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Xəzər rayonu ərazisindəki
tarixi-memarlıq abidələrinin
mövcud vəziyyəti və qorunması
məsələləri barədə
Tofiq ŞƏKİXANOV

Bərpaçı-memar, Prezident təqaüdçüsü

Şövkət SƏLİMOV
“Memar” jurnalının redaktoru

Respublikamızın bütün ərazisində
olduğu kimi, Xəzər rayonunun kənd
və qəsəbələri də tarixi-memarlıq,
arxeoloji və etnoqrafik abidələrlə
zəngindir
Postsovet dönəmində, əsasən də
respublikamızın müstəqillik qazandığı dövrdən başlayaraq yeni abidələrin aşkarlanması, öyrənilməsi,
dövlət qeydiyyatına götürülməsi,
mühafizəsi, bərpa, konservasiya və
regenerasiya işlərinin yerinə yetirilməsi, həmçinin elmi-bərpa layihələrinin hazırlanması və onların naturada həyata keçirilməsi istiqamətində
uğurlu işlər görülmüşdür.
Son illərdə də Ali Dövlət Orqanları
tərəfindən bu sahə üzrə onlarla Qərar və Sərəncamlar verilmişdir.
Bunları demək kifayətdir ki, axırıncı
25 ildə respublika ərazisində yüzlərlə
yeni abidə aşkarlanmış, qeydiyyata
alınmış və onların dövlət tərəfindən
mühafizəsi təmin olunmuşdur.
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O cümlədən əvvəllər qeydiyyatda olan və yeni tarixi-memarlıq və arxeoloji
abidələrin əhəmiyyət dərəcələrinə görə (dünya, ölkə və yerli) yeni siyahı tərtib
olunmuş və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il
tarixli, 132 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Yuxarıda göstərilən dövrdə yüzlərlə abidə təmir, bərpa və konservasiya olunmuş, onların bir qismi əvvəlki funksiyaları üzrə fəaliyyətə başlamış, digərlərinin
isə müasir məqsədlərlə istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab olunmuşdur.
Bu işlər Xəzər rayonundakı tarixi-memarlıq abidələrindən də yan keçməmiş,
onlarla yeni abidə aşkarlanaraq dövlət qeydiyyatına götürülmüş, məqsədyönlü təmir və bərpa işləri yerinə yetirilmişdir.
Rayonun tarixi ərazisinin keçmişi çox qədim dövrlərə gedib çıxdığından (tunc
dövrünə aid arxeoloji abidələr mövcuddur), onların tam öyrənilməsi, konservasiyası və bərpası çox vacibdir.
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Mərdəkan, Şağan, Şüvəlan, Türkan, Zirə, Binə, Buzovna, Qala yaşayış yerlərində əsasən XII-XVII
əsrlərə aid çoxlu sayda müdafiə
qalaları, hamamlar, məscidlər,
mülki binalar, ovdan və digər tikililər mövcuddur.
Beş min illik tarixə malik Qala kəndi
isə xüsusi qeyd olunmalıdır.
Təsadüfi deyil ki, Qala kəndinin bərpası işlərinin aparılması Heydər Əliyev Fondu tərəfindən himayəyə götürülmüş, orada misli görünməmiş
arxeoloji qazıntı, konservasiya, regenerasiya, bərpa və abadlıq işləri
həyata keçirilmişdir.
Kənd bütövlükdə açıq səma altında
muzeyə çevrilmişdir.
Kəndin gələcəkdə ciddi mühafizəsi və orada aparılacaq istehsalat
işlərinin davamlı olması məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 aprel 1988-ci
il tarixli, 135 saylı Qərarı ilə Qala
qəsəbəsinin tarixi hissəsində Qala
Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu
yaradılmışdır.

