ərazidə əsasən açıq havada yaşasalar da,
xarici iqlim təsirlərindən qorunmaq üçün mağaralara, qayaaltı
Фатуллаев-Фигаров Ш.С. Зодчества Апшерона. Баку, ОКА Офсет,
2003, 583 с.
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sığınacaqların altına çəkilmişlər.İbtidai insanlar dəstələrlə ova
getmiş, öz ovlarını qeyd etmək üçün meydana yığılaraq şənlik
etmiş, dəniz məhsulları üçün dənizə tərəf yol salmış, ov alətləri
düzəltmək üçün bir məkana toplaşmış və beləliklə ərazinin
məskunlaşma quruluşunu, ictimai məkanları hərəkətdə olduqları
yol və cığırlarla cızmışlar. Gələcək yaşayış məskənlərinin
şəhərsalmasının ilkin rüşeymləri olan Qobustan məskunlaşması
yaşayış sahəsi (mağaralar), ictimai mərkəz (meydan), əkin və ov
sahələri ilə formalaşmışdır.
İçərişəhərin şəhərsalma inkişafı. İçərişəhər qədim Bakının
dövrümüzə çatmış şəhristan hissəsidir. Sahəcə kiçik olmasına
baxmayarq (22 ha), İçərişəhər plan-məkan quruluşuna görə kamil
müsəlman şəhəri olmuşdur. İçəri şəhərin terras şəkilli relyefi
sahilboyu zolaqla əvəz olunmaqla yarım halqavari limanı
yaratmışdır. Şəhərin müdafiə qurğuları 5 bürc, iki cərgəli qala
divarlarından və beş darvazadan ibarət olmuşdur. XII əsrdə inşa
edilmiş “Şamaxı” və “Səlyan” qapılarına XX əsrin əvvəllərinə
kimi müxtəlif dövrlərdə tikilmiş “Şah Abbas”, “Tağıyev” və
“Şirvan” darvazaları qoşa qüllələri ilə əlavə olunmuşdur. Qala
divarları ilə əhatə olunmuş qarışıq küçə sistemi, dalan və
çıxılmazları, qiymətli monumental tikililəri ilə İçərişəhər yüz illər
boyunca xaotik plan quruluşunu almışdır. Şəhərin lentvari ticarət
küçəsi olan Minarə küçəsini, kiçik məhəllə meydançaları, müdafiə
bürcləri və qala divarlarını yarım halqa şəklində haşiyələyən
Böyük və Kiçik Qala, Qüllə küçəsi ilə birləşdirən 11 kiçik ölçülü
küçə sisteminə əsasən qurulmuşdur. I Qəsr və Müslüm Maqomayev
küçələri İçərişəhərin gözəllik zirvəsi- Şirvanşahlar sarayı
kompleksini ticarət küçəsi ilə birləşdirən şaquli aksentlərdir.
İçərişəhər qədim məhəllə quruluşunu demək olar ki, tam
dolğunluğu ilə qoruyub saxlamış, özünəməxsus memarlıq
simasının formalaşmasını təmin etmişdir. Bakı qalasında peşə və
patronomik səciyyəli 14 məhəllə: Hoppataranlar, Qırçılar,
Dağlılar, Ağşalvarlılar, Papaqçılar, Bucqıraqlılar, Hamamçılar,
Baiıqçılar (Lodkaçılar), Kosavalar, Şeşəlilər, Zərgərlər, Qatıqçılar,
Nabatçılar və Nöötçülər formalaşmışdır. Məhəllələrin dəqıq
sərhədləri məlum olmasa da, onların təqribi tutduqları ərazini
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müəyyən etmək mümkün olmuşdur. Hər bir məhəllənin tutduğu
ərazinin sahəsindən və əhalinin sayından asılı olaraq, müxtəlif
həcm-məkan tutumlu məscidlər məhəllə mərkəzinin formalaşması
faktoruna çevrilmişlər. Şəhər ərazisinin kiçikliyi məhəllə
mərkəzlərinin də həcm-məkan həllinə sirayət etmişdir.
Məhəllələrin ayrılmaz, vacib elementinə çevrilmiş yaşayış binaları
iç şəhərin kiçik sahəsinə, coğrafi, təbiət-iqlim xüsusiyyətlərinə
uyğun olan plan kompozisiyası ilə inşa olunmuşdur. Bir-birinə sıx
yerləşmiş binalar nəticədə qapalı (yaşayış tikililəri) və açıq
məkanları (həyət quruluşunu) yaratmışdır. Təbii relyefdə
yerləşməklə Bakının monumental və yaşayış tikililəri tutduqları
pilləvari mövqeləri, açıq eyvanları ilə şəhərə baxımlı, parlaq siluet
bəxş edirdilər. Xüsusilə dənizdən şəhərə gözəl mənzərə açılırdı.
Qala Tarix-Etnoqrafiya qoruğunun şəhərsalma inkişafı.
Qala kəndinin şəhərsalma quruluşu orta əsrlərdə tarixən
formalaşmış relyef səciyyəli Aşağı (Tərəkəmələr məskunlaşan
yer) və Yuxarı (Tatlar məskunlaşan ərazi) məhəllələrə bölünmüş,
patronomik, sənətkarlıq səciyyələri ilə bir-birindən fərqlənmişlər.
Kənd təbii faktorların təsirindən şimal,
cənub istiqamətində
inkişaf etmişdir.
Kəndin şimal istiqamətindəki
«Aşağı»
məhəlləsi, sonralar yaşayış ərazisinin genişlənməsi ilə patronomik
səciyyəli «Şıxlar» və «Tərəkəmə» məhəllələrinə, cənub,
«Yuxarı» məhəlləsi isə «Hacı Ramazan» və «Balaverdi»
məhəllələrinə bölünmüş, beləliklə kənddə 4 məhəllə, kiçik məhəllə
mərkəzləri ilə formalaşmışdır. Məhəllə mərkəzləri, mərkəzin vahid
elementi olan məscid qarşısında meydança şəklində qurulmuşdur.
Qonşuluq prinsipləri əsasında yaranmış bu patronomik məhəllələr
Tatlar, Süleyman, Tocuqla kimi kiçik ərazi bölgüsünə məruz
qalmışdır. Baş küçə üzərində inkişaf edən ictimai mərkəz və
məhəllələrdə meydan şəklində formalaşan məhəlli düyünlərin
vəhdəti yaranmışdır.Qala əhalisinin ictimai həyatı onun «Qala
dibi» və «Tocuqla» adlanan meydanlarında cəmlənirdi. Mövcud
tarixi-memarlıq irsi əsasən XIV-XX əsrləri əhatə edir. Lakin
kənddə aparılan yeni tikintilərin özü də tarixi simanın
harmoniyasının pozulması ilə nəticələnmişdir.
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“Nardaran” Tarix-mədəniyyət qoruğunun şəhərsalma
inkişafı üç mərhələdə formalaşmışdır:
1. XIII-XV əsrlər dövründə (Nardaran qalası - 1301-ci il,
Seyid Yusif məscidi – 1307-ci il, İmamzadə– 1363-64-cü il, Hacı
Zəyndin hamamı – 1388-ci il, Şirvanşahların yay iqamətgahı və
hamamı-XV əsr).
2. XVII-XVIII əsrlərdə (Məktəb məscid – 1685-86-cı il,
Hacı Baxşı məscidi – 1663-cü il, karvansaray – 1664-cü il,
ovdanlar qrupu).
3. XIX-XX əsrin əvvəlləri (Ağa – 1899-cu il, Hacı Qulaməli
– 1806-1906-cı il, Cümə – 1877-ci il, Dırbay – 1912-ci il
məscidləri, Hacı Ələsgər, Hacı Abdin, Hacı Ağa hamamları).
Nardaranın əsrlərlə formalaşan şəhərsalma sistemi müxtəlif
tipli hərbi, dini, mülki və xatirə tikililərini ərazisində
cəmləşdirməklə şəhərsalma düyünlərinin, bu və ya digər məhəllə
sisteminin, küçə şəbəkəsinin yaranmasına nail olmuşdur.İctimai
mərkəz iqtisadi, sosial durumun inkişafından asılı olaraq müxtəlif
məkan tutumunda formalaşmışdır. «Taliyə» - müdafiə qalasının,
onun ətrafında Rahimə xanımın və Seyid Yusif məscid-pirlərinin
tikilməsi, yaşayış məskəninin şimal istiqamətində yurdsalmanın
təməlini qoymuşdur. Nardaran qalası şimaldan gələn təhlükənin
qarşısını almaqla, ərazinin bu istiqamətdə inkişafını sərhədləmişdir.
Qala və onun yaxınlığındakı dini mərkəzin formalaşması, kəndin
əsas iki paralel küçələrinin inkişafına səbəb olmuş, kəndin digər
kiçik küçələri baş küçələrə perpendikulyar şəkildə formalaşmışdır.
Dini mərkəz- İmamzadənin XII-XIII əsrlərdən bəri
ziyarətgaha çevrilməsi, xaricdən və eləcə də ölkənin digər
regionlarından gələn ibadətçilər üçün yaxınlıqda, hazırkı
Q.Qarayev küçəsində XVII əsrdə Hacı Baxşəli tərəfindən
karvansaray və məscidin tikintisinə rəvac verilmişdir. Bu da öz
növbəsində ilkin mərkəzin ərazisinin genişləndirilməsinə səbəb
olmuşdur.
Müsəlman şərqində hamam və məscidlər fokus nöqtəsinə
çevrilməklə şəhərsalma sistemində tutduğu mövqedən asılı olaraq
ictimai düyünləri formalaşdırır. Nardaran kəndində belə bir
mərkəz Q.Qarayev adına baş küçənin cənub-qərbində, Hacı
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Zəyndin hamamı yaxınlığında, 1686-87-ci illərdə Məktəb məscidin
tikilməsi ilə yaranmışdır. Ərazi Qum məhəlləsinin mərkəzinə
çevrilməklə 1877-ci ildə kiçik meydançada Cümə məscidinin,
daha sonralar isə XX əsrin əvvəllərində Hacı Ələsgər hamamının
tikintisi ilə ictimai mərkəzə çevrilir. Kəndin baş küçəsi şimal dini
mərkəzlə, cənub ictimai mərkəzi qovuşdurur.
1860-cı ildə Hacı Qulaməli məscidinin tikintisi baş küçənin
şərqə doğru şaxələnməsinə səbəb olmuşdur. XX əsrin əvvəllərində
məscidin şimala doğru əks tərəfində, Hacı Abdin hamamının inşası
tarixən formalaşmış Qənbər məhəlləsinin kiçik meydan ətrafında
məhəllə mərkəzini tamamlamışdır.1899-cu ildə, Ağa məscidinin
və onun arxasında hamamın Hacı Ağa tərəfindən tikintisi, bu
ərazidə daha bir eyni adlı məhəllənin təməlini qoydu.
Kənddə 11 nəslin məskunlaşdığı 14 patronomik və coğrafi
səciyyəli məhəllə formalaşmışdır: Qum məhəlləsi və ya Şahnəzər,
Qənbər, Ağa, Qədəmgah, Qalagah, Marağaçı, Paçan, Səfixanı,
Ələmgah, Dırbay, Xəşillər, Molla Talıblı, Küladüz, Paleklər
məhəllələri.
