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Qarabağ -  irsimizin əbədi yaddaşı. —  Bakı, 2008.

Erməni işğalçıları tərəfindən zəpt olunmuş Azarbaycan torpaqlarında milli 
medəni irsim izin coxsaylı və dəyərli abidəiəri erməni terroru təhlükəsi ilə 
üz-üzədlr. Işğal olunmuş ərazilərdə Azerbaycan xalqının çoxəsrlik tarixinin 
bütün mərhələlərini özündə əks etdirən dünya əhəmiyyətli 13 (onlardan 
6-sı memarlıq, 7-si arxeolojı), ölkə əhəmiyyətli 292 (119 memarlıq, 173 
arxeolojı), yerli əhəmiyyətli 330 (270 memarlıq, 22 arxeolojı, 23 bağ-park 
V0 xatirə abideleri, 15 dekorativ xalq seneti örnəkləri) və başqa tarix  ve 
mədəniyyət abidələri qaimışdır.
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Numerous and valuable monuments of our national cultural heritage located 
in Azerbaijan lands occupied by Armenian invaders are face to  face w ith unlim ited 
Armenian discrim ination. Illustrating all stages of Azerbaijan people’s centuries- 
old history, historical and cultural monuments have stayed across the occupied 
land, from  those 13 (6 buildings and 7 archeological sites) o f the world,
292 (119 buildings and 173 archeological sites) of domestic, and 330 
(270 buildings, 22 archeological sites, 23 gardens, parks and memorials, 
and 15 art-and-craft items) o f local significance.
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Azərbaycan unikal mədəniyyət məskəni oimaqia yanaşı bəşəriyyətə yüksək yaradıcı- 
lıq inciləri bəxş etmiş siviiizasiyaiar qaynağıdır. Torpaqlarımızın hər bir qarışı şanlı tarixi 
yaddaşımızdan bəhrələnərək əzəmətli müasirliyin aurasına qərq olmuşdur.

Mədəniyyət abidələri kiçik, yaxud da böyük olmur. Sonrakı nəsillər üçün onların 
hamısı önəmlidir. Azərbaycan ərazisində ulu əcdadlarımız tərəfindən əsrlər boyu yara- 
dılan tarixi-mədəni abidələrin hamısı bizim milli yaddaşımızın tərkib hissəsidir. Qarabağ 
abidələri də eynilə bizim ayrılmaz mədəni yaddaşımızdır. Əslində onlar Azərbaycan 
xalqının mədəni irsinin ən əzəmətli bir qoludur.

Bu kitab yaddaşımızı oyatmağa, Qarabağ mədəni irsinin bizim üçün misilsiz 
əhəmiyyətə malik olduğunu yenidən, daha dərindən dərk etməyə, mədəni irsimizin inki- 
şaf piliələrini yada salmağa xidmət edir. Qədim saxsının hər bir qırıntısının yoxa çıxması 
böyük itki olduğu halda, tariximizin nəhəng qatı olan Qarabağ mədəni irsinin unudulma- 
sı bizdən əvvəl yaşayıb yaradanlara qarşı xəyanət olardı.

Mədəniyyət abidələri o vaxta qədər mövcuddurlar ki, onları yadda saxlayanlar 
vardır. Qarabağ torpağının hər bir daşı, hər birtarixi mərhələsi, onun hər bir səhifəsi 
xatirəmizdə əbədi həkk olunmuşdur. Bu kitabın hər bir sətri, hər bir səhifəsi bizim yan- 
ğımız, qan yaddaşımız, ümid və inamımızdan doğmuşdur.

Ümidvaram ki, bu kitab xalqımızın çoxəsrlik tarixinin ən ağır mərhələlərində onu 
məhv olmaqdan xilas etmiş bədii və mədəni irsimizin zəngin xəzinəsinə həsr olunmuş 
silsilə nəşrlərin ilki olacaqdır.

Əbülfəs Qarayev
Azerbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Naziri

Azerbaijan is a country of unique culture, confluence of civilizations gave mankind 
the invaluable evidences of the highest creative spirit. Every inch of our land keeps me- 
mories of its heroic past and surrounded by an atmosphere of the constructive present.

There are no small or large cultural monuments -  all of them are equally important 
for descendants’ memory. All historical and cultural monuments, created by our great 
ancestors in the territory of Azerbaijan over the centuries, are an essential part of our 
national memory. Being undoubtedly our integral cultural memory, monuments of 
Garabakh are the most monumental branch of the great cultural heritage bequeathed by 
the Azerbaijan people’s creative genius.

This book is impelled to awake our memories, to re-comprehend deeper the unique 
significance of the Garabakh cultural heritage for us, to remind of the development 
stages that our cultural heritage has passed through. Missing even a tiny piece of an 
ancient bowl is irreplaceable. To disregard the entire cultural layer of our history —  Ga- 
rabakh’s monuments —  is a treachery against many of those who lived and created 
before us.

Cultural monuments can survive while people rememberthem. We keep in our 
minds every stone, every page and every fragment of Garabakh’s history. Our memory, 
pain in our hearts, our hope and faith appeal to readers from pages of this book.

This book, I am sure, will be the first one in the series of publications, treasuries of 
knowledge and memory of our art and cultural heritage enabled our people to with- 
stand and to preserve national identity even during the severest periods of its centuri- 
es-old history.

Aboulfas Garayev
Minister of Culture and Tourism of the Repubiic ofAzerbaijan



Giriş
Obyektiv tarixi faktlar təsdiqləyir ki, Azərbaycan və Türkiyə əhalisi 

müxtəlif dövrlərdə erməniiərin soyqırımı və deportasiya siyasətinə 

məruz qalıb. Qara dənizdən Xəzər dənizinədək yerləşən “ Böyük 

Ermənistan” iddiasında olan erməni m illətçiləri Azərbaycan 

xalqmın başına müsibətlər gətirm iş, faciələr törətm işlər. Təəssüf 

ki, “xristian faktoru” ətrafında spekulyasiya edərək, tarixi saxta- 

laşdırmaq yolunu tutm uş erməni m illətçiləri dünya ictimaiyyətinin 

bir qism ini yalanlarına inandırmağa nail olmuşlar. 20 faiz torpağı 

işğal altında qalan, bir milyondan artıq vətəndaşı qaçqın və 

köçkün vəziyyətində yaşayan Azərbaycan tərəfi olduğu halda, şo- 

vin ist əqidəli erməni qüw ələri lobbi və diasporlarının “fəaliyyəti” 

sayəsində beynəlxalq aləmdə Azərbaycan haqqında işğalçı dövlət 

im ici yaratmağa çalışırlar.

Qarabağın, Aranın və ümumiyyətlə Qafqaz Albaniyasının ərazisi 

bütün tarix boyu ermənipərəst qüwələrin iddia obyekti olub. Hələ 

sovet dövründə erməni alimlərinin “tədqiqatları” Qafqaz Alba- 

niyasının və hətta Türkiyənin Şərqi Anadolu və iranın Urmiyyə 

gölünün ətraf ərazilərini məhz “ Ermənistan” torpaqiarı kimi qələmə 

verirdi. Bu zaman genetik əcdadlarımız olan albanlar xristian dininə 

mənsub olduqdarına görə erməni miliətinə aid edilir, albanların 

əsriərlə yaşadıqları ərazilər “tarixi erməni torpaqları” elan olunurdu.

Təsadüfi deyild ir ki, məhz Rusiya İmperiyası Cənubi Qafqazı 

təsir dairəsinə salandan sonra özünə düşmən saydığı türksoylu 

m illətləri kütləvi şəkildə sıxışdırmağa başladı. Tarixi sənədlər 

təsdiqləyir ki, Qədim Azərbaycan xanlıqları ərazisində Ön 

Asiya regionunun müxtəlif ölkəiərindən köçürülmüş erməniləri 

məskunlaşdırmaqla məhz Rusiya İmperiyası XIX əsrdə gələcək 

Ermənistanın özülünü qoymuşdur. Bundan başqa, İran və Osmanlı 

imperiyası ərazilərindən minlərlə erməni ailəsi Dağlıq Qarabağa 

köçürüldü. İrandan və Osmaniı İmperiyasından ermənilərin Qara- 

bağa köcürülməsi və bununla da bölgədə demoqrafik vəziyyətin 

süni yolla dəyişdirilməsi bu sahədə görülən genişmiqyaslı 

“ tədbirlərin” bir hissəsi idi. Rusiya—İran (1806-1813,1826-1828) 

və Rusiya—Osmanlı (1828-1829) müharibələrindən sonra ərazinin 

etnik tərkibi tamamilə dəyişdirildi. Təkcə 1828-1830-cu illər 

ərzində İrandan Azərbaycana, o cümlədən, irəvan və Qarabağ

xanlıqlarına 40 mindən çox, Osmanlı İmperiyasından isə 84. 600 

erməni köçürülüb məskunlaşdırıldı.

Sovet hakimiyyəti illərində rus müstəmiəkəçilərinə arxalanan 

erməniiər mənimsəmə prosesini başa çatdırdılar —  yaradılmış 

Ermənistan Respublikasını təkm illətli respublikaya çevirmək üçün 

onun ərazisində geniş miqsaylı etnik və mədəniyyət genosidi 

proqramı gerçəkləşdirirdi. 1920-ci ildən başlayaraq yüz minlərlə 

yerli azərbaycanlı əhali Ermənistan Respublikası ərazisindən de- 

portasiya olundu, oradakı türk-m üsəlm an abidələri —  məscidlər, 

türbələr, qəbristanlıqlar və s. dağıdılıb məhv edildi.

Tarixən azərbaycanlıların şəhəri olmuş İrəvanda biri-birindən 

uca və möhtəşəm 8 məscid fəaliyyət göstərirdi (“ Kavkazskiy 

kalendar” -ın 1894-cü il tarixli nəşri): Göy məscid, Novruzəli 

məscidi, Gümüklü məscidi, Hüseynəli məscidi, Qala məscidi, Hacı 

bəyin məscidi, Şəhər məscidi, Zal xan məscidi. İrəvan şəhərinin 

müsəlman siması, azərbaycanlıların ucaltdığı abidələr sistem- 

li şəkildə azərbaycan xalqının mədəniyyətinə aparıldığı terror 

nəticəsində amansız şəkildə məhv edildi.

SSRİ-nin tərkibində olduğu illərdə Ermənistan Respublikası 

Moskvanın himayəsi altında Azərbaycan torpaqları hesabına öz 

ərazisini tədricən genişləndirdi. SSRİ-nin dağılması dövründə 

(1988-1992) ermənilər Azərbaycanın böyük bir vilayətini —  Dağ- 

lıq Qarabağı Ermənistan Respublikası ərazisinə qatmaq üçün 

Azərbaycana qarşı elan olunmamış müharibəyə başladılar.

1988-ci ildən etibarən ermənilər Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 

Ermənistanla həmsərhəd rayonlarında əhalini kütləvi qırğına, tarix və 

mədəniyyət abidələrini böyük dağıntılara məruz qoydular. 1992-ci 

ilin ağırXocalı soyqırımı hadisəsində erməni hərbi birləşmələri dün- 

ya tarixində “Xocalı mədəniyyəti” adı ilə tanınan tunc və dəmir dövrü 

abidələrini, kurqanları və qəbristanlıqları da viran etdilər. Həmin il 

işğalçı qoşunlar Azərbaycanın orta əsr şəhərsalma sənətinin incisi 

olan Şuşanı dağıdıcı raket və artilleriya zərbələrindən sonra işğal 

etdi. Bu gün Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizi —  Dağlıq 

Qarabağ və 7 ətraf rayon Ermənistanın işğalı altındadır.

Işğal olunmuş Şuşa, Füzuli, Laçın, Ağdam və başqa şəhərlərdə 

məscidlər yandırılmış, ya da müasir silahlarla ciddi dağıntılara
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Introduction
The world is aware of numerous actions committed by Arme- 

nian terrorists against Azerbaijan and Turkish people, innocent 

individuals and diplomats. However, they also carry ou tthe  policy 

of cultural terrorism, which is not less dangerous fo rthe  humanity 

than the physical one. Pretending to be “ Great Armenia” , extended 

from  the Black Sea to the Caspian Sea, Armenian nationalists have 

brought misfortune to the Azerbaijan people and created tragedy. 

Unfortunately, Armenian nationalists, speculating on “the Christian 

factor” and falsifying the history facts, convinced a part of the 

world society of these outrageous falsehoods. In spite of the fact 

that 20% of the Azerbaijan territory is currently under occupation 

and more than 1 m illion of our compatriots have the status of refu- 

gees and internally displaced persons, the staunch chauvinistic 

Armenian forces, enlisted the support of the lobby and Diaspora, 

are trying to represent Azerbaijan as the state invader.

Throughoutthe whole history, pro-Armenian forces pretended 

to the territory of Garabakh, Aran and Caucasian Albania in general. 

As far back as the Soviet period, the Armenian scientists have been 

claiming in their “ researches” that Caucasian Albania and even 

Turkish Eastern Anadolu and surroundings of Iranian Urmiyya Lake 

are the “Armenian” lands. Because of their belonging in Christiani- 

ty, at that time our genetic ancestors —  Albanians were considered 

to relate to the Armenian nation, and territories they inhabited over 

the ages were declared to be “the historically Armenian lands” .

Not by chance, that the Russian Empire, after the Southern 

Caucasus had fallen into their sphere of influence, started the 

massive oppressions against Turkic people they considered to be 

the Empire’s enemies. The historical documents affirm  that in the 

19th century, the Russian Empire started the future Armenia in 

the way of settling Armenians moved from  different countries of 

Asia M inor in ancient Azerbaijan’s khanates. Besides, thousands 

of Armenian fam ilies were moved from  the territories of Iran 

and Osman Empire to Nagorny Garabakh. Move of Armenians 

from  Iran and Osman Empire to Garabakh entailed the artificial 

changes of the demographic situation in the region was one of 

the steps of large-scale “ operations” conducted in the area. After

the Russian-lranian wars (1806-1813 ,1826-1828) and Russian- 

Turkish war (1828-1829), the ethnic com position of the popula- 

tion inhabited th is territory had been completely changed. Only in 

1828—1830s, more than 40 thousands of the Iranian Armenians 

and 84600 Armenians from  the Osman Empire had been resettled 

to Azerbaijan including the Irevan and Garabakh khanates.

During the Soviet Regime, Armenian politicians, backed by 

Moscow, completed this process: a large-scale program of ethni- 

cal and cultural discrim ination had been implemented to trans- 

form the created Armenia into a mono-national state.

Starting from  1920s, hundreds thousand of the local Azeri 

were deported from  the Republic of Armenia; Turkic and Muslim 

relics (mosques, tombs, cemeteries etc.) therein were destroyed 

and eliminated.

Eight mosques, exceeding each other in beauty and brilliance, 

functioned in Irevan, the historically Azerbaijan city (“The Cauca- 

sian calendar” , 1894). Among them are Goy Mosque, Novruzali 

Mosque, Gumuklu Mosque, Huseynali Mosque, Gala Mosque, Haji 

bey’s Mosque, Sheher Mosque, Zal khan Mosque. The system- 

atic terror directed against the Azerbaijan people’s culture has 

resulted in demolishing the Moslem appearance of Irevan city and 

destroying the monuments erected by Azerbaijanians.

As being the USSR’s part, the Republic of Armenia, enjoying 

Moscow’s protection, slowly expanded its territory.

After the inevitable collapse of the USSR, Armenia started an 

undeclared war fo r Azerbaijan’s big region, Nagorny Garabakh.

Since 1988, modern-armed Armenian troops together w ith 

international terrorists largely destroyed Azerbaijani civilians and 

historic and cultural relics in Nagorny Garabakh and Armenia- 

neighboring districts.

During 1992’s genocide in the City of Hojali, Armenian m ilitary 

units also damaged copper- and iron-aged monuments, barrows 

and cemeteries known as “ the Hojali Culture” . In the same year’s 

May, invader troops occupied the City of Shusha, a rare example 

of Azerbaijan’s medieval urban planning, after destructive missile 

and artillery fire.

