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TƏDQİQATIN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

Mövzunun aktuallığı. Mövzuda təqdim olunan abidələrin 

əksəriyyəti ilk dəfə tədqiq olunur. Həmin abidələr son dövrlərə qədər 

Azərbaycan tarixinin və memarlığının zəif öyrənilmiş dövrləri və 

tarixi hadisələri ilə bağlıdır. Bu baxımdan həmin abidələrə aid 

tədqiqat işində təqdim olunan faktiki materiallar qeyd etdiyimiz 

problemlərin həllində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. 

Tədqiq olunan mövzunun elmi aktuallığını şərtləndirən əsas 

səbəb Girdiman çayı hövzəsi ərazisində yerləşən memarlıq 

abidələrinin acınacaqlı vəziyyətidir. Onlardan bəziləri ciddi 

dağıntılara məruz qalmış, digərlərində isə bu proses sürətlə 

getməkdədir. Həmin abidələrin tədqiq edilməsi, konservasiyası, 

mühafizəsi, eyni zamanda onlardan məqsədəuyğun və elmi əsaslarla 

istifadə edilməsi günümüzün aktual vəzifələrindəndir. 

Sualın qoyuluşu və öyrənilmə səviyyəsi. Azərbaycan 

Respublikası ərazisində mövcud olan şəhərsalma və memarlıq 

abidələri son yüzillik ərzində tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş, 

onların qeydiyyata alınaraq tədqiq olunması sahəsində böyük əmək 

sərf olunmuşdur. Azərbaycanın memarlıq irsinin tədqiq edilməsində 

görkəmli alim – memarlar M.Hüseynov, Ə.Salamzadə, L.Bretanitski, 

D.Axundov, Ş.Fətullayev, K.Məmmədzadə, A.Mehdiyev, C.Qiyasi, 

G.Məmmədova, V.Kərimov, R.Əmənzadə, S.Hacıyeva, V.Muradov, 

R.Bayramov, M.Məmmədbəyli, E.Avalov, R.Əliyevanın əsərləri 

zəngin elmi baza təşkil edir. 

Girdiman çayı hövzəsində yerləşən tarixi-memarlıq 

abidələrinin öyrənilməsi sahəsində görülən işləri qənaətbəxş saymaq 

olmaz. Ötən əsrdə L.Bretanitskinin və M.Məmmədbəylinin Lahıc 

qəsəbəsinin memarlığına və planlaşma quruluşunun öyrənilməsinə 

həsr etdikləri tədqiqat işləri istisna olmaqla demək olar ki, hövzə 

ərazisində yerləşən abidələrin heç biri memarlıq baxımdan tədqiq 

edilməmişdir. 

Bununla belə, hövzə ərazisinin tarixi və etnoqrafiyasının, 

buradakı bir sıra abidələrin tarixi baxımdan öyrənilməsində 

xidmətləri olan tarixçi və etnoqraf alimlərimizdən F.Osmanovun, 

Q.Cəbiyevin, A.Mustafayevin, A.Əlizadənin, M.Süleymanovun bu 
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sahədə əsərlərini qeyd etməmək mümkün deyil. Həmin əsərlərdə 

hövzə ərazisindəki qədim məskənlər və buradakı abidələrin bir qismi 

tarixi kontekstdən araşdırılmış, memarlıq məsələlərinə, təbii ki, 

baxılmamışdır. 

Tədqiqatın məqsədi və vəzifəsi. Girdiman çayı hövzəsində 

yerləşən memarlıq abidələri, Lahıc qəsəbəsi istisna olmaqla, 

memarlıq elmi baxımdan tədqiq edilməmişdir. Bu baxımdan 

dissertasiya işinin əsas məqsədi hövzə ərazisində mövcud və yeni 

aşkarlanmış tarixi memarlıq abidələrinin yerləşdiyi ərazilərin 

koordinatlarını dəqiqləşdirmək, onların memarlıq-planlaşma həllini, 

inşaat-konstruktiv xüsusiyyətlərini təhlil edərək, özünəməxsus 

cəhətlərini və Azərbaycanın memarlıq tarixində yerini 

müəyyənləşdirmək, abidələri elmi dövriyyəyə daxil etməkdir. Eyni 

zamanda onların mühafizəsi, konservasiyası, bərpası və istifadəsi 

üçün elmi-praktiki təkliflər verməkdir. 

Bu məqsədin yerinə yetirilməsi üçün dissertasiyada aşağıdakı 

əsas məsələlər həllini tapmışdır: 

 Yazılı mənbələr əsasında Girdiman çayı hövzəsində baş 

vermiş tarixi proseslərin öyrənilməsi; 

 Hövzənin təbii-coğrafi xüsusiyyətləri və onların qədim 

dövrlərdən ərazidə məskunlaşmaya zəmin olması. 

 Tədqiq olunan ərazidə tarixi-memarlıq abidələrinin öyrənilmə 

vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi; 

 Girdiman çayı hövzəsində aşkarlanmış tarixi-memarlıq 

abidələrinin tiplərinin müəyyənləşdirilməsi və təsnifatı. 

 Abidələrin memarlıq-inşaat və bədii xüsusiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi; 

 Girdiman çayı hövzəsi tarixi-memarlıq abidələrinin 

mühafizəsi, konservasiyası, bərpası və istifadəsi ilə bağlı 

problemlərin müəyyənləşdirilməsi və təkliflərin verilməsi; 

 Girdiman çayı hövzəsi tarixi-memarlıq abidələrinin turizm 

imkanlarının təhlil edilməsi və onların vahid turist sistemində 

birləşdirilməsi (üç marşrutun təsnifatı); 

Tədqiqatın xronoloji və coğrafi sərhədləri. Dissertasiya 

mövzusu Girdiman çayı hövzəsində mövcud olan bütün tarixi-

memarlıq abidələrini əhatə etdiyindən onların inşa olunduqları 
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dövrləri əsas götürərək tədqiqatın xronologiyası ən qədim abidələrin 

inşa tarixindən başlanmışdır. Mənbələrdə hövzə abidələri ilə bağlı 

məlumatları nəzərə alaraq VI-XIX əsrlər tədqiqatın xronoloji 

sərhədləri kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Memarlıq abidələrinin çay hövzələri boyu öyrənilməsi hələ 

ötən əsrlərin ortalarında görkəmli memar-tədqiqatçılar Ə.Salamzadə 

və K.Məmmədzadənin “Arazboyu abidələr” adlı əsərlərində əksini 

tapmışdır. Onların bu əməyi uğurlu bir əsərin ərsəyə gəlməsi ilə 

nəticələnmişdi. Həmin ənənəni davam etdirərək müəllif Girdiman 

çayı hövzəsini tədqiqat üçün sərhəd seçmişdir. Girdiman çayı müasir 

Azərbaycan Respublikasının üç inzibati rayonu – İsmayıllı, Ağsu və 

Kürdəmir rayonları ərazisindən keçir. Hövzə boyu aşkarlanmış 

tarixi-memarlıq abidələri qeyd olunan rayonların ərazisində yerləşir. 

Tədqiqat obyekti kimi Girdiman çayı hövzəsi ərazisində 

mövcud olan tarixi şəhərsalma və məskən abidələri – Lahıc qəsəbəsi 

və yeni aşkarlanmış Sədun məskəninin, Mehrəvan məskən-qalasının 

qalıqları, müdafiə tikililəri – Girdiman və Haram qalaları, xatirə 

abidələri – Pirəbilqasım, Şeyx Əmir Əhməd, Qırmızı və Ağ günbəz 

türbələri, dini tikililər – Lahıc qəsəbəsi ərazisindəki məscidlər, Ağsu 

rayonunun Padar kəndi yaxınlığındakı Bilal Əfəndi məscidi, mülki 

tikililər – Lahıc qəsəbəsi ərazisində abidə kimi qeydiyyatda olmayan 

8 yaşayış evi, 2 emalatxana, Lahıc qoruğu ərazisində 3 hamam, Seyid 

Əşrəf Ağa müalicəvi hamamı, Kürdəmir rayonu ərazisində 

“Şəhərgah” yerində aşkarlanmış hamam kompleksi seçilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasları. 