Atəşgahın plan quruluşu. Digər Abşeron qoruqlarından
fərqlənməklə kompleks tikililərdən ibarətdir. Muhafizə divarları
ilə əhatələnmiş beşbucaqlı həyət, bütün perimetr boyunca müxtəlif
funksiyalı (ibadət, yataq,işgəncə və s.) otaqlarin düzülüşü ilə
qapanır.Kompleksin sadə və çoxplanlı tikililəri müqəddəs oda
doğru yönəlmişdir. Dərin taxçalı portalla başlanan giriş, merlonlu
balaxana ilə tamamlanır. Həyətin mərkəzində yerləşən dörd tağlı,
mərkəzi ibadətgah daxili rahatlığı tamamlayan bir məkana
çevrilmişdir.Perimetr boyunca ibadətçilər üçün hücrələr yerləşir.
Həyətin bir küncündə ibadətə çağıran zəng qülləsi və baş kahinin
otağı yerləşir. Giriş portalının sağından balaxanaya qalxmaq üçün
pilləkən qəfəsəsi qurulmuşdur.
Suraxanı kəndinin yaşayış tikililəri Atəşgah məbədi ətrafında
formalaşaraq digər məhəllələrin yaranmasına səbəb olmuşdur.
III Fəsil. “Abşeronun tarixi-mədəniyyət qoruqlarinda
memarliq abidələrinin tipləri” başlıqlı üçüncü fəsli 4
yarımfəsildən ibarətdir.
3.1.“İçəri şəhərin memarlıq irsi” adlı birinci yarımfəsli
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İçərişəhərin memarlıq abidələrinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.
İçərişəhərin 22 ha ərazisində 500 tarixi memarlıq abidəsi qeydə
alınmışdır. Bunlardan Qız qalası və Şirvanşahlar sarayı kompleksi
2000-ci ildən YUNESKO-nun Dünya Mədəni İrsi siyahısına daxil
edilmişdir. İçərişəhər ərazisində inşa olunmuş Qız qalası-III-IV
əsrlər, Şirvanşahlar sarayı kompleksi-XV-XVI əsrlər, 18 məscid, 5
hamam, 5 karvansaray, Bazar meydanı (XII əsr), 463 yaşayış
binası dövrümüzə gəlib çatmışdır. Məscidlər tiplərinə görə: bir
kameralı, bir zallı-vestibüllü, mərkəzi günbəzli, xaçvari plan
quruluşlu, müxtəlif konfiqurasiyalı ibadət zallı, bir neçə yerləşkəli;
memarlıq-kompozisiya xüsusiyyətlərinə görə: portallı, minarəli,
simmetrik, asimmetrik inşa olunmuşdur.
Ərazisinin kiçik olmasından, sadə, kiçik həcm-məkan
tutumlu, 2-3 mərtəbəli, yaşayış tikililəri əsasən XVIII-XX əsrin
əvvəllərini əhatə edərək, qala şəhərin şəhərsalma quruluşunun,
məhəllə sisteminin formalaşmasında mühüm rol oynayırlar.
İçərişəhərin yaşayış binaları əsasən qapalı plan quruluşu, daxili
həyətlərlə formalaşmışdır. XIX-XX əsrin əvvəllərində Şərq,
Avropa və yerli memarlıq ənənələrinin vəhdətindən yaranmaqla,
yaşayış binaları küçələrin kompozisiyasının formalaşmasında əsas
elementlərdən birinə çevrilmişdir. Bu dövrdə geniş vüsət almış
tikintidə memarlıq simasının bütöv bir dünyasını əhatə edən
müxtəlif memarlıq üslubları yeni memarlıq traktovkası bəxş edirdi.
Bakı xanlarının evi. Yaşayış evinin sadəcə giriş portalı və
simmetrik inşa edilmiş bir qolu durmaqdadır, ərazisində qazıntı
zamanı yeraltı hamam və ovdan aşkarlanmışdır.
Qəni Məmmədovun yaşayış evi üçmərtəbəli, yerli həcmməkan elementlərinin iştirakı ilə barokko üslubunda 1908-ci ildə
inşa edilmişdir. Marionet teatrının binasının 4-cü mərtəbəsi
sonradan əlavə olunmuş, binanın fasadında o dövrə məxsus tipik
klassik rus memarlığı elementlərindən və avropa tipli
dekorlarından istifadə olunmuşdur. Asəf Zeynallı küçəsində inşa
olunmuş 24 saylı yaşayış binasının memarlıq həcm-məkan həlli
qənaətbəxşdir. 3-cü Böyük Qala döngəsi 5 saylı yaşayış evi 1921ci ildə yerli but və guşə daşları ilə ”Г” şəklində yerləşdiyi əraziyə
uyğun iki mərtəbəli inşa olunmuşdur. Böyük Qala küçəsi 17
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ünvanında yaşayış evi 3 mərtəbəli olub qala divarları yaxınlığında
inşa olunmaqla küçənin qırmızı xəttinin yaranmasında
özünəməxsus yer tutur. V.Məmmədov küçəsi 24 ünvanında
yaşayış evi 1895-1896-cı illərdə inşa olunmuşdur. Künc mövqe
tutan binanın baş və yan fasadların mərkəzindəki günbəzli
balkonlar binanın memarlıq kompozisiyasını tamamlayır. Böyük
Qala küçəsi 19 ünvanında yerləşən 1889-cu ildə inşa olunmuş
yaşayış binası üç mərtəbəli olub memarlıq fasad həlli İçərişəhərin
həcmi-fəza kompozisiyasına uyğun olaraq memarlıq mühiti ilə
həmahəngdir. Böyük Qala küçəsi 28 ünvanında yerləşən yaşayış
binası iki mərtəbəli inşa olunub, XIX əsrdə şərq-qərb memarlıq
üslublarının vəhdətində, eklektika üslubunda, asimmetrik şəkildə
inşa olunmuşdur. Memarlıq-plan həlli beşbucaqlı olub, erker,
yükdaşıyıcı ionik orderli sütunların yaratdığı fronton və baş tağ
fasadı daha maraqlı etmişdir.
Böyük Qala küçəsinin yaşayış binalarının tədqiqi göstərdi ki,
bəzi yaşayış tikililəri istisna olmaqla, memarlıq abidələrinin
durumu qənaətbəxşdir.
Qüllə küçəsində inşa olunmuş yaşayış binalarının tikintisi
əsasən 1800-1890-cı illərə aiddir.Demək olar ki, binaların hamısı
iki mərtəbəlidir. Əksər binaların bərpaya ehtiyacı var.
Kiçik Qala küçəsi şəhərin əsas küçələrindən olmaqla, özündə
77 yerli əhəmiyyətli abidəni cəmləyir. İnşa tarixi XIX-XX əsrin ilk
illərinə təsadüf edən yaşayış binalarının tədqiqi və analizi göstərdi
ki, bir sıra abidələrin bərpaya ehtiyacı var.Binaların fasadları
qənaətbəxş olsa da, bir sıra tikililərin bünövrələrində yeraltı
suların əmələ gətirdiyi çatlar binaları qəzalı vəziyyətə salmışdır.
Sabir küçəsi İçəri şəhərin kiçik küçələrindən olmaqla, inşa tarixi
XIX əsrə təsadüf edən 8 yerli əhəmiyyətli yaşayış binasını özündə
cəmləşdirmişdir. Firdovsi küçəsi də kiçik ölçülü olmaqla, əsasən
XIX əsrin 80-cı illərindən başlayaraq, XX əsrin 20-ci illərinə kimi
inşa olunmuş yerli əhəmiyyətli 13 yaşayış binasını fonda daxil
etmişdir.
İçərişəhər qoruğunun
memarlıq simasını tamamlayan
yaşayış binalarının tədqiqi müəyyən problemlərlə bağlı tam tədqiq
olunmasa da, belə nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, binaların
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fasadlarının dizaynında dövrünün Avropa memarlıq meyllərinin
güclü təsirinə baxmayaraq, xalq yaşayış memarlığının plan-məkan
quruluşunun formalaşmasında milli memarlıq ənənələri və coğrafiiqlim xüsusiyyətlərinin təsiri mütləq və qabaqcıl ideya olaraq
qalmışdır.
3.2. “Qala kəndinin memarlıq irsi və təsnifatı” adlı
üçüncü yarımfəsil Qala qoruğunun memarlıq irsinin
araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Qala Dövlət Tarix-etnoqrafiya
qoruğunun ərazisi 200-ha olub, 243 tarixi-memarlıq abidəsi
inventarlaşdırılaraq sənədləşdirilmiş və mühafizə olunmaqdadır:
Müdafiə qalası-XIII-XIV əsrlər, məscidlər (XVII-XIX əsrlər),
ovdanlar (XVII-XIX əsrlər), kənd təsərrüfatı məhsullarının
saxlanması üçün anbar və digər tikililər, tövlə tikililəri-XVIII-XIX
əsrlər, yaşayış evləri (XVIII-XIX əsrlərin əvvəlləri), türbələr
(XVII- XVIII əsrlər), hamamlar (XIV-XIX əsrlər), dəmirçi
emalatxanaları (XVIII-XIX əsrlər), qədim yaşayış məskəni-tunc
dövrü.
Məscidləri memarlıq-plan və kompozisiya xüsusiyyətlərinə
görə 3 tipoloji qrupa bölmək olar: Bir kameralı, mərkəzi
günbəzli; iki kameralı, mərkəzi günbəzli; birkameralı, mərkəzi
günbəzli, vestibüllü.
Qala kəndinin məscidlərinin memarlıq traktovkasındakı
ümumi xüsusiyyətlər istisna deyil. Kəndin dini memarlığının
tədqiqi göstərir ki, tarixi şərait və tikinti texnikasının inkişafı
məscidlərin bədii-memarlıq və tikinti-konstruktiv formalarının
tamamlanması ilə nəticələnmişdir. Əgər orta əsr məscidləri
üçün alçaq günbəz, kiçik pəncərə boşluqları və həcm tutumu
xarakterikdirsə, yeni dövrün tikinti nailiyyətləri Şıxlar və
Balaverdi məscidlərində öz təcəssümünü tapmışdır. Bu, Qala
məscidlərinin təkamül prosesində inkişafını əks etdirir.
Xatirə tikililərini 4 tipə bölmək olar:1.Sənduqələr,
«əmanət» qəbrlər. 2. Sərdabələr (XVIII-XIX əsr). 3. Türbələr. 4.
Pirlər.
Qala məzarlığında sıravi sənduqələrlə yanaşı, memarlığı
ilə seçilən II tip xatirə tikililərinə aid olan sərdabələrə də rast
gəlinir. Belə sərdabələrin memarlıq traktovkası, düzbucaqlı
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plan quruluşunun, hündürlüyü 2-2,5 m-ə bərabər olan
məzarüstü tikili və onu tamamlayan yarımdairəvi gümbəz
konstruksiyasının vəhdətindən ibarətdir. Məzarlıq ərazisindəki 2
türbədən birinin (Məhəmməd türbəsi) XVII əsrdə, II türbənin
XVIII əsrdə tikildiyi fərz olunur. I türbənin giriş qapısı üzərində
olan kitabə onun kimə məxsusluğu barədə məlumat verir. II türbə
yarım sferik formalı gümbəzlə örtülərək, iki mərtəbədə həlli
çox güman ki, burada dəfn olunmuş müqəddəs şəxsdən
mətləb istəmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Qala kəndində pirlər yaranma xüsusiyyətlərinə görə birbirindən fərqlənir. Pirlər adətən «müqəddəs» şəxslərin dəfn
olunduğu məkan ətrafında yaradılır.