9



Giriş Qarabağ —  irsimizin əbədi yaddaşı

məruz qalmışdır. Yüzləriə müsəlman türbeləri və qəbristanlıqlar 

yerlə yeksan edilm işlər. Işğal altında olan ərazilərdə 808 klub, 4,6 

m ilyon kitab fondu olan 927 kitabxana, 22 muzey və onların filia l- 

ları, 85 uşaq musiqi məktəbi və onların filialları, 4 teatr, 100 min 

qiymətli eksponatı olan 4 şəkil qalereyası, 2 konsert müəssisəsi, 

1892 mədəniyyət və incəsənət binası talan edilib dağıdılmışdır.

Zəbt olunmuş torpaqlarda Azerbaycanın mədəni irsinin cox- 

saylı ve dəyərli abidələri ermeni terroru təhlükəsi ilə üz-üzədir. 

Işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan xalqının çoxesrlik tarixinin 

bütün mərhələrini özündə əks etdirən dünya əhəmiyyətli 13 (on- 

lardan 6-sı memarlıq, 7-si arxeolojı), ölkə əhəmiyyətli 292 (119 

memarlıq, 173 arxeolojı), yerli əhəmiyyətli 330 (270 memarlıq,

22 arxeolojı, 23 bağ-park və xatirə abidələri, 15 dekorativ xalq 

sənəti örnəkləri) və başqa tarix və medəniyyət abidələri qalmış- 

dır. Dünya əhəmiyyətli arxeolojı abidələrdən paleolit dövrünün 

məşhur Azıx və Tağlar mağaraları, eradan əvvəl XIX—VII əsrlərə 

aid olan Xocalı kompleksi, Xantəpə, Kültəpə ve Şomutəpə 

kurqanlarının hazırkı durumu bəlli deyild ir və onların taleyinə heç 

kim biganə qala bilməz. Araz çayı üzərindən salınmış iki Xudaferin 

körpüsü dünya əhəmiyyətli abidələr olmaqla, həm də parçalan- 

mış Azərbaycan xalqının sim voludur və onun erməni əsarətində 

olması bütün azərbaycanlılar üçün ikiqat ağırdır.

Tək Şuşa şəhərində Gövhər ağa məscidi kimi unikal abidə ilə 

yanaşı, Azərbaycanın görkəmli sənət adamlarının —  dahi bəstəkar 

Üzeyir Hacıbəyovun, mindən çox əsəri olan rəssam M ir Möhsün 

Nəvvabın, böyüktarzən Qurban Pirimovun, Azərbaycan klassik 

vokai sənətinin banisi Bülbülün ev-muzeylərini də ermənilər 

talan etmiş və raket-artilleriya atəşi ilə ciddi zedələmişlər. Bu 

muzeylərdə böyük sənət xadimlərinə məxsus olan tarixi və 

mədəni əsərlər, rəngkarlıq və heykəltəraşlıq nümunələri, nadir 

Azərbaycan xalçaları və xatirə əşyaları digər muzeylərin dəyərli 

eksponatları kim i Ermənistana daşınmış və erməniləşdirilərək öz 

muzeylərinə və fərdi kolleksionerlərə satılmışdır.

Ermənilər həmişə olduğu kim i indi də işğal etdikləri ərazilərdə 

Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı tecavüzü bir neçe yöndə aparır- 

lar. Onlar uzun m üddətdir ki, Azərbaycanın memarlıq abidələrini,

xüsusilə xristian abidələrini menimsəməklə açıq mədəniyyət 

oğurluğu həyata keçirirlər. Ermənilər Qafqaz ərazisində özlərini 

xristian mədəniyyətinin tək varisi hesab edir. Bu səbəbdən 

Azərbaycan ərazisindəki xristian-türk mədəniyyətini, Qafqaz 

Albaniyası kilsələrini də öz abidələri kim i araşdırıb dünyaya 

təqdim edirlər. Ermənilərin mədəni təcavüzü xristian gürcülərdən 

də yan keçmir. Hələ XIX əsrdə rus alim i V. Veliçkonun yazdığına 

görə “ ermənilər tarixi-arxeolojı baxımdan gürcüləri vicdan- 

sız şəkildə talan edirdilər: “Abidələrdəki gürcü yazılarını qazıb 

silir, qədim pravoslav kilsələrini tu tur və gürcü kilsələrini talan 

edirlər” . Ermənilər bu gün eyni vicdansızlıqla Azərbaycanın qədim 

kilsələrini mənimsəməkdədirlər. Onlar bu abidələrdə albanlara 

xas olan memarlıq detal və yazıları qazıb, onlara erməni element 

və yazıları əlavə edirlər. Bu əməliyyatlar üçün Ermənistanda 

işğal olunmuş ərazilərə xüsusi ekspedisiyalar və “ mütəxəssislər” 

göndərilir, Azərbaycan torpaqlarındakı qədim xristian-türk 

abidələri erm əniləşdirilirlər. “ Erməniləşdirə” bilmədikləri abidələri 

isə dağıdıb izlərini itirirlər.

On səkkiz ild ir ki, Azərbaycanın torpaqları işğalçıların tapda- 

ğı altındadır. 15 ilə yaxındır ki, hərbi əməliyyatlar dayandırılıb. 

Ermenistan və Azərbaycan arasında ateşkəs rəjimi mövcuddur, 

lakin işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan —  mədəni irsi kütləvi 

şəkildə ermənilər tərəfdən məhv olunur və ya təhrif edilərək 

mənimsənilir.

Hemişə humanitar məqsədlərə xidm ət edən, tarixi şəhərləri və 

abidələri təbiətin və zamanın stixiyasından qorumaq üçün böyük 

işlər görən beynəlxalq qurum lar bu gün işğal edilm iş Azərbaycan 

ərazilərində olan zəngin mədəni irsim izi erməni terrorundan 

qorumalıdır.

10

Introduction Garabakh —  the eternal memory of Azerbaijan heritage

Today, the Republic of Azerbaijan’s one-fifth —  Nagorny 

Garabakh and 7 regions neighboring it —  is under Armenian 

occupation.

Mosques were burnt either seriously damaged with modern 

weapons in the occupied Shusha, Fizuli, Gubadli cities and others. 

Muslim tombs and cemeteries have been victims of such wildness.

808 clubs, 927 libraries with 4.6 m illion books, 22 museums 

and their branches, 85 children’s musical schools and their 

branches, 4 theatres, 4 picture galleries w ith 100 000 valuable ex- 

hibits, 2 concert venues, and 1 892 culture-and-art premises have 

been ravaged and destroyed throughout the districts occupied.

Numerous and valuable monuments of Azerbaijani cultural 

heritage located in the occupied zone are face to face with unlim - 

ited Armenian discrim ination. Illustrating all stages of Azerbaijani 

people’s centuries-old history, historical and cultural monuments 

have stayed across the occupied land, from  those 13 (6 buildings 

and 7 archeological sites) o fth e  world, 292 (119 buildings and 

173 archeological sites) of domestic, and 330 (270 buildings,

22 archeological sites, 23 gardens, parks and memorials, and 

15 art-and-craft items) of local significance.Among the world-s ig- 

nificant archeological sites are the famous Paleolithic Azikh cave,

19—7th centuries BC dated Hojali Complex, and the Khan-Tepe 

(“ Kahn’s Hill” ), Kul-Tepe and Shomu-Tepe barrows are mostly 

recognized by experts. Two Khudaferin bridges across the Araks 

River are valuable monuments and, at the same time, symbolize 

the historical Azerbaijan’s two parts; therefore, the ir stay under 

Armənian occupation is twice-hard fo r all Azerbaijani people.

Along with such highly-valuable monuments as the Govhar 

Aga Mosque, home-museums of the genius composer Uzeyir 

Hajibeyov, the 19th century’s artist M ir Mohsun Navvab (the 

display including more than 1 000 items), the great tar player 

Gurban Pirimov and the founder of Azerbaijan’s classical vocal- 

ism Bulbul were robbed and damaged by a rocket artillery 

bombardment in the City of Shusha. Opuses, paintings, statutes, 

rare Azerbaijan rugs and souvenirs belonging to great artists from  

therein as well as valuables from  other museums were taken to

Armenia and, after being armenianized, were sold to the ir muse- 

ums and private collections.

As always, Armenian policy against Azerbaijan cultural herit- 

age across the occupied territories is implemented in a number of 

directions. For long time, they have been trying to misappropriate 

Azerbaijan’s architectural monumənts, particularly Christian ones. 

Armenia is considering itself the only heir of Christian culture in 

the Caucasus. Therefore, a number of Armenian experts and insti- 

tutions internationally present Christian-Turkic culture and, in par- 

ticular, Caucasian Albanian churches as Armenian ones. Christian 

Georgians are exposed to this cultural infringement as well. As far 

back as the 19th century, the Russian scientist V.Velichko wrote 

that “Armenians dishonestly rob Georgians in terms of history 

and archeology: they erased Georgian w ritings on monuments, 

seized Orthodox churches and ravage Georgian temples” . With 

the same dishonesty, Azerbaijan’s ancient churches are being 

misappropriated. Specific Aibanian architectural details and 

writings of these monuments are replaced fo r Armenian ones. To 

implement these operations, special expeditions and “ experts” 

are sent to the occupied land from  Armenia, and Azerbaijan’s 

ancient Christian-Turkic monuments are armenianized. Those 

monuments which can not be armenianized are destroyed. Those 

are m ostly Muslim ones.

It is 18 years since the native Azerbaijan lands have been 

occupied by Armenians. During almost 15 years, m ilitary opera- 

tions have been suspended. Today, there is the ceasefire regime 

between Armenia and Azerbaijan but the cultural heritage of 

Azerbaijan in the occupied territories continues to be destroyed 

by Armenians or misappropriated after juggling with the facts.

International institutions, which always pursue humanitarian 

goals and do a lot to protect historical cities and monuments 

from  the temporal and natural destruction, must support secur- 

ing the rich cultural hferitage of Azerbaijan’s occupied land from 

terrorism . Otherwise, the valuabfe monuments, on iy few  of which 

have been considered in this book, w ill not survive.
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Shusha Region
209 cultural monuments 
Territory — 29 km2 
Occupied on May 8, 1992

M ə d ə n iy y ə t a b id ə lə rin in  sa y ı | Ə razisi İşğ a l o lu n u b

209 29 km2 08.05.1992



Azərbaycan respublikasının inzibati rayonlarından biri olan 
Susa rayonu 1930-cu ildə təskil edilmisdir. Sahəsi 29 km 2-dir.
Səthi dağlıq olub Qarabağ silsiləsinə daxildir. Ən yüksək zirvəsi 
Böyük Kirs dağıdır — 2725 metr. M ineral su bulağları (Turşsu, 
Şirlan) və m üxtə lif  növ tik in ti materialları olan Şuşa rayonunun 
ən iri yaşayış m əntəqə ləri Malıbəyli və Daşaltı kəndləridir.
Rayon mərkəzi Susa səhəridir. Susa səhəri yaxınlığındakı/ 5 3 3 3 3 3 / —J

Daş dövrünə aid mağara bu ərazidə yaşayışın qəd im liy inə  
və arasıkəsilməzliyinə şahidlik edir. Arxeoloji araşdırmalar zamanı 
bu mağaradan m üxtə lif  tarixi m ərhə lə lərə  — paleolit, mezolit, 
eneolit, Tunc və Dəmir dövrlərinə, eləcə də orta əsrlərə aid əm ək  
alətləri və saxsı qablar tapılmışdır. Şuşa rayonu ərazisindəki ən 
dəyərli abidə Şuşanın döv lə t tarix-m em arlıq  statusu daşıyan 
qəd im  hissəsidir.

One of the Republic of Azerbaijans adm in istra tive  units, 
Shusha Region was established in 1930. The reg ions area is 
29 km 2. Highland one, the surface enters the Garabakh Range 
The top is Boyuk Kirs M ounta in  (2 725 meters).
The largest se tt lem ents  of Shusha Region, an area of spring 
waters (Turshsu, Shirlan) and natural construction resources, 
are Malibeyi and Dashalti villages. The capital is Shusha City.
A Stone-Age cave near Shusha City proves the area having 
been continuously inhabited since the ancient times. Labour 
tools and ceramic dishes dated from  such d iffe rent historical 
periods as the Paleolithic, Mesolithic, Eneolithic, and Bronze 
and Iron as w e ll as M idd le  Ages have been found during 
archeological explorations in the cave.
Bearing the status of a State Historical and Architectural 
Reserve, Shusha Citys ancient part is the regions m ost 
valuable site.



Şuşa Qarabağ —  irsim izin ebədi yaddaşı

Şuşa Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu

'işarssi İİ0 qeyd olunan tarixi 

şəxsiyyətlər haqqında qısa məlumat

XVIII əsrdə Azərbaycan şəhərsalma sənətinin ən mühüm özəlliyi ölkənin siyasi-ictimai duru- 

mu ilə bağlı xanlıq mərkəzlərinin formalaşmasıdır. Parçalanmış ölkədə müəyyən siyasi və iqtisadi 

müstəqillik əldə etmiş xanlar ilk öncə möhkəm müdafıə sistemi, dayanıqlı iqtisadiyyatı və gözəl şəhər 

mühiti olan paytaxt yaratmağa çalışırdılar. Bu mərkəzlərin böyük çoxluğu qədim şəhərlər olsa da, 

mövcud tarixi və təbii amillərlə bağlı yeni şəhərlər də əmələ gəlir. Yeni yaranmış xanlıq mərkəzləri 

içərisində Qarabağ xanlığının paytaxtı Şuşa şəhəri salındığı yerin qeyri-adi təbiəti və üstün strateji 

göstəriciləri ilə seçilir.

Qarabağ xanlığının yaradıcısı Pənahəli xan* Sarıcalı Cavanşir 1747-ci ildə müstəqillik əldə 

etdikdən sonra özü üçün etibarlı iqamətgah düzəltməyə girişdi. Əvvəlcə tikdirdiyi Bayat və Şahbulağı 

qəsrləri dövrün müdafıə tələblərinə tam cavab vermədiyindən Pənah xan yeni şəhər-qala tikdirmək 

qərarına gəlir və bu məqsədlə Dövlət Şurasını toplayır. Şura üzvləri xana belə məsləhət görür: “ ...B iz 

gərək dağların içində, möhkəm və keçilməz yerdə elə bir əbədi və sarsılmaz qala tikək ki, onu güclü 

düşmən belə, mühasirə edə bilməsin. Qalanın b irtə rəfi dağlarda olan ellərin üzünə açıq olmalı və 

mahallarla rabitəmiz, əlaqəmiz kəsilməməlidir” . Bütün bu tələblərin gerçəkləşməsinə imkan verən və 

keçilməz təbiət qalası olan Şuşa yaylası yeni iqamətgah yeri seçildi.

Şuşa qalasının salınıma tarixi hələlik tam dəqiqləşdirilməyib. Qarabağ tarixçiləri bu şəhər 

qalanın Bayat (1748) və Şahbulağı (1752) qesrlərindən sonra inşa edildiyini vurğulasalar da, 

onların göstərdiyi inşa tarixi (Hicri 1170, miladi 1756-57) başqa tarixi məlumatlarla uzlaşmadığın- 

dan qəbul edilm ir. Şuşa qalasının inşa tarixini aydınlaşdırmaq baxımından araşdırıcı E. Avalovun 

XIX əsrin rus mənbələrindən aşkar etdiyi melumat çox dəyərlidir. Həmin məlumatda b ild irilir ki, 

Şuşa məscidlərinin birinin divarına quraşdırılmış kitabədə Pənah xanın 1167-ci il Hicridə Şuşa 

şəhərinin əsasını qoyduğu yazılıb. Şuşanın Cümə məscidinin divarında olmuş bu daş kitabə son- 

rakı yenidənqurma işleri zamanı aradan götürülmüşdür. Həmin itm iş kitabəyə görə Şuşa qalasının 

əsası 1753-cü ildə qoyulmuşdur.