 Mövzu üzrə tarixi mənbələrdə, elmi ədəbiyyatda, arxiv 

materiallarında, arxeoloji qazıntı işlərinin hesabatlarında olan 

məlumatların toplanması və sistemləşdirilməsi, yerli əhalidən 

toplanmış məlumatların təhlil edilməsi; 

 Müəllif tərəfindən 25 il ərzində qeyd olunan ərazidə aparılmış 

çöl-tədqiqat işlərinin (ölçmələr, rəsmlər, fotofiksasiyalar) 

sistemləşdirilmiş şəkildə istifadə olunması; 

 Tədqiq olunan abidələri respublikanın başqa bölgələrində 

yerləşən analoji abidələrlə müqayisəli şəkildə təhlil edilməsi; 

Mövzunun tədqiq edilməsində eyni zamanda aşağıdakı nəzəri 

metodoloji üsullardan istifadə edilmişdir: 
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- sistemli yanaşma - ərazinin tarixi, şəhərsalma, təbiət və bədii 

amillərinin qarşılıqlı əlaqəli tədqiqi və onların nəticəsində 

özünəməxsus memarlıq mühitinin yaranmasına təsiri; 

- sosial-funksional yanaşma - ərazidə baş vermiş sosial-mədəni 

proseslərin inkişafında istehsal və qeyri-istehsal amillərinin təsirinin 

müəyyənləşdirilməsi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi ondadır ki, tədqiqat işində tarixi-

memarlıq abidələri məhdud bir ərazidə deyil, müxtəlif təbii, tarixi və 

landşaft mühiti olan Girdiman çayının bütün hövzəsi boyu 

araşdırılmışdır. 

Tədqiqatın coğrafi sərhədləri çərçivəsində bir neçə tarixi-

memarlıq abidəsi tədqiqat prosesində aşkarlanmış və ya yeri 

dəqiqləşdirilmişdir. Mövcud və yeni aşkarlanmış abidələr ilk dəfə 

olaraq tədqiqata cəlb edilmişdir. Onların tipoloji təsnifatı verilmiş, 

konservasiya, bərpa və istifadə olunması məsələləri ilə bağlı konkret 

təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti. Azərbaycan mədəniyyətinin 

və memarlıq irsinin dərindən öyrənilməsi və həm ölkə daxilində, 

həm də xaricdə təbliğinə əvvəlki illərdən daha çox ehtiyac duyulur. 

Bu baxımdan bu günə qədər tədqiq olunmamış tarix-memarlıq 

abidələrinin öyrənilməsi memarlıq irsimizi zənginləşdirməklə 

memarlıq tariximizi daha dolğun işıqlandırmağa, təbliğ etməyə və 

qorumağa xidmət edir. Tədqiq edilmiş abidələrin dissertasiyada 

təqdim edilən faktiki materialları digər elm sahələrinin uyğun 

tədqiqatları üçün zəmin yaradır. 

Araşdırılmış abidələrin elmi dövriyyəyə daxil edilməsində, 

onların gələcəkdə konservasiya və bərpa layihələrinin 

hazırlanmasında, memarlıq fakültəsində uyğun tədris vəsaitlərinin 

tərtib edilməsində tədqiqatın praktiki faydası ola bilər. 

Dissertasiya işinin aprobasiyası. Dissertasiya işinin əsas 

müddəaları haqqında müəllif müxtəlif səviyyəli elmi konfranslarda - 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi 

“Doktorantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi 

konfransları”nda, AzMİU-da keçirilmiş müxtəlif elmi-praktiki 

konfranslarda və s. elmi tədbirlərdə məqalə və məruzələrlə çıxış 

etmişdir. Dissertasiyanın nəticələri elmi jurnallarda nəşr edilmişdir. 
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Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının İctimai Televiziya 

kanalında “Girdiman qalası” və “Fit qalası” mövzusunda çəkilmiş 

sənədli filmlərdə də tədqiqat işinin materiallarından istifadə 

edilmişdir. Lahıc Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu ərazisində 

yerləşən abidələrin pasportlaşdırılmasında, Lahıc və Xınalıq Dövlət 

qoruqları ərazisində yerləşən memarlıq abidələrinin bərpa 

layihələrinin tərtib olunmasında da tədqiqat işində əldə edilmiş 

metodiki və təcrübi nəticələrdən istifadə edilmişdir. 

Dissertasiyanın quruluşu və həcmi. 
Dissertasiya işi girişdən, üç fəsildən və nəticədən ibarətdir. 

Sonda istifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı verilmişdir. İşin 

tərkibində cizgi, rəsm, foto materiallarından ibarət illüstrativ 

materiallar təqdim olunur. Tədqiqat işinin həcmi 275480 işarədən və 

55  illüstrasiya səhifəsindən ibarətdir. 

 

DİSSERTASİYANIN ƏSAS MƏZMUNU 

 

Dissertasiyanın “Giriş” hissəsində mövzunun aktuallığı 

əsaslandırılır. Tədqiqatın məqsədi və vəzifəsi, xronoloji və coğrafi 

sərhədləri müəyyənləşdirilir. İstifadə edilmiş nəzəri və metodoloji 

əsaslar nəzərdən keçirilir. Tədqiqatın bu hissəsində onun elmi 

yeniliyi, praktiki əhəmiyyəti, aprobasiyası, quruluşu və həcmi 

haqqında məlumat verilir. 

I Fəsil. Girdiman çayı hövzəsində məskunlaşma 

proseslərinin və memarlığın inkişafı şərtləri adlanan fəsil üç 

paraqrafdan ibarətdir. 

1.1. Yazılı mənbələr və tarixi proseslərin icmalı adlanan 

birinci paraqrafda Girdiman çayı hövzəsində baş vermiş tarixi 

hadisələrdən bəhs edilir. 

Girdiman çayı hövzəsində araşdırdığımız abidələr haqqında ilk 

məlumatlara VII əsrdə yaşamış alban tarixçisi Moisey Kalankatlının 

«Albaniya tarixi» əsərində rast gəlinir. Bu əsərdə Girdiman qalasının 

tikilməsi, dövrünün böyük hökmdarı və sərkərdə Cavanşir tərəfindən 

isə həmin qala ərazisində Girdiman məbədini tikdirməsi kimi maraqlı 

və mühüm məlumatlar işıqlandırılır. 

Azərbaycanın VIII əsrdən başlayaraq ərəblər tərəfindən istilası 
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və Xilafət tərkibinə daxil edilməsi daha çox ərəb tarixçi və 

coğrafiyaşünaslarının əsərlərində əksini tapmışdır. 

Hövzə ərazisində yerləşən bir sıra abidələr haqqında IX-XIII 

əsr ərəbdilli və farsdilli mənbələrdə – Əl-Bələzuri, İbn Xordadbeh, 

Əl-Məsudi, Əl-İstəxri, İbn-Havqəl, Əl-Müqəddəsi, Əl-İdrisinin 

əsərlərində, “Hüdud əl-Aləm”, “Əcaib əd-dünya” kimi müəllifi 

məlum olmayan əsərlərdə, yerli müəlliflərdən Fələki Şirvaninin 

əsərlərində məlumatlara rast gəlinir. Həmin məlumatlar, əsasən, 

Lahıc qəsəbəsi, Girdiman qalası, Mehrəvan şəhəri, Sədun şəhəri 

haqqındadır. Bu məlumatların əksəriyyəti səthi olsa da, adları çəkilən 

məskən və qalaların həmin dövrlərdə mövcud olduğunu təsdiq edən 

dəyərli qeydlərdir. 

Sonrakı dövrlərdə Girdiman çayı hövzəsindəki abidələr 

haqqında məlumat verən mənbələrin coğrafiyası dəyişməklə 

abidələrin adları da məhdudlaşır. Belə ki, ərəbdilli mənbələri 

avropadilli müəlliflər (İohann Ştilberqer – XIV əsr, Adam Oleari – 

1637, Streys Yan – 1670) əvəz edir və həmin mənbələrdə yalnız 

Lahıc qəsəbəsinin adına rast gəlmək olur. 

Hövzə ərazisində yerləşmiş məskənlər və onlarla bağlı bir sıra 

sosial, iqtisadi, demoqrafik və hərbi məsələlər haqqında məlumatlar 

çar Rusiyası dövrünə təsadüf edir. Azərbaycan ərazilərinin imperiya 

tərkibinə daxil edildiyi dövrdən başlayaraq dövlət və ictimai 

qurumlar tərəfindən tərtib edilmiş aktlar, raportlar və başqa 

sənədlərdə verilən məlumatlardan tədqiqat işində istifadə edilmişdir. 

Beləliklə, hövzə hüdudlarında baş vermiş tarixi proseslər, 

məskənlər haqqındakı məlumatlar yazılı mənbələrlə əlaqəli şəkildə 

araşdırılmış və sistemləşdirilmişdir. 

1.2. Mövzunun öyrənilmə vəziyyəti. Girdiman çayı hövzəsində 

yerləşmiş ayrı-ayrı abidələrin tədqiqinə XX əsrin ortalarında 

başlanılmışdır. Bu ərazidə aşkarlanmış abidələrin öyrənilməsi lokal 

xarakter daşımış, sistemli şəkildə araşdırılmamışdır. 