Mülki memarlıq. Hamamlar. Qala kəndinin hamamlarını
plan quruluşu baxımından iki tipə bölmək olar: I tipə mərkəzi
səkkizbucaqlı olub, ətrafında radial plan qruluşunda otaqları
cəmləşdirən “Qum” hamamı (XIV əsr) daxildir;
II- tipə sadə plan həllinə malik, bir ox üzərində
yerləşmiş, düzbucaq şəkilli, anfilada quruluşlu, bir neçə
yerləşkəli “Şor” (XVIII əsr) və “Bayraməli” hamamı (XIX əsr)
daxildir.
Ovdanlar. Abşeron
yarımadasının
bütün
yaşayış
məskənlərinə xas olan kəhriz və ovdanlar Qala kəndi üçün də
səciyyəvi hal almışdır. Qala kəndinin təbii su mənbəyi olan
«Şor» gölün sahilində yerləşməsinə baxmayaraq, tarixən
burada 6 ovdan, 8 içməli sulu el quyusu və kəhriz sistemi
mövcud olmuşdur. Lakin hal-hazırda 6 ovdanların 4-ü qeydə
alınmışdır. Ən qədim ovdan XVII əsrdə, Şah Abbas dövründə,
məzarlıq ərazisində tikilmiş ovdandır. Digər 3 ovdan«Dünyamalı ovdanı» (XVII əsr), «Kərbəlayı Süleyman ovdanı»
(XIX əsr), və «Məşədi Süleyman ovdanı» (XIX əsr) qeyd
olunduğu kimi «Şor» gölün sahilində ovdanlar sistemini
yaratmışlar.
Yaşayış və təsərrüfat tikililəri. Qala kəndindəki müxtəlif
konstruksiyalı və tikinti texnikasına malik olan yaşayış,
təsərrüfat tikililəri zaman və məqsəd nöqteyi-nəzərdən
mübahisəli fikirlər yaradır. Lakin tikililərin arxitektonika və
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konstruksiya baxımından 3 təkamül mərhələsi keçməsi fakt
olaraq naturada göz önündədir: 1. Günbəzli məişət təsərrüfat
tikililəri. 2. Dublalı yaşayış binaları. 3. XIX-XX əsrin
əvvəllərində inşa olunmuş yaşayış və təsərrüfat tikililəri.
Günbəzli məişət-təsərrüfat tikililəri. Qala kəndinin günbəzli
yaşayış binalarının tarixi XVII-XVIII əsrlərlə bağlanır. Təbii-iqlim
şəraitinin çətinliyi, ağac-meşə materiallarının çatışmaması estetik
və memarlıq-kompozisiyası baxımından əlverişli, original formalı
günbəzli məişət-təsərrüfat tikililərinin yaranasına şərait yaratmışdır.
Günbəz konstruksiyalı tikililərdə örtüklər, daxildə temperaturun
aşağı salınmasına, qübbə içərisindəki böyuk sahənin olması
isə, günəşin zenit vaxtında yastı damlı örtüyə nisbətən
otaqların az qızmasına və tez soyumasına səbəb olur. Bina
daxilində günbəz hesabına daxili havanın həcmi genişlənir və
onun şaquli dövriyyəsi artır. Kəndin günbəzli məişət-təsərrüfat
tikililəri yer səviyyəsində yerləşmə xüsusiyyətinə görə 2 cür:
Yer səviyyəsindən aşağı (XVII-XVIII əsr); yer səthində (XIXXX əsr) - yerləşən tikililərə bölünür.Qala kəndinin günbəzli
məişət-təsərrüfat tikililəri şəhərsalma sistemində digər tikililərə
nəzərən yerləşməsində müxtəlif mövqe tutur: sərbəst, yastı
damlı evlərə bitişik və ya eyni cərgədə, kontaktda olduğu
tikili ilə müxtəlif səviyyələrdə. Tikililər daxili həcm-məkan
həllinə görə 3 tipdə təsadüf olunur: Dairəvi-tolos şəkilli;
kvadrat; iki həndəsi fiqurun vəhdətindən yaranmış.
Dublalı evlər. Plan quruluşuna görə dublalı evlər bir, iki
və daha artıq otaqların yaratdığı kompozisiya xüsüsiyyətlərinə
malikdir. Qala kəndində dublalı yaşayış evlərinin spesifik
xüsusiyyətlərindən biri də onlarda mətbəx yerləşkəsinin
qurulmasından ibarətdir. Mətbəxdə 2 dubla-baca, xorək bişirilməsi
və təndir-ocağın qurlmasına xidmət etmişdir. Tarixi
yaşayış
binalarının 90% -ində bu cür yerləşkələrə rast gəlinir. Örtük
konstruksiyaları müxtəlif variantlarda: 1) tağ-tavan, 2) yastı dam,
3) qarışıq şəkildə həllini tapmışdır.
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində tikilmiş xalq
yaşayış binaları memarlıq-plan həllinə görə 3 quruluşda inşa
olunmuşdur: Köhnə otaqlara bitişik tikilmiş çoxotaqlı
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mənzillər; sərbəst şəkildə qurulmuş ikimərtəbəli evlər;
birmərtəbəli, çoxotaqlı dublalı evlər.
3.3. “Nardaran qoruğunun memarlıq abidələrinin
tipləri” adlanır. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
qoruq
ərazisindəki yalnız ictimai xarakterli tikililər dövlət reyestrinə
götürülmüşdür. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02.
08. 2001-ci il tarixli 132-i saylı Qərarı ilə Nardaran qəsri(1301)
Dünya əhəmiyyətli abidələr siyahısına daxil edilmişdir. 8 dini, 10
mülki tikili abidə statusu daşıyır. Dini tikililər-əsasən 3 tipdə
formalaşmışdır: a) pir-məscidlər; b) məscidlər ; c) namazgahlar.
Pir məscidlər. Seyid Yusif məscidi,Pir-seyid məscidi.
Məscidlər. Hacı Baxşəli məscidi (XVII əsr), İstisqa məscidi
(1866), Məktəb məscid(1686-1687), Hacı Qulaməli məscidi
(1906), Cümə məscidi(1877), Ağa məscidi (1899-1900), Dırbay
məscidi (1912) Nardaranın şəhərsalma və memarlıq mühitinin
formalaşmasında əvəzsiz rol oynamışdır. Namazgah. QədəmgahNardaranın III tip dini binaları olan namazgahların yeganə
nümunəsidir. Orta əsrlərdə nardaranlıların örüş sahələri olan bu
ərazidə, tərəkəmələrin dini ayinləri yerinə yetirməsi məqsədilə inşa
olunmuş kiçik həcm-fəza tutumlu tikili, kəndin sərhədlərini
genişləndirməsilə eyni adlı məhəllənin formalaşmasına səbəb
olmuşdur. Mülki tikililər- Nardaranın şəhərsalma strukturunda,
şəhərsalma düyünlərinin yaranmasında həcm-məkan tutumu ilə
yaşayış məskəninin hakim mövqeyli tikililərindən olan mülki
tikililər qrupunda karvansaray, hamam və ovdanlar cəmləşmışdir.
Bu mənada Hacı Baxşı karvansarayı özünəməxsus yer tutur.
Tikilinin II Şah Abbasın hakimiyyəti illərində (1660-1661) inşa
edilmişdir. Nardaran kəndindəki karvansarayın tikintisi Abşeronda
sayca az olan belə mülki binaların zəncirvari tikintisində bir halqa
rolunu oynamaqla, yarımadanın bu tipli memarlıq abidələrinin
tipologiyasını zənginləşdirmiş, yerləşdiyi məkanın şəhərsalma
düyünü kimi formalaşmasına və onun əks tərəfində dini tikililərin
yaranmasında təkan olmuşdur.
Hamamlar.Nardaran kəndinin mülki tikililəri içərisində beş
hamam, dini tikililərdən sonra həcm-məkan tutumu ilə yaşayış
məskəninin hakim mövqeli tikililərinə çevrilmişlər: Qədim Hacı
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Zayndin hamamı (1388), Şirvanşahların yay iqamətgahında
hamam(XVəsr), Ağa hamamı (XIXəsr), Hacı Ələsgər hamamı
(XIX əsr),Hacı Abdin hamamı (XX əsrin əvvəlləri)
Hamamların ikisi fərdi (Şirvanşahlar və Hacı Ələsgər hamamı),
üçü isə ictimai – el hamamları xarakterlidir. Xarakterindən asılı
olaraq hamamlar kəndin müxtəlif məkanlarında yerləşməklə onun
plan quruluşunda şəhərsalma düyünlərinin əmələ gəlməsinə səbəb
olmuşdur.
1. İctimai mərkəzin formalaşmasında dominant rolu olan
(Hacı Zəyndin hamamı)
2. Bağlar ərazisində yerləşən (Şirvanşahların yay
iqamətgahında hamam)
3. Məhəllə mərkəzlərinin formalaşmasında rolu olan (Hacı
Ələsgər, Hacı Abdin, Hacı Ağa) hamamlar.
Kəndin ən qədim tikililərindən olan Hacı Zəyndin hamamı
yaşayış məskəninin ictimai mərkəzinin formalaşmasında ilkin
şəhərsalma faktoru rolunu oynamışdır. Ağa hamamı Ağa məscidi
ilə Ağa məhəlləsinin, Hacı Abdin hamamı Qulaməli məscidi
yaxınlığında Qəmbər məhəllə mərkəzinin formalaşmasında
müəyyən rola malik olmuşdur. Hacı Ələsgər hamamı Cümə və
Məktəb-məscidin formalaşdırdığı ictimai mərkəzin qərbində, Hacı
Ələsgərin fərdi yaşayış mülkünün həyətində inşa olunmuşdur.
Nardaran hamamlarının tikinti tarixi xronoloji olaraq: a)orta əsrlər
(XIV-XV), b)kapitalizm dövrünə (XIX– XX əsrin əvvəlləri)
bölmək olar.
Orta əsr hamamları (Hacı Zəyndin və Şirvanşahların yay
hamamı) dövrünün tikinti texnikasından asılı olaraq yer
səviyyəsindən nisbi aşağı və mürəkkəb plan quruluşu ilə inşa
olunmuşlar. XIX – XX əsrlərdə, bir neçə əsrin fərqindən sonra
kənddə hamamların tikintisinin geniş vüsət alması sosial-iqtisadi
səbəblərdən irəli gəlir. Bu dövrün hamamları qərb memarlıq
xüsusiyyətlərinə əsasən planlaşdırılırdı. Belə ki, onlar tipləşmiş
plana uyğun olaraq vestibül və iki kamera ilə inşa olunurdu.
Hamamların məscidlər yaxınlıqında inşa olunması və mərkəzin
mütləq ictimai elementinə çevrilməsi, dini ritualların və gigiyena
qaydalarının yerinə yetirilməsindən irəli gəlir.
29

Ovdanlar. Nardaran qoruğu ərazisində XVIII əsrdə üç ovdan
tikilmişdir. Bu ovdanlar dəniz kənarında, ticarət yolu üzərində inşa
olunmuşdur. Ovdanlar açıq məkanda uzaqdan öz həndəsi formaları
ilə diqqəti cəlb edir. Hər üç ovdanın portallı girişi dairəvi tağla həll
olunub. Çox böyük olmayan həcmləri ilə özünəməxsus ansambl
təşkil edən ovdanlar qrupu, zəbt etdiyi ərazidə Nardaran Pirşağı
yolunun yarıçılpaq landşaftını parçalayır.