Şuşa yaylasının dəniz səviyyəsindən ən hündüryeri 1600, ən alçaq yeri 1300 metrə yaxındır. Bu 

yüksək dağlıq yaylanın çevrəsi Daşaltı və Xəlfəli çaylarının yataqlarına enən dərin uçurumlarla əhatə 

edilib. Yaylanın yalnız təbii müdafiə imkanları zəif olan şimal-şərq hissəsində qala divarları tikilməsinə 

ehtiyac vardı. Beləliklə dövrün strateji tələblərinə uyğun çox uğurlu yer seçilməsi nəticəsində az

üçün səh. 374-376 baxın məsrəflə möhkəm müdafiəsi olan geniş ərazili şəhər (350 hektar) yaratmaq mümkün oldu. Salındığı
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Shusha State Historical & Architectural Reserve

*fo r the brief information on historical 

persons marked with asterisk, please 

see pages 374-376

The main feature of Azerbaijan’s urban development in the 18th century was forming khanate 

capitals determined by the country’s socio-political regime. Having obtained relative political and 

economic independence in the dismembered country, khans first of all tried to build capitals with 

strong defense, stable economy and beautiful urban environment. Though most of the capitals were 

old, there were new cities, their emergence due to historical and natural factors.

Among newly emerging khanate capitals, Shusha City, the Garabakh Khanate’s capital, is distin- 

guished fo rthe  unusual nature and strategic advantage of its position.

The founder of the Garabakh Khanate, Panahali Khan* Sarijali Javanshir took up building a reliable 

residence for himself after gaining independence in 1747. Previously constructed Bayat and Shahbu- 

lag Castles not fully meeting the tim e’s defense standards, Panahali Khan first of all summoned the 

State Board to decide for constructing a new Castle. The Board members advised: “ Let us build such 

everlasting ad unassailable Castle in a strong and impassable highland area that no enemy could be- 

siege it. One of the Castle’s sides should be open to the highlanders, and our communications with the 

neighborhoods shouldn’t be broken” . Allowing all these requirements come true, a natural stronghold, 

the Shusha summer pasture was chosen the new residence place.

The history of Shusha Castle’s foundation has not been completely clarified yet. Garabakh histo- 

rians stress the city-castle being constructed after Bayat (1748) and Shahbulag (1752), yet the date 

they indicate (1170 Hijra/1756-57 AD) is not accepted due to discrepancies from  outer historical 

sources. To clarify the issue, information found out in the 19th century’s Russian sources by E. Avalov 

is very valuable. It is stated that Shusha’s foundation by Panahali Khan in 1167 Hijra (1753 AD) was 

mentioned in an inscription placed on one of the Juma Mosque’s walls. This stone inscription had 

been taken off during the following reconstruction. According to this lost inscription, Shusha Castle 

was founded in 1753.

The Shusha plateau is 1 600 meters the highest and approx 1 300 meters the lowest above the 

sea level. This area is covered by deep brooks flowing into the Dashalti and Halfali Rivers’ beds. 

Constructing Castle walls was only required in the l\lorth-East of the plateau, the natural defense re- 

sources weak. So, it came possible to develop a large city (350 hectares) with strong defense meet- 

ing the age’s strategic demands at low cost as a result of very successful choosing the location. In 

the cityr-castle’s early years, it was called after the founder, Panahaliabad (“ Panahali City” ). However, 

| İş ts r  te a re e i
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ilk  iilərdə şəhər-qalanın qurucusunun  adı ilə Pənahabad adlandırılm ışdır. Ancaq qısa b ir m üddətdən 
sonra onu yerləşd iy i ərazinin təb ii fo rm asına  uyğun Şuşa qalası adı ilə əvəzləm işlər.

Azərbaycanın o çağdakı xanlıq m ərkəzləri içə ris ində  Şuşa “ şəhər qa la ” anlayışına cavab verən ən 

sanballı şəhər idi. “ Ə lçatm az qaya üzərində ucalan” (Q. Keppel) Şuşa bütün quru luşu  ilə qəd im  M id i- 
yanın eradan əvvəl IX əsrin d ivar rəsm lərindən bəlli olan şəhər qalalarına bənzəyird i. T ik ild iy i vaxtdan 

b ir sıra güclü  hücum  və m ühasirə lərə  dözm üş Şuşa Qarabağın baş qalası id i və elə bu funksiyasına  
görə də bu şəhər xalq arasında həm işə “ Qala” adı ilə tanınıb.

Şuşa qalasın ın  Azərbaycanın yeni sa lınm ış o rta  əsr şəhərsa lm a ənənəsinə  uyğun dörd  qapı- 
sı o lub . Baş qala qapısı ş im a ld a  o lub  Gəncədən gələn yo la  açıldığ ından Gəncə qapısı adlanırdı. 

irəvan qapısı isə Şuşa qalasını Azərbaycanın qərb bö lgə lə ri ilə b ir lə şd ir ird i. 0  b iri ik i qala qapısı 

Şuşa ətrafı dağ kənd lə ri ilə ə laqə lə r üçün yararlı o lub . Şuşanın içqalası Gəncə qapısı yaxın lığ ındakı 

iri təpədə id i. Tarixç i M ir M ehdi Xəzanin in  yazdığına görə Pənah xanın t ik d ird iy i içqala “ d iva r və 
b ü rc lə ri o lan k iç ik  qalaya bənzər sa ray” (qəsr) id i və xan öz iqam ətgah ın ın  yanındakı təpədə böyük 

oğ lu  ib ra h im  xan üçün də “ gözəl sa ray” t ik d irm iş d i.  Rus m ü h ən d is lə rin in  çə kd ik lə ri p lan lardan 

gö ründüyü  k im i təpən in  re lye finə  uyğun m ürəkkəb  fo rm a lı planı o lan içqa lada saray b inaları, 

d ivanxana və başqa b ina la rdan ibarət kom p leks  vardı. Şuşanın b ir çox ab idə lə ri k im i bu saray 

ko m p leks i də rus işğa lından sonra  sökü lüb  m əhv e d ilm işd ir. Saray ko m p leks i dairəvi b ü rc lə ri olan 
qala d ivarla rı ilə hasarlan ıbm ış.

Ş əhər qalanın üstün s tra te ji ye rlə rində  d ö rdbucaq  p lanlı, iç həyətli q əs rlə r t ik ilm iş d i.  Bu q əsrlə r 

hər şeydən öncə içə ris ind ə  m udafiə  alayı yerləşən qala t ik ili lə r i id i. Həm də şəhər qalasının 
kənarla rında , hündür ye rlə rdə  t ik ilm iş  bu qəsrlə r şəhər çevrəs in i tam  nəzarət a ltında  saxlam aq 

və qalaya o lan hücum la rın  xa ra k te r və is tiq a m ə tin i m üə yyən lə şd irib  m ü d a fiə n i təşk il e tm ək 

m əsə lə lə rində  hə lled ic i rol oynayırd ı. O nlardan in d iyə  ya lnız ik is i —  Pənah xan qəsri və Qara 

B öyük X an ım * qəsri qalıb. G iriş  qapısı üs tündək i k itabəyə görə  Qara B öyük xanım  qəsri 1768 -c i 
ildə t ik ilm iş d ir .

Yerin d inam ik  landşaftı, qala d ivarları və bürc lərin  düzü lüşünü m üəyyən etm əkdə hə lled ic i rol 
oynam ışdır. Qala divarı sə rt dağlıq relyefə uyğun tik ild iy in d ən  onun planı sınıq xə ttli m ürəkkəb fo rm a  

a lm ışdır. Bürclərin  əsas divardan irəli çıxarılm ası d ivar d ib in in  m üdafiəs in i xeyli güc lənd irm işd ir.

Qala divarı və bürc lərin  s ilue ti səviyyə fərq inə  görə çox en iş-yoxuşludur. Qala divarları, bürclər, qəsr 

qü llə lə ri Şuşa yaylasının m eşəli və yalçın qayalı landşaftı ilə b irləş ib  çox əzəm ətli görünüş yaradırdı 

və Şuşa qalası ta rixç i Əhm ədbəy Cavanşirin dey im incə  “ ...ta c lı başını q ü ru rlayü ksə ldə n  əfsanəvi 

nəhəngi xa tırlad ırd ı” . Şuşa qalası onu görən lərdə güclü  alınnm azlıq təəssüratı yara tm aq la  təkcə 

səyyahları deyil, XVIII—XIX yü z illik lə rin  hərb m ütəxəss is lə rin i də heyrə tlənd irm işd ir.
Şuşa m öhkəm  şəhər qala o lm aq la  yanaşı, həm  də XVIII—XIX əsrlə rdə  Azərbaycanın m ühüm
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it was renamed as “ Shusha Castle” sh o rtly  after, due to  the natural shape o f the location.

A m ong Azerbaijan’s khanate capita ls o f the age, Shusha was the best to  f it  a “ c ity -cas tle ” . “ Rising 

over an unreachable ro ck ” (G. Keppel), Shusha’s entire com pos ition  resem bles c ity-castles depicted 
in ancient M idian wall d raw ings (9th century BC). Having stood a num ber o f s trong  attacks and sieges 

since its construction , Shusha was Garabakh’s main Castle known as tha t fro m  the capital letter 

am ong people.
A cco rd in g  to  A zerba ijan ’s m ed ieva l tra d itio n  o f u rban deve lopm ent, Shusha had fo u r gates. The 

m ain gate was in the  N orth  to  s ta r t the  road to  Ganja C ity, so it was nam ed the  Ganja Gate. The 
Irevan Gate jo ined  Shusha w ith  A zerba ijan ’s w estern  reg ions. The o th e r tw o  gates f i t  to  su p p o rt 

co n ta c ts  w ith  su rro un d in g  h igh land  v illages. S husha ’s in terna l castle  w as located  on a h igh h ill 

near the  Ganja Gate. As w r itte n  by a h is to rian  M ir M ehd i K h a z a n i, the  in te rna l castle, b u ilt by 

Panahali Khan, w as “ a palace s im ila r to  a sm a ll castle , w ith  the  su rro u n d in g  w a ll and to w e rs ” ; 

Panahali a lso had “ a beau tifu l pa lace” (castle ) b u ilt on a h ill next to  his res idence  fo r  his e ldest 

son, Ib rah im . As seen fro m  d ra w in g s  by Russian eng ineers, the  in terna l castle , its  plan o f a co m - 

p lica ted  fo rm  re levant to  the  h il l ’s re lie f, was a co m p ou nd  in c lud ing  palace bu ild ing s , divankhane 

(c o u rt)  and o th e r p rem ises. A s m any o th e r s ites o f Shusha, the  palace co m p le x  w as destroyed 

a fte r the  Russian o ccupa tion . T h ick  w a lls  w ith  to w e rs  su rrounded  the  palace com p lex.

Rectangular castles w ith  in ternal yards were bu ilt in top  stra teg ic areas o f the city. Those castles, 

firs t o f all, conta ined s tructu res fo r defending units.
Having been bu ilt on top , those  castles also were crucia l to  to ta lly  con tro l Shusha’s surround ings, 

iden tify  specific ities and d irections of a ttacking the c ity  and, as a result, organize defense. Only tw o  

o f those , Panahali Khan Castle and Gara Boyuk kh a n u m 's *  Castle, have surv ived. A ccording  to  an 

inscrip tion  on the fro n t door, Gara Boyuk kh an u m 's  Castle was bu ilt in 1768.

The dynam ic landscape of the area had played a decisive role in determ in ing  the position o f the 

Castle walls and tow ers. The Castle walls being constructed to  m atch the severe h ighland relief, its 

plan became tha t of a polyline shape. The tow ers are p rom inen t against the wall, w h ich  s ignificantly  

strengthened defense. Due to  level a lteration, the silhouette  of the Castle w a lls  and tow ers is very much 

that o f rise-and-decline. The w a lls  and tow ers integrated w ith  the wood and steep-rocky landscape of 

the Shusha plateau and so created a majestic view; as it was to ld  by a h istorian, Ahm adbey Javanshir, 

Shusha Castle “ .. .resem bled a legendary g iant p roud ly raising his crowned head.”

It was not on ly  travelers, but also the 18—19th centu ries ’ m ilita ry  specia lis ts w hom  Shusha Castle 

astonished and seemed unassailable to.
A lo n g  w ith  be ing  a s tro n g  c ity -c a s tle , S husha  w a s  one o f A z e rb a ija n ’s im p o rta n t p o litica l, 

e c o n o m ic  and c u ltu ra l ce n te rs  in the  1 8 th -1 9 th  ce n tu ry .
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s iy a s i- iq tis a d i və m ədən iyyə t m ərkəz lə rindən  b iri o lub . Şuşa qalasının ilk  9 yaşayış m əhəlləsi 
ind ik i şəhərin  n isbətən sak it re lye fli aşağı h issəs ində  tik ild iy in d ə n  Aşağı m ə h ə llə lə r adlanır. 

ib ra h im  xanın h ak im iyyə ti illə r in d ə  (1 7 5 9 -1 8 0 6 ) şəhər ə raz is in in  şərq h issəs ində  8 Yuxarı m əhəllə  
fo rm a laş ır.

Şəhərin daha sə rt relyefli qərb hissəsində əsasən rus işğalından (1805) sonra isə 12 məhəllə 

salınır. Aşağı m əhəllə lər Qurdlar, Seyidli, Culfalar, Quyuluq, Dərdlər qurdu, Hacı Yusifli, Dörd Çinar və 
Çöl qala (Cuhudlar), Yuxarı m əhəllə lər isə M ərd in li, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca M ircanlı, Dəm irçi, 

Hamam qabağı və Təzə məhəllə adları daşıyır. Dağlıq qərb hissəsinin M ehrulu, Qazançili, Əklisu, 

Ç illəbord, Dərə və s. b ir-b irindən  dar, əyri küçələr ayırır. Gözəl təb iə t və ağ daşdan tik ilm iş  qala 

divarları fonunda  terras lar şəklində ye rləşm iş m əhəllə lər ifadəii görünüşlər əm ələ gətirir. Öz inkişafının 

sonrakı m ərhələlərində əsaslı yen idənqurm a və tik in ti iş ləri aparılm adığından Şuşa tarixən fo rm a laş- 

mış m em arlıq -p lan laşm a quruluşunu saxlam ışdır.
Başqa o rta  əsr Azərbaycan şəhərləri k im i Şuşanın m əhəllə lə ri də qapalı quru luşu  olan həyətli 

evlərdən —  m ülk lərdən —  ibarət idi.

Şuşa e v lə rin in  çoxu ik im ə rtə b ə li o lub  but daşla rdan t ik ilm iş d ir .  ir i eyvan la rın  v itra jlı pəncərə ləri 

(şəbəkə) və in te ryerlə rdə  ço xrə ng li d iva r bəzəkləri o lan ənənəvi Şuşa evləri Azərbaycanın başqa 

b ö lg ə lə rin in  ev lərindən fə rq lə n m ird i. Bu evlərin  b ir neçə dəyərli ö rn ək lə ri qa lm ışd ır. Hacı Q ulu la - 

r ın * m a likanəs i, N atəvanın* evi, U ğurlu  b əy in * evi, Əsəd b əy in * evi, M e h m an d a rov la rın * evi və 
s. yaşayış evləri a rasında xan və bəylə rin  saray tip li ev ləri daha zəngin  bəd ii-m e m arlıq  həlli ilə 

s e ç ilird i. Ancaq tə ə ssü flə r o lsun  ki, bu b ina lann ə ksəriyyə ti dövrüm üzə  ça tm ayıb .