MƏRDƏKAN ABİDƏLƏRİ
BÖYÜK DIN XADIMI VƏ ALIM AXUND ABUTURABIN MƏQBƏRƏSI.
1908-CI IL, INV. №97 (ÖLKƏ ƏHƏMIYYƏTLI ABIDƏ)
Məqbərə son illər onun ətrafında yaradılmış etnoqrafik-memarlıq muzey
kompleksə daxil edilən ölkə əhəmiyyətli abidələrdən biridir.
Adı çəkilən kompleksə o cümlədən Pirhəsən türbəsi (XV əsr, inv. №96), məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qəbirüstü abidəsi və yeni ucaldılan
büstü, IV İmam Museyi-Kazımın qızı Xədicə xanımın türbəsi və bir hektardan
artıq abadlaşdırılmış bağça-bağ daxildir.
Kompleks əsasən dini icma kimi formalaşmışdır, eyni zamanda gələn zəvvar
və turistlərə də xidmət göstərir.
Kompleks 2006-cı ildə Möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü və Fondun vəsaiti ilə burada genişmiqyaslı təmir-bərpa, abadlıq
və rekonstruksiya işləri aparılmış, ayrılıqda yerləşən abidələr, yeni əlavə tikililərlə birgə vahid kompleks yaradılmasına nail olunmuşdur.
Belə ki, Axund Abuturabın türbəsinin əvvəlki inşası zamanı daş günbəzin
çəkisi düzgün hesablanmamış, nəticədə əhəng daşından silindrik formada

Yuxarıda göstərilən tarixlərdə tərəfimizdən Xəzər rayonu ərazisindəki
tarixi-memarlıq abidələrinin naturada vizual müşahidəsi zamanı
apardığımız araşdırmalar, qarşıya
çıxan faktlar, abidələrin mövcud
texniki vəziyyəti, həmçinin sonrakı
mühafizə, bərpa, abadlıq və digər
problemləri barədə sizlərə öz subyektiv fikirlərimizin çatdırılmasına
çalışdıq.

Böyük din xadimi və alim Axund
Abuturabın məqbərəsi. 1908-ci il
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quraşdırılmış incə sütunlar sonralar günbəzin ağırlığına tab gətirməyərək çatlar verməyə başlamış
və abidə dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdir.
Sovet dönəmində türbənin tam
bərpası plana daxil edilsə də,
onun metal karkaslarla və müasir konstruksiyalarla gücləndirilməsi
ilə kifayətlənilmişdir. Lakin bu işlər
abidənin ümumi görünüşünün korlanmasına və əhalinin haqlı narazılığına səbəb olmuşdur.
2006-cı ildə Mərdəkan əhalisinin
xahişi ilə Heydər Əliyev Fondu abidənin tam bərpasını öhdəsinə götürmüş və layihə sənədləri hazırlanmışdır. Keçmiş konstruksiya özünü
doğrultmadığı üçün onun sökülüb
yenidən yığılması qənaətinə gəlinmişdir. Gizlin dəmir-beton konstruksiyalardan və abidənin yararlı
hissələrindən istifadə olunmaqla, o
ehtiyatla sökülmüş və natural ölçüdə yenidən yığılmışdır.
Abidənin sökülmüş hissələri isə, abidəətrafı bağçada kompozisiya şəklində, bir neçə yerdə toplanaraq
mühafizə edilir.
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Fond tərəfindən həmçinin mövcud
məscid və Xədicə xanımın türbələri
də tam bərpa olunmuşdur.
Məsciddən həm də mədrəsə kimi istifadə olunması və əhali sayının artımı, onun genişləndirilməsi məsələsini
ortaya qoymuşdur. İşlənmiş layihə
əsasında ona giriş tərəfdən milli-
müasir üslubda ikimərtəbə həcmində əlavə tikili birləşdirilmişdir.