Yaşayış tikililəri əsasən iki mərtəbəli, yonulmamış əhəng
daşından, bircərgəli və “Г” şəkilli plan quruluşu ilə və düz damlı
və tağ-tavanlı örtük konstruksiyası ilə inşa olunmuşdur.
Şirvanşahların yay iqamətgahı. “Paçanlar” məhəlləsində yerləşən,
Nardaranın dövrümüzə gəlib çatmış qiymətli orta əsr mülki
abidələri içərisində xüsusən Şirvan şahlarının yay iqamətgahı (XIII
- XIV əsrlər) diqqəti cəlb edir. Monumental tikilinin memarlıqplan quruluşu kvadrat əsaslı olmaqla, lakonik, həndəsi düzgün
həcm tutumu, ciddi memarlıq forması və daxili məkanın dəqiq
həlli ilə diqqəti cəlb edir. Nardarandaki yay tikilisi öz sadəliyi və
əzəməti ilə seçilir.
Nardaranın faktiki yaşayış fondunun tədqiqi, xalq yaşayış
binalarının aşağıdakı təsnifatını göstərdi:
1. Plan quruluşuna görə: a) birotaqlı; b) ikiotaqlı; c)
çoxotaqlı.
2. Plan kompozisiyasına görə: a) düzxətli, bircərgəli; b) ”Г”
şəkilli; c) “T” şəkilli; ç) ikicərgəli.
3. Həcm-fəza tutumuna görə: a) birmərtəbəli; b) ikimərtəbəli;
c) kürsülü; ç) zirzəmili; d) müxtəlif hündürlüklü.
4. Örtük konstruksiyasına görə: a) dublalı, tağ-tavanlı; b)
dublalı, tir-dayaq sistemli; c) qarışıq konstruksiyalı.
XIX-XX əsrlərin əvvəllərində Nardaran ərazisində iri həcmməkan tutumlu evlərin inşası “imarət” tipli evlərin yaranmasına
səbəb oldu. Belə tipli yaşayış evlərinin inşası, plan
kompozisiyasında Abşerona xas özünəməxsusluğu saxlasa da,
vizual baxımdan kəndin orta əsr memarlıq simasını itirmiş oldu.
Yaşayış tikililərinin təsnifatında kürsülü evlər özünəməxsus yer
tutur. Kürsülü evlər əsasən birmərtəbəli tikililərə aiddir və kürsü
məişət tikililərini yağıntı və nəmişlikdən qorumaq məqsədilə
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qurulmuşdur. Kürsülər yer səthindən 40-50 sm hündürlükdə
qurulurdu.
Nardaran qoruğu ərazisində tədqiq olunmuş faktiki
materiallara əsasən demək olar ki, kənddəki tarixi xalq yaşayış
tikililəri örtük konstruksiyasına görə düz damlı, dublalı evlərdən
ibarətdir.
Dublalı evlər. Nardaranın dublalı evlərinin inşaat
konstruksiyaları (yükdaşıyıcı divarlar, arakəsmələr, örtük
konstruksiyaları) mövcud materiallara əsasən, coğrafi və iqlim
xüsusiyyətlərinin tam uyğunluğu və vəhdəti ilə diqqəti cəlb edir.
Örtük konstruksiyaları interyerdə: a)tağ-tavan, b) yastı dam (tirdayaq sistemli) şəklində həllini tapmışdır.
Birotaqlı dublalı, bircərgəli, iki və üçotaqlı dublalı, “Т”
şəkilli plan quruluşlu, “Г”- şəkilli plan quruluşlu dublalı evləri
Nardaran tarixi yaşayış fondunun əsasını təşkil edir.
Nardaran qoruğu ərazisində naturada aparılan tədqiqat işləri
zaman bir sıra abidələr aşkarlanmışdır. Qoruğun dini tikililərinin
müasir durumu qənaətbəxş olsa da mülki tikililərin (hamamların)
bərpaya böyük ehtiyacı olduğunun şahidi olduq. Belə ki, öz tarixi
funksiyasını yerinə yetirən Cümə və məhəllə məscidləri, bərpatəmir işlərinin nəticəsi olaraq bu gün fəaliyyət göstərməkdədir.
Yalnız Məktəb-məscidin bərpaya ehtiyacı olduğundan o öz
funksiyasını yerinə yetirmək qabiliyyətində deyil. Kəndin mülki
tikililəri olan 5 hamamın taleyi acınacaqlıdır. Bu gün hər bir fərdi
həyətlərdə şəxsi hamamların inşası “el” hamamlarının uçubdağılmasına, zibilliklərə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Lakin bu
“el” hamamları tarixən təmizlik-gigiena funksiyasını daşımaqla
yanaşı, eləcə də əhalinin ünsiyyət, toy-şadlıq rituallarının
keçirilməsi üçün, hətta ticarət əlaqələrinin yaradılması məkanı
kimi fəaliyyət göstərmişlər. Bu gün tamamilə torpaq layları
altında qalmış “Şah” hamamı Şirvanşahların bir yadigarı kimi, orta
əslərin mədəni dəyərlərini bizə açmaq imkanına malikdir. Şərqin
nadir “Qum” hamamlarından olan Hacı Zəyndin hamamı, XIX-XX
əsr Avropa tipli hamamları hələ xalqa xidmət etmək iqtidarındadır.
3.4“Atəşgah qoruğunun memarlıq tikililəri” başlıqlı
dördüncü yarımfəslində Atəşgahın memarlıq irsi araşdırılır.
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Onilliklər keçdikcə Atəşgahın memarlıq-plan quruluşu kompleks
xarakter almaqla genişləndirilmişdir. Məbəd kompleksinə iki
böyük karvansaray, yaşayış hücrələri, mərkəzi səcdəgah və
qonaqlar üçün otaq - balaxana daxil edilmişdir. Atəşgah qeyribərabər tərəfli, beşbucaqlı plan quruluşu və daxili qapalı həyəti ilə
Azərbaycanın karvansaraylarını xatırladır.
Səcdəgah. Maraqlı ibadət tikililəri qrupuna daxil olan
atəşpərəstlik məbədinin əsas elementi olan od, həyətin mərkəzində
atəşgahlar üçün ənənəvi plan quruluşlu kvadrat əsaslı pavilyonun,
yəni əsas məbədin mərkəzində yerləşir. Səcdəgah 4 tağlı, günbəzli,
kub şəklində tikilidən ibarətdir. Tağın üstündə hind dilində
məbədin 1713-cü ildə inşa olunduğu haqda məlumat verilir. Bu
kitabələr məbədin hind tacir və ziyarətçılərinə məxsus olduğunu
sübut edir.
Hücrələr. Məbəd ətrafında, həyətin perimetri boyu qurulmuş
24 hücrə və 1 otaq zəvvarlara, kahinlərə və onların rəiyyətlərinə
xidmət etmişdir. Bircərgəli yerləşgələr bir-biriylə daxili əlaqəsi
olmadan, çatma tağ-tavanla örtülmüşdür. 1613-cü ildə məbədin
ilkin tikilisi tacirlər üçün karvansaray tipli iki hücrədən ibarət
olmuşdur. Daha sonralar, XVIII əsrdə mərkəzdəki alov üzərində
dörd tağlı məbəd qurulmuşdur. Hücrələrdə Atəşgahın tarixini
özündə əks etdirən müxtəlif eksponatlar yerləşdirilmişdir.
Balaxana. Kompleks, şimal-şərq istiqamətində olan giriş portalı və
ikinci mərtəbədəki balaxana ilə diqqəti cəlb edir və əsas həcm-fəza
kompozisiyası yaradır. Balaxanaya daxili həyətdən bir marşlı
pilləkən qəfəsəsi qalxır. Balaxana avropalı səyyahlar üçun idi.
Onlar hindlilərin ibadətini buradan müşahıdə edirdilər.
“Atəşgah məbədi” qoruğu memarlıq tipləri arasında nadir
abidə kimi bu gün də Avropa və Şərq ölkələri turistlərinin diqqət
mərkəzindədir.
IV Fəsil. “Abşeronun tarixi-mədəniyyət qoruqlarinin
memarliq kompozisiya xüsusiyyətləri” başlığı altında dörd
yarım fəsildə tədqiq olunur.
4.1.“Memarlıq
abidələrinin
tiplərinin
interyer
kompozisiyası” adlı birinci yarımfəslində Abşeronun tarixi
qoruqlarının şəhərsalması və memarlıq kompozisiyası iqlim,
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müdafiə, dini amillər və tikinti materiallarının təsiri ilə
özünəməxsus
xüsusiyyətləri
araşdırılmışdır.
Məhz
bu
xüsusiyyətlərinə görə, Abşeron qoruqlarının dördündə, orta
əsrlərdən bəri a) bir zallı, tağ-tavanlı, b) mərkəzi günbəzli,
xaçvari plan quruluşlu, c) “T” və “Г” şəkilli plan quruluşlu,
günbəz konstruksiyalı, ç) günbəzli, nefli plan-kompozisiyalı
tikililər təkamül prosesini keçmişdir.
a) İçərişəhər, Qala, Nardaran, Atəşgah qoruqlarının
ərazisindəki ilkin, orta əsr islam dini tikililəri, bir zallı, tağ-tavan
örtük konstruksiyasını özündə əks etdirir. Nardaranda Hacı-Baxşı
karvansarayı, “Atəşgah”ın hücrələri məhz tağ-tavan örtük
konstruksiyasına əsaslanır. Bu tipli kompozisiya və konstruksiyaya
əsaslanan tikililərin interyeri, memarlıq baxımından
ciddi,
lakonik, çatma tağ-tavan və yükdaşıyıcı tağlarla həll olunmuşdur.
Dini tikililərin ibadət zalları, dekorlarla və kiçik mehrablarla
zənginlədirilmişdir
b) XIV-XV əsrlərdən etibarən Abşeron yarımadasında,
kvadrat əsaslı, mərkəzi günbəzli, xaçvari kompozisiya sistemli
tikililər inşa olunmuşdur. Belə tipli tikililərdə dörd dayaq üzərində
duran gümbəzlə bədii-memarlıq xüsusiyyətləri artır, yeni
memarlıq-konstruktiv üsul və formaları meydana gəlir. Məscidin
xaçvari plan quruluşu, xaçın qollarını yaradan dərin, tağ-tavanlı
tağçaları yaratmaqla ibadət zalının mühitini genişləndirir. Belə
plan kompozisiyası Abşeron qoruqlarının mülki tikililərində də
özünü biruzə verir.
c) XVII-XVIII əsrlərdə daha geniş yayılmış üçüncü tip
konstruktiv və plan-kompozisiya xüsusiyyətləri əsasən dini
tikililərə aid edilə bilər. “T” və “Г” şəkilli plan quruluşlu məscid
binalarının planlaşma sxemi əsasən mərkəzi, düzbucaqlı
yerləşkəyə şərq, qərb və ya şimaldan perpendikulyar şəkildə
uzunsov yerləşkələrin birləşdirilməsi nəticəsində yaranır. (Qala
kəndində Cümə və Tərəkəmə məscidləri)
ç) XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda iqtisadi inkişaf daha
böyük həcm-məkan tutumlu, monumental,çoxnefli dini tikililərin
inşası ilə islamın yeni memarlıq traktovkasını yaratmış oldu.
Çoxnefli məscidlərin yaranması böyük yerləşkələrin əlverişli
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örtük- konstruktiv həllinin yaranmasından irəli gəlirdi (İçərişəhərdə
Cümə, Bəylər, Nardaranda Cümə, Ağa, Qalada Şıxlar məscidləri).