Girdiman çayı hövzəsində yerləşən tarixi-memarlıq 

abidələrinin tədqiqini üç mərhələyə bölmək olar: çar Rusiyası dövrü 

(1917-ci illərədək), Sovet hakimiyyəti dövrü (1920-1991), müstəqil 

Azərbaycan Respublikası dövrü (1991- günlərimizə qədər). 

1917-ci illərə qədərki dövrdə tədqiqat işləri fərdi təşəbbüs 
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əsasında o dövrün maarifpərvər ziyalıları tərəfindən aparılmış və 

əsasən, etnoqrafik-təsviri xarakter daşımışdır. 

Dissertasiya işinin coğrafi hüdudlarına daxil olan şəhərsalma 

bidəsi – Lahıc haqqında ilk elmi memarlıq məqaləsi 1964-cü ildə 

yazılmışdır. L.Bretanitski, L.Mamikonov və U.Revazovun birgə 

müəllifliyi ilə yazılmış məqalə Lahıcın planlaşma quruluşu və 

memarlığı məsələlərinə həsr olunmuşdur. 

Orta əsrlər şəhərsalma və memarlıq sənətinin gözəl nümunəsi 

olan Lahıc qəsəbəsinə həsr olunmuş tədqiqat əsəri olaraq 

M.Məmmədbəylinin dissertasiya işi qeyd edilməlidir. Onun 1979-cu 

ildə müdafiə etdiyi həmin işdə Lahıcın şəhərsalma və memarlıq 

məsələləri, onun bərpa və regenerasiya problemləri ilk dəfə olaraq 

daha geniş tədqiq edilmişdir. 

Girdiman çayı hövzəsində yerləşən məskənlər haqqında 

aparılmış tədqiqat işlərinin əksəriyyəti etnoqrafik xarakter daşıyır. 

Bu mənada H.Quliyevin, A.Mustafayevin, A.Əlizadənin, 

M.Süleymanovun araşdırmaları böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Girdiman çayı hövzəsindəki abidələrin öyrənilməsində xüsusi 

xidmətləri olan tarixçi alimlər F.L.Osmanovun, Q.C.Cəbiyevin, 

F.S.Xəlilovun adları öndə durur. Bu ərazilərdə onların aşkarladığı və 

tədqiq etdikləri bir çox abidələr Azərbaycan tarixinin və 

mədəniyyətinin öyrənilməsi baxımdan dəyərlidir. 

Göründüyü kimi, memarlıq elmi baxımdan bu günə qədər 

yalnız Lahıc qəsəbəsinə həsr olunmuş tədqiqat işləri mövcuddur. 

1.3. Girdiman çayı hövzəsinin təbii-coğrafi xüsusiyyətləri və 

onların məskunlaşma proseslərinə təsiri üçüncü paraqrafda 

araşdırılır. Girdiman çayı Azərbaycan Respublikası ərazisində 

yerləşən, 88 km uzunluğu olan və Böyük Qafqaz sıra dağlarının 

yamaclarından cənuba - Kür çayına doğru istiqamətlənmiş dağ 

çaylarından biridir. 

Girdiman çayı hövzəsi qədim dövrlərdən zəngin təbii imkanları 

ilə məskunlaşma üçün əlverişli ərazi olmuşdur. Cənubda düzənlik, 

isti quru iqlim, şimalda isə sərt dağlıq relyef, yağıntıların çoxluğu, 

əhalinin təbii şəraitə uyğun olaraq arandan yaylağa, yaylaqdan arana 

intensiv miqrasiyasına səbəb olmuşdur. Daha sonralar isə oturaq 

həyat üçün xüsusilə əlverişli olan orta zonada, yəni, Hacıhətəmli, 
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İvanovka, Quşencə, Nüydi və Sanqalan yaylaları ərazisində 

məskunlaşma prosesləri ilə nəticələnmişdir. İsmayıllı rayonunun 

Tircan kəndi ərazisində aşkarlanmış tapıntılar hələ e.ə. 1-ci minilliyin 

yarısından bu ərazilərin məskunlaşdığını ğöstərir. Eramızın 

əvvəllərindən etibarən Girdiman ərazilərində əhalinin məskunlaşma 

arealında əsaslı dəyişiklik baş verir. Belə ki, III-V əsrlərdən 

başlayaraq Həftəran vadisindən şimala doğru olan dağətəyi ərazilərdə 

yeni-yeni yaşayış məskənləri əmələ gəlir1. 

Hövzədə mövcud olan və ya qalıqları aşkarlanmış məskənlərin 

əksəriyyətini birləşdirən ən ümumi cəhət onların su ilə bağlılıq 

xüsusiyyətləridir. Bu amil çayın həm aşağı - səhra-çöl axarı boyu, 

həm də orta və yüksək dağ hövzəsi boyu müşahidə edilir. Hövzə 

ərazisində məskunlaşma prosesində yaranmış məskənlər təbii-iqlim 

və landşaft şəraitinə uyğun olaraq “vadi” və “yamac” məskənləri 

kimi formalaşmışdır. Vadi məskənləri, adətən, dağ çaylarının əmələ 

gətirdiyi səfalı və mülayim iqlimli ərazilərdə salınmışdır. Yamac 

məskənlərinin dağın döşündə yerləşməklə, mühüm amil olan su 

mənbəyinə (çay, bulaq, nohur və s.) yaxın olması əsas şərt kimi 

qeydə alınmışdır2. Bu tip məskənlərə Həftəsiyab, Əhən, Qoydan, 

Müdrü, Namazgah, Gəndov, Köhnədaxar, Tircan, Qaraqaya, Lahıc 

qəsəbəsi və s. aid edilə bilər. 

Girdiman çayı hövzəsinin məskunlaşma proseslərində tarixi 

amillərin də mühüm rolu olmuşdur. Çayın dağətəyi və dağlıq hövzə 

ərazilərində bu cəhət daha çox nəzərə çarpır. V-VI əsrlərdə 

sasanilərin imperiyanın şimal sərhədlərini baş verən basqınlardan 

qorumaq üçün tikdirdikləri bir sıra möhtəşəm istehkamlar, şəhərlər, 

qalalar inşa etməsi və burada imperiyanın müxtəlif vilayətlərindən 

köçürülən tayfalardan silahlı dəstələr yerləşdirməsi hövzənin də 

məskunlaşma sistemində izlərini buraxmışdır. 

VII əsrdə isə ərəblərin Albaniya ərazilərinə başlanan yürüşləri 

bu ərazilərdən də yan keçmir. Xilafətin cənub bölgələrindən 

köçürülərək gətirilmiş tayfaların izləri günlərimizdə də Girdiman 

çayının hövzəsində müşahidə edilir. 

                                                 
1 Cəbiyev Q.C. Girdiman tarixi və tarixi coğrafiyası. Bakı, Elm-Təhsil,2015. S.70. 
2 Mustafayev A.N. Şirvanın maddi mədəniyyəti. Bakı: Elm, 1977, s. 24.  
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Azərbaycan ərazisinin Rusiya İmperiyasının tərkibinə qatıldığı 

dövrdən başlayaraq hövzə ərazisində də demoqrafiq dəyişıklıklər baş 

verir. Dağ kəndlərindən dağətəyi və düzən ərazilərə miqrasiya halları 

artır. Bu proseslərə təsir edən mühüm bir səbəb fikrimizcə, 1859-cu 

ildə quberniya mərkəzinin Şamaxı şəhərindən Bakıya köçürülməsi 

olmuşdur. 

II Fəsil. Girdiman çayı  hövzəsində aşkarlanmış tarixi-

memarlıq abidələrinin tipləri və təsnifatı adlı fəsil üç paraqrafdan 

ibarətdir. Fəsildə hövzə ərazisində yerləşən memarlıq abidələri 

tədqiq edilir. Onların coğrafi mövqeyi, inşa tarixi, memarlıq-

planlaşma, həcm-fəza quruluşu və mövcud vəziyyəti araşdırılır. 

2.1. Hövzə ərazisindəki abidələrin xüsusiyyətləri və onların 

tipoloji mənsubiyyəti adlanan birinci paraqraf 5 bənddən ibarətdir. 

Bura şəhərsalma və məskən abidələri, müdafiə tikililəri, dini tikililər, 

xatirə tikililəri, mülki tikililər daxildir. 

2.1.1. Şəhərsalma və tarixi məskən abidələri bəndində Lahıc 

qəsəbəsi, Sədun məskəninin qalıqları, Mehrəvan – məskən qalası 

nəzərdən keçirilir. Girdiman çayı hövzəsində yerləşmiş bu tarixi 

məskənlərin tədqiqi, tarixi məskunlaşma sistemi çərçivəsində və 

ərazinin topoqrafik xüsusiyyətləri ilə əlaqəli şəkildə aparılmışdır. 