Şuşa m əh ə llə lə rin in  hər b irin d ə  onu fo rm a laşd ıran  yaşayış ev lə rindən  başqa lokal ic tim a i-d in i 

m ərkəz va rd ır. Bu m ərkəz m əhəllə  m eydanı ə tra fında  qrup laşan  b ina la r —  m əsc id , m ədrəsə, ha- 

m am , dükan və bulaqdan ib a rə td ir. Şuşanın düzbucaq p lan lı m əhəllə  m ə sc id lə rin in  (C ulfa lar, Çu- 

xur, Hacı Y us ifli və s.) bayır g ö rü n ü ş iə ri yaşayış ev lə rinə  bənzəsə də, in te rye rlə r i tam  d in i m em arlıq  

tə ləb lə rin ə  uyğun tə r tib  e d ilm işd ir. ibadət sa lonunun  üçne fli bölgüsü  o lan m əhəllə  m əsc id lə ri (Çöl 

qala, Təzə, Saatlı, M am ayı) daha kam il p lan -m əkan  q u ru lu ş la rı ilə se ç ilir . M əhəllə  m ə sc id lə rin in  
çoxunda  azançı (m üəzzin ) üçün dam da k iç ik  kö şk lə r quraşd ırıld ığ ı halda Saatlı m ə sc id in in  kərp ic  

naxışlı bəzəyi o lan m inarəs i var.
Şuşa m ə sc id lə ri içə ris ind ə  ən m o num en ta lı XIX əsrin  böyük m em arı Kərbə layi Səfi xan Qara- 

b a ğ in in * 1 88 3 -cü  ildə tik d iy i Yuxarı G övhər ağa m ə sc id id ir. ib rah im  xanın 1 76 8 -c i ildə tik d ird iy i 

m əsc id in  ye rində  qızı G övhər ağan ın * yen idən t ik d ird iy i bu abidə Şuşanın B öyük Cümə m ə sc id id ir. 

M əsc id in  ibadət sa lonu üçne fli o lub  p landa kvadrata  yaxın  fo rm a lıd ır (190  x 185 m ). Ş im al 

tə rə fdən  ona a rtırılan  üçtağ lı eyvan (14 ,5  x 5 ,0  m ) C üm ə m ə sc id in in  p lanına düzbucaqlı fo rm a

Shusha Garabakh —  the eternal mem ory of Azerbaijan heritage

Built in an area of a relatively sm oo th  relief (today the c ity ’ lower part), Shusha Castle’s nine earliest 
neighborhoods are called Lower Neighborhoods. During Ibrahim  Khan’s reign (1 7 59 -1 80 6 ), the Eight 

Upper Neighborhoods developed in the c ity ’s eastern part.

M ostly  a fte rth e  Russian occupation (1805), 12 ne ighborhoods were founded in the western part, 

its relief especia lly severe.
The Low er are called Gurdlar, Seyidli, Ju lfa lar, Guyulug, Derdler Gurdu, Haji Y usifli, Dord Chinar 

and Gol Gala (Juhud la r), w h ile  the Upper bear the nam es M erd in li, Saatli, Kocharli, M am ayi, Hoja 

M irjan li, D am irchi, Hamam Gabaghi and Taza. N arrow  and curved streets separate ne ighborhoods of 

the W estern, h igh land, part, M ehru lu , Gazanchili, A klisu , Chillebord, Dara and o thers. Terraced, the 

ne ighborhoods seem expressive backed by the Castle w a lls , made of w h ite  stone, and beautifu l na- 

ture. Shusha had not experienced fundam enta l reconstruc tion  and construc tion  on the fu rth e r stages 

o f its deve lopm ent; there fore, its h is to r ica lly  fo rm ed  a rch itectu re  and p lann ing have survived.

S im ila rly  to  o ther medieval c ities of Azerbaijan, Shusha’s neighborhoods consisted o f private 

houses w ith  patios. M ost bu ild ings o f Shusha were tw o -flo o r and quarry-stone. W ith  stained-glass 

w indow s (shebeke) o f the ir big verandas and m u ltico lo red  decorations, Shusha's trad itiona l houses 

did not d iffe r from  those o f o the r Azerbaijan regions. Several valuable specim ens o f those  houses 

have survived. Such houses as Khans’ and Beys’ Palace were especia lly d is tingu ished fo r  the splendid 
a rtis try  o f the ir arch itectura l concep t even in com parison to  the Haji Gulu’s Estate, houses of IMatavan, 

Ughurlu Bey, Asad Bey, the M ehm andarovs ’ and others. However, m ost o f them  have not survived.

Besides houses, each Shusha neighborhood  was fo rm ed  by a local so c io -re lig io us  center. Such 

centers consisted  o f bu ild ings around a ne ighborhood square, a m osque, m adrasa, bath, shop and 
spring. Though the ex te rio r of S husha ’s rectangula r-p lan  ne ighborhood m osques (Ju lfa lar, Chukhur, 

Haji Yusifli e tc.) is s im ila r to  houses, the in te rio r com p le te ly  m et standards of re lig ious  arch itecture. 

Neighborhood m osques (Chol Gala, Taza, Saatli, and M am ayi) w ith  a th re e -n ave  p rayer hall are 
notable fo r  the specia l perfection  o f th e ir plan and location. W h ile  m ost of ne ighborhood  m osques 

have sm all booths fo r  m uezzins on th e ir roofs, the Saatii M osque has a b rick  m ina re t w ith  patterned 

decora tion . The Yukhari Govhar Aga M osque, bu ilt by the 19th cen tu ry ’s great a rch itect, Kerbalayi 

Sefi Khan G arabakhi*, in 1883, is th e  m ost m onum enta l am ong Shusha ’s. Th is site, b u ilt in place 

o f Ibrah im  Khan’s m osque (1768) by his daughter, Govhar A ga*, is Shusha’s Boyuk Jum a M osque 

(Great Cathedral). The prayer hall o f the m osque is three-nave, a lm ost a square (1 9 0 -1 8 5  m eters). 

From the northe rn  part, a th ree -beam  veranda makes the Jum a M osque a rectangle  (26 .5  x 21.5 

m eters).

In the veranda corners, there are tw o  m inarets and sta irs to  the balconies (w o m e n ’s prem ise) of
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(26 ,5  x 21,5  m ) ve rir. Eyvanın künc lə rində  ik i m ina re  və ibadət sa lonunun  yanlanndakı ba lkon la - 

ra —  qadın bö lüm ünə  p illə kə n lə r ye rlə şd ir ilib .
M əsc id in  ibadət salonu 6 daş sü tun la  neflərə bö lünüb. Yan bö lüm lə r s ivri tağbənd lə  ö rtü ldüyü  

halda ortadakı iki kvadrat planlı h issə günbəzlə ö rtü lüd ür. Salonun in teryeri ik iqa t pəncərələrlə işıq- 

lanır. M əscid in  baş fasadının kom pozisiyasın ı yanlardan iki m inarə ucalan dərin  eyvan fo rm a laşd ırır. 

M əscid  binası bütün lüklə  daşdan t ik ild iy i halda onun m inarə lə ri kərp icdən yığılm ışd ır. M inarə lə rin  

s ilin d rik  gövdə ləri ü füqi kəm ərlərlə  bö lünm üş və hər bölüm  fə rq li kərp ic hörgüsü  naxışları ilə 
üz lənm işd ir. M em ar Kərbəlayi Səfi xan Qarabağinin bütün iri d in i b ina larında tə tb iq  e td iyi bu fənd 

Qarabağ bölgəsin in  XIX əsr m əsc id lə rin in  m em arlıq  obrazında əhəm yyətli ro l oynam ışdır. Cümə 

m əscid i Şuşanın baş meydanı olan Meydanın dom inantıd ır.
Şuşa şəhərin in  baş m eydanından 150 m e tr ş im a l-şərqdə  Aşağı G övhər ağa m əscid i ə trafında 

fo rm a laşm ış  m em arlıq  kom p leks i yerləşir. Kom pleksə m əscid , m ədrəsə, dükan la r və yaşayış evləri 
dax ild ir. M em ar Kərbəlayi Səfi xanın 1 8 6 8 -1 870 -c i illərdə tikd iy i Aşağı G övhər ağa m əscid i üm um i 

p lan-m əkan quru luşuna görə A ğdam  və Şuşa Cümə m əscid lə rinə  bənzəyir. Ancaq Aşağı Gövhər 

ağa m əscid indəki iki m inarə ön fasadda deyil, arxa fasadın künclə rində  ye rlə şd irilib . Şuşanın dem ək 

o lar bütün m əhəllə m əscid lə ri m em ar Kərbəlayi Səfi xan Qarabağinin iştirakı ilə tik ild iy in d ən  onların 

ham ısında üm um i m em arlıq  üslubu h iss o lunur.
Şuşa şəhəri XVIII—XIX əsrlərdə beynəlxaıq tica rə tdə  çox aktiv  iş tirak  edib.
Onun Şərq və Qərb ö ıkə lə ri ilə apardığı t ic a rə t əm ə liyya tla rı şəhər q u ru lu şu nd a  in k işa f e tm iş  

t ic a rə t m ərkəz in in  ya ranm asına  səbəb o lur. Bütun şəhərin  p lan laşm a özəyi o lan M eydan Şuşanın 
baş tic a rə t ko m p leks in in  də özəy id ir. M eydandan Şuşanın üç t ica rə t küçəsi şaxə lən ir —  ş im a la  

Rasta bazar, şərqə Aşağı bazar, cənuba Şeytan bazar. Yanlarında düka n la r sıra lanan bu tica rə t 

küçə lə rində  həm  də Şuşanın əsas d in i b ina ları, karvansara la rı və t ica rə t m eydan la rı ye rlə ş ird i.

Qədim yaşayış m əskəni yerində  Qarabağ xanı Pənahəli xanın 250 il öncə saldırdığı Şuşa 

Azərbaycanın son o rta  əsr şəhərsa lm a m ədən iyyə tin in  nad ir abidəsi, Qarabağ m em arlığ ının  canlı en- 
s ik loped iyasıd ır. Şuşa şəhəri 19 88 -c i ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlə t Tarix-m em arlıq  qoruğu 

elan ed ilm işd ir.

Shusha Garabakh —  the eternal memory of Azerbaijan heritage

the prayer hall. The hall is d ivided into naves by 6 stone co lum ns. W hile  the side sections are under 

pointed coverage, the tw o  square parts are dom ed. The in te rio r is lighted th rou g h  double w indow s. 
The tw o  m inarets beside the facade make up a deəp veranda. The entire bu ild ing  fro m  stone, the 

m inare ts are o f bricks. The cy lind ric  bodies o f the  m inare ts have horizontal belts, and each section is 

laid on by d iffe ren t b rick  patterns. This technique, applied by the arch itect Kerbalayi Sefi Khan Gara- 

bakhi fo r  all big re lig ious s truc tu res  he built, played an im po rtan t role in the a rch itectu ra l im age o f the 
19th cen tu ry ’s Garabakh m osques. The Jum a is dom inan t on the Square, Shusha ’s m ain one.

150 m eters North-East fro m  the Square, a form ed arch itectu ra l com plex is situated around the 

Aghdam  Govhar Aga M osque inc lud ing  a madrasa, shops and houses. Th is m osque, bu ilt by Kerbalayi 

Sefi Khan in 186 8 -18 7 0 , looks lik e th e  jum a  m osques o f Aghdam  and Shusha in te rm s o f general 

p lan-and-loca tion  specifics. However, the tw o  m inarets o f the Ashaghi Govhar Aga are placed not in 

the fro n t facade, but in the co rners of the rear one. A ll Shusha ne ighborhood m osques, one could say, 
being bu ilt w ith  Kerbalayi Sefi Khan’s partic ipation, a com m on  arch itectura l m ethod is fe lt in them .

Shusha active ly partic ipated in the 18th -19th  centu ries ’ in ternationa l trade. C om m ercia l operations 
it had w ith  Eastern and W estern countries determ ined the emergence of a developed com m ercia l 
center in the c ity ’s com position .

The entire c ity ’s core, the Square is tha t o f the main trade com plex as well. Shusha’s three com - 

m ercia l streets s tart fro m  it: Rasta Bazar to  the North, Ashaghi Bazar to  the East, and Sheytan Bazar to 
the South.

S husha ’s m ain re lig io us  bu ild ing s , caravansera is and trade  squares w ere  located in those 

s treets , shops beside. Founded by the  Garabakh Khan Panahali 250 years ago in p lace o f an 

anc ien t se ttlem en t, Shusha is a ra r ity  o f A zerba ijan m ed ieva l urban deve lopm en t, a live e ncyc lope- 

d ia o f Garabakh a rch itec tu re . In 1988, Shusha C ity w as g iven the  s ta tus  o f the  State H is to rica l and 
A rch ite c tu ra l Reserve o f the  R epub lic  o f Azerba ijan.
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Şuşa qalası. Gancə qapısı. 1750 -1757-ci illər.

Shusha Castle. Ganja Gate. 1750-1757
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Qala divarları.
Castle walls
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Gəncə qapısı. Fraqment.
Fragment of the Ganja Gate
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Şuşa. Qala Divarları. 1750-1757-ci illər.
Shusha. Castle walls. 1750-1757

Pənahəli xanın qəsri. XVIII əsr.
PanahallKhan's Castle. 18th century
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Qara Böyük xanımın qasri. 
XVIII əsrin II yarısı.
Gara Beyuk khanum’s Castle. 
Second halfof 18th century
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Ibrahim Xəlil xanın* qasri (Qaya divarları). XVIII əsr.
Ibrahim Khalil Khan's* Castle. (Rock walls). 18th century

Shusha Garabakh —  the eternal m em ory of Azerbaijan heritage

İbrahim Xəlil xanın qəsri (Qaya divarları). XVIII əsr.
Ibrahim Khalil Khan's Castle. (Rock walls). 18th century
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Zöhrabbəyovların* mülkü. XIX əsr.
Zohrabbeyovs'* house. 19thcentury

14 35



Şuşa Qarabağ —  irsim izin əbədi yaddaşı

Dahi Azərbaycan bəstəkarı, Azərbaycan professional
musiqisinin banisi Üzeyir Həcibəyovun* evi. XIX əsr.
Brilliant Azerbaijan composer, founder ofthe Azerbaijan 
professional music Uzeyir Hajibeyov's * house. 19th century
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Məşhur xanəndə Xan Şuşınskinin* ev-muzeyi. XIX əsr.
Prominentkhanende (mugham singer) Khan Shushinski's* House-Museum. 19th century
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Azərbaycan vokal sənətinin banisi Bülbülün* ev-muzeyi. XIX əsr.
Founder of Azerbaijatı Vocal Art Bulbul's* House-Museum. 19th century
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Bülbülün ev-muzeyinin küçə 
tərəfdən görünüşü. XIX əsr.
Bulbul's House-Museum viewed 
from outside. 19th century
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Hacı Quluların mülkii. XIX əsr.
Haji Gulu's house. 19th century

Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın* evi. 
XIX əsr.
Khurshudbanu Natavan's* house.
19th century
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Xurşudbanu Natəvanın evi. XIX əsr.
Khurshudbanu Natavan's house. 19th century
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Bəstəkar Zülfüqar Həcibayovun* mülkü. XIX əsrin axırı -  XX əsrin əvvəli.

ComposerZulfugar Hajibeyov's* house. Late 19th —  early20th century
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Mehm andarovların* mülkü.
XVIII əsr.

Mehmandarovs’ *house.
18th century
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Xan sarayı. XVIII asr.
Khan's Palace. 18th century
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Şuşa məhəllələri.
Quarters of Shusha
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Əsəd bəyin mülkü. XVIII əsr.
Asad bey's house. 18thcentury

Realnı məktəbi. XIX əsr.
Realny school. 19thcentury
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Xurşudbanu Natəvanm tikdird iyi karvansara. XIX əsr.
Caravanserai built by Khurshudbanu Natavan. 19th century
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M olla Panah Vaqifin* məqbərəsi. 1982-ci il. M em arlar A.V.Salamzadə və E.İ.Kanukov.

Molla Panah Vagif's * Tomb. 1982. Architects A. V.Saiamzade and E.I.Kanukov
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Üzeyir Həcibəyovun heykəli. XX əsr. Heykəltaraş Əhməd Tsalixov.

Statue of Uzeyir Hajibeyov. 20th century. Sculptor Ahmed Tsalikhov
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M ir Möhsün Nəvvabın* qəbri. 1957-ci il. Heykəltəraş Tokay Məmmədov.
MirMohsurı Navvab's* grave. 1957. Sculptor Tokay Mammadov
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Yuxarı Gövhər Ağa məscidi. XVIII-XIX əsrlər. Memar Kərbəlayi Səfi Xan.
Yukhari (Upper) Govhar Agha Mosque. 18th-19th century. Architect Kerbalayi Sefi Khan
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Yuxarı Gövhər Ağa məscidi. XVIII-XIX asrlər.

Memar Kərbəlayi Səfi Xan.