Xədicə xanımın da türbəsi tam bərpa olunmuş, fasadlar və günbəz
yararsız vəziyyətə düşdüyündən onlar travertin fakturalı süni daşlarla
üzlənmişdir.
Məscidlə üzbəüz – təxminən 55-60
metr məsafədə, planda əks-qövs
vari formada, yeni tikilmiş birmərtəbəli binada məscidin gündəlik
ehtiyacları üçün qurbangah, ağ-
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saqqallar və icma rəhbərinin otaqları, təsərrüfat anbarı və s. yerləşdirilərək, ərazidəki bütün tikililər
kompleks şəkildə birləşdirilib.
Abadlıq işləri zamanı tanınmış xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
xatirəsinə də böyük diqqət və ehtiram göstərilmiş, onun qəbirüstü abidəsi – sənduqə təmizlənərək bərpa
olunmuş, kompleksə aid bağçada
ona layiq büst ucaldılmışdır.
Kompleksin ərazisi müəyyən qədər
genişləndirilmiş, gələn turist və ziyarətçilər üçün 50-60 yerlik avtomobil dayanacağı təşkil edilmişdir.
Kompleks turist obyekti kimi çox
dəyərlidir.

DÜZBUCAQLI MƏRDƏKAN
MÜDAFIƏ QALASI – DONJON.
XII-XIV ƏSRLƏR (ÖLKƏ ƏHƏMIY
YƏTLI ABIDƏ), INV. №41
Mərdəkan müdafiə qalasının inşası
XIII əsrin sonu, XIV əsrin əvvəllərinə
təsadüf edir. Onun tikintisi, daşıdığı funksiyaya uyğun olaraq ciddi
və sərt memarlıq üslubunda, kustar üsulu ilə bərk qayalardan hazırlanmış yarımtəmiz guşə daşı ilə
tikilmişdir.
Abidənin ümumi hündürlüyü 22 metr,
həyətinin hasarının hündürlüyü isə 7
metrə yaxındır.
Donjonun divarlarının qalınlığı 1,9
metr olmaqla, daxildən beş yarusa
bölünmüşdür. Yaruslardan birincinin
və sonuncunun örtüyü sferik formada daşla, qalanları isə ağac materialı ilə örtülüb. Yaruslar divarın qalınlığında yerləşdirilmiş spiral şəkilli
daş pilləkənlə əlaqələndirilmişdir.
Divarların sonu genişləndirilmiş çı
xıntılı (pilləvari) maşikul və onun üzərində yerləşdirilmiş merlonlarla (el

Düzbucaqlı Mərdəkan müdafiə qalası – Donjon. XII-XIV əsrlər

arasında bunlara “diş” də deyilir) tac
formada tamamlanır.
Həyətyanı sahənin ölçüləri 25x25
metr olmaqla, ətrafı 5 metrə yaxın
hündürlüyü və 1 metr qalınlığı olan
hasarla əhatələnir. O da əsas qurğu
kimi sərt qaya daşlarından tikilmişdir.

Qalanın birinci yarusunun döşəməsində və həyətində silah-sursat anbarları,
ərzaq quyuları və şambo yerləşir.
Abidə 1960-cı illərdə tam bərpa
olunub. Əvvəlki illər, yəni bərpadan sonra oraya çox sayda turistlər
gəlmiş, son illər onların sayı kəskin
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Dairəvi qala, XII-XIV əsrlər

azalmışdır. Qala və ətraf divarlarda
xırda təmir-bərpa və abadlıq işləri
aparmaqla, o yenidən işlək obyekt
kimi turist marşrutuna salınmalıdır.

DAIRƏVI QALA, XII-XIV ƏSRLƏR.
İNV. №42
Kiçik Mərdəkan qəsri adlanan bu
qala da öz dövründə müdafiə məq
sədləri üçün inşa edilmişdir. Düzbucaqlı qaladakı kimi sərt qaya daşları ilə tikilmişdir.
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Bu qala da Abşeron müdafiə qalaları silsiləsinə daxil olmaqla, ənənəvi
kiçik həyətə malikdir.
Əsas qala təxminən həyətin ortasında yerləşməklə, onun ətrafında
hündürlüyü 5 metrə yaxın və qalınlığı
1 metr olan yarımtəmiz guşə daşı ilə
tikilmiş möhkəm hasar ucalır. Bərpa
zamanı hasarın üstünün “tac hissəsi”
tamamlanmamışdır.
Hasarın cənub divarının künclərində
divarda gizlin şəkildə spiral forma-