Girdiman çayı hövzəsinin ən məşhur və maraqlı abidəsi, dünya 

əhəmiyyətli abidə statusuna malik Lahıc qəsəbəsi orta əsr 

Azərbaycan şəhərsalma sənətinin ən gözəl nümunələrindən biri, eyni 

zamanda sənətkarlıq mərkəzidir. Tədqiqat işində Tarix-Mədəniyyət 

qoruğu statusu daşıyan Lahıc qəsəbəsi ərazisində yerləşən, 

öyrənilməmiş və dövlət qeydiyyatında olmayan bir neçə abidənin də 

memarlıq araşdırmaları bu paraqrafın uyğun bəndlərində yer 

almışdır. 

Aparılmış tədqiqatlara və mövcud vəziyyətinə əsaslanaraq 

qətiyyətlə söyləmək olar ki, Lahıcın tarixi və mədəni baxımdan 

daşıdığı dəyər unikaldır. İlk planlaşma quruluşunun, küçə, məhəllə 

meydanlarının dəyişmədən salamat qalması, tikililərin memarlıq-

məkan həlli, tarixi-memarlıq mühitinin tamlığı və özünəməxsusluğu 

bu qəsəbənin şəhərsalma quruluşunda mühüm amillərdir. Hazırda 

şəhər tipli qəsəbə olan Lahıc orta əsr mənbələrində kiçik şəhər kimi 

təsvir edilir. 
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İsmayıllı rayonu ərazisində, Şamaxı-Lahıc yolunun sol 

tərəfində Sədun adlanan ərazidə xarabalıqlar mövcuddur. Qeyd edək 

ki, orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş Fələki 

Şirvaninin şəhər kimi vəsf etdiyi, X əsr ərəb tarixçisi Məsudinin 

əsərində adı çəkilən Sədun bu tədqiqata qədər yeri məlum olmayan 

məskənlərdən biri sayılırdı. Hətta məşhur şərqşünaslar V.F.Minorski, 

N.V.Xanıkov, S.B.Aşurbəyli öz əsərlərində bu məskənin yerini 

müəyyənləşdirməyə cəhd etmişlər. Lakin bu elmi-tədqiqat işi 

daxilində həmin abidənin qalıqları müəllif tərəfindən aşkarlanmış və 

onun ilkin xüsusiyyətləri qrafik materiallarla təqdim edilmişdir. 

Ağsu rayonunun Bəyimli kəndi yaxınlığında, Girdiman çayının 

sol sahilində sakinlərin “Torpaqqala” adlandırdıqları qədim məskən 

yeri mövcuddur. Abidə ərazisində tədqiqat işləri aparmış prof. 

Q.Cəbiyevin mülahizəsinə görə bu abidə Mehranilər sülaləsinin 

banisi Mehran tərəfindən inşa edilmiş Mehrəvan şəhərinin 

qalıqlarıdır. Perimetri boyu qala divarı və su xəndəyi ilə əhatələnmiş 

Mehrəvan şəhər-qalanın aşkarlanması, Azərbaycan memarlıq və 

şəhərsalma sənətinin son illərə qədər yeri məlum olmayan mühüm 

bir abidə ilə zənginləşməsi kimi qiymətləndirmək olar. 

2.1.2. Müdafiə tikililəri adlanan ikinci bənddə iki qala – 

Girdiman və Haram qalaları ilk dəfə olaraq tədqiq edilmişdir. İki 

abidə isə “40 otaq” və “Buzxana” (Sulut kəndi) dissertasiya 

hüdüdlarına daxil olmasalar da tarixi və memarlıq üslubu baxımdan 

araşdırılan abidələrlə bağlı olduqları üçün onlara aid materiallar 

tədqiqatda ilk dəfə olaraq təqdim edilir. 

Girdiman qalası haqqında məlumatlara Moisey Kalankatlının 

“Albaniya tarixi”ndə, ərəbdilli müəlliflər Əl-Bələzuri, İbn-

Xordadbeh, Məsudi, farsdilli mənbə “Hüdud əl-aləm”, yerli müəllif 

Fələki Şirvaninin əsərlərində rast gəlinir. 

Girdiman qalası, VI əsrin sonları VII əsrin ortalarına qədər 

mövcud olmuş Girdiman şahlığının mühüm qala-məskəni olmuşdur. 

Lahıc qəsəbəsi istiqamətindən qalxan yolun üzərində qalanın giriş 

hissəsinin divar qalıqları qalmaqdadır. Divarlarda bir neçə bürc 

qeydə alınmışdır. Hörgü işlərində qaya daşlarından və yapışdırıcı 

məhlul kimi gəcdən istifadə edilmişdir. Bir çox mövcud qalalarda 

müdafiə divarları arası kəsilmədən, davamlı tikildiyi halda, Girdiman 
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qalasında isə müxtəlif ərazilərdə yerləşən sədlərdən ibarət olmuşdur. 

Ərazi böyük olduğundan (təqribən 200 ha) divarlar müdafiə 

baxımdan zəif olan yerlərdə tikilmiş və təbii sədlərdən - dərələrdən, 

qayalıqlardan məharətlə istifadə olunmuşdur. Qala tipoloji 

mənsubiyyətinə görə dağ qalalarına uyğun olsa da, sahənin genişliyi 

və daşıdığı geniş müdafiə funksionallığı baxımdan ilk dövrlərdə 

mehranilərin Girdiman şahlığının hüdudlarını qoruyan mürəkkəb bir 

müdafiə sistemi olmuşdur. 

İsmayıllı rayonu ərazisində yerləşən və sahəsi 4.3 ha olan 

Haram qalasına aid ola biləcək ilk məlumat kimi X əsr yazılı 

mənbələrindən sayılan, anonim müəllifli “Hüdud əl-Aləm” 

əsərindəki qeydləri qəbul etmək olar. Haram qalası təbii müdafiə 

imkanları olan əlçatmaz bir ərazidə inşa edilmişdir. Qala divarlarının 

planı ərazinin relyefinə uyğun qurulmuş və yarpaq formasını 

xatırladır. Ərazidə qala divarlarının fraqmentləri, içqalanın qalıqları, 

qismən salamat qalmış iki yeraltı tikili (fikrimizcə həbsxana), yeraltı 

gizli yolun qalıqları qalmaqdadır. Hörgü işlərində qaya və çay 

daşlarından və Girdiman qalasında olduğu kimi gəcdən istifadə 

edilmişdir. Haram qalasının memarlıq-planlaşma quruluşunu, 

yerləşdiyi ərazinin relyefini nəzərə alaraq onu dağ qalaları qrupuna 

aid olması müəyyənləşdirilmişdir. 

2.1.3. Xatirə tikililəri bəndində - Şeyx Əmir Əhməd türbəsi, 

“Qırmızı günbəz”, “Ağ günbəz” türbələri, Pirəbilqasım türbəsi 

araşdırılmışdır. 

Şeyx Əmir Əhməd türbəsi Ağsu rayonunun Mustafalı kəndi 

qəbiristanlığında yerləşir və 1722-ci ildə inşa edilmişdir. Türbənin 

tikintisində istifadə olunmuş əsas hörgü materialı əhəng daşıdır, 

mövcud vəziyyəti qeyri-kafidir. Analoji türbələrdən fərqli 

xüsusiyyəti türbənin gövdə hissəsinin ikipilləli prizma həcmində inşa 

edilməsi və ikinci pillənin üzərində səkkiztərəfli piramidaşəkilli 

örtüyün olmasıdır. 

Ağsu rayonu Qaraqoyunlu kəndinin ərazisində Ağ günbəz və 

Qırmızı günbəz adlı türbələr yerləşir. Qırmızı günbəz türbəsinin 

divarları qırmızı bişmiş kərpicdən tikilmişdir. Divarların səthləri 

çıxıntısız və bəzəksiz sadə hörgü vasitəsilə yerinə yetirilmişdir. 

Səkkiztərəfli prizma biçimli gövdə sadə və bəzəksiz olub, örtük 
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konstruksiyası səkkiztərəfli piramida ilə tamamlanmışdır. 

Ağ günbəzin divarları ağ əhəng daşından inşa olunmuşdur. 

Açıq kompozisiyalı, səkkiztərəfli gövdə prizması iki hissədən 

ibarətdir. Başqa türbələrdən fərqli olaraq bu tikilinin fasadı zəngin 

memarlıq bəzək elementləri ilə tərtib edilmişdir. Ağ günbəz 

türbəsinin memarlıq həllində Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbinin 

ənənələri ilə qərb memarlıq elementlərinin sintezi müşahidə olunur. 

Hicri 1327-cu ildə (1909) tikildiyi üzərindəki kitabədə bildirilir. 