Yukhari (Upper) GovharAgha Mosque. 18th-19th century. 
Architect Kerbatayi Sefi Khan

Shusha Garabakh — the eternal memory of Azerbaijan heritage

Saatlı məscidi. XVIII əsr.

Memar Kərbalayi Səfi Xan.

Saatli Mosque. 18th century. 
Architect Kerbalayi Sefi Khan

Saatlı məscidinin planı.
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Saatiı məscidinin 
aşağıdan görünüşü.

Saatli Mosque viewed 
from below
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Saatlı mascidi. M emar Kərbəlayi Səfi Xan.

Saatli Mosque. Architect Kerbalayi Sefi Khan
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Aşağı Gövhər Ağa məscidi. XVİII-XIX əsrlər. Memar Kərbəlayi Səfi Xan.
Ashaghi (Lower) GovharAgha Mosque. 18th-19th century. Architect Kerbalayi Sefi Khan

Aşağı Gövhər Ağa məscidinin planı.
Plan ofthe Ashaghi (Lower) GovharAgha Mosque
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Mamayı mascidinin ümumi görünüşü. XVIII asr.
General vlew of the Mamayi Mosque. 18th century

Hacı Yusifli məscidi. Şuşada ən qədim 
məscidlərdən biri. XVIII əsr.
Haji Yusifli Mosque. One of the oldest 
mosques in Shusha. 18thcentury
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Türbə. XVIII əsr.
Tomb. 18thcentury
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Şuşa

Meydan bulağı. XVIII əsr.

Spring in the City Square. 18th century

Qarabağ —  irsim izin əbədi yaddaşı
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Təzə Məhəllə bulağı. XIX əsr.

Spring in Teze (New) Quarter. 
19th century

Məhəllə bulağı. XVIII əsr.

Quarter spring. 18thcentury
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Xanqızı bulağı. XIX əsrin ortaları.
Kharı daughter's spring.
Middle of 19th century
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İsa buiağı. XX əsrin birinci yarısı.
Isa 's spring. First half of 20th century
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Məhəllə bulağı. XIX əsr.
Quarter spring. 19thcentury
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Mineral su qalereyası. XX asrin ortaları. Memar CAQiyasi.
Mineral water gallery. Middle of20th cerıtury. Architect J.A.Gİyasi
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Saatlı məscldi. Tavan. XVIII əsr.
Saatli Mosque. Ceiling. 18th century

Saatlı məscidinin interyeri. XVIII əsr.
interior of the Saatli Mosque. 18th century

Saatli məscidi. Şəbəkə. XVIII əsr.
Saatli Mosque. Stained-glass window 
(shebeke). 18th century
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Saatlı mascidi. Günbəz. Daxili görünüşü.
Saatli Mosque. Dome. IHew from the inside

Ü S
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“ Şirin Su”  hamamınm interyeri. XIX əsr.
Interiorofthe “Shirin Su" bath-house. 19th century
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Səfi bəyin evinin divar və tavan bəzəkləri. XIX əsr.
Wail and ceilirıg murals in Sefi bey's house. 19th century
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Mehmandarovalrın evinin divar bəzəkləri. XIX əsr. Rəssam: Usta Qəmbər Qarabaği*.
WaUmurals in Mehmandarovs' house. 19th century. Artist: Usta Gambar Garabakhi*
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Cidir Düzünün panoraması.
Panorama ofJidir Duzu Plateau
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Şuşanın panoraması.

Panorama of Shusha
Şuşanın panoraması.

Panorama of Shusha
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Khojali Region
27 cultural monuments 
Territory -  936 km2 
Occupied on February 26 ,1992
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936 km2
M ə d ə n iy y ə t a b id ə lə rin in  say ı
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XOCALI
Əsgəran qalasının görünüşü. XVIII əsr.
View of the Asgaran Castle. 18th century



Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazilərindən biri olan Xocalı 
rayonunun sahəsi 936 km 2-dir. Səthi əsasən dağlıq olan rayonun 
sərhəddi boyu Qarabağ dağ silsiləsi uzanır. Onun ən yüksək 
zirvələri Qız qala (2843 m etr) və Qırxqız (2827 m etr) dağlarıdır. 
Rayon mərkəzi 1992-ci ildə erm əni qoşunlarının vəhşilik lə 
dağıtdığı Xocalı şəhəridir.
Ərazisində qəd im  məbədlər, türbələr, kilsələr, qalalar və s. olsa 
da bu rayondakı Xocalı qəbristanlığı və Əsgəran qalası e lm i 
ədəbiyyatda daha məşhurdur. Xocalı qəbristanlığı Tunc və Dəmir 
dövrünə aid nadir arxeoloji abidədir. Daş qutu və kurqanlardan 
ibarət olan Xocalı qəbristanlığında tarix sırasıyla bir birini əvəz 
edən beş tip kurqan m üəyyən olunmuşdur. Arxeoloqlar bu 
qəbristanlığın arasında m üxtə lif  tipli saxsı qablar, silahlar (qılınc, 
xəncər, nizə, ox ucu, balta-təbərzin və s.), ayrı-ayrı materia llardan 
hazırlanmış bəzək əşyaları, çoxlu tunc əm ək  alətləri, at əsləhələri 
və s. aşkar etmişlər. Bu zəngin tapıntılar e lm i ədəbiyyatda 
Xocalı-Gədəbəy m ədən iyyə ti adı ilə tanınan Tunc və ilk Dəmir 
dövrlərinə aid (e. ə. XIII-VII əsrlər) arxeoloji m ədən iyyə tin  əsas 
bazasını təşkil edir. Xocalı rayonunun ən m onum enta l m em arlıq  
abidəsi isə Əsgəran qalasıdır.

The area of Khojali Region, one of the administrative units of 
the Republic of Azerbaijan, is 936 km 2. The border of this mainly 
mountainous region stretches along the whole length of the 
Garabakh Mountain Range. Its highest peaks are Mountains Giz 
Gala (2 843 m) and Girkhgiz (2 827 m). The center of the region is 
Khojali City that was savagely destroyed by Armenian vandals in 
1992. Among the Khojali monuments (temples, tombs, churches, 
castles) located on the territory of the region the most renowned 
in scientific literature are the Khojali Cemetery and Asgaran Castle. 
Khojali Cemetery is the rare archaeological m onum ent dated back 
to the Bronze and Iron Ages. Five types of tumuli (kurgan) followed 
one another in historical timeline were determined at the Khojali 
Cemetery consisting of stone boxes and burial mounds. At this 
cemetery, archaeologists have excavated various types of ceramic 
utensils, weapons (swords, daggers, spears, arrow-heads, pole- 
axes, etc.), adornments made of different materials, many bronze 
tools, horseshoes, etc. These abundant discoveries form the base 
of the archaeological culture dated back to the Bronze and Eary Iron 
Ages (13-7th century BC) and known in scientific literature under 
the name of Khojali-Gedabey culture. As to Asgaran Castle, it is the 
most impressive architectural m onum ent of Khojali Region.



Xocalı Qarabağ —  irsim izin əbədi yaddaşı

Əsgəran qalası

Tarixçi M ir Mehdi Xəzani “ Qarabağ tarix i kitabı” əsərinidə b ild irm işd ir ki, Pənah xan Azərbaycanın 

Şirvan, Şəki xanlıqları ilə düşm ən olduğu vaxt böyük oğlu ibrahim  Xəlil xana Əsgəran dağları ara- 

sında qala tikd irm əyi vəsiyyət e tm işd ir. ib rahim  xanın 1787-ci ildə tikd ird iy i bu qalada yerləşdirilən 

piyada qoşun xanlığın paytaxtı Şuşa şəhərinə şərqdən olan düşm ən basqınlarının qarşısını almalı 

idi. Xocalı rayonunun Əsgəran qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən və Şuşadan 24 km  məsafədə olan 

Əsgəran qalasının dağlıq relyefə və Qarqar çayının enli yatağına uyğun ik ih issə li quruluşu var.

Əsgəran qalasının sol sahil re lyefinin ən uca yerində tik ilm iş  düzbucaqlı hissəsi içqalaya bənzəyir. 

içqaladan ayrılan iki d ivar sahilə endikcə b ir-b irindən aralanır. Oniarı aşağıda sahil xəttinə paralel 
uzanan qala divarı b irləşd irir. Sol sahil qalasının uzunluğu 110 m -dir. Çayın sağ sahil yamacı daha 

geniş, həm də nisbətən sakit relyefli o lduğundan bu yerdə qala sahilə perpendiku lyar uzanan 

müdafiə səddi kim i (uzunluğu 250 m ) inşa ed ilm işd ir. Bu ik iqat divar-sədd sahil yamacının ətəyində 

və zirvəsində olan qalaçaları və ortadakı iki bürcü vahid, m öhkəm  m üdafiə s istem ində b irləşd irir.
Şuşaya —  xanlığın mərkəzinə açılan darvaza bu səddədir. Səddin paralel iki d ivar kim i olması 

düşm ən çay yatağını keçdiyi zaman qala içində olan əsgərlərin b ir-b iri ilə əlaqəsinə və yaxşı müdafiə 
olunm asına im kan verirdi.

Əsgəran qalasının dairəvi və kvadrat planlı bürc lə ri içəridə iki və üç m ərtəbə li o lub daş 

günbəzlərlə  ö rtü lü  im iş. B ütün lüklə  ya rıyonu lm uş daşdan hörü lm üş konstruks iya la r və d ivar hör- 

güsü (qalınlığı 2 -3  m etr) böyük usta lıq la iş lənm işd ir. Qala d ivarlarının  ind ik i yarıuçuq vəziyyətdə 

hündürlüyü  bəzi yerlərdə 9 m etrə  çatır. Əsgəran qalası öz quru luşuna  görə daha çox m üdafiə 

səddinə bənzəyir. Onu Azərbaycanın çoxəsrlik  m üdafiə  səddləri ənənəsin in  son örnəyi saymaq 

olar. Gözəl və qeyri-ad i landşaftı olan b iry e rd ə  salınm ası, a ğ ırv ə  bü töv həcm lərin  ə traf təb iə tlə  
üzvi bağlılığı Əsgəran qalasının m em arlığ ına son dərəcə təs irli görünüş verir.

I
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Asgaran Castle

H istorian M ir M ehdi Khazani in his book “ H is to ry  o f Garabakh” stated th a t Panahali khan, being 

at enm ity  w ith  the Shirvan and Sheki khanates, w illed  to  his e lder son, Ibrah im  Khalil khan, to  build 

a castle am ong the Asgaran M ounta ins. Raised by Ibrahim  Khalil Khan in 1787, th is  castle housed 

the in fan try  tha t had been called up to  guard the capita l of the khanate, Shusha City, against 
a ttacks by the enem ies fro m  the East. Located near Asgaran se ttlem ent o f Khojali Region, 24 km  

fro m  Shusha, Asgaran Castle has a tw o -p a rt s tructu re  harm onizing w ith  the  m ounta inous re lie f 

and the  broad Gargar R iver’s bed.
The rectangular part o f Asgaran Castle erected at the h ighest poin t o f the le ft-bank re lie f looks 

like an inner castle. Detaching fro m  the inner castle, tw o  w a lls  are separated fro m  each o ther as 

the y  descend to  the bank. The castle wall extending parallel to  the coastline unites them  at the 

bo ttom . The length o f the le ft-bank castle is 110 m. Because the righ t-bank slope o f the river is 

even broader and the re lie f is re latively quiet, here the  castle was constructed  as a defensive barrier 

stre tch ing  (250 m long) perpend icu la r to  the bank. Th is double w a ll-ba rrie r unites sm all fortresses 

b u ilt at the foo t and at the top  o f the bank slope and tw o  tow ers  placed in the  m idd le  into the 

s ingle  s trong  defensive system . Th is barrier is the gate to  Shusha, the center o f the khanate.

The barrier's  being parallel as tw o  castle w a lls  enabled so ld iers in the castle to  connect w ith  each 

o the r and to  organize an effective defence during the  m arch o f hostile  tro op s  across the riverbed. 

The round and square keep-tow ers of Asgaran Castle were tw o - and th ree -s to ried  inside and 

covered w ith  stone dom es. On the whole, construc tions  bu ilt fro m  sem i-hew n stone and the 

2 -3  m -th ick  wall laying had been very sk illfu lly  perform ed. The height o f the castle w a lls  tha t 

are cu rren tly  in a d ilapidated cond ition, reaches 9 m  in som e parts. Due to  its structure, Asgaran 

Castle m ore resem bles a defensive barrier. It can be considered the last exam ple o f the century- 

old trad ition  o f the Azerbaijan defensive barriers. Locating a tth e  place w ith  beautifu l and unique 

landscape and in tegra ting  the heavy and entire vo lum es w ith  the ne ighboring  nature give an 

extrem ely m agnificen t appearance to  the arch itecture o f Asgaran Castle.
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Əsgəran qalası. XVIII əsr.
Asgaran Castle. 18th century



Xocalı Qarabağ —  irsim izin əbədi yaddaşı

Əsgəran qala divarlarının yan kəsiyi.
Cross-section ofthe Asgaran Castle's walls

Qala divarlarının fraqmenti.
Fragment of the castle walls

Khojali Garabakh —  the eternal memory of Azerbaijan heritage

Əsgəran qalasının yuxarıdan görünüşü.
Asgaran Castle's walls viewed from above
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Əsgəran qalasının aşağıdan görünüşü.

Asgaran Castle viewed from below
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Türbə. Xocalı şəhəri. XIV əsr.
Tomb. Khojali City. 14th cerıtury

Khojali Garabakh —  the eternai m em ory of Azerbaijan heritage

Türbənin yan kəsiyi.
Cross-section ofthe tomb
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Amaras monastırı. Fraqment. Cutcu kəndi.
Fragmeııt of the Amaras Monastery. Jutju Village

Khojavand Region
72 cultural establishments 
Territory — 1458 km2 
Occupied on February 18, 1992

İsğ a l o lu n u b

’ 18.02.1992



Azərbaycan Respublikasının inzibati rayonlanndan biri olan 
Xocavəndin ərazisinin relyefi əsasən dağlıqdır. Qarabağ dağ 
silsiləsiinin cənub şərq qolları bu rayonun ərazisində dağətəyi 
düzənliyə çevrilir. Rayon ərazisinin sahəsi 1458 k m 2-dir. 
Azərbaycan ərazisində xristian dinin in i lk ya y ım  m ərkəzlərindən 
biri indiki Xocavənd rayonunda o lduğundan rayon ərazisində 
çoxlu xristian abidələri qalmışdır. Xocavənd rayonunda qeydə 
alınıb siyahıya salınmış bu abidələrin inşaat tarixləri IV əsrdən 
başlayaraq XIX əsrəcən geniş dövrü əhatə edir. Onların içərisində 
Amaras monastır kom pleksin in  xüsusi yeri var.

The relief of Khojavands territory, one of the adm in istra tive  
units of the Republic of Azerbaijan, is m a in ly  mountainous.
The southeastern arms of the Garabakh Mounta in  Range turn 
the foothills into a plain on the territory of this region. The area 
of the territory is 1 458 km 2. Because present Khojavand was 
one of the first centers for spreading Christianity in Azerbaijan, 
there are m any Christian m onum en ts  survived on the territory 
of the region. The construction dates of these m onum en ts  
registered and listed in Khojavand Region cove ran  extensive 
period beginning from  the 4th century up to the 19th century. 
Am ong them  is the Amaras Monastery Complex that has 
a special place.
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Azıx mağarası

Azıx —  Azərbaycan ərazisində ən böyük karst m ənşə ii m ağaradır. X ocəvənd rayonunda 900 m 

hündürlükdə  ye rləş ir. Burada b ir-b ir ilə  ə laqəli o lan 6 otaq vardır. P a leo lit dövrünə  aid olan bu nad ir 

obyektin  öyrən ilm əs i 1960 ildən başlanm ışdır. 1968 ildə burada ib tida i insanın  a lt çənə süm üyü 

aşkar e d ilm işd ir. Həm in tap ın tın ın  350 m in il (Aşel dövrü ) ta rix i vard ır. Dünyada bu, üçüncü 

belə tap ın tıd ır. Q azıntılar zamanı aşkar ed ilm iş  on m ədən i qat ib tida i insanın Azıx m ağarasında 
uzun m üddə t ərzində yaşadığını təsd iq ləy ir. Burada yaşayan ib tida i insan la r yığıcılıq la, ovçu luq la  

və balıqçılıq la  m əşğul o lm uş la r. Q azıntılar zamanı tap ılm ış  ocaq larda  böyük m iqdarda  kül və 

kö m ü r tap ılm ışd ır. Azıx m ağarası əyani şəkildə insanın Azərbaycanda 1 m ilyon  il öncə yaşadığını 

təsd iq ləy ir.
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Azikh cave

Azikh is the  largest karstic cave in Azerbaijan, located in Khojavand Region, at a he igh t o f 900 m. 