Abşeronun memarlıq qoruqlarındakı
bir-sıra tikililər,
ənənəvi tikinti texnikasını qoruyub saxlamaqla Abşeron
memarlığına xas olan bir sıra maraqlı memarlıq xüsusiyyətləri və
inşaat üsullarının üzə çıxarılması nöqteyi-nəzərindən böyük
əhəmiyyətə malikdirlər.
4.2.“Abşeron qoruqlarında yaşayış-təsərrüfat tikililərinin
interyer kompozisiyası” başlıqlı ikinci yarımfəsldə qoruqların
yaşayış və təsərrüfat tikililərinin funksional və konstruktiv
elementləri araşdırılır.
Qoruqların
ərazisindəki
yaşayış-məişət
tikililərinin
interyerləri coğrafi-iqlim, yerli tikinti materialları, adət-ənənələr,
islam dini amilləri ilə bağlı xüsusiyyətlərə əsaslanmaqla
qurulmuşdur. Qala və Nardaran kəndlərində yaşayış evinin əsas
yerləşkəsi olan mətbəxin funksional elementləri – suaxan,
təndirxana, konstruktiv elementlər-tağlar, tağbəndlər sadə
quruluşlu otaqların interyer kompozisiyasının əsasını təşkil edir.
Qoruqların yaşayış tikililərində ləmələr, camaxatanlar, taxçalar
interyerin əsas elementlərı olaraq qalır. Ləmələr əsasən mətbəx və
qonaq otağında qurulur. Qonaq otaqlarının kompozisiyasında
camaxatanların xüsusi rolu var idi. XIX-XX əsrin əvvəllərində
bəzi mənzillərdə buxarı və divar aynalarına, evlərin döşəməsində
isə daş örtüklərə təsadüf olunur.
İnteryerlərin həllində qapı və
pəncərə açırımları xüsusi rola malikdir. Qala kəndinin yaşayış
binalarının qapı və pəncərə açırımları sənətkarlıq baxımından daha
zənginlik təəssüratı yaradır. Dublalı evlərin interyerinə mətbəxdə
qurulmuş ocaq və təndirin bacaları xüsusi özünəməxsusluq verirdi.
Dublalı yaşayış evlərinin memarlığı ciddi və lakonikdir.
“Atəşgah” qoruğunun tikililərinin interyer kompozisiyasını
əsasən onların tağ-tavanlı və günbəzli örtük konstruksiyaları,
hücrələrdə zəvvarlar üçün qurulmuş səkilər, divarlardakı tağçalar,
odun qorunduğu məkanlar, heyvanların bağlanması üçün daş
dəliklər, qapı və pəncərə boşluqları və s. təşkil edir.
Təsərrüfat
tikililəri-qoruqların
məişət
tikililərinin
kompozisiyasına daxil olan əsas tikililərdəndir. Bura tövlə,
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samanlıq və anbarlar daxildir. Təsərrüfat tikililərinin memarlıq
kompozisiyası onların kompakt şəkildə inşasından ibarətdir.
Düzbucaq- həndəsi formalı təsərrüfat tikililəri, pəncərəsiz, qapı
açırımı ilə, bəzi hallarda isə heyvanların tullantılarının atılması
üçün əlavə qapı və ya divardan açılmış dəliklə inşa olunmuşdur.
Tövlələrin daxilində mal-qaranı yemləmək üçün uzununa divarlar
boyu
divariçi
taxçalar
şəklində
axurlar,
heyvanların
bağlanmasından örtü daş dəliklər-halqalar düzəldilirdi. Tövlələrin
interyerini çıraq qoyulması üçün kiçik taxçalar tamamlayirdı.
Nardaran kəndində Qala kəndindən fərqli olaraq ayrıca inşa
olunmuş və ya quyu şəklində qazılmış samanlıqlara rast gəlinmir.
Təsərrüfat tikililəri əsasən iki yerləşkədən ibarət qurulmaqla tövləanbar və ya tövlə-samanlıq kimi istifadə olunmuşdur. Təsərrüfat
tikililəri yaşayış binasına nəzərən müxtəlif vəziyyətlərdə təsadüf
olunur: 1.Yaşayış binasına bitişik, 2.Yaşayış binasından aralı,
həyətdə sərbəst şəkildə, 3.Yaşayış binasının I mərtəbəsində.
I tipə daxil olan təsərrüfat tikilisinin hündürlüyünün digər
yaşayış otaqlarına nisbətən aşağı həll olunması, yaşayış binasının
memarlıq kompozisiyasında və interyer kompozisiyasında
özünəməxsus rol oynayır. II tip tikililər sadə, maraqlı
konstruksiyaları ilə yaşayış binasının kompozisiyasında rol
oynamır. III tip təsərrüfat tikililərinə XIX-XX əsrin əvvəllərində
inşa olunmuş ikimərtəbəli, “imarət” tipli yaşayış binalarının I
mərtəbəsində yerləşdirilmiş II dərəcəli tikililər daxildir. Bu
təsərrüfat tikililəri yaşayış sahəsinin plan kompozisiyasından asılı
olaraq; a) bircərgəli, düzxətli, b) ikicərgəli, c) “Г”şəkilli,
d) birkameralı inşa olunurdu.
4.3.Fəslin üçüncü bölməsi “Qoruqların memarlıq
kompozisiyasında daş plastikası” adı altında araşdırılır.
Memalıqda dizayn incəsənətinin əsas elementelərindən olan
detal mədəniyyəti üç: 1) konstruktiv; 2) plastik; 3) dekorativ tipdə
formalaşmışdır.
I tip elementlər - real konstruktiv elementlərin həndəsi
formada plastik işlənməsindən (tağlar, sütunlar, tromplar,
portallar).
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II tip elementlər - konstruktiv tipli detalların daha zəngin
plastik həllindən (stalaktidlər, mehrablar,kapitellər, şəbəkələr).
III tip elementlər isə - plastik detallarm konstruktiv həllindən
imtina edilməklə (medalyonlar, heykəllər, xonçalar,epiqrafika
ornamentlərı və s.) əldə olunmuşdur.
Tağlar: Təkmilləşmiş formalı tağ konstruksiyaları tikıntinin
möhkəmliyini artırır ona monumentallıq, əzəmət verməklə yanaşı
interyer və eksteryerlərin estetik gözəlliyinə xidmət edir, baş tağlar
monumental tikilinin əzəmətini öz kompozisiya və şaquli
elementlərinin həlli ilə daha da artırmış olur.
Sütunlar - Abşeron dini memarlığında konstruktiv mövqe
tutmaqla interyerin tağlarının, bu isə öz növbəsində gümbəz
barabanının saxlanılmasında və pilyastr şəklində fasadda portalın
qurulmasında iştirak etmişdir.
Mehrablar - Abşeronun yumşaq əhəngdaşının yonulmuş
fakturası ilə divarın içində yerləşdirilməklə, bədii məlumat
mənbəyi kimi dizayn detallarının - xonçalar, stalaktidlər,
qabırğalar, pilyastr və yelənlərin köməyi ilə ibadət zalınm vacib
funksional elementinə çevrilmişdir.
Tağçalar - funksional element olub yaşayış evlərində
camaxatanlar, divar şkafları, çıraq, məscidlərdə quran, şam
qoyulması üçün istifadə olunmuşdur.
Stalaktitlər-memarlıq abidələrinin bədii və konstruktiv
tərtibatının əsas hissəsinə çevrilməklə, dini və mülki tikililərin baş
tağlarında, trompların, karnizlərin, sütunların kapitellərinin
həllində geniş istifadə olunmuşdur.
Epiqrafika ornamentlərı- ərəb kolliqrafıyasının incə
mədəniyyətidir ki, bu da kompozisiya qanunauyğunluqlarına
tabedir. Kolliqrafıyanı təmsil edən şriftlər müxtəlif stil və
formaları ilə xalqın tarixi və mədəni inkişafından asılıdır.
Heykəllər - divarların plastik işlənməsində alçaq relyefli
simmetrik
zoomorf
süjetlərdən,
kiçik
heykəltaraşlıq
kompozisiyalarından, müxtəlif həndəsi və nəbati ornamentlərdən
istifadə olunurdu.
Abşeron qoruqlarının dini tikililərinin interyer və eksteryer
dizaynı dövrünün iqtisadi imkanlarını əks etdirməklə XIX əsrin
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sonları, XX əsrin əvvəllərinə doğru daha da zənginləşmişdir. Bu
zənginlik interyerdə mehrabın daha bəzəkli, divarların və tağların
daha çox həndəsi, nəbati, epiqrafık ornamentlərlə işlənməsində öz
əksini tapmışdır.
4.4. Dördüncü yarımfəsil “Abşeron qoruqlarının
ölkədaxili və xarici analogiyaları” başlığı altında araşdırılır.
Qobustanın ölkə daxilindəki analoqu olaraq Fizuli
rayonundakı “Azıx” mağarasını göstərmək olar. Azıx mağarası
Daş dövrü insanlarının yaşayış yeri kimi Quruçay, Aşel və Mustye
mədəniyyəti dövrünə aid edilir. Çoxtəbəqəli Azıx paleolit
düşərgəsinin orta Aşel mədəniyyətinə aid təbəqəsindən tapılmış
ibtidai insana məxsus olan çənə üzərində professor Dəmir Hacıyev
uzun müddət elmi tədqiqat işləri aparmışdır 13.
“Qobusatan”ın xarici analoqu olaraq Anadolu Türkiyəsinin
Kappadokiya ərazisini və İranın Kəndivan (Gündoğan) yaşayış
məskənini də göstərmək olar. Kappadokiya “Üç hasar” adlanan
şəhər tərkibində konusvari evləri cəmləyir ki, bu evlər qayalıqlar
içərisində yerləşir. “Görəmə” qayalıqları ərazisində xristianlar
gizlənərək ibadət etmişlər. Uzaqdan sanki qayalıqlardakı dəliklər
küləklənmənin nəticəsi kimi başa düşülür, -əslində isə bunlar
kilsədir. İranın Kəndivan yaşayış məskənində qayalıqlar-mağaralar
içərisində yaşayış hər bir ailəyə mənsub olmaqla, orta əsrlərdən
başlayaraq indiyə kimi davam edir.
“İçərişəhər” qoruğu- təpəlikdə, relyefdə, İç qalası və rabadı
ilə formalaşmasına görə Şəki şəhərinin tarixi “Yuxarı Baş” qoruğu
ilə ölkədaxili analogiya kimi müqayisə oluna bilər.
İçərişəhərin ökəxarici analoqu İtaliyanın Matera şəhəri, adi
şəhər plan quruluşu ilə: küçələr, evlər, kilsələr, xiyabanlarla
inkişaf etmişdir. Relyefdə formalaşmış şəhər, pilləvari küçələrlə
radial plan quruluşu yaradır. Hündür təpəlikdə Bakı akropolunun
yerləşdiyi məkan kimi, şəhərin mərkəzi kilsə kompleksi yerləşir.
Klassik orta əsr memarlığı şəhər üçün xarakterikdir.
Abşeronun Qala kəndi orta əsr tarixi şəhərsalma strukturunu
və memarlıq simasını tam dolğunluğu ilə qoruyub saxlamaqla
13
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Azərbaycanın İlisu kəndi ilə müqayisə etməyə imkan verir. Qax
rayonunun İlisu qoruğu, mərkəzi, baş küçəsi və küçə boyu inşa
olunmuş Cümə məscidi, mərkəzi küçədən şaxələnən küçə
sisteminin yaratdığı məhəllə sistemi ilə Qala kəndinin plan
quruluşunu xatırladır.