Pirəbilqasım türbəsi İsmayıllı rayonunda Pirəbilqasım 

kəndinin qəbiristanlığında yerləşir. Üzərindəki yazılı daş kitabəyə 

əsasən 1655-1656-cı illərdə inşa edildiyi bildirilir. Gövdəsi 

səkkiztərəfli prizma formasında olan türbənin örtük hissəsi parabola 

şəkilli günbəzdən ibarətdir və yuxarıya doğru uzanmış bir 

biçimdədir. Belə formalı günbəzə başqa türbələrdə rast 

gəlinməmişdir. 

Türbənin yeraltı sərdaba kamerası vardır və üst kamera ilə 

döşəmədə nəzərdə tutulmuş oyuqla əlaqələnir. XVI əsrdən 

başlayaraq Şirvan türbələrində belə konstruktiv quruluşa rast 

gəlinmir. 

Girdiman çayı hövzəsində yerləşən və bu tədqiqat işində 

nəzərdən keçirilən xatirə abidələrinin hamısı plan-həcm quruluşuna 

görə (prof. R.Əmənzadənin təsnifat sistemi əsasında) birkameralı, 

qapalı və açıq kompozisiyalı, səkkizüzlü prizma həcminə malik olan 

qrupa aid edilir. Türbələrin memarlıq həlli Şirvan-Abşeron 

məktəbinin ənənələrini özündə əks etdirməklə yanaşı, özünəməxsus 

cəhətlər Şeyx Əmir Əhməd türbəsinin gövdə və örtük həllində, 

Pirəbilqasım türbəsinin günbəz quruluşunda və yeraltı kameranın 

mövcudluğunda özünü büruzə verir. 

2.1.4. Dini tikililər adlanan dördüncü bənddə hövzə ərazisində 

6 məscid binası araşdırılmışdır. Bunlardan beşi Lahıc qəsəbəsindədir, 

bir abidə isə Ağsu rayonunun Padar kəndi yaxınlığında yerləşən Bilal 

Əfəndi məscididir. 

Bilal Əfəndi məscidi keçmiş karvan yolu üzərində yerləşən 

tikilidir. Lahıc məscidlərindən fərqli olaraq Bilal Əfəndi məscidinin 

divarları bişmiş kərpicdən tikilmişdir. Eyvanlı fasad divarında 

pilyastr elementləri çatma tağlı pəncərə açırımları ilə ahəngli bir 



 

15 

biçimdə işlənərək həm divarın sərtliyini gücləndirir, eyni zamanda 

onun bədii-estetik təsirini artırır. Tipoloji mənsubiyyətinə görə bu 

tikili sütun kompozisiyalı məscidlər qrupuna aid edilir. Konstruktiv 

baxımdan divar, sütun-tir sistemli quruluşa malikdir. 

Lahıc qəsəbəsi ərazisində tədqiq edilən məscidlər məhəllə 

meydanlarında yerləşir və bu meydanların əsas dominant elementi 

funksiyasını daşıyırlar. Bunlardan Zəvəro məscidi, Bədəvan 

məscidi, Ağolu məscidi, Aragird hissəsinin Rəhimlilər meydanında 

yerləşən Yuxarı məscid, Aşağı Hacı Abbas məscidlərinin 

memarlıq-konstruktiv, şəhərsalma xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Bu 

dini tikililərin planlaşma quruluşunu, həcm-məkan həllini 

ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, Lahıc qəsəbəsi ərazisində bu 

dini tikililər tək zaldan və qadınlar üçün ayrı girişi nəzərdə tutulan 

antresol mərtəbəsindən ibarətdir. Qarşısında fasad boyu sütunlu açıq 

eyvanı olan bu tikililər də sütun kompozisiyalı məscidlər tipinə 

aiddirlər (prof. R.Əmənzadənin təklif etdiyi sistemə görə). 

2.1.5. Mülki tikililər bəndində yaşayış evləri, sənətkar 

emalatxanaları, hamamlar araşdırılır. Bu tikililərin əksəriyyəti Lahıc 

qəsəbəsində, bir neçəsi isə hövzənin digər ərazilərində yerləşir. 

Tədqiqat hüdudlarında memarlıq-planlaşma, həcm-fəza və 

bədii xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edən, memarlıq abidəsi sayıla 

biləcək xeyli yaşayış evi tədqiq edilmiş və onların hamısı Lahıc 

qəsəbəsi ərazisində yerləşir. Həmin tikililərdən Hacı Qurbanın 

üçmərtəbəli evi, Məşədi Nasurun ikimərtəbəli evi plan həllinə 

görə daxili həyət ətrafında tək sıra ilə tikilmiş otaqlardan ibarətdir. 

Qapalı məkanlı “O” şəkilli quruluşa malik tikili kimi təsnif edilir 

(M.Məmmədbəylinin təsnifat sisteminə görə). Otaqların qarşısında 

həyətə istiqamətlənmiş eyvan nəzərdə tutulmuşdur. Hacı Qurbanın 

evi planına və quruluşuna görə hətta karvansara xüsusiyyətlərini 

özündə daşıyır. 

Hacıağa Sultanovun, Hacı Qəhrəmanın, Hacı Aşurun 
yaşayış evləri də ikimərtəbəli olub, otaqlarının düzülüşünə görə 

ikicərgəli düzxətli kompozisiyası olan tipoloji qrupa aiddir. Hər iki 

evin özünəməxsus cəhəti bu evlərin həyətə baxan ikinci mərtəbə 

səviyyəsində uzun yay otaqlarının xarici divarında şəbəkə 

konstruksiyasının, mürəkkəb profilli örtük tirlərinin, sürahilərin 



 

16 

işlənməsidir. Hacıağa Sultanovun və Hacı Aşurun evində hazırda 

həmin şəbəkə elementləri qalmışdır. 

Tədqiq edilməmiş maraqlı tikililərdən biri Məşədi Baxışın evi 

sadə plan həllinə malik olsa da onun həyət fasadında istifadə edilmiş 

elementlər həmin tikilini nadir binalardan biri kimi qorunmasını 

lüzumlu edir. Lahıcın digər evlərindən fərqli olaraq eyvanda istifadə 

edilmiş sütun başlıqları və sürahilər funksionallığı ilə bərabər evin 

bədii-estetik həllində mühüm rol oynayır. Ev planlaşma 

kompozisiyasına görə bircərgəli düzxətli tipoloji qrupa aid edilir. 

Badam Əşrəf qızının, Manafov Məhəmmədin evləri iki 

mərtəbəli olmaqla, sıra ilə yerləşən otaqların ön tərəfində tam fasad 

boyu sütunlu-məhəccərli açıq eyvan yerləşir. Lahıc evlərinə məxsus 

şaquli zonalaşma xüsusiyyətləri bu evlərdə də izlənilir. Ev 

quruluşuna görə “L” şəkillidir, bircərgəli sıra ilə yerləşən otaqlardan 

ibarət tipoloji qrupa aid edilir. 

Maraqlı plan və konstruktiv həlli olan Kərbəlayi Paşanın 

ikimərtəbəli evi simmetrik iki hissədən ibarət olmaqla plan həllinin 

formasına görə “U” şəkilli tipoloji qrupa aid edilir. Otaqların 

ikicərgəli düzümü və mərkəzi dəhliz vasitəsilə onlara girişlərin təmin 

olunması həllinə görə qəsəbə ərazisində rast gəlinməyən nadir 

yaşayış evlərindən biridir. 

Hamamlar. Girdiman çayı hövzəsində mülki tikililər qrupuna 

aid edilən hamam tikililəri əsasən Lahıc qəsəbəsi ərazisində yerləşir, 

bir hamam qalığı isə Kürdəmir rayonu ərazisində “şəhərgah” adlanan 

sahədə aşkarlanmışdır. 

Salamat qalmış və bu gün də fəaliyyət göstərən Hacı Abbas 

hamamı Lahıcın digər hamamlarından fərqli memarlıq həllinə 

malikdir. Üzərindəki kitabədən hicri təqvimlə 1315-ci ildə (1897) 

tikildiyi məlum olan abidə yerüstü istirahət otağından – çayxanadan 

və yeraltı hamam hissədən ibarətdir. Hamamın örtük konstruksiyası 

altı günbəzlə həll edilmiş və Abşeron, Şəki hamamları ilə oxşar 

cəhətlərə malikdir. Hamam binası kompozisiya həllinə görə 

professor R.Əmənzadənin təklif etdiyi təsnifat sisteminə əsasən bir 

ox üzrə tikilmiş çoxkameralı hamam tipoloji qrupuna aiddir. 