There are 6 ce lls  connected w ith  each other. Azikh is one o f those rare caves o f the Palaeolith ic 

period w h ich  started to  be explo red  in 1960. In 1968, there  was found a fra g m e n t o f a low er jaw  

belonged to  the ancient man lived 350 thousands years ago (Ashel period). Th is  is the th ird  found 

relic in the w orld . 10 cu ltura l layers evidencing the anc ien t m an ’s long -te rm  presence in Azikh were 

d iscovered during  the excavations carried ou t here. He was occupied w ith  co llec ting , hunting and 

fish ing , There were revealed som e firep laces w ith  a large am oun t o f charcoal and ashes rem ains. 

Azikh co n firm s  tha t the te rr ito ry  o f Azerbaijan was hum an inhabited 1 m illio n  years ago.
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Azıx mağarasının bayır görünüşü. 
Azıx kəndi. Paleo lit dövrü.

Azikh cave viewed from the outside. 
Azikh Viiiage. Palaeoiithic Age
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Azıx mağarası. Azıx kəndi. Paleoiit dövrü.

Aziktı cave. Azikh Viilage. Palaeolithic Age
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Amaras monastır kompleksi

Qafqaz A lban iyas ın ın  ye p isko p lu q  m ərkəzi o lm u ş  A m aras şə hə rin in  xa raba lıq la rı eyni adlı çayın 

sağ sa h ilin də  Cütcü kəndi ə raz is ində  q a lm aqdad ır. Tarix i m ə lu m a tla ra  görə IV əsrdə A m arasda  

ilk  x r is tia n  m əbəd i t ik i lm iş  və burada A lban ye p isko p la rınd a n  b iri dəfn  e d ild iy ind ə n  z iya rə tgaha  

ç e v rilm iş d ir . Həm in q ə b ir in d i A m aras  ko m p le ks in d ə k i k ilsə n in  a lta rı a ltındakı sərdabədə 
q a lm ışd ır. Bu sə rdabən i 1 9 7 0 -c i ildə  Azərbaycan a rxeo loq la rı aşkar e tm işd ir. A m aras m o n a s tır 

k o m p le ks i IX əsrdə t ik ilm iş  və sonrakı yü z illə rd ə  də fə lə rlə  tə m ir  və ə lavə lə rlə  d ə y iş m işd ir. Bu 

ko m p leks  in d ik i g ö rk ə m in i XIX əsrdə a lm ışd ır.
A m aras m onastırı düzbucaq planlı o lub künclə ri dairəvi bürc lərlə  m ö h kəm lən d irilm işd ir. Onun 

həyətin i dövrələyən qala d ivarları boyunca hücrələr, yaşayış və təsə rrü fa t otaqları t ik ilm işd ir. M o - 

nastırın təsə rrü fa t h issəsi əlavə otaq sırası ilə k ilsə  həyətindən ayrılm ışd ır. M onastırın  qala d ivarla - 

rına əlavə m ö hkəm lik  verən bu otaq və yerləşgə lə r qaba daşlardan, a rx ivo ltla rı isə yaxşı yonu lm uş 

daşlardan tik ilm iş d ir. M onastırın  həyətinə g iriş  qapısı cənub divarın qərb qurtaracağındadır.

K om p leks in  baş t ik ilis i o lan k ilsə  həyətin  o rtas ın da  ucalır. Düzbucaq fo rm a lı planı o lan k ilsən in  

ibadə t sa lonu hər cə rgəs ində  dörd  sü tun  q o yu lm u ş  üç nefli q u ru lu şd ad ır. Onun o rta  nefi, ənənəvi 

o laraq yan neflə rdən e n lid ir  və şərq tə rə fdə  abs ida  ilə qapanır. A bs idanın  ö rtüyü  s iv ri ta ğ b ə n d d ir 

və yan la rında  ke ş iş lə r üçün k iç ik  o ta q la r d ü zə ld ilm işd ir. K ilsən in  g ir iş  qapısı qərb tə rə fd əd ir.

A m aras k ilsəs in in  ik ien iş li dam ö rtüyünün  qərb ucunda altı sü tun lu  zəng rotondası q oyu lm uş- 

dur. K ilsənin  bütün fasadları yaxşı yonu lm uş daş lövhələrlə  üz lənm işd ir. Giriş qapısı olan ensiz qərb 

fasadı daha p lastik  iş lənm işd ir. Qapının a rx ivo ltu , onun üstündəki pəncərə gözünün haşiyəsi və lap 

yuxarıda iri xaç b irləşərək qərb fasadının s im m etriya  oxunu re lyefli, heykələbənzər həcm i ilə nəzərə 

çarpdırır. Sadə və aydın m em arlıq  obrazı olan A m aras m onastır kom p leks i Qafqaz A lbaniyasının —  

Azərbaycanın xris tian  m em arlığ ının  dəyərli abidə lə rindən sayılır.
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Amaras Monastery Complex

The rem nan ts o f A m aras Town, the  ep iscopal cen te r o f Caucasian A lban ia , are available in 
the  v illage  o f Ju tju  located on the righ t bank o f the  sam e-nam ed river. A ccord in g  to  h is to rica l 

m a teria ls , the  f irs t  C hristian  tem ple  was erected in A m aras in the  4 th  centu ry , and a fte r one of 

the  A lbanian b ishops ' buria l th is  sanctuary becam e a place o f p ilg rim age . Nowadays, tha t grave 

rem a ins in a shrine  under the a ltar in a church  o f the  com p lex. Th is  sh rine  w as revealed by 

Azerba ijan a rch eo lo g is ts  in 1970. The A m aras M onaste ry  C om plex w as b u ilt in the 9 th  centu ry , but 

fo r  the  next centu ries it had been repeated ly repaired and m od ified . T h is  com p lex  was rem odeled 
to  its  cu rre n t appearance in the 19th century.

The Am aras M onastery had a rectangular plan and round tow ers at its  corners fo rtified  the 

construction . Its patio is surrounded by the castle w a lls  w ith  cells, dw elling  and household prem ises 

bu ilt in to  along the ir perim eter. The household part o f the m onastery is separated from  a church 

co u rt by a num ber o f add itiona l room s. These room s and prem ises im pa rting  extra strength to  the 

castle w a lls  were bu ilt o f rough stone and the a rch ivo lt —  o f good-hew n stone. The entrance to 

the  m onastic  courtyard  is at the western end o f the south wall. Being the m ain construction  o f the 

com plex, the church was raised in the m idd le  of the court. The inside o f the  rectangular church fo rm s 

a praying hall, d ivided in to th re e  naves b y fo u r  p illa rs in each row. Traditionally, its central nave is 

w id e r than the aisles flank ing  it and fro m  the East, leads to  an apse. The apse covered by a cone- 

shaped vaulted overlap and on its e ither side there are sm all room s, w h ich  was supposed ly in tended 
fo r  priests. The entrance to  the  church was bu ilt on the western side.

The s ix -co lu m n  ro tunda o f sm all be lfry  was set at the w estern end o f the church  tw o -s lo pe  roof. 

A ll church  façades were faced w ith  good-hew n stone plates. The narrow  w estern  façade, w h ich  is 

the  entrance doo r to  the church, was m odeled m ore  p lastica lly . The a rch ivo lt o f the door, the fram e 

o f the w in d o w  above it and the big cross at the ve ry  top  fo rm  an axial sym m e try  o f the western 

façade w h ich  s trikes by its  re lie f scu lp tu ra l vo lum es. Having s im p le  and c le a rfo rm s , the Am aras 

M onaste ry  C om plex is considered to  be one of the im po rtan t m onum en ts  o f Caucasian A lbania  —  
Azerbaijan Christian a rch itectu re .
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Amaras monastırı. Cütcü kəndi. IV-XIX əsrlər.

Amaras Monastery. Jutju Village. 4th-19th century

Orta əsr türbəsinin sxemi. Xocavand kəndi. XVII əsr.

Plan otthe tomb. Khojavand Village. 17th century
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Azərbaycan respublikasının Laçın inzibati rayonu 1930-cu ildə təşkil 
edilmişdir. Rayon ərazisinin sahəsi 1835 km 2-dir, səthi dağlıqdır. 
Rayonun şərqində Qarabağ dağ silsiləsinin cənub-qərb yamacları, 
şimalında Mıxtökən silsiləsi, cənub-qərbində isə Qarabağ yaylası 
yerləşir. Ən hündür dağı Qızılboğazdır. Hündürlüyü — 3594 metrdir. 
Rayon mərkəzi Laçın şəhəridir. Laçın rayonu ərazisində çoxsaylı 
abidələr — qalalar, məbədlər, məscidlər, türbələr, kö rpü lə rvə  s. 
qalmışdır. Onlardan Cicimli kəndində olan iki türbə araşdırıcıların 
diqqətini daha çox cəlb etmişdir.

The Lachin Region of the Republic of Azerbaijan was established 
in 1930. The regions area is 1 835 km 2; the relief is highland.
The region includes the Garabakh Mountain Ranges South- 
Western Spurs, M ihtoken Mounta in Range and Garabakh Plateau 
in the East, North and West, respectively. Ghizilboghaz is the 
highest mountain. Its height is 3 594 meters. The regions center 
is Lachin City. There are numerous sites such as castles, shrines, 
mosques, tombs, bridges, e tcv throughout the district area 
survived. From those, tw o  tom bs in Jijimli Village have attracted 
researchers'special attention.
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Cicimli kəndinin türbələri

Laçın rayonunun C ic im ii kəndi yaxın lığ ında geniş məzarlıq içəris ində  iki tü rbə  yanaşı ucalır. Onlardan 

tarixən  qəd im  olanının —  M ə lik  Ə jdər tü rbəs in in  planı içəridə dairə, bayırda səkkizbucaqlı form adadır. 

içəridə tü rbən in  iç d ivar səth i 1,5 m e tr yüksəkliyəcən ve rtika l qalxır və sonra  əy ilm iş  qabarıq səthə 
çevrilir. Döşəm ə səth indən 7,5  m e tr yüksəklikdə  d ivar səth indən b ir az irəli ç ıxm ış sadə p ro filli karnizin 

üzərində q u ru lm uş  parabolik  fo rm a lı günbəz in teryeri qapayır. İç divarın cənub h issəsində, g iriş  qapısı 

ilə üz-üzə dayaz k iç ik  m ehrab tağçası var. iç d ivarla r üzərində m ü x tə lif təsv irlə ri o lan suvaqla ö rtü lü  

o lm uşdu r. Türbənin iç döşəm əsi ilə bayır kürsü lüyünün səviyyəsi eynid ir. Türbənin in teryeri günbəzin 

əsasındakı dörd k iç ik  pəncərə İiə işıqlanır.
Azərbaycanın səkkizbucaqlı tü rbə lə rində  korpus adətən təm iz p rizm atik  həcm  k im i həll edilir. Onlar- 

dan fə rq li olaraq C icim li türbəs in in  səkkizüzlü korpusu qabarıq kəsik p iram ida  form asındadır. Belə ki, 

onun bayır həcm inin  üzləri yuxarıya doğru əyilərək iç karnizlə b ir səviyyədə olan sadə karnizlə qapanır.

Bu karnizin üstündə isə hündür p ro filli parabolik günbəz yüksəlir. M. S. Bulatovun qra fik  təh lilinə  görə 
bu abidəni ucaldan m em ar “ t ik ilin in  s ilue tin i çəkm ək üçün ellipsdən ya ra rlanm ışd ır” . iç məkanı kim i 

türbən in  bayır həcm i də bütöv o lub korpus ilə günbəz ö rtüyü  arasında keçid zolağı yox dərəcəsindədir.

Bu səbəbdən türbən in  silue ti tam am ilə  köçəri çadırını tək ra r edir.
Türbənin səkkizüzlü korpusunun tin lə r i çadır karkas konstruksiya la rın ın  əsasını təşk il edən çubuqlara 

bənzər incə daş sü tuncuq la r şəklində həll e d ilm işd ir. Korpusun bütün üzləri yaxşı yonu lm uş iri daş 

lövhələrlə  üz lənm işd ir. Sütuncuq la rın  oym a bəzəkli kvadrat kapite llə ri karnizə d irən ir. izlərdən bəlli o lu r 

ki, əvvəllər karn izin üstündə sıralanan daş d iş lə r günbəzi dövrə ləy irm iş . Türbəyə düzbucaqlı açırım ı olan 

g iriş  qapısı korpusun şim al üzündə ye rləşir. Qapı gözünün üstü s ivri tağ fo rm ası ve rilm iş  bütöv b ir a rx it- 

rav daş ilə ö rtü lm üşd ü r. Onun haşiyəsi içəris ində yonm a atlı fiqurun  izləri m üşahidə  o lunur. Abidənin  

b ir sıra deta lları Qubadlının D əm irç ilə r kəndindəki tü rbə lə rdə  iş ləd ilm iş  deta lla rla  eynid ir. Üstündə inşaat 

kitabəsi və naxışlı sə th lə r yo xdu r və araşdırıcılar C ic im li tü rbəs in in  XII—XIII əsrlərdə tik ild iy in i ehtim al 

edirlər. Bu ab idənin  XIII əsrin son la rında —  E lxanilər çağında inşa ed ild iy i daha inandırıcı görünür.

El arasında “ Kar günbəz” adlanan ik inci C icim li türbəsin in  plan form ası içəridə xaçvarı, bayırda kvad- 

ratdır. Mərkəzi kvadratın üzərində hündür baraban ucaldılıb. Baraban içəridə s ilind rik  b iç im li o lduğu halda 

bayırda səkkizüzlü prizmadır. Kar günbəz türbəsin in  bayır həcm i kubvarı tu tum  və ortasından yüksələn 
p rizm atik barabandan ibarətdir. Barabanı örtən günbəz dağıldığından onun ilk in halda necə o lduğunu 

m üəyyənləşdirm ək çətindir. Kar günbəz türbəsin in  m em arlıq həllində A lbaniyanın xristian memarlığının 

təsiri duyulur. Bu abidənin XVII əsrdə inşa edild iy i ehtim al olunur.
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Jijimli Viüage Tombs

Two tom bs  rise close w ith in  a shrine  near J ijim li V illage. M a lik  A jdar Tomb, tra d itio n a lly  considered the 

o ldest one, is c ircu la r inside and octagona l outside. The in terna l w a ll surface is 1 ,5 -m e te r-vertica l and 
then tu rns  curved and convex. A parabolic  dom e, 7 .5 -m e te r over the flo o r and b u ilt on a s im p le  co r- 

nice, com p le tes the in terior. In the southern part o f the in terna l wall, righ t before the  fro n t door, there  is 

a sha llow  sm all m ehrab (a ltar). In ternal w a lls  are p lastered, m isce llaneous p ic tu res  on. The flo o r is on 

the same level as the outs ide benches. The tom b  in te r io r is lighted th rough  fo u r sm all w indow s in the 
down p a r to f th e  dom e.

In Azerbaijan octagonal tom bs, the body is usually a p rism . In contrast, the octagonal body of the 

J ijim li tom b  is a truncated pyram id. So, its external s ides slope tow ards  each o the r and are ended w ith  

a s im ple  corn ice, w h ich  is on the same level w ith  the in terna l one. A high parabolic  dom e is on. Ac- 

cord ing  to  M .S .Bu la tov’s g raph ic analysis, the a rch itect “ used an e llipse to  make the s ilhouette  of the 

s tru c tu re ” . S im ila r to  the internal space, the outer vo lum e o f the tom b  is in tegral w ith  no trans ition  stripe 

between the body and dom e. Therefore, the s ilhouette  of the tom b  com p lete ly  repeats a nom ad ’s tent.