lı iki daş pilləkən yerləşdirilib. Bunlar
vaxtaşırı hasarın üstünə çıxmaq və
yaxın ətrafı müşahidə etmək funksiyasını daşıyırmış.
Analoji hal düzbucaqlı Mərdəkan
qalasına da xasdır.
Bu qalada da birinci yarusun döşə
məsində və həyətdə müvafiq quyu
və anbarlar mövcuddur.
Qalanın və hasarın texniki vəziyyəti
qənaətbəxşdir.
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“TUBA ŞAH” MƏSCIDI –
1482-1483-CÜ ILLƏR (ÖLKƏ
ƏHƏMIYYƏTLI ABIDƏ). İNV. №95
Məscid Dördbucaqlı və Dairəvi Qalalar arasında yerləşməklə, onları
bir-biri ilə vizual şəkildə birləşdirir.
Məscid təxminən 0,45 ha abad
həyətə malikdir.
1950-ci illərdə abadlıq işləri zamanı
məscidə aid qəzalı vəziyyətdə olan
mədrəsə sökülüb, yeri abadlaşdırılıb.
Məscid Abşeron dini abidələr qrupuna
daxil olmaqla, ənənəvi klassik-milli üslubda inşa edilmişdir. Minarəsizdir. Texniki vəziyyəti qənaətbəxşdir. Hazırda o
öz funksiyası üzrə fəaliyyət göstərir.
Abidədə vaxtaşırı cari təmir və bərpa işləri aparılıb. Hazırda da müəyyən təmir-bərpa işlərinin yerinə yetirilməsinə ehtiyac duyulur.
Qeyd olunduğu kimi, məscid düzbucaqlı və dairəvi qalaların arasında
yerləşdiyindən, onun bu qalaların
mühafizəçiləri və yaxınlıqda yaşayan
əhalinin ibadət etməsi üçün tikildiyi
güman olunur. Buna hər üç abidənin
tikilmə tarixlərinin demək olar ki, üstüstə düşməsi də sübutdur.

“Tuba şah” məscidi – 1482-1483-cü illər

NƏTICƏ:
Düzbucaqlı, dairəvi qalaların, həmçinin Tuba şah məscidinin bir dövrdə
tikildiyini və yaxınlıqda (bir ərazidə)
yerləşdiyini nəzərə alaraq, onların
ətrafının abadlaşdırılması və birindən digərinə piyada cığırlarının
çəkilməsi ilə nümunəvi və səmərəli
bir turizm kompleksi (marşrut xətti)
yaradılmasına az xərclə nail olmaq
mümkündür. Əgər abidələrin danışmaq imkanları olsaydı, onlar özləri
də bunu bizlərdən xahiş edərdi.

2 SAYLI VƏRƏM XƏSTƏLIKLƏRI
SANATORIYASI VƏ HACI
ZEYNALABDIN TAĞIYEVIN EV MUZEYI
1893-1895-ci illərdə memar Yuzef
Qoslavski tərəfindən inşa olunan
bağ evi xeyriyyəçinin xüsusi önəm
verdiyi mülklərindən biri olub. Bu
mülk onun vəsaiti ilə inşa olunmuş
vərəm xəstəlikləri dispanseri ilə yanaşı yerləşirdi (inv. №2579). Bu binalar qəsəbənin Zakaldayev küçəsindəki 15 saylı ünvanda yerləşir.

2 saylı vərəm xəstəlikləri sanatoriyası və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev muzeyi
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Dispanser 2013-cü ildə fəaliyyətini
dayandırıb.
2019-cu ildə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və Fondun vəsaiti
ilə H.Z.Tağıyevin evi tam təmir-bərpa
olunmuş və bu binada xeyriyyəçinin
ev muzeyi yaradılmışdır.
Abadlıq işləri zamanı vərəm dispanseri sökülüb götürülmüş, onun ərazisi də
muzeyin həyətyanı sahəsinə qatılmışdır.