İranın Zunuz şəhəri özünün İslam mədəniyyəti, qapalı həyat
tərzi, şəhərsalma quruluşu ilə Abşeronun Qala kəndi ilə bir
analogiya təşkil edir. Buradakı Cümə məscidindən başqa məhəllə
mərkəzlərinin formalaşması, Qalada rast gəlinən dublalı evlərin
analogiyaları kimi-təndir-ocağın, çalasərin (suaxan) qurulması ilə
mətbəxin həlli, hər iki yaşayış məskənini bir-birinə yaxınlaşdırır.
Nardaran qoruğunun ölkədaxili analoqu kimi Lahıc TarixMədəniyyət qoruğunu nümunə göstərmək olar. Şəhərsalma
quruluşunun əsasını təşkil edən Lahıcın ticarət-sənətkarlıq küçəsi,
Nardaranın baş küçəsi olan, hazırkı Q.Qarayev küçəsi ilə plan
quruluşuna görə analoq sayıla bilər. Nardaranda da küçə ətrafında
orta əsrlərdən bəri kəndin əsas ictimai tikililəri və ticarət dükanları
cəmləşmiş, Cümə məscidi və məhəllə mərkəzləri, kiçik küçələr
Lahıcda olduğu kimi bu əsas küçədən şaxələnmişdir.Yaşayış
memarlığı hər iki qoruqda əsasən 1-2 mərtəbəli, fərdi bağ sahələri
ilə əhatə olunmuşdur.
“Atəşgah məbədi” qoruğunun ölkədaxili analoqu kimi
Xınalığın atəşgahını görmək olar. Qafqaz Albaniyası dövlətinin
atəşpərəstlik dövrünə aid olan bu abidə bu gün bərpa olunaraq,
dövlət tərəfindən qorunur.
Atəşgahın xarici analogiyaları kimi İranın Sasanilər dövrünə
aid Mehrbərzin, Ərdəşir, Anahita, Azər Fərənbəğ, Qəsri Şirin,
Təxti Süleymanın atəşgahlarını göstərmək olar. Bu atəşgahlar
xronoloji olaraq Suraxanı Atəşgah məbədi ilə uzlaşmasa da,
onların plan-kompozisiya həlli, funksiyaları üst-üstə düşür. Sasani
dövrü atəşgahları da odun qorunduğu “dörd qübbə” adlanan
günbəzli, kub şəklində olan povilyondan ibarət olmaqla, İran
zərdüştləri onu “günbəz”, hind zərdüştləri isə onu “atəşgah”
adlandırırdılar.
Göstərilən analogiyalar Abşeron qoruqlarının bərpa və
istifadəsində bir istiqamət ola bilər.
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V Fəsil. “Abşeronun tarixi-mədəniyyət qoruqlarinin
memarliq irsinin bərpasi və onlarin mühafizəsi” başlıqlı beşinci
fəsli dörd yarımfəsildən ibarətdir.
5.1. Bu yarımfəsildə “Abşeron qoruqlarının tarixi-mədəni
irsinə təsir göstərən amillər” araşdırılır.
Qoruqlardakı daşınmaz mədəniyyət abidələrinin tikinti
materiallarının köhnəlməsi, korroziyaya uğraması problemləri,
onların yaranma ehtimalının araşdırılması tədqiqatın qarşıya
qoyduğu məqsədlərdən biridir. Bu səbəbdən abidələri dağıdan
amilləri iki qrupa ayırmaq olar: 1)Xarici mühit amilləri- ətraf
mühitin təsirindən yaranan ziyanlar. Bu əsasən rütubət, su, şaxta,
günəş şüalarının təsirindən və yağıntılar ilə yuyulmaqdan yaranan
təsirlərdən ibarətdir.
Daşın müqavimətinin və materialların yapışqanlığının
azalmasından yaranan çatlar: Mühitin təsir dərəcəsi hava
temperaturunun dəyişməsi və rütubət materiallarla bağlıdır. İki
amilin təsiri qarşısında daşın müqaviməti azalır və çatların
yaranmasına səbəb ola bilir.
Kəpəkləməkdən yaranmış köhnəlmə: Duzlu materiallar
(Sulfat, karbonat, nitrat və s.) su ilə birgə məsaməli əhəngdaşına
sızır, su buxarlandıqdan sonra duzlar daşın tərkibində qalır. Bu
halda kristallaşma üzdə olsa da, qalan maddələrə kəpək deyilir.
Buzlamadan törənən köhnəlmə:Su çatlara və deşiklərə daxil
olur, şaxta nəticəsində donan su çatların genişlənməsinə səbəb
olur. Dəfələrlə təkrar olan bu təbiət hadisələri abidədə çatların
artmasına, bu da öz növbəsində abidənin dağılmasına səbəb olur.
Metal karroziyadan yaranmış köhnəlik: Abidələrin bərpası
zamanı müasir dövrdə metaldan istifadə olunması, metal və
material arasında karroziyanı yaradır. Su ilə reaksiyaya girən metal
xüsusiyyətini itirir, ən çox yayilmiş olan reaktivlər karroziya
gedişini artırmaq üçün daha çox fəal amillər olduğundan oksigen
və maye xlorar elektronlarını artırır və karroziyaya uğramış metal
da öz növbəsində daşa dağıdıcı təsir göstərir.
Atmosfer çirkləndiriciləri tərəfindən yaradılan dağıntılar:
Şəhər mühitində atmosfer yanacaqların tullantılarından yaranan
karbonat, silikat və s. təsirindən aşınmaya məruz qalır, bu da öz
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növbəsində abidənin tikinti materiallarına təsir göstərməklə onun
dağılmasına gətirib çıxarır.
Küləyin təsiri: Abidələr küləyin təsirinə məruz qalaraq
yeyilir. Bu xüsusilə Abşeronda, dəniz sahili zolaqda və abidələrin
şimal fasadlarında küləyin və yağışın təsirindən tikinti
materillarında yaranan yeyilmələrdə və məsamələrin artımında
özünü göstərir.
Günəşin təsirindən materialların dağılması: Xüsusilə yay
fəslində güclü istilik tikinti materiallarının genişlənməsinə, axşam
isə havanın soyuması ilə yığılma kimi fiziki prosesin getməsinə
səbəb olur. Bu prosesin uzun müddət, dəfələrlə təkrarlanması
abidənin konstruksiyasında çatların yaranmasına, materialın
keyfiyyətini itirməsinə səbəb olur.
Zəlzələ nəticəsində dağılma: Kiçik titrəyişlərdən və ya
layların sürüşməsindən dalğalar yaranır və divar hərəkətə gəlir.
Titrəyişin reaksiyasının təsiri divarları silkələyir və tədricən
dağılmaya məruz qoyur.
Canlıların fəaliyyəti nəticəsində baş verən dağıntılar:
Abidələrin dağılma səbəblərindən biri də yaranan dəlik və çatlarda
həşəratların, quşların yuva salmasıdır. Ziyan həşərat və quşların
tullantılarından ibarətdir.
2)İnsan amili. Düzgün təmir etməmək: Abidənin
professional olmayan şəxslər tərəfindən düzgün təmir olunmaması,
lazimi materiallardan istifadə etməmək, abidənin möhkəmliyini
təmin etmir, bu da mənfi fiziki təsirlərin qarşısını ala bilmədiyi
üçün abidənin tədricən dağılmasına səbəb olur.
Təbliğatın düzgün aparılmaması: Abidələrin dağılması
onların əhali arasında tanıdılmaması problemlərindən yaranır.
Qoruqların ərazisindəki abidələr haqqında əhali məlumatlandırılmalı,
abidə nədir, onun mahiyyəti və qorunması nəyə lazımdır və necə
qorunmalıdır problemləri barədə təbliğat aparılmalıdır.
5.2. İkinci yarımfəsil “Abşeronun tarix-mədəniyyət
qoruqlarında abidələrin bərpa və konservasiyası”na həsr
olunur.Abidələrin müasir istifadəyə uyğunlaşdırılması, onların
qorunub-saxlanılması üçün bir vasitədir. Bərpa-rekonstruksiya
işləri keçmişlə gələcəyi bir-birinə birləşdirməyi qarşıya məqsəd
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qoyur. Bu bərpa-rekonstruksiyanın məqsədi isə yalnız fiziki
dəyişikliyi hədəf almır, bu yeni funksiyalarla yeni mədəniyyət də
formalaşdıra bilər. Abidələrin qorunub saxlanması və bərpası
məqsədilə dövlət səviyyəsində silsilə kompleks tədbirlər həyata
keçirilir.Qədim İçərişəhərdə yerləşən abidələrin konservasiyası və
bərpası istiqamətində görülən işlər də bu tədbirlərin tərkib
hissəsidir. 2008-ci ildə İçərişəhər qoruğunun “Tarixi Mərkəzin
konservasiyası üzrə ətraflı baş plan” müddəaları işlənib
hazırlanmışdır. Məqsəd, ərazidəki şəhərsalma
və memarlıq
fəaliyyətini, eləcə də Tarixi Mərkəzin istifadəsini tənzimləmək,
qoruyucu və valorizasiya tədbirləri vasitəsilə, fəal konservasiya və
davamlı inkişafı əhatə etməkdən ibarətdir.
İçərişəhərin qala divarlarında dəfələrlə təmir-bərpa işləri
aparılsa da, 2012-13-cü illərdə dördkünc donjon daxil olmaqla
qala divarları bərpa olunmuş və uçub-dağılmış daha bir bürc
arxiv materiallarına əsasən aşkarlanaraq, yenidən qurulmuşdur.
2010-cu ildən bəri İçərişəhərin bir sıra ictimai tikililərində təmirbərpa və konservasiya işləri həyata keçirilmişdir. Şəhərin akropolu
olan Şirvanşahlar sarayında, Qız qalasında, tarixi ticarət küçəsində,
Məhəmməd, Molla Əhməd, Çin və s. məscidlərdə, Ağa Mikayıl
hamamında təmir-bərpa və ərazidə abadlaşdırma işləri aparılmış,
şəhərin kommunikasiya xətləri yeniləndirilmişdir. İçərişəhərin
yaşayış fondunu saxlamaq məqsədilə bu sahadə İŞDTMQİ
tərəfindən bir sıra işlər görülməkdədir.
Qala qoruğu ərazisində 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən
“Qala arxeoloji-etnoqrafiya muzeyi” yaradılaraq,
qoruğun arxeoloji, etnoqrafik dəyərləri cəmlənməklə, bir-neçə
tarixi yaşayış-təsərrüfat tikililəri, sənətkarlıq emalatxanaları bərpa
olunmuşdur. 2011-ci ildə qoruğun “İŞDTMQİ”-nə təhkim
olunması onun tarixində yeni inkişaf səhifəsini açmış oldu. Kəndin
uçub-dağılmış müdafiə qalası və Cümə məscidi bərpa olunmuşdur.
Dini abidə yeni funksiyaya əsasən muzey kimi turistlərin
istifadəsinə verilmişdir. Məscid yaxınlığında “Əntiq əşyalar
muzeyi” inşa olunmuş, “Tərəkəmə”, “Balaverdi” məscidlərində
təmir-bərpa işləri həyata keçirilməklə məhəllə mərkəzləri
abadlaşdırılmışdır. 2014-cü ildə “Şor hamam” arxeoloji qazıntılar
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nəticəsində torpaq altından çıxarılmışdır.