Lahıc qəsəbəsi ərazisində yerləşən Hacı Cahanbaxış (1869-cu 

ildə tikilmişdir), Hacı Nurməmməd və Seyid Əşrəf Ağa hamamları 



 

17 

(XIX əsr) sadə planlı və yeraltı fəzalı həcmə malikdir. Tipoloji 

mənsubiyyətinə görə bu hamamlar tək zallı hamam tipinə aiddir və 

konstruktiv baxımdan tağbənd örtü sistemi ilə həll edilmişdir. Seyid 

Əşrəf Ağa hamamının unikallığı onun müalicəvi təyinatlı 

olmasındadır. Belə ki, bu hamam kükürdlü su mənbəyi üzərində 

tikilmiş və 1914-cü illərə qədər istifadə edilmişdir. 

Girdiman çayı hövzəsinə daxil olan Kürdəmir rayonunun 

Ərəbqubalı kəndi yaxınlığında arxeoloji qazıntılar nəticəsində 

aşkarlanmış hamam kompleksi də müalicəvi təyinatı ilə maraq 

doğurur. 2009-2010-cü illərdə Ağsu arxeoloji ekspedisiyası 

tərəfindən aşkarlanmış hamam kompleksi maraqlı plan həlli, vanna 

otaqları ilə digər hamam abidələrindən fərqlənir. 

Qazıntı işlərinə rəhbərlik etmiş professor Q.C.Cəbiyev bu 

tiklinin hamam-sağlamlıq kompleksi olduğunu, XIIəsrdə və ya XIII 

əsrin I yarısında inşa edildiyini mülahizə edir. 

Abidə təsnifat sisteminə əsasən çoxkameralı hamamlara aiddir. 

Otaqların örtüyü tağbənd konstruksiyalı olmuşdur. 

Emalatxanalar Lahıc qəsəbəsi üçün səciyyəvi olan maraqlı 

tikili tipidir. Qəsəbənin ötən əsrlərdən bu günə qədər müxtəlif 

sənətlərlə, xüsusilə misgərlik və dəmirçiliklə məşğul olan sakinləri 

öz fəaliyyətlərini reallaşdırmaq üçün belə tikili tipləri yaratmışlar. 

Salamat qalmış və bu gün də istifadə edilən Hacı Qulunun, 

Baladayının misgər emalatxanaları bu baxımdan maraqlıdır. 

Lahıcda mövcud olan emalatxanaları iki qrupda təsnif etmək 

olar: ayrı inşa edilmiş emalatxanalar və yaşayış evlərinin birinci 

mərtəbəsində yerləşən emalatxanalar. Haqqında bəhs edilən 

emalatxanalar ayrı duran, təkzallı tikililər olub, geniş aşırımlı olması 

səbəbindən sütun-tir konstruktiv sxeminə malikdirlər. 

2.2. İnşaat texnikası və konstruktiv xüsusiyyətlər adlanan 

paraqrafda hövzə ərazisində yerləşən müxtəlif memarlıq abidələrinin 

inşaat texnikası, əsasən, Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbinə aid 

olduğu bildirilir. Lakin bu məktəbə xas olan xüsusiyyətlər heç də 

ərazinin hər yerində eyni deyildir. Ərazinin təbii şəraiti, inşaat 

materiallarının müxtəlifliyi və s. şərtlər çərçivəsində Şirvan-Abşeron 

ərazisinin müxtəlif yerlərində fərqli xüsusiyyətlərə malik abidələrə 

rast gəlmək mümkündür. 
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Tədqiq olunan ərazidə tikinti təcrübəsi və texnologiyasının 

xüsusiyyətlərini ümumiləşdirmək üçün istifadə olunmuş tikinti 

materialları nəzərdən keçirilmişdir. Şirvanın şərq əraziləri əhəngdaşı 

ilə daha zəngin olduğundan bu ərazilərdə yerləşən abidələrin 

tikintisində həmin daşın istifadəsi daha geniş yayılmışdı. Girdiman 

çayı hövzəsində yerləşən Pirəbilqasım, Şeyx Əmir Əhməd, Ağ 

günbəz, türbələrinin tikintisində əhəngdaşından istifadə edilmişdir. 

Hövzə ərazisindəki abidələrdə hörgü materialı kimi çay daşı 

daha geniş yayılmışdır. Bu materialdan tikilmiş ən mükəmməl tikili 

nümunələrinə Lahıc qəsəbəsi ərazisində və ətraf məskənlərdə rast 

gəlmək mümkündür. Hövzənin aşağı axarlarında, xüsusilə, Ağsu və 

Kürdəmir rayonu ərazisində inşa olunmuş tikililərdə daha çox bişmiş 

və çiy kərpicdən istifadə edilmişdir. 

Yüksək seysmik zona olması səbəbindən Lahıc daxil olmaqla, 

Girdiman çayının yuxarı hövzəsində yerləşmiş əksər tikililərin divar 

hörgüsündə qədim dövrlərdən bu günə qədər unikal antiseysmik 

konstruksiya sayılan ağac kəmərlərdən (kətil) istifadə edilir. Suya 

davamlı meşə materiallarından istifadə etməklə, divar hörgüsündə 

üfüqi şəkildə qurulan ağac kəmərlər zəlzələ zamanı divarın 

müqavimətini artırır. Hövzə ərazisindəki tikililərdə gil materialının 

istifadəsi də geniş yayılmışdır. Gil həm divar hörgü materialı (möhrə, 

kərpic), həm bəzək tərtibatı (kaşı, kəc, gilabı, suvaq), həm də 

yapışdırıcı məhlul kimi istifadə edilmişdir. 

2.3. Bədii-estetik xüsusiyyətlər. Şirvan-Abşeron memarlıq 

məktəbinin planlaşma-məkan, texniki xüsusiyyətləri ilə yanaşı bədii-

estetik cəhətləri də bu ərazinin tikililərini özündə birləşdirir. Bu 

məktəbə xas olan sadəlik və monumentallıq, həcm mütənasibliyi və 

lakonik formalar daş materialının ağırlığını bədii vasitəyə çevirir. 

Maraqlı işıq-kölgə effektləri isə daş hörgüsünün təmiz səthində 

formayaradan bir funksiya daşıyır. 

Bədii-estetik xüsusiyyətlərinə görə tikililərin memarlıq və 

bəzək elementlərini iki qrupa bölmək olar: səthi bəzədilmiş 

konstruktiv elelmentlər: məsələn, divarlar, məhəccərlər, tirlər, qapı 

və pəncərə nümunələri, şəbəkələr və s.; ikinci qrupa isə dekorativ 

funksiya daşıyan bəzək elementləri daxildir: məsələn, haşiyələr, 

xonçalar, binaların hörgüsündə qoyulmuş daş kitabələr, divar 
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bəzəkləri və relyeflər. 

Lahıc qəsəbəsinin sənətkarlıqla məşğul olan müxtəlif sənət 

ustalarının hazırladıqları məmulatların tikililərdə tətbiqi hövzənin 

dağlıq əraziləri üçün səciyyəvi bir xüsusiyyət kimi qeyd oluna bilər. 

Misgərlik və dəmirçilik sənətləri üzrə məşhurlaşmış hövzənin Lahıc 

və Əhən sənətkarları müxtəlif məişət əşyaları ilə bərabər, eyni 

zamanda qapı və pəncərə şəbəkələri, həngamələr, cəftə, taqqılbab, 

dəstək və s. istehsal edir və bəzəyirdilər. Daş üzərində oyma 

sahəsində çalışan sənətkarlar isə həm əhəng daşının, həm də çay 

daşının xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə müxtəlif tikililərin 

tərtibatında gözəl nümunələr yaratmışlar. 

Tədqiq olunan hövzə ərazisində ağac materiallarının tikililərdə 

istifadəsi geniş yayılmışdı. İnşaat üçün ağac materiallarının emalı ilə 

məşğul olan sənətkarlar əsasən qapı, pəncərə, sütun, sürahi, şəbəkə, 

örtük tirlərini hazırlamaqla məşğul olurdular. Binanın tipindən, 

sifarişçinin tələbindən asılı olaraq ağac elementləri də müxtəlif forma 

və üsullarla bəzədilirdi. 

III Fəsil. Tarixi-memarlıq abidələri regionun müasir 

turizm sistemində adlanan fəsil üç paraqrafdan ibarətdir. Bu fəsildə 

hövzə ərazisində yerləşən tarixi məskənlərin, memarlıq abidələrinin 

mühafizə, bərpa məsələləri araşdırılır, onların istifadə problemləri 

vurğulanır. Eyni zamanda hövzənin turizm imkanları qeyd 

olunmaqla, abidələrin həmin sahədə yeri və istifadə imkanları 

diqqətə çatdırılır. 