XANBABA HAMAMI
(inv. №2608)
Üzərindəki lövhədə onun XX əsrə aid
olduğu göstərilmişdir. Əslində isə o ən
azı XV-XVI əsrlərdə, ənənəvi Abşeron
hamamları silsiləsinə aid, göstərilən
vaxtda tikilmiş hamamların eynidir.
Onun interyerinin və fasadlarının
materiallarının aşınması, plan quruluşu da bunu söyləməyə əsas verir.
1968-1970-ci illərdə Respublika Mədəniyyət Nazirliyinin Elmi-Bərpa Layihə
bürosunun mütəxəssisləri tərəfindən
ölçü cizgiləri və bərpa layihəsi hazırlanmış, 1970-1972-ci illərdə abidədə
müəyyən istehsalat işləri aparılmışdır.
Hamam 1990-cı ilə qədər öz funksiyası üzrə fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda abidə şəxsi həyətyanı sahədə
yerləşir ki, bu fakt da yolverilməzdir.
Fikrimizcə, Xanbaba hamamı Abşeronun qiymətli tarixi-memarlıq
abidəsi kimi dəyərləndirilməli, o yerli
əhəmiyyətli abidələr siyahısından
çıxarılaraq, ölkə əhəmiyyətli abidələr siyahısına daxil edilməlidir.
Abidənin tam bərpası mümkündür və
orada muzey-hamam yaradılması
maraqlı və məqsədəuyuğun olardı.
Şeyx Kazım hamamı, XIX əsr
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Xanbaba hamamı

ŞEYX KAZIM HAMAMI, XIX ƏSR,
inv. №2607
Şeyx Kazım hamamı da quruluşuna və
tikinti texnikasına görə Abşeron hamam tikililəri üçün səciyyəvidir. Onun
da əsas otaqları – soyunub-geyinmə
və çimmə zalları sferik daş konstruksiya ilə örtülmüş, ara və kiçik otaqların dam örtükləri isə çatmatağlı və
ya yelkənvari formada əl ilə yonma
əhəng daşı ilə yığılıb. Sferik örtüklər
damda günbəzlər əmələ gətirdiyi

halda, digər örtüklər dam səviyyəsi ilə
bir müstəvidə həll edilib. Hamam çox
maraqlı abidədir. Çoxdandır fəaliyyəti
dayandırılmışdır. Bərpası mümkündür.
Təəssüflər olsun ki, bu abidə də hazırda şəxsi həyətyanı sahədə yerləşir.

TÜRBƏLƏR. İnv. №№2609, 2610, 2611
Türbələr yerli əhəmiyyətli abidə
kimi dövlət qeydiyyatında olmaqla,
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Türbələr

 ədim qəbiristanlıqda ayrı-ayrı məq
kanda yerləşib.
Onlardan biri XVII əsrə aid olan (inv.
№2609) dağılmış və izi itmiş, XV əsrə
aid olan digər iki türbə isə yarıdağınıq vəziyyətdədir. Tikilmə tarixlərinə
görə onlar çox dəyərli sayılır və nə
qədər gec deyil, bərpa edilməlidir.
Abidələrin kiçik qabarit ölçülərini və
sadə memarlıq həllini nəzərə alaraq,
onların yerli iş adamları və xeyriyyəçilər
tərəfindən bərpa olunması məsləhətdir.
Bərpa layihəsinin hazırlanmasını və
istehsalat işlərinin gedişinə nəzarəti
Memarlar İttifaqının üzvləri öz öhdələrinə götürə bilər.