“Atəşgah məbədi qoruğunun mühafizəsi və maddi-texniki
təminatı barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu
il 1 iyul tarixli 365 nömrəli Sərəncamına əsasən qoruğun
konservasiya və bərpası üzrə layihə-smeta sənədlərinin
hazırlanması, ərazidə arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması və
“Atəşgah” tarixi muzey mərkəzinin yaradılması üçün Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan bir milyon manat
vəsait ayrılmışdır14. Qoruğun ərazisində bərpa-konservasiya, elmi
tədqiqat, yenidənqurma və abadlaşdırma işlərinin aparılması
məqsədilə abidənin daxilində, o cümlədən yeni inzibati binanın
interyerinin və ekspozisiya sahəsinin bədii tərtibatının layihəsi
hazırlanmış və işlər tamamlanmışdır. “Atəşgah məbədi”
qoruğunda qazıntı və elmi tədqiqat işləri aparılmış, geniş abadıq
işləri görülməklə müxtəlif tədbirlərin təşkili, turistlərin istirahəti
üçün yüksək şərait yaradılmışdır.
Ölkə Prezidentinin müvafiq
sərəncamlarına əsasən
Qobustan
qoruğunun ərazisində genişmiqyaslı abadlıq işləri
aparılmış, turistlərin istirahətini təmin etmək üçün söhbətgahlar
qurulmuş, müasir texnologiyalarla təchiz edilmiş muzeyekspozisiya zalları istifadəyə verilmişdir.
Nardaran
qoruğunda
təmir-bərpa işlərinin əsasən
Şirvanşahların yay iqamətgahının saray binasında və Rəhimə
xanım piri ətrafında cəmləşmişdir. Saray binası ətrafında yeraltı
suların qarşısını almaq məqsədilə bina ətrafında drenaj üsulu
qurulmuş, nəmişliyin vurduğu ziyan aradan qaldırılmışdır. Rəhimə
xanım pirinin II mərtəbəsində, terrasda 4 minarəli, mərkəzi
günbəzli yeni məscidin binasının tikintisi 2010 - cu ildə başa
çatdırılmış, “İmam Hüseyn” kompleksi məscid binası ilə
harmoniyada öz həllini tapmışdır. 2016-17-ci illərdə ölkə
başçısının sərəncamı ilə kənddə infrastruktur layihələri həyata
keçirilmişdir. Qoruq ərazisindəki müdafiə qalası, Şah Abbas
karvansarası Sovetlər dövründə bərpa olunsa da, demək olar ki,
bütün abidələrin hal-hazırda təmir-bərpa işlərinə ehtiyacı var. Dini
14
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tikililərdə yerli əhali tərəfindən kor-koranə təmir işləri aparılsa da,
mülki tikililərdən olan hamam və yaşayış binalarında bərpaya
böyük ehtiyac duyulur, infrastruktur layihələri zəruriddir.
Müəllif tərəfindən Qala qoruğu ərazisində reallaşmış 4
yaşayış binasının və Nardaran qoruğunda bir-neçə abidənin eskizbərpa layihələri işlənib hazırlanmışdır.
5.3.
Üçüncü
yarımfəsil
“Abşeron
qoruqlarının
muzeyləşdirilməsi və mədəni turizm” başlığı altında tədqiq
olunur. Abidələrin qorunması, onların praktiki istifadəsi ilə özünü
doğrulda bilir. Praktiki istifadə onların muzey əşyalarına xas olan
müasir şəraitdən təcrid olunmasının qarşısını alır və onu
cəmiyyətin aktiv həyatına qoşulmasına şərait yaradır. Unikal
memarlıq abidələri kimi tanınan tikililərin, geniş kütlələrin tanış
olması üçün, onların muzeyləşdirilməsi rast gəlinən yeganə
variantdır. Abşeron qoruqları da bu kateqoriyadan olmaqla,
onların əraziləri muzeyləşdirilmişdir. Qoruqlar açıq səma altında
muzey adlandırılmaqla, hər bir abidə muzey eksponatı kimi açıq
səma altında “sərgilənir”. 1926-cı ildə məşhur rus alimi, akademik
İvan İvanoviç Meşşanov Azərbaycan ərazisini «zəngin və təbii
muzey» adlandırmışdır15. Açıq səma altında fəaliyyət göstərən
qoruqlar mədəni turizmin ölkədə inkişafında özünəməxsus rol
oynayır. Tanıma turizmi (və ya mədəni turizm) hər hansı bir
ölkənin mədəniyyəti haqda əyani informasiya almağa xidmət edir.
Mədəni turizmin əsasını təşkil edən mədəniyyət-incəsənət
abidələri, muzeylər turistin əsas ziyarət obyektinə çevrilir. Turizm
obyektlərinin bənzərsizliyi, nadirliyi özündə daşıdığı və uyğun
olaraq ötürdüyü mədəni informasiyadır. Azərbaycanda turistləri
cəlb edən çoxsaylı mədəniyyət-incəsənət abidələri və muzeylərdir.
Muzeylərin tipləri içərisində qoruq-muzeylər özünəməxsus yer
tutur. Qoruq- muzeyləri 2 tipə bölmək olar: a) açıq səma altında
daşınmaz mədəni irsə malik qoruq-muzeylər; b) qoruq abidələrdə
yerləşdirilmiş daşınan mədəni irsə malik qoruq-muzeylər.
I tip qoruq-muzeylərə Abşeron yarımadasında açıq səma
Kazımzadə E.Ə.Azərbaycanın qoruq-muzeyləri və onların milli mənəvi
dəyərlər sistemində yeri.(Avtoreferat) Bakı-2011.21 s.
15
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altında fəaliyət göstərən qoruqları daxil etmək olar.
II tip qoruq-muzeylərdən olan “Şirvanşahlar sarayı
kompleksi”, “Qız qalası”, “Atəşgah məbədi”ndə təşkil olunmuş
muzeylər, «Qala arxeoloji-etnoqrafiya muzeyi” özündə müxtəlif
dəyərə malik eksponatları sərgiləməklə yanaşı, ziyarətçilərin
yerləşdiyi abidənin interyeri ilə də tanış olmağa imkan yaradır.
Bu gün qoruq muzeylərimiz nadir sənət incilərinin və milli
sərvətlərin toplanıb nümayiş etdirildiyi geniş bir şəbəkəyə malikdir
ki, bu da daima yerli və xarici turistləri özünə cəlb edir. Qonaqlar
Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, etnoqrafiyasını, memarlığını
qoruqlar vasitəsilə mənimsəmiş olur. Abşeronun açıq səma altında
fəaliyyət göstərən qoruq-muzeylərinin ən dəyərli nümunəsi olan
İçərişəhər, özünün zəngin tarixi memarlıq irsi ilə turistləri özünə
cəlb edir. Hər gün yüzlərlə turist bu tarixi şəhərin abidələri ilə
tanışlıqla yanaşı, onun dar, relyefdə formalaşmış küçələrini
dolanmaqdan zövq alır. Ümumiyyətlə İçəri şəhərdə 4000-ə yaxın
memarlıq abidəsi bir eksponat kimi açıq səma altında sərgilənir.
Qala qoruğuna gələn turistlər onun etnoqrafiyasına,
mətbəxinə, memarlıq-tikinti texnikasına böyük maraq göstərir.
Onların diqqətini xüsusilə Abşerona xas xalq-memarlıq tikililəri
olan dublalı evlər cəlb edir və onlar otel əvəzinə belə evlərdə
müəyyən müddət yaşamağa üstünlük verirlər ki, bu da etnoturizmin inkişafına istiqamətlənir.
Nardaranın qoruq ərazisində mədəni turizmlə yanaşı dini
turizm də inkişaf etməkdədir. İmam Museyi Kazımın qızı Rəhimə
xanımın piri həm mədəni, həm də dini turizm eksponatı kimi daxili
və xarici turistlərin ziyarətgahına çevrilmişdir. XXI əsrdə
sərhədləri genişləndirilmiş pirə “İmam Hüseyn” kompleksi əlavə
olunmuşdur.
Abşeronun daha qədim tarixli qoruq-muzeylərindən olan
Qobustan dünyaya tanınmaqla 2007-ci ildə YUNESKO-nun
Ümumdünya İrs Komitəsinin Yeni Zellandiyada keçirilən 31
sessiyasında Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilmiş və təkcə
Azərbaycanın deyil, bəşəriyyətin dünyavi mədəniyyətinə və
tarixinə məxsus edilmişdir. Qobustanı kəşf edən mərhüm arxeoloq
İ.Cəfərzadə qeyd edirdi ki, «Qobustan misli bərabəri olmayan
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muzeydir».
Beləliklə, qoruq-muzeylərin tədqiqi göstərir ki, nadir tariximemarlıq incilərindən olan bu muzeylər, milli dəyərlərdən olmaqla
Respublikanın əhəmiyyətli muzeylər kateqoriyasına daxildir və
ölkədə mədəni turizmin inkişafında əsas faktorlardan birinə
çevrilmişlər.
Dövlət Proqramının 2.2.6. maddəsində "Tarix və Mədəniyyət
Qoruqlarında və turizm məqsədləri üçün istifadə olunan daşınmaz
tarix və mədəniyyət abidələrində turizm infrastrukturunun
yaradılması və inkişafı" nəzərdə tutulmuşdur.
5.4. Dördüncü yarımfəsil “Abşeronun Tarix-mədəniyyət
qoruqlarının mühafizəsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və
inkişafı”na və bu sahədəki təkliflərə həsr olunmuşdur.Qoruqların
mühafizə olunması, onlara daxil olan mədəni irsin fiziki cəhətdən
mövcudluğunun uzunömürlülüyünün xüsusi elmi və texniki
tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi ilə təmin olunmasından
ibarətdir. Qoruqların daxilindəki abidələrin mühafizəsi anlayışı,
onların qorunması və praktiki istifadəsinin profilaktik, həmçinin
ayrı-ayrı abidələrin və ya komplekslərin bərpasının texniki
tədbirləri kimi qavranılır. Qoruqlar daxilində hər bir abidənin
mühafizə zonası olduğu kimi, qoruq ərazisi (zonası) ətrafında da
“mühafizə zonası”nın yaradılması mütləqdir. Mühafizə zonası,
qoruq ərazisinin ən azı bir radiusu ölçüsündə hesablanmaqla tarixmədəniyyət qoruğunu əhatə etməlidir. Bir qayda olaraq abidələrin
qoruq zonalarının sərhədlərinin təyin və tərtib olunması mütləqdir.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və AR Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin 1 noyabr 2007-ci il tarixli
“Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tarix və
mədəniyyət qoruqlarının, mədəniyyət və istirahət parklarının
sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi, xəritələrinin yenidən hazırlanması,
təsdiq olunması və torpaq sahəsinin ölçüsü və planın alınması
haqqında” birgə qərarında respublikada bu məsələnin həllinin
qanunvericilik əsasında reallaşdırılması nəzərdə tutulmuşdu.
Qoruqların mühafizə zonasının yaradılması, qoruq ətrafında
aparılan tikinti işlərinin miqyasının abidələrin bünövrələrində
geoloji mühitin dəyişməsi ilə nəticələnən təhlükənin aradan
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qaldırılmasına, yeni tikililərin tarixi abidələrlə ahəngsizliyi,
uyğunsuzluğunun baş verməsinin qarşısının alınmasına xidmət
edir. Qoruqların mühafizə zonasında qoruğa ziyan verə biləcək
nəqliyyatın və ağır tonnaglı avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılır.