3.1. Girdiman çayı hövzəsi tarixi-memarlıq abidələrinin 

mühafizə, konservasiya və bərpa problemləri adlanan paraqrafda 

Girdiman çayı hövzəsində yerləşən abidələrin mövcud vəziyyətlərinə 

görə bir-birindən fərqləndikləri bildirilir. Onlardan bəziləri nisbətən 

salamat qalmış, məsələn, Qaraqoyunlu və Pirəbilqasım kəndlərindəki 

türbələr, digərləri böyük dağıntılara məruz qalmışdır – Girdiman, 

Haram qalaları, Şeyx Əmir Əhməd türbəsi, Hacı Seyid Əşrəf Ağa 

hamamı. Bəziləri isə demək olar ki, xarabalıq vəziyyətindədir – 

məsələn, Sədun, Mehrəvan məskənləri, Kürdəmir rayonu 

ərazisindəki qazıntılar nəticəsində aşkarlanmış müalicəvi hamam. 

Lahıc qəsəbəsi Azərbaycan Respublikasının Dünya 

əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısında 
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№14 inventar nömrəsi ilə Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğudur. 

Lahıc tarixi qəsəbəsinin qorunması üçün, ilk növbədə, onun baş 

planı, regenerasiya, rekonstruksiya layihələrinin hazırlanması ən 

mühüm vəzifə kimi qarşıda durur. 

Girdiman çayı hövzəsində yerləşən memarlıq abidələrinin 

əksəriyyəti böyük dağıntılara məruz qalmış, bəziləri xarabalıq 

vəziyyətində mövcuddurlar. Bunlardan Sədun və Mehrəvan məskən 

qalıqlarını göstərmək olar. Həmin abidələrin ərazisində geniş 

miqyaslı tədqiqat işləri aparılmalı və müxtəlif yönümlü konservasiya 

tədbirləri görülməlidir. Bu abidələrin dövlət qeydiyyatına alınması və 

arxeoloji irs siyahısına daxil edilməsi ən vacib məsələdir. 

Girdiman qalasının konservasiya planını hazırlamaq 

təxirəsalınmaz vəzifələrdəndir. Abidənin mühüm tarixi və mədəni 

əhəmiyyəti onun muzeyləşdirilməsini və təbliğ edilməsini tələb edir. 

Hövzə ərazisində memarlıq baxımından tədqiq olunmamış 

abidələr sırasında, Şeyx Əmir Əhməd, Ağ günbəz, Qırmızı günbəz, 

Pirəbilqasım türbələrini də qeyd etmək olar. Bu tədqiqat işində ilk 

dəfə olaraq tərtib olunmuş cizgilər, həmin abidələrdə gələcək 

konservasiya layihələrinin planlaşdırılmasında istifadə edilə bilər. 

Dövlət qeydiyyatında olmayan və tədqiq olunmamış abidələrə 

Haram qalasını, Sədun məskəninin qalıqlarını, Lahıc qəsəbəsi 

yaxınlığında müalicəvi hamamın qalıqlarını aid etmək olar. Tədqiqat 

işinin nəticəsi olaraq aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən həmin 

abidələrin qeydiyyata alınması və onların genişmiqyaslı öyrənilməsi 

üçün elmi ekspedisiyaların təşkil olunması təklif edilir. 

İctimai tikililərdən sayılan Lahıc qəsəbəsi ərazisindəki dəyərli 

memarlıq abidələri sayıla bilən yaşayış evlərinin də qeydiyyata 

alınması və bərpa edilməsi təxirəsalınmaz vəzifə sayılır. 

Hacı Seyid Əşrəf Ağanın müalicəvi hamamının yeraltı zalı 

salamat qalmışdır. Otağın tağbənd örtüyünün mükəmməl hörgüsü bu 

abidənin günlərimizə qədər gəlib çatmasına səbəb olmuşdur. 

Abidənin Lahıcın qoruq zonasına daxil edilməsi təklif edilir. Eyni 

zamanda konservasiya edilərək muzeyləşdirilməsi, fikrimizcə, 

faydalı olar. 

Göründüyü kimi, Girdiman çayı hövzəsində mövcud olan 

abidələr, müddəti bəlli olmayan istismar dövrünü nəzərə almasaq, bu 
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günə qədər baxımsız şəkildə qalmışdır. Həmin abidələri qeydiyyata 

alıb mühafizə etmək, konservasiya və bərpa işləri apararaq, onlardan 

məqsədyönlü istifadə etmək vacibdir. 

3.2. Girdiman çayı hövzəsi tarixi-memarlıq abidələrinin 

turizm imkanları: vəzifələr və perspektivlər adlanan paraqrafda 

hövzənin formalaşmış tarixi məskunlaşma sistemi çərçivəsində 

tarixi-memarlıq abidələrinin turizm üçün əhəmiyyət daşıyan 

potensialı araşdırılır. Hövzənin yuxarı ərazilərində yerləşən memarlıq 

abidələrini turizm sahəsində məşhur olan Lahıc qəsəbəsi ətrafında 

birləşdirmək məqsədəuyğun sayılır. Qəsəbənin özünəməxsus 

şəhərsalma və memarlıq simasını, tarixi və etnoqrafik mühitini 

qorumaq, ənənəvi xalq sənətlərini inkişaf etdirmək və itmiş sənətləri 

yenidən dirçəltmək, turizm yönümlü müasir xidmət və infrastruktur 

yaratmaq mühüm vəzifələr kimi qeyd oluna bilər. 

Girdiman qalasının tarixi və memarlıq dəyəri, tutduğu coğrafi 

mövqe onun turizm sahəsində istifadə olunması məsələsini 

aktuallaşdırır. Həmin abidəyə istiqamətlənən infrastrukturun 

yaradılması təxirəsalınmaz vəzifə sayılır. Yaxın ərazidə yerləşən 

digər bir abidə - Haram qalası da turizm üçün əhəmiyyətli 

abidələrdən sayıla bilər. Coğrafi bağlılıq xüsusiyyətləri, Lahıc 

qəsəbəsindən başlayaraq Girdiman qalasına istiqamətlənən marşrutun 

daha sonra Haram qalasından keçməsini məntiqəuyğun edir. 

Yeni aşkarlanmış abidə kimi Sədun yaşayış məskəninin 

qalıqları da turizm baxımdan maraqlı ərazidə yerləşir. Həmin ərazi 

bu günə qədər turistlərə tanış olmayan, yalnız çobanların gəzdikləri 

bir məkan olmuşdur. 

Lahıc-Sədun yolunun ətrafında yerləşən gözəl və maraqlı təbiət 

abidəsi və ziyarəygah olaraq Babadağ zirvəsini və Həftəsiyab 

kəndinin yaxınlığındakı “Yanar dağ” abidələrinin turizm əhəmiyyəti 

heç də az deyil. 

Hacı Seyid Əşrəf Ağanın müalicəvi hamamı isə yerləşdiyi 

ərazinin füsunkar təbiətinə və müalicəvi məqsədlə istifadə imkanına 

görə turistlər üçün həm ekzotik və həm də müalicəvi turizm 

mövzusunda cəlbedici obyektə çevrilə bilər. 

Girdiman çayının orta və aşağı hövzəsinin turizm əhəmiyyətli 

memarlıq abidələrinə gəlincə, əvvəlki fəsildə qeyd etdiyimiz kimi 
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həmin ərazilərdə əsasən xatirə abidələri yerləşir. Onlardan 

ziyarətgahlar kimi istifadə olunur. Bu türbələrin ziyarət məqsədli 

turizm ilə yanaşı memarlıq abidəsi ilə tanışlıq və idraki turizm üçün 

sistemli şəkildə istifadə olunması, həmin istiqamətdə xüsusi 

marşrutların təşkil olunması təklif edilir. 

3.3. Girdiman çayı hövzəsinin tarixi-memarlıq abidələri - 

vahid turist sistemində adlanan paraqrafda üç yeni turist 

marşrutunun təsviri verilir. Tədqiq olunan mövzu çərçivəsində qeyd 

olunan problemin həlli üçün Girdiman çayı hövzəsində yerləşən 

tarixi memarlıq abidələrini və digər turizm baxımdan maraqlı ola 

biləcək məkanları vahid turizm sistemində birləşdirmək üçün əlavə 

yerli marşrutların təşkil olunması və onların təxmini sxemi təklif 

edilir: 

Bakı şəhəri – Şamaxı şəhəri – Pirqulu – Sədun məskən yeri – 

Lahıc qəsəbısi – Girdiman qalası – Basqal qəsəbəsi – Qəbələ şəhəri 

turist marşrutu; 

İkinci marşrut Şamaxı şəhərindən başlayaraq Basqal qəsəbəsi 

– Sulut kəndi – Buzxana – Qırxotaq - Haram qalası – Girdiman 

qalası – Lahıc qəsəbəsi - Qəbələ şəhərində tamamlanır. 