Bina, Mərdəkanın hörmətli ağsaqqallarından sayılan, arxeologiya sahəsində
tanınmış arxeoloq Qardaşxan Aslanovun nəslinə məxsusdur. Bina yaşayışa
tam yararlıdır və hazırda da əzəli funksiyasını yerinə yetirir.
Mərdəkan qəsəbəsində həmçinin 1920-ci ildən əvvəlki neft milyonçularının müsadirə edilmiş imarətləri və bağ evləri də hazırda sanatoriya, xəstəxana və istirahət evləri kimi (“Abşeron” mədə-bağırsaq xəstəlikləri sanatoriyası, “Qaranquş”
uroloji sanatoriyası, 12 №-li sanatoriya, 13№-li xəstəxana və s.) fəaliyyət göstərir.
Vizual müşahidə zamanı bu abidələrin yararlı vəziyyətdə olduqları aşkar edildi.
Hərçənd ki, onlar yeni funksiyalarına uyğun olaraq artırılmalara və rekonstruksiyalara məruz qalmış, ərazilərində müasir tələbata görə əlavə tikintilər aparılmışdır.
Adı çəkilən sağlamlıq ocaqlarının hamısı o vaxtdan qalmış və hasara salınmış
meşə-park sahələrinə malikdir.
Əzizbəyov küçəsi, 59. Yaşayış evi, XIX əsr

ƏZIZBƏYOV KÜÇƏSI, 59. YAŞAYIŞ
EVI, XIX ƏSR. İnv. №2602
Bina XIV əsrdə, Abşeron yaşayış evlərinə xas, sadə milli memarlıq üslubunda tikilmiş xalq memarlığı nümunələrindən sayıla bilər.
Bina ikimərtəbəlidir. Küçəyə baxan
baş fasad əhəng daşından əl ilə
hazırlanmış karniz və digər dekorlarla bəzədilmişdir.
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ŞÜVƏLAN ABİDƏLƏRİ
SƏDRƏDDİN BADİ-KUBİ MƏSCİDİ, XVIII ƏSR. İnv. №2614
Məscid el arasında Şeyx Sədrəddin adı ilə tanınır.
2006–2009-cu illərdə məscid iş adamları tərəfindən rekonstruksiya olunaraq yenidən qurulub. Belə ki, fasadlar
və günbəz sex şəraitində doğranmış təmiz gülbax daşı
ilə üzlənib.
İnteryerdə yerləşən dörd ədəd sütun və mehrab çərçivə
və dekorlarla bəzədilmişdir.
Rekonstruksiya zamanı minarə də yenidən qurulub,
hündürlüyü artırılaraq gülbax tipli lay daşla üzlənib.
Məscid hazırda öz funksiyası üzrə fəaliyyət göstərir.
Əlavə olaraq ayrıca ehsan zalı, mətbəx bloku, məişət,
təsərrüfat və xidməti otaqlar tikilib.

Sədrəddin Badi-Kubi məscidi, XVIII əsr
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İMARƏT. XIX ƏSR,
inv. №2612
İmarətin yerləşdiyi sahə deyilənlərə
görə qəsəbənin mərkəzində yay evi
kimi tanınan malikanə sayılır.
Bu tikili də Bakı neft milyonçularından birinin mülkü (bağ evi) olmaqla
Sovet dönəmində müsadirə edilərək
sağlamlıq-reabilitasiya mərkəzi və
xəstəxanaya çevrilib.
Ərazisinin təxminən 10-12 hektar
olmasına baxmayaraq, imarət özü
çox kiçikdir. İndiki Polis Akademiyası
ilə divarla həmsərhəddir.
Dəqiq olmayan məlumatlara görə
tikili və bağın sahəsi özəlləşdirilib və
30 ildən artıqdır ki, istifadəsizdir.
Həyət daş sütunlar və metal məhəccərlərli hasarla əhatələnib. Giriş darvazasının sağ və solu hündürlüyü 1012 metr dairəvi bürclərlə tərtib olunub.
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İmarət. XIX əsr
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ŞAĞAN ABİDƏLƏRİ
Şağan Xəzər rayonunun qədim kəndlərindən biridir. Bu kənd də müxtəlif təyinatlı və maraqlı abidələrlə zəngindir. Kənddə eyni zamanda dini, müdafiə,
mülki və arxeoloji abidələr mövcuddur.
Şağan kəndinin vizit kartı sayıla bilən dəyərli abidələrdən biri XIV əsrə aid ölkə
əhəmiyyətli (inv. №94) 3/2 hissəsi dağılmış vəziyyətdə olan dairəvi müdafiə
qalasıdır.
Bu qalanın ətrafında müdafiə qalalarına xas, ətraf mühitlə birbaşa təmasda
olan ənənəvi qalaətrafı daş hasar olmuş, lakin o sonrakı dövrlərdə dağılmış,
izləri itmişdir. Qazıntı işləri nəticəsində onun bünövrəsinin və digər elementlərinin tapılması mümkündür. Qalanın söküntü hissəsindən, onun iki yarusdan ibarət olması aydın görünür. Güman edilir ki, onun da birinci yarusunun
döşəməsində və hasarın həyətində müvafiq sursat və ərzaq quyuları olmuş,
lakin dağıntı zamanı onlar dolmuşdur.
Qalanın divarlarının qalınlığı 1,95 metr olmaqla, şərq tərəfdən girişə malikdir.