The co rners o f the octagonal body are subtle stone co ium ns resem bling c lubs tha t make up the 

basics of a ten t fram e. All s ides o f the body are covered w ith  large and w e ll-w orked  stone plates. The 

carv ing-decora ted  co lum n capita ls lean against the cornice. The traces c la rify  o n -co rn ice  stone m erlons 

in itia lly  c irc led  the dom e. The righ t-ang le  opening of the tom b, the fro n t doo r is in the northern side.

The top  o f the  d o o rfra m e  is covered w ith  a po in ted-beam -like  arch itrave stone. Inside its  edge, rem ains 

o f a ride r’s hewn picture are observed. A num ber o f the s ite ’s deta ils are the same as those o f tom bs in 

the Gubadli R egion’s D am irch ilar V illage. There are no construc tion  inscrip tions  and carved surfaces, 

and researchers supposed ly date the J ijim li Tomb from  the 12th—13th century. The late 13th century, 

during the E lkhan ids’ reign, seem s m ore convinc ing  as the construction  tim e. P opu larly  called the “ Deaf 

Dom e” , the o ther J ijim li tom b  is c ru c ifo rm  inside and square outside. On the centra l square, there is a 

high drum . C ylindric  inside, it is an octagonal p rism  externally. The ou te r vo lum e o f the Deaf Dome is 

made up by a cubic space and p rism a tic  drum . The dom e on the d rum  being having been dem olished, it 
is d ifficu lt to  iden tify  its in itia l appearance.

A lbanian Christian influence is fe lt in the architectura l concept of the Deaf Dome. It is supposed 
to  have been constructed in the 17th century.
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M əlik Əjdər türbəsi. Cicimli kəndi. XII əsr.

Malik Ajdar Tomb. Jijim ll Village. 12th century
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M əlik Ə jdərtürbəsinin 
baştağında relyef qabartmalar.

Relief pictures above the entrance 
to the Malik Ajdar Tomb
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“ Kar günbəz”  türbəsi. C icim ii kəndi. XVII əsr.

“Kar Gunbaz” Tomb. Jijim li Village. 17th century

Lachin Garabakh —  the eternal mem ory of Azerbaijan heritage

Kilsə. Şəlvə kəndi. XVII əsr.

Church. Shalva Village. 17th century
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Ağoğlan məbədinin ümumi görünüşü.

Gerıeral view of the Aghoghlan Temple
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Ağoğlan məbədinin daxili görünüşü. VI əsr.

Aghoghlan Temple viewed from the inside. 6th century
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Pir. Quşçu kəndi. X II-XIII əsrlər.

Sacred place. Gushchu Village. 12th-13th century

Uşaq qalası. Quşçu kəndi. XV əsr.

Ushag (Child's) Castle. Gushchu Vifiage. 
15th century
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Sarı Aşığın* abidasi. Güləbird kəndi. XVII əsr.

SariAshig's* monument. Guiabird Viilage. 17thcentury
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Həmzə Soltan sarayı. Hüsülü kəndi. 1761-ci il.

Hamza Soltan Palace. Husulu Village. 1761
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Daş plastikası

Laçın bölgəsin in daş plastikası həm qoç və at heykəlləri ilə, həm de qəbirüstü  süjetli qabartm alar- 

la təm sil o lunm uşdur. Onların b ir q ism i Laçin şeherinde fəa liyyət göstərən yerli tarix-d iyarşünaslıq  
muzeyinə XX əsrin 70—80-ci illərində gətirilə rək burada nüm ayiş e td irilird i. D igəriləri isə elə öncədən 

qurulduğu yerlərdə qalm aqda idi. Həmin fiqurların  üzərindəki ərəb əlifbası ilə yazılan m ətnlərdə onların 

nə zaman və k im in  şərəfinə ucaldıldığı barəde m əlum atlar vardır. Yerli qəb irüstü  süjetli qabartm alar 

başlıca olaraq sənduqə xarakterli sinədaşı üzərində həkk o lunurdu. Bunlar rəmzi m ahiyyətli ornam en- 

tal dairə və çevrələrdən, m əişət m övzulu təsvirlə rdən və yerli əhalin in m əşğuliyyətlərin i əks etdirən 

görüntü lərdən ibarətdir. Bir çox xüsusiyyətlərinə göre bu qabartm alar keçm iş Zəngəzur mahalında (in - 

diki Ermənistan Respublikasının Sisian rayonu) azərbaycanlıların məskunlaşdığı Urud kəndinin qədim  
qəbristanlığındakı daş oym alarla genetik və üslub vəhdəti təşkil edir.
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Stone plastic art

Plastic a rt of Lachin Region is represented both by sheep and horse statues and by reliefs. One part of 

them  were dem onstrated in the local e thnografic m useum  where they were b rought in 70—80s of the 

20th century while  the rest were left in places of the ir m aking. Inscrip tions in Arabian on these figures 
conta in in form ation  about when and in whose honor th is  tom bstone  was erected. The local m em oria l 

top ica l reliefs carved m ain ly on chest-shaped gravestones. They consist of sym bo lic  ornam ental c ir- 

cles, p ictures reflecting the local people ’s everyday life and the ir occupations. Owing to  many specific  
features, these reliefs fo rm  the genetic and style unity w ith  stone carvings fro m  the ancient cem etry 

located in the village of Urud resided by Azerbaijanians in the fo rm e r Zangezur Region (the present 
Tsitsian Region of the Republic o f Arm enia.)
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Qoç abidəsi. Laçın Tarix-D iyarşünaslıq 
Muzeyinin həyəti. Orta əsriər.

Ram figure. Outside the Lachin Museum 
of Local History. Middie Ages
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Qoç abidəsi. Laçın Tarix-D iyarşünasiıq 
Muzeyinin həyəti. Orta əsriər.

Ram figure. Outside the Lachin Museum 
of Local History. Middie Ages
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1

Qoç və at abidələri. Seyidlar kəndi. Orta asrlər.

Ram and horse figures. Seyidlar Viilage. Middie Ages
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Qoç abidəsi. Laçın Tarix-D iyarşünaslıq 
Muzeyinin həyati. Orta əsriər.

Ram figure. Outside the Museum 
of Local History. Middle Ages
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At abidəsi. Orta əsrlər.

Horse figure. Middle Ages

At abidasi.

Güiəbird kəndi. Orta əsrlər.

Horse figure.
Gulabird Village. Middle Ages
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Sənduqə. Lagın Tarix-D iyarşünaslıq 
Muzeyinin önü. Orta əsriər.

Sarcophagus. In front of the Lachin Museum 
of Locai History. Middie Ages

- '

Daş abidə. Laçın Tarix-D iyarşünasiıq 
Muzeyi. Erkən orta əsriər.

Stone monument. Lachin Museum of Local History. 
Early Middie Ages

Sənduqə. Laçın Tarix- 
Diyarşünaslıq Muzeyi. XVI əsr.

Sarcophagus. Lachin Museum of 
Locai History. 16th century

- * M h
« jfı. J .
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Sanduqə. Laçın Tarix-D iyarşünaslıq Muzeyi. Orta asrlər.

Sarcophagus. Lachin Museum ofLocai History. Middle Ages
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Sənduqə. Laçın Tarix-D iyarşünaslıq Muzeyi. Orta əsrlər.

Sarcophagus. Lachin Museum ofLocal History. Middle Ages

137



Mehmana

Davc
| §  Davadashy 

Yayij

- Gizilgaya

Baghlipara)

Vang» Lachin Altııal

•sr'  ̂ Tirkastıavend

Ganlikend*

Yukahari ShurlanI Hopurlu

Kalbajar Region
51 cultural monuments 
Territory —3054 km2 
Occupied on Aprel 2, 1993

İsğ a l o lu n u b

’ 02.04.1993
Ə razisi

3054 km2

KƏLB0C0R

Venk

Hasanrız
.  Gozlu

Narinjilar

.  Charaktär Takhtabashi•
Aghdaban

Marlimak

Jomerd »Abdullaushaghi
•Nadirkhanly Kilseli Aghjakend •Chovaa

ashlibel-ekegaya* Sarydash .  sylichli
ayd* Gyuneypaya ^ . W h k e n r f  * Bashlib\

Lev* Seyidlar Chaykend . .  • . *0rujlıı
• * •Denirchirfam Birınji Milli . gjnigfıkend

Jamİ"i IS,iblİ ar abrken*d •  ‘ Sha0lar »0rta Garashanli Oktyabrkend K a lb a ja r #Keshdak

Chirag
I s t iZar*

Zeylik Ali-Bairamli



Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazilərindən biri olub 1930-cu 
ildə təşkil edilmişdir. Rayon ərazisinin sahəsi 3054 km 2-dir və səthi 
dağlıqdır. Onun ən yüksək zirvələri Gamış dağı (3724 m) və Dəlidagdır 
(3616 m). Rayon mərkəzi Kəlbəcər şəhəridir.
Kəlbəcər rayonu ərazisində — Qara və Zalxa göllərin in sahillərində 
təsvirlərin in çoxu Tunc dövrünün başlanğıcına (e. ə. 3-cü m in ill ik ) 
aid olan qayaüstü rəsmlər, qəd im  yaşayış yerləri (e. ə. 3-cü m in illik), 
Alban xristian məbədləri, qalalar və s. dövlə t qeydiyyatına alınmışdır. 
Kəlbəcər rayonundakı Xudavəng və Gəncəsər monastır kompleksləri 
təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Qafqazın xristian memarlığının şah 
əsərlərindən hesab edilir. Kəlbəcər dağlarında qalan m üdafiə  tik ililərin in 
ən m onum enta lı isə Lev qalasıdır.

The region was established in 1930. Its area is 3 054 km 2; the 
relief is highland. The highest tops are Gamish (3 724 meters) and 
Dalidagh (3 616). The regions capital is Kalbajar City. In the Kalbajar 
Region, mostly early-Eneolithic on-rock drawings on the shore of 
Lakes Gara and Zalkha and ancient living sites of the 3rd m illennium 
BC, Albanian churches, castles, etcv have been found.
The Kalbajar Regions Khudavang and Ganjasar Monastery 
Complexes are considered the masterpieces of all Caucasian 
Christian architecture. The most m onum enta l one of the highland 
defense structures survived is Lev Castle.
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Qədim qayaüstü təsvirlər

Dağlıq Kəlbəcər rayonunda, Tərtər çayının yuxarı axarındakı ərazidə aşkar o lunan qayaüstü 

təsv irlə rin  öyrən ilm əsinə  1976 ildən başlam ışdır. Azərbaycanın bu rayonu dördüncü dövrü təşk il 

edən lava qalıqları üzərində form a laşıb . Onların üst qatı alp və subalp çəm ənlik lə ri ilə və həm çin in , 

küləyin təs iri a ltında vu lkan ik  süxurların  ovulm ası nəticəsində yaranm ış ç ınq ıllıq la rla  ö rtü lm üşd ü r. 
Belə m ənşəli daş və qayalar üzərində qədim  təsv ir lə r aşkar ed ilm işd ir. Bu təsv irlə rə  əsasən üç 

yerdə Zalxa və Ala g ö llə rin in  sah illə rində  və Taxta ərazisinde rast gə lin ir. Hər üç yerdə m üxtə lif 
m övzulu  çoxlu  sayda qayaüstü təsv irlə ri vardır. Onların əksəriyyəti A lagö l hövzəsində 3000 m 

hündürlükdə  yerləşir. Burada 700-dən artıq rəsm  aşkar o lunm uşdur. O nlar həm in ərazinin qədim  

sak in lə rin in  təsə rrü fa t-m ə işə t fəa liyyə tin i əks e td irən  m ü x tə lif təsv irlə rdən  ibarətd ir. Eyni zam anda 

burada çoxlu  sayda bəbir, m aral, sığır, keçi, canavar və d igə r vəhşi heyvanların rəsm ləri həkk 
e d ilm işd ir. Buradakı ayin m ezm unlu  rəqslər, m aral ovu sü je tli təsv irlə r və öküz lə r qoşu lm uş çarxli 

araba şəkillə ri xüsusilə  d iqqə tə lay iqd ir.
Bu təsv irlə r b ir qayda olaraq daş a lətlər vasitəsilə  işlənərək xə tt m ahiyyətli rəsm lər şəklində icra 

o lunm uşlar. Eyni zam anda insan və bəzi heyvan, ilk  növbədə bəbir təsv irlə ri siluet xarakterlid ir.

Kəlbəcər rayonunun qayaüstü rəsm lə rin in  icra üslubundakı m üəyyən xüsusiyyə tlə r onları tünc  

dövrünə —  er. əv. I l l - l l  m in illik lə rlə  aid etm əyə im kan verir.
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Ancient petroglyphs

S tudy o f the petrog lyphs revealed in the te rrito ry  o f the m ounta in  Kalbajar Region, in the upper 

R iver Terter, was firs t in itia ted in 1976. Th is region o f Azerbaijan is made up o f Quaternary lava 

w h ich  surface is covered by subalp ine and alpine m eadows as well as by ch ing ils  (sh ingle) form ed 

as a resu lt o f w eathering of igneous rocks. A ncien t im ages were d iscovered on the surface o f these 

s tones and rocks. They were found  at three rock-a rt sites: on the banks o f the m ounta in  Lakes 

Zalkhagel, Alagel and in the area of Takhta. There are a great num ber o f various subject m atter 

petrog lyphs in these places. M ost of such im ages are to  be found in the basin of Lake Alagel, at a 
height o f about 3 000 m. A m ong discovered im ages are m ore than 700 rock  engravings depicting 

d iffe ren t scenes from  everyday life o f ancient people inhabited th is  area. N um erous dep ictions of 

w ild  anim als —  panthers, deer, Caucasian goats, bezoar goats, wolves, etc. are also presented 

here. There are in teresting top ica l petrog lyphs dep ic ting  ritual dances, deer hunting, as well as 

im ages of wheeled carts w ith  yoked oxen. As a rule, these im ages are predom ina te ly  line-draw ings 

o r outlined  figures depicted in pro file  and executed w ith  stone too ls. D epictions o f hum an beings 
and d iffe ren t anim als, particu la rly  panthers, are s ilhoue tte  carved petrog lyphs.

Due to  th e ir charac te ris tic  features and execution techn iques, the rock  ca rv ings found 

in Kalbajar Region can be dated back to  the Bronze Age or to  the 3 rd -2 n d  m illenn ium  BC.
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Qayaüstü təsvirlərin yeriəşdiyi ərazi.

Locatiorı ofrock carvings

Kalbajar Garabakh —  the eternal memory of Azerbaijan heritage

Qayaüstü təsvirlər. Tünc Dövrü.

Rock carvings. Bronze Age
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Qayaüstü təsvir. Qaragöl və Zalxa göllərinin ətrafı.

Dəlidağın qərb ətəkləri.

Ftock carving. Near Lakes Garagel and Zalkha.
At the west foot of Dalidagh Mountain

Qayaüstü təsvir.