(Misal olaraq İŞDTMQ ərazisini göstərmək olar) Mühafizə
zonalarının ilkin profilaktik tədbirləri məzmununa görə
aşağıdakılar daxildir:
•daşınmaz abidələrin yerləşdiyi torpaq süxurlarının
vəziyyətinə təsir edən yeraltı və
yerüstü inşaat işlərinin bütün
növlərinin dayandırılması;
•süxurları yuya biləcək su və kanalizasiya borularından axan
suların qarşısının alınması;
•titrəyiş yaradan nəqliyyat və istehsalat silkələnmələrinə son
qoyulması;
•abidə ətrafında nəmişliyin aradan qaldırılmasına nail
olunması.
Azərbaycan xalqına məxsus mədəni irsin qorunması ilə
əlaqədar aparılan islahatların davamı olaraq tarix və mədəniyyət
abidələrinin, tarixi ərazilərin, tarix və mədəniyyət qoruqlarının
mühafizəsinin müasir səviyyədə təşkil olunması, qədim tarixi və
mədəni sərvətlərimizin öyrənilməsi və təbliği üçün təxirəsalınmaz
tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə, habelə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixi ilə 800
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020:gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyasının 10-cu hissəsinin ikinci abzasına
uyğun olaraq, “2013-2020-ci illərdə daşınmaz tarix və mədəniyyət
abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair Dövlət
Proqramı” hazırlanmışdır.
Abşeron qoruqlarının Bəşəri xarakter daşıyan irsi (Qobustan
Milli qoruğu, İçərişəhər Şirvanşahlar və Qız qalası ilə birlikdə)
YUNESKO tərəfindən qorunur. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində
məlum olmuşdur ki, Abşeron qoruqlarının mühafizəsi məqsədilə
ərazisində yerləşən bir sıra daşınmaz abidələrdə müvafiq bərpa və
konservasiya işlərinin aparılmasına baxmayaraq, bu işin davamlı
olması zəruridir. Bu zərurət özünü xüsusilə mülki tikililər tipinə
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daxil edilən hamam, karvansara və yaşayış tikililərində biruzə
verir.
“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinə uyğun
olaraq hər bir abidədə inşaat möhkəmləndirmə,
bərpa,
konservasiya, təmir işləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
qərarı əsasında və layihə sənədləri nazirlik və AMEA tərəfinin rəyi
ilə təsdiq edildikdən sonra aparıla bilər. Abşeron qoruqlarında
şəxsi mülkiyyətdə olan dublalı yaşayış binalarının təmir zamanı
mülkiyyətçi tərəfindən dublaları sökülür və ya kirəmidlə örtülür.
Abidələrin baxımsızlığı üzündən hamamlar, boş qalmış təsərrüfat
və yaşayış tikililəri zibilliyə çevrilir. Abşeron qoruqlarında mühüm
tarix və memarlıq əhəmiyyəti olan onlarla abidədə bərpakonservasiya işləri başa çatdırılmış, ərazisi işıqlandırılmış,
qoruqlara gedən magistral yollarda informasiya lövhələri və yol
nişanları quraşdırılmışdır.
Abşeron qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi,
öyrənilməsi, onların əhəmiyyətinin geniş kütlələrə çatdırılması,
eyni zamanda, mühafizəsinin təmin edilməsi və turizm məqsədləri
üçün istifadə olunmasını təmin etmək üçün konkret məqsədyönlü
tədbirlərin həyata keçirilməsi mütləqdir:
1.Daşınmaz mədəni irsin, eyni zamanda qoruqların
ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması işinin
təkmilləşdirilməsi, daşınmaz mədəni irsin iventarlaşdırılması və
müasir tələblərə uyğun məlumat bazasının yaradılması;
2.Daşınmaz mədəni irsin qorunması ilə bağlı məsələlərin
qoruqların əhalisi arasında daha dolğun və hərtərəfli təbliğ
olunması, əhalinin bu işə daha aktiv cəlb edilməsi;
3.Abşeron qoruqlarının mövcud idarəetmə və ictimai
məlumatlandırma sisteminin təkmilləşdirilməsi, abidələrin
pasportlarının hazırlanması və müasir cihazlar vasitəsilə abidələrin
koordinatlarının müəyyən edilməsi;
4.Abşeron qoruqlarının tarixi mədəni irsinin təbliq olunması,
onların gənc nəsillərə daha yaxşı tanıtdırılması məqsədilə
kitabların, açıqcaların və bukletlərin çapı, filmlərin çəkilişi,
turistlərin cəlb edilməsi məqsədilə milli bayramların keçirilməsi;
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5.Qoruq ərazilərin təsərrüfat
istifadəsindən və mülki
dövriyyədən tamamilə və ya qismən çıxarılması;
6.Abşeron qoruqlarının ərazisində daima dövlət nəzarətinin
həyata keçirilməsi.Qoruq ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət
abidələrinin qorunması və toxunulmazlığının təmin edilməsi.
Tədqiqatın əsas nəticələri: hissəsində müddəalar
ümumiləşdirilərək, təklif və tövsiyələr verilir.
Tunc və erkən dəmir dövrünə aid saysız-hesabsız kurqanlar
onu göstərir ki, bütövlükdə Abşeron yarımadası hələ qədim
vaxtlardan insanları normal həyat şəraiti ilə özünə cəlb etmişdir.
Eyni zamanda yarımadanın geostrateji mövqeyi müxtəlif
işğalçıları da buraya cəlb edərək, yaşayış məskənlərində müxtəlif
tipli memarlıq tikililərinin inşası ilə nəticələnmişdir.
Abşeron
qoruqları
ərazisində
aparılan
arxeoloji
ekspedisiyaların nəticələri ilə tanışlıq göstərir ki, tədqiqatlar
qənaətbəxş deyil. Prezident İ.Əliyevin göstərişi ilə ölkəmizin
tarixinin öyrənilməsi və turizmin inkişafını təmin edən amillərdən
biri kimi arxeoloji tədqiqatların genişləndirilməsi özümüzü subut
etməmiz üçün mütləqdir.
İçərişəhərdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, yaşayış məskəni
kimi eramızdan əvvəl mövcud olmuş, İslama qədərki dövrdə
ərazidə atəşpərəstlik dini geniş yayılmış, çoxlu od məbədləri
mövcud olmuş, hətta bir-sıra məscidlər od məbədləri üzərində
qurulmuşdur (Məhəmməd, Cümə, Aşur məscidləri). Şirvanşahların
hakimiyyəti illərində isə xüsusi inkişaf mərhələsinə çatmışdır.
Mövcud memarlıq irsi əsasən XII-XX əsrləri əhatə edir (Qız qalası
istisna olmaqla).
“Qala” qoruğunun ərazisində yerləşən kəndin orta əsrlərdən
başlanan memarlıq irsi bu günə kimi qorunub saxlanılmışdır.
Nardaran qoruğunun coğrafi mövqe və iqlim xüsusiyyətləri onun
memarlıq irsinin özünəməxsusluğuna səbəb olmuşdur. Təsərrüfat
tikililəri ilə kompleks şəkildə inşa olunan yaşayış-məişət
tikililərinin (adətən I mərtəbədə tövlə, anbar, samanlıq, II
mərtəbədə isə yaşayış hissəsi yerləşdirilirdi) tarixi, faktiki fonda
əsasən, XVIII-XX əsrin əvvəllərinə aid edilir. Nardaran qoruğunun
yaşayış tikililərində karnizlərə, tağlı-framuqalı qapı-pəncərələrə,
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ikiyaruslu gözlüklərə, fasadda taxçalara və həyətlərə girişdə
portallara, rast gəlinmir. Bütün bunlara baxmayaraq, qoruğun
bütün memarlıq tikililərı monumentallığı ilə diqqəti cəlb edir.
Abşeron qoruqlarının mədəni irsinin qorunması və turizm
marşrutlarında istifadəsi məqsədilə aşağıdakı təkliflərin nəzərə
alınması mütləqdir:
1. Qoruqların ərazisində tədqiqatlar distiplinar əlaqələrlə
həyata keçirilməli, yeni inşaat işlərinə icazə verilməməlidir.
Bütünlükdə mühafizə zonası təmin olunmaqla sərhədlərin
müəyyən edilməsi və müasir sdandartlara cavab verən xəritələrin
hazırlanması, “Abidə” statusunu daşıya biləcək yaşayış-təsərrüfat
tikililəri və yeni aşkarlanmış abidələr dövlət reyestrinə daxil
edilməklə inventarlaşdırılması və qorunması təmin edilməlidir.
2. Qoruqlarda abidələrin bərpa, rekonstruksiya işlərinin
qanunlara uyğun aparılması təmin olunmalı,mütəxəssislər
tərəfindən xüsusi bərpa layihələrinə əsasən ilkin funksiyasına və
ya funksiyası dəyişdirilməklə müasir məqsədlər üçün istifadə üçün
uyğunlaşdırılmalıdır. Yaşayış tikililərinin bərpasına xüsusi diqqət
ayrılmalıdır.
3. Qobustan ərazisində mədəni irsin öyrənilməsi məqsədilə
tədqiqat işləri davam etdirilməli, yeni aşkarlanmış maddi-mədəni
irs turistlərə nümayiş etdirilməli, turistlərin istirahəti üçün
infrastruktur layihələr həyata keçirilməlidir.
4. Nardaran qoruğundakı Şirvanşahların yay iqamətgahının
bərpası, saray ətrafında arxeoloji qazıntıların aparılması, saray
hamamının qum laylarından təmizlənərək konservasiya olunması
işləri tamamlanmalıdır.Nardaran kəndinin tarixi yaşayış hissəsi
olan şimal-şərq, “Paçanlar” məhəlləsinin orta əsr yaşayış fondunun
“açıq səma altında muzey” kimi qorunması məqsədilə, ərazidə
arxeoloji qazıntıların aparılması təmin edilməklə konservasiya
işlərinin aparılması müsbət nəticələr verə bilər.
5. Qoruqlar turizm marşrutlarına salınmaqla müasir tələblərə
cavab verən turizm infrastrukturu, onlardakı tarixi memarlıq irsi ilə
tanışlığa şərait yaradılmalıdır.Yaşayış olmayan mülki tikililərdə,
turizmi inkişaf etdirmək məqsədilə “Diyarşünaslıq”, “Etnoqrafiya”
və s. muzeylərin təşkili, xalq adət-ənənələrini özündə əks etdirən
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otel tipli evlərin, əhali üçün iş yerlərinin açılması məqsədilə,
istifadəsiz məişət tikililərində milli sənətkarlıq sexlərinin təşkili və
onların turist marşrutlarına daxil edilməsi təklif olunur.
6. Qoruqların sərhədləri və mühafizə zonaları müəyyən
olunmalıdır.
Qoruqların yaradılması və mühafizəsi Respublika
rəhbərliyinin mədəni irsimizə daımı olan diqqət və qayğısının bir
daha təzahürüdur. Qoruqların mühafizəsini həyata keçirmək
məqsədilə, təqdim olunan təkliflərin həyata keçirilməsi mütləqdir.
Dissertasiyanın əsas məzmunu iddiaçının aşağıdakı
əsərlərində öz əksini tapmışdır:
1. İçərişəhərin şəhərsalma tarixindən. “İçərişəhərin
qorunması və inkişafı problemləri”(məqalələr toplusu) Bakı,2004
səh 67-72
2. Abşeronun ağ əhəngdaşı. Az.MİU «Elmi əsərlər», Bakı,
2005 s.53-56
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