2016-cı ildə qalanın tam dağılmasının
qarşısının alınması məqsədilə müəyyən gücləndirmə və konservasiya işləri aparılmış, lakin bu işlər müvəqqəti
və az səmərəli olduğundan, ölkə əhəmiyyətli qiymətli bir abidəmizin də uçmaq təhlükəsi qalmaqdadır.
Fikrimizcə, yaxın vaxt ərzində abidə
ətrafında qazıntı işlərinə başlanmalı, hasarın qalıqları və sursat-ərzaq
quyuları tapılıb təmizlənməli, abidənin özü tam bərpa edilməlidir. Bərpa
layihəsinin hazırlanması üçün abidənin özündə kifayət qədər dəlil və
məlumat mövcuddur.

İMAM MÜSEYI-KAZIM MƏSCIDI
(INV. №2601)
Məscid yerli əhəmiyyətli abidə kimi
dövlət tərəfindən qorunur.
Üzərinə vurulmuş lövhədə onun inşaat
tarixi göstərilməyib, lakin tikinti texnikası və plan quruluşuna görə o, XV-XVII əsrlərə aid olduğu güman edilir.
Məscid keçən əsrin ortalarına qədər
öz funksiyası üzrə fəaliyyət göstərmiş, lakin ciddi qəzalı vəziyyəti ilə
əlaqədar dağılmışdır.
1970-ci ildə “Azərbaycanfilm” tərəfindən bu məscidin qalıqları arasında
“Yeddi oğul istərəm” filminin müəyyən
kadrlarının çəkilməsini yaşlı nəslin nümayəndələri indi də xatırlayır.
1990-1994-cü illərdə məscid, ölçü
cizgilərinə və bərpa layihəsinə, həmçinin sökülməmiş əvvəlki divar qalıqlarına əsasən, abidə dövlət tərəfindən tam bərpa olunmuşdur.
İnteryerdə dörd sütun yerləşir. Giriş tə
rəfdə olan arxa hissədəki sütunlarla üzüzə dayanan divarın yelkənvari örtüklə birləşdirilməsi nəticəsində qadınlar
üçün ikinci yarus yaranmış və o, taxta
şəbəkə ilə əsas ibadət zalından ayrılır.
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metrdir. Bir sözlə, əvvəlki abidədən
heç bir iz qalmamışdır.

ATABABA HAMAMI
Bu abidə də Abşeron hamam tipli tikililərə aid olaraq, onun tarixi
XVI-XVII əsrlərə aid olduğu bildirilir.
Hamam guşə daşı ilə inşa olunub,
onun 3/2 hissəsi yerin altında yerləşir. Giriş hissəsinin və soyunub-geyinmə otaqlarının guşə daşı ilə sferik
formada, digər aralıq və yardımçı
otaqların üstü isə yelkən formalı örtüklə tamamlanıb.

Museyi-Kazım məscidi

Abidənin bir hissəsi dağılıb, qalan
hissələri də dağılmaq ərəfəsindədir.
Hamamın yalnız bir fasadı sərbəstdir, qalan fasadlara müxtəlif təyinatlı
tikililər birləşdirilib. O demək olar ki,
bütövlükdə şəxsi həyətdə yerləşir.