Üçüncü marşrut Qəbələ şəhəri – Lahıc qəsəbəsi – Sədun 

məskən yeri – Varna məskən yeri – Babadağ zirvəsini əhatə edir. Bu 

marşrutlarda turistlərə tarixi şəhərlər, tarixi yerlər və memarlıq 

abidələri ilə tanışlıq, təbiətin maraqlı və gözəl güşələrini görmək, 

etnoqrafik mədəniyyətlə təmasda olmaq, yerli xalq sənətkarlarının əl 

işləri və iş prosesi ilə tanışlıq, milli mətbəximizin müxtəlif yerli 

nümunələrinin dadını duymaq təklif olunur. 

Hövzənin cənub hissəsində yerləşən abidələri vahid turizm 

marşrutunda birləşdirmək üçün mühüm tarixi və memarlıq 

əhəmiyyəti olan Mehrəvan məskən-qalasının imkanlarından istifadə 

etmək məqsədəuyğun olardı. Mehrəvan abidəsini turizm məqsədli 

cəlbedici dominant obyektə çevirməklə, Qaraqoyunlu türbələri, Şeyx 

Əmir Əhməd türbəsi abidələrini vahid bir marşrutda birləşdirmək və 

onlardan mədəni-tanışlıq turizmi mövzusunda istifadə etmək faydalı 

olar. Bu marşrutun təşkili çayın aşağı hövzəsində turizmin inkişafı 

üçün zəmin yarada bilər. 
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Tədqiqatın əsas nəticələri: 

Kompleks şəkildə aparılmış tədqiqatın sonunda dissertasiyada 

aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmiş və təkliflər irəli sürülmüşdür: 

1. Qədim məskənlərin su hövzələri ətrafında yaranması tarixi 

faktlarına əsaslanaraq və Girdiman çayı hövzəsinin məskunlaşma 

sistemini təhlil edərək müəyyənləşdirilmişdir ki, ərazidəki 

məskənlərin yaranmasında əsas amil su təminatı olmuşdur. Yaşayış 

məskənlərinin əksəriyyəti çaya və ya onun qollarına yaxın ərazilərdə 

yerləşir. 

2. Hövzənin yüksək dağlıq ərazilərdən başlamış tədricən 

cənuba doğru - Şirvan düzünə və Kür çayı sahillərinə qədər dəyişən 

landşaftı, təbii-iqlim şəraiti məskunlaşma proseslərinə böyük təsir 

göstərmişdir. Bu müxtəliflik həm məskən və memarlıq tiplərinin 

yaranmasına, həm də inşaat texnologiyasının zənginliyinə səbəb 

olmuşdur. Məskənlər ilk dövrlərdə düzən ərazilərdə yaranmış, daha 

sonralar dağətəyi ərazilərə, sonrakı dövrlərdə, yəni antik dövrlərdən 

başlayaraq hərbi münaqişələr və xarici basqınlar səbəbindən tədricən 

dağlıq ərazilərə doğru dəyişmişdir. 

3. Tədqiqat prosesində müəyyən edilmişdir ki, Girdiman çayı 

hövzəsində tarixi məskunlaşma prosesləri nəticəsində vadi və yamac 

məskən tipləri yaranmışdır. Plan quruluşuna görə məskənlər kom 

(sıx) və pərakəndə planlı tiplər kimi səciyyələndirilmişdir. Məlum 

olmuşdur ki, sahəsinə görə dağ məskənləri daha yığcam, dağətəyi və 

düzən məskənlər isə pərakəndə səpələnmiş halda geniş sahəyə 

malikdirlər. 

4. Nəticə olaraq müəyyənləşdirilmişdir ki, mövzu üçün 

seçilmiş Girdiman çayı hövzəsinin təbii landşaft hüdudları burada 

yerləşmiş abidələrin sistemli şəkildə tədqiqi üçün daha optimaldır və 

yalnız belə yanaşma ərazinin təbii-iqlim, tarixi-landşaft, sosial-

iqtisadi və mədəni xüsusiyyətlərini kompleks araşdırmağa imkan 

verir. 

5. Girdiman çayı hövzəsindəki abidələr tiplərinə görə aşağıdakı 

kimi qruplaşdırılmışdır: şəhərsalma-məskən abidələri; müdafiə 

tikililəri; xatirə tikililəri; dini tikililər; mülki tikililər; Tədqiq edilmiş 

abidələrin tipləri forma və funksional təyinat baxımdan aşağıdakı 

kimi təsnif edilmişdir: müdafiə tikililəri dağ qalaları xüsusiyyətlərini 
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daşıyır. Xatirə tikililəri təkkameralı qrupa aid olan, qapalı və açıq 

kompozisiyalı, səkkiztərəfli prizma formalı türbələrdir. Dini tikililər - 

məscidlər tək zallı, sütun kompozisiyalı tipoloji qrupa aiddir. 

6. Lahıc qəsəbəsində tədqiq edilmiş yaşayış evləri planlaşma 

həllinə görə təkcərgəli, ikicərgəli və qarışıq cərgəli olmaqla, 

kompozisiya quruluşuna görə düzxətli “L” şəkilli, “U” şəkilli və 

qapalı perimetrli “O” biçimində olan tiplərdən ibarətdir. Sənətkarlıq 

emalatxanaları ayrıca inşa edilmiş təkotaqlı, geniş qapı açırımlı bina 

tipi kimi təsnif edilmişdir. Hamam abidələri tək kameralı, tağbənd 

örtüklü və çoxkameralı hamam tikililəri kimi təsnif edilmişdir. 

7. Tədqiqat işi əsasında müəyyən edilmişdir ki, Girdiman çayı 

hövzəsində araşdırılmış abidələr inşaat texnikası və konstruktiv 

xüsusiyyətləri baxımından Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbi 

ənənələrini özlərində daşıyırlar. Hövzənin dağətəyi və dağlıq 

əraziləri yüksək seysmik zonada yerləşdiyindən, buradakı tikililərin 

divarlarında antiseysmik konstruksiya funksiyası daşıyan ağac 

kəmərdən (kətil) istifadə edilməsi ənənəvi xüsusiyyət kimi qeydə 

alınmışdır. 

8. Hövzə ərazisində tədqiq edilmiş tarixi-memarlıq abidələrinin 

bədii həllində də özünəməxsus cəhətlər aşkarlanmışdır. Bədiilik həm 

forma yaradıcılığında, tikililərin həcm quruluşunun mütənasibliyi və 

harmoniyasında, həm də dekorativ tərtibatında nəzərə çarpır. 

Abidələrin divarlarında qeydə alınmış kitabələri daş üzərində oyma 

sənətinin gözəl nümunələri hesab etmək olar. Memarlıq abidələrinin 

bədii həllində ağac konstruksiyaların və elementlərin (şəbəkə, sütun 

başlıqları, sürahi, tir profilləri) bədii-estetik həlli ilə maddi irsimizin 

qiymətli nümunələri sayıla bilər. Bərpa və yenidənqurma 

layihələrində həmin xüsusiyyətlərin saxlanması tövsiyə edilir. 

9. Nəticə olaraq abidələrdə mövcud vəziyyətlərinə görə 

aşağıdakı işlərin aparılması təklif edilir: konservasiya işləri (Sədun, 

Mehrəvan məskən yerləri, Girdiman, Haram qalaları, Şəhərgah 

sahəsində müalicəvi hamam, Seyid Əşrəf Ağa hamamı), bərpa işləri 

(türbələr və Lahıc qəsəbəsində hamamlar, emalatxanalar), 

rekonstruksiya işləri (yaşayış evləri), regenerasiya planı və baş planın 

tərtib edilməsi (Lahıc qəsəbəsi). 

       10. Hövzə ərazisində ilk dəfə tədqiqata cəlb olunan abidələrin 
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qeydiyyata alınması tövsiyə edilir. Onların mühafizəsi ilə əlaqədar 

Lahıc Dövlət Tarix qoruğunun ərazisinin yaxınlığında yerləşmiş 

abidələrin (Sədun, Girdiman qalası, Seyid Əşrəf Ağa hamamının 

qalıqları) qoruq ərazisinə daxil edilməsi məqsədəuyğun sayılır. Digər 

abidələrin (türbələr, Mehrəvan məskən-qala yeri) mühafizəsi ilə bağlı 

əlaqədar dövlət qurumları qarşısında tədbirlər planının hazırlanması 

ilə bağlı məsələ qaldırmaq təklif edilir.  

11. Nəticə olaraq, müəyyənləşdirilmişdir ki, Girdiman çayı 

hövzəsi zəngin təbiəti və rəngarəng landşaftı ilə turizm üçün əlverişli 

ərazilərdəndir. Eyni zamanda ərazinin turizm sənayesi üçün 

cəlbediciliyini artıran mühüm amil, burada tarixi-memarlıq 

abidələrinin mövcudluğudur. Abidələrin yerləşmə coğrafiyasını 

nəzərə almaqla üç yeni turizm marşrutunun təşkil edilməsi təklif 

edilir. 
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