TÜRBƏ, 1658-1659-CU ILLƏR. İNV.
№2599
El arasında bu tikili Qubala (yəni
günbəzli) kimi adlanır.
Türbənin xaricdən qabarit ölçüləri
3x3x2,5 (H) metr olmaqla, kiçik günbəzə malikdir.

Pirqulu türbəsi, 1320-ci il

PIRQULU TÜRBƏSI, 1320-CI IL. İNV. №2601
El arasında bu ziyarətgah “Qərib pir” kimi tanınır. Ziyarətgah əvvəllər kiçik ölçüdə olub.Sonradan ziyarətə gələn zəvvarların sayının artımı ilə əlaqədar narahatlıqlar nəzərə alınaraq o, 2011-2013-cü illərdə sökülərək böyük ölçüdə yenidən tikilib. Belə ki, dəfn olunan müqəddəslərin qəbirüstü sənduqələri yerdən
1,2 metr qaldırılaraq yeni tikilinin döşəmə səviyyəsinə çatdırılıb, yəni yeni tikili
stilobat üzərində qurulub və bu səviyyəyə pilləkənlərlə qalxılır.
İnteryerin ümumi hündürlüyü günbəzlə birlikdə 11 metrə yaxındır. Zal örtüyü günbəz birbaşa divarlardan başladığı üçün aşırımsızdır. Zalın sahəsi 120 kv.

Türbə təbii bünövrədə – yəni qaya
üzərində tikilib. Onun divarları əl ilə
kobud şəkildə yonulmuş iri və qalın
əhəng daşı ilə sadə formada tikilib.
Yalnız giriş qapısının ətrafı zərif xətlərlə haşiyələnib.
Türbəyə giriş qapısı sonralar daşla
hörüldüyü üçün daxil olmaq mümkünsüzdür. Lakin orada, el arasında
böyük hörmətə malik din xadiminin
dəfn olunması söylənilir.
Divar və günbəzlərdə tökülmüş daş
yerlərinə və tərpənən daşlara təsadüf edilir.
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Türbə, 1658-1659-cu illər

Türbənin iki fasadı şəxsi həyətyanı sahədə yerləşir.
Yaşayış evlərinin türbənin yaxınlığında tikilməsi, bu ərazinin əvvəllər köhnə qəbiristanlıq olmasına dəlalət edir.
Qabarit ölçülərinin kiçik olmasına baxmayaraq, hündürdə yerləşdiyinə görə çox əzəmətli görünür.

Qabarit ölçüləri 4x4x4 (H) metrdir. Tikili dörd sütun üstündə quraşdırılmaqla, onlar bir-biri ilə yarımdairəvi
tağlarla birləşir. Sütun və tağlar təmiz gülbax daşı ilə
üzlənib, kənarları incə karniz və dekorlarla haşiyələnib.

Türbənin kiçik həcmli olması və bərpanın çox xərc aparmayacağını nəzərə alaraq, onun yerli büdcə hesabına (və ya yerli xeyriyyəçinin vəsaiti ilə) bərpa olunması
məqsədəuyğundur.

Türbənin üstü guşə daşı ilə üzlənmiş yarımkürə günbəzlə
tamamlanıb. Onun iç və bayır tərəfinin haşiyə daşlarının
ara məsafələri, əl ilə səliqəli yonulmuş guşə daşı ilə hörülüb.
Türbə yaxşı vəziyyətdədir. Onun içərisində və yaxınlığında
qiymətli və maraqlı bir neçə qəbirüstü sənduqə yerləşir.

QƏDIM QƏBIRISTANLIQDA TÜRBƏ

Onun yerli əhəmiyyətli abidə kimi dövlət qeydiyyatına
alınması məsləhət bilinir. 

Türbə dövlət qeydiyyatında olmadığı üçün onun inventar nömrəsi yoxdur.
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Türbə XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinə xas olan milli
memarlıq üslubunda tikilib.

Davamı növbəti sayımızda.
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Türbə, 1658-1659-cu illər
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