Rock carving
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Lev qalası

Kəlbəcər rayonunda olan dağ qalaları içəris ində ən əzəm ətlis i Lev Qalasıdır. Qala Qanlıkənd 

kəndi ərazisində Lev çayının sağ sahilindən 600 m etrə yaxın məsafədə m eşəli uca dağ belində sa- 

lınm ışdır. Ü ç tə rə fd ə n  sıld ırım  qaya və uçurum larla  əhatə o lunm uş qalanın uzunsov, dağ re lyefinə 

uyğun m ürekkeb plan quluşu var. Yalnız ş im a l-qə rb  tərəfdəki dar cığırla  qalanın ş im al-şərq  ucun- 

dakı tək g iriş  qapısına qalxm aq olur. Qalanın içə ris in in  uzunluğu 90 m etrə  yaxın, eni 3 5 -4 0  m etr 
arasındadır. Onun içqalası qala ərazisin in hündür cənub-qərb  küncündə ye rləşir. Qalanın d ivarları 

b ir neçə yarım dairəvi bürclə  m ö h kəm lən d irilm işd ir. Tək qala qapısı isə iki dairəvi bürc arasında 

ye rləşir. Qala d ivarlarının  o rta  qalınlığı 1,3 m etrd ir. Qala içəris ində tik in ti xarabalıqları, qaya içində 

qazılm ış su tutarları, ərzaq yerləşgə ləri və s. qalm ışdır. Lev qalası çevrəsindəki dağlarda m övcud 

olan gözətçi qüllə və k iç ik  peyk qala lar s is tem inə  daxil idi. Bu dağlardan biri onun zirvəsində olan 

qalanın funksiyasına  uyğun adını saxlam ışdır —  Qaravul dağı. Qaravuldan isə başqa b ir qala —  

Com ərd qalası görünür. Lev qalası XIII—XIV yü z illik lə rin  abidəsid ir.
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Lev Castle

Lev Castle is one of the greatest am ong the Kalbajar Region’s highland ones. It was founded 

on a high fo res t m oun ta in ’s ridge 600 m eters fro m  the Lev River’s righ t bank, in Ganlikend Village. 
Surrounded by a steep rock and stream s fo rm  three sides, the Castle has an oblong and com p li- 

cated plan m atching the highland relief. The Castle can on ly be entered th rough  the single entrance 

at the castle ’s north -eastern  edge if one c lim bs up by an exclusive narrow  path fro m  the N orth - 

W est. The Castle’s internal length is nearly 90 meters, and the w id th  is between 35 and 40 meters. 

Its in ternal castle is located at the high south-w estern  corner. The Castle w a lls  were strengthened 

w ith  several sem ic ircu la r tow ers. The single gate is between tw o  round tow ers. The average th ick- 

ness o f the Castle w a lls  is 1.3 meters. There are ru ins, in -rock  w ater basins and food warehouses, 

etc. There were sentinel derricks and a system  o f sm all satellite castles in m ounta ins around Lev 

Castle. One of those m ounta ins has ke p tth e  func tion -m ee ting  name o f the Castle w hich is on its 

top, Garavul (“ Guard” ). From there, another castle, Jom ard, is observed. Lev Castle was construc t- 
ed in the 13th -14th  century.
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Lev qalası. Qanlıkənd kəndi. XIII-XIV əsrlər.

LevCastle. Ganlikend Village. 13th-14th century
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Gəncəsər monastır kompleksi

Kəibəcər rayonunun Vəngli kəndi ərazisində oian Gəncasər m onastırı Qafqaz A lbaniyası ka to li- 

koslarının iqam ətgahı o lm aqla  yanaşı A lban knyazları Cəla lilərin  və ka to likos la rın  tü rbəs i də olub.

Elmi ədəbiyyatda Xəznədağ m əbədi adı ilə tanınan Gəncəsər m onastır kom p leks in in  əsas t ik ili lə r i XIII 

əsrdə inşa edilib . M onastırın  yerləşd iy i Xaçınçay sah ilindək i təpə hələ x ris tian lıqdan  öncə m üqəddəs 
ye r sayılm ış, bütxana-ziyarətgaha çevrilm işd ir. XIII əsrdən başlayaraq XIX əsrəcən G əncəsər m onas- 

tırı Qafqaz A lbaniyasıınn d in i və m ədəni mərkəzi o lm uşdu r.
G əncəsər m o nastır ko m p leks i k ilsə , xüsusi g ir iş  sa lonu  və ya rd ım çı b ina la rdan iba rə td ir. K om p- 

leks cənub və qərb tə rə flə rin d ə  ik i qapısı o lan qala  d ivarla rı ilə əhatə o lu n m u şd u r. Ş im al və cənub 

d ivarla rına  h ücrə lə r və ya rd ım çı b ina la rın  b ir sıralı o taq la rı b irləş ir. K om p leks in  cənub qapısına ya- 

xın o lan k ilsən in  əsasını 1216—12 38 -c i illə r a rasında A lban knyazı Həsən C ə la l* q oym uşdur. Xaç- 

va rı-g ün b əz li quru luşu  o lan k ilsədə düzbucaqlı p lanın (16 ,95  x 12,25  m e tr) kü nc lə rin i ik im ə rtə b ə li 
uzunsov o ta q la r tu tu r. Xaçvarı p lan lı ibadə t sa lonunun  şərq çıxıntısını ya rım d a irəv i a lta r absid i 

tə şk il edir. S a lonun m ərkəzi h issəs in i hündür barabanlı günbəz ö rtü r. Barabandakı 4 iri və 4 k iç ik  

pəncərə ibadə t sa lonunun  in te rye rin i yaxşı iş ıq land ırır. K ilsən in  d ivarla rı içə ridən  və bayırdan təm iz  

y o n u lm u ş  daşla  üz lənm işd ir.
K ilsən in  xaçvarı planı ənənəvi o laraq onun həcm  kom poz is iyas ına  da ç ıxarılm ış , m ərkəzi h issəs i 

h ün d ü r günbəzlə  nəzərə ça rp d ırılm ışd ır. içə ridə  s ilin d r ik  o lan baraban bayırda  on altı üzlü p rizm a 

şə k lində  həll ed ilib . Hər üzdə k iç ik  fra n to n  —  iti so n lu q la  tam am lan ıb  və buna uyğun o laraq bayır 

günbəz qatlam a ç ə tir fo rm a s ı alıb. Barabanın üzləri oym a naxışlar, q ab a rtm a la r və heykə llə rlə  

—  m ifo lo ji s im vo lla rla  zəng in  bəzəd ilib . K ilsən in  qərb çatısındakı iri xaçda  İsanın çarm ıxa  çə k ilm iş  

f iq u ru  Turani tipdə , m onqo l hö rük lə ri ilə tə s v ir  o lun m u ş, onun yan la rında, başla rında  tü rk -m o n q o l 
papaqları o lan aposto l f iq u r la r ı q oyu lm u şd u r. Bu heykə l kom pozis iyası, a raşd ırıc ıla rın  fik r in ə  görə, 

E lxan ilə r dövrünə  a idd ir.
G əncəsər kilsəsi Azərbaycanın x ris tian  m em arlığı ənənələri əsasında tik ilm iş d ir . Bu dəyərli 

ab idənin  inşaatı və m em arlıq  hə llində  S əlcuq lar və xüsusilə  E lxanilər m ü h itin in  b ö y ü k tə s ir i o lm uş- 

dur. Qarabağ Elxani hökm darın ın  yaylaq yeri idi. Hülaku xanları və onların x ris tian  tü rk  xanım ları, 

xüsus ilə  Hülaku xanın * baş xanım ı, x ris tian  kerait tü rkü  olan Dokuz xa tunun çox sevd ik ləri bu
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Ganjasar Monastery Complex

The Ganjasar M onastery located in Vangli V illage o f the Kalbajar Region, a long w ith  being the 

headquarter o f the Caucasian A lbanian Catholicoses, w as the shrine  fo r  the Ja la lids, A lbanian Dukes, 
and ca tho licoses. The Ganjasar M onastery, know n as the  Khaznadag Temple, was m o s tly  co ns tru c t- 

ed in the  13th century. The hill on the  Khachinchay R iver w here  the m onaste ry  is located had been 

found sacred in the p re-C hristian  era and tu rned  in to  a pagan tem ple.
The Ganjasar M onaste ry  had been the re lig ious and cu ltu ra l center o f Caucasian A lbania  fro m  the 

13th centu ry  to  the 19th century.
The com p lex consists of a church, special entry prem ise and suppo rting  s tructu res. The com plex 

is castle-w alled, the southern and western parts having a gate each. Cells and suppo rting  room s jo in  

the northern  and southern walls . Hasan Ja la l*, the A lbanian Duke, founded the  church next to  the 

southern gate o f the com p lex in 121 6 -12 3 8 . T w o -flo o r ob long room s occupy the corners of the rec- 

tangu lar church (1 6 .9 5 -1 2 .2 5  m eters) w ith a cruc ifo rm  dom e. A sem ic ircu la r-a lta r conch makes up 

the eastern ledge o f the c ru c ifo rm  prayer hall. A  high drum  dom e covers the central part of the prayer 

hall. 4 large and 4 sm all w indow s o f the d rum  well lig h t the in te rio r o f the prayer hall.
The church w a lls  had been covered w ith  clearly hewn stones both in te rio r and exterior. Trad ition- 

ally, the  c ru c ifo rm  plan is included into com position , and its central part is covered w ith  a high dom e. 

C ylindric  inside, the drum  is a 16-s ide prism  outside. Each side has a sm all ped im ent w ith  a pointed 

ending, so, the outer dom e surface fo rm s as a closed um brella . The drum  sides are rich ly  decorated 

w ith  carv ings, vo lum es and m ytho log ica l sym bo lic  statues. In the western side, there is th e  cruc ifix  

in a T u rk ic  style, w ith  M ongo lian  braids, and the D isciples are around, Tu rk ic-M ongo lian  hats on. As 

researchers th ink, the scu lpture a rrangem ent belongs to  the E lkhanids’ reign.
The G anjasar Church w as b u ilt accord in g  to  the tra d itio n s  o f A zerba ijan ’s C hris tian  a rch itec tu re . 

The S e ljuk  and espec ia lly  E lkh an id s ’ e nv iron m e n ts  have g rea tly  in fluenced  on the  concep t and 

c o n s tru c tio n  o f th is  va luab le  m e m o ria l. Garabakh w as fo r  the  E lkhanids to  spend sum m er.

Hulagu Khans and th e ir  C hris tian  Turk ic  w ives  had churches and c lo is te rs  b u ilt in the  area, 

p a rticu la rly  liked by Dokuz H atun, Hulagu Khan ’s * se n io r w ife  (a lso  C hris tian  and Turk ic). The 

m o s t va luab le  one is the  G anjasar M onaste ry . Hasan Ja lal, w h o  had fou n de d  the  c lo is te r, w as sen t
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yayiaq yerində kilsə və m onastırla r inşa e td irm iş lə r. Onlardan ən önəm lis i Gəncəsər m onastırıdır.

Bu m onastırın  təm əlin i qoyan Həsən Cəlal Hülaku xanın izni ilə Ç ingiz Xan im periyasının  paytaxtı 
Q araqorum  şəhərindəki quru ltaya  nüm ayəndə g ön dərilm işd i. M em arlıq  dekorunda heykəllərin tip o lo ji 

m ənsub iyyə ti, tü rk  m ifo lo jis indən  gəlm ə heyvan və quş fiqurla rın ın  iş ləd ilm əsi, eləcə də oym a naxış- 

larda Şərqi Türküstan m o tiv lə rin in  olm ası G əncəsər k ilsəsin in  Həsən Cəlalın ö lüm ündən  (1261) sonra 

tam am landığın ı sübut edir. Bu kilsə, araşdırıcıların fik rincə  yarım dairəvi apsidalı, xaçvarı-günbəzli 
k ilsə lə rin  Qafqaz ərazisində ən kam il örnəyid ir.

Kilsəyə qərb tərəfdən kvadrat planlı sütunsuz iri sa lon b ir lə şd irilm işd ir. Onun ö rtük  kons- 

truks iyasın ın  əsasını b ir-b ir i ilə kəsişən iki cüt perpend iku lya r tağ —  nervyurla r təşk il edir. On- 

ların kəsişm əsindən m ərkəzdə alınan kvadratdan s ta laktitlə rlə  dairəyə keçən bacanın üstündə 

səkk izsütun lu  yüngül ro tonda  quru lub . Salon ö rtüyünün  kom pozis iya  özəyi bu bacanın iç hissəsinə 
qeyri-ad i bəd iilik  verən m ürəkkəb və incə s ta lak tit quru luşudur.

Onun əzəm ətli həcm -m əkan quru luşu , zəngin və incə bədii tə rtiba tı, eləcə də son dərəcə 

keyfiyyətli inşaatı k iç ik  b ir knyazlığın deyil, qüdrə tli Elxani döv lə tin in  iq tisad i gücündən soraq verir.

E lxanilər dövrü Azərbaycanın o rta  əsr m em arlığ ının  zirvəsi o lduğu kim i, Gəncəsər m onastırı da bu 

ö lkən in  tü rk -x ris tian  m em arlığ ının  şah əsəridir. 1511-c i ildən Gəncəsər m onastırı A lban ka to likos la - 

rının iqam ətgahı olub. 1837-c i ildə e rm ənilə r Rusiya im periyasının  M üqəddəs S inodunu satın alaraq, 

onun yardım ı ilə Alban Patriarx taxtını ləğv e td ird i. Bununla da Gəncəsər m onastırının  ta rix i m iss iya- 

sına son qoyuldu.
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a rep resen ta tive  at the  con fe rence  in Karakorum , the  cap ita l o f C h ingh iz  K han ’s Em pire, by Hulagu 

Khan ’s p e rm iss ion .
Types o f scu lp tu res , Tu rk ic  m y th o log ica l an im al and b ird  fig u res  used, as w e ll as Eastern Turkic 

m o tives  o f the  ca rv ings  prove the  c lo is te r co n s tru c tio n  fin ish e d  a fte r Hasan J a la l’s death (1261). 

R esearchers find  th is  church  a pe rfec t exam ple  o f chu rches  w ith  a s e m i-c irc u la r apse and c ru c i- 

fo rm  dom e across the  Caucasus.
A large square hall w ith o u t co lum ns  jo in s  the church  fro m  the W est. Two perpend icu la r in te r- 

crossing  ribs make up its covering . An e igh t-co lum n  lig h t ro tunda has been made fro m  the squares 

fo rm ed , on a sm oke -duct tu rn ing  in to  a c irc le  th rough  sta lactites. It is the soph is tica ted  and subtle 

sta lactite , m aking the in terna l o f the sm oke -duc t unusually  a rtis tic  tha t represents the o rig in a lity  of 

the hall covering . Its m a jestic  vo lum e-and-space  co m p os itio n , rich and subtle  a rtis tic  com position , 

as w e ll as the h igh est-qua lity  co ns truc tion  dem onstra te  not a sm all d uchy ’s, but a s trong  Elkhanid 

s ta te ’s power.
As a top  of Azerba ijan ’s m edieva l a rch itectu re  during  the  E lkhanids’ reign, the Ganjasar M onas- 

te ry  is another m asterpiece o f A zerba ijan 's Tu rk ic-C hris tian  arch itectu re . From 1511, the Ganjasar 

M onaste ry  had been the headquarter o f the A lbanian Catholicoses. In 1837, A rm en ians bribed the 

Holy Synod of the Russian Em pire and had the A lbanian Patriarchy abolished w ith  its  support. The 

Ganjasar M onaste ry 's  h is to ric  m iss ion  was so fin ished.
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Gəncəsər monastır kompleksinin yuxarıdan görünüşü. Vəngli kəndi. 1 2 16 -1238-ci illər.

Ganjasar Monastery Complex viewed from above. Vangli Village. 1216-1238
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Gəncəsər monastırının fasadları:
Façades of the Ganjasar Monastery:

Cənub fasadı (yuxarda).
(above) Southern façade

Şimal fasadı (aşağıda solda).
(below left) Northern façade

Monastırın fasadının kəsiyi (aşağıda sağda).
(belowright) Section ofthe Monastery's façade

159



Kəlbəcər Qarabağ —  irs im iz in  əbədi yaddaşı

Yardımçı tik ilin in  aksonom etrik kəsiyi.

Axonometric view ofan auxiliary premises

Gəncəsər monastırının 
tavanının təşkili planı.

Plan of the ceiling structure 
in the Ganjasar Monastery
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Gəncəsər monastırınm fraqmenti. Şərq qülləsi.

Fragment of the Ganjasar Monastery. Eastern Tower
Gəncasar monastırınm daş bəzəkləri.

Stone carvings in the Ganjasar Monastery

Şərq qülləsinin 
tavan naxışları.

Ceiling ornaments 
the Eastern Tower

in
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Xudavəng monastır kompleksi

Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndi ərazisində, Tərtərçayın sol sah ilində  yerləşən Xudavəng, ya da 

Dədəvəng kom pleksi Azərbaycanın x ris tian  m em arlığ ının  ən iri və ən gözəl abidə lə rindən b irid ir. 

Əfsanəyə görə Qafqazda ilk  x ris tian  m iss ioneri o lm uş aposto l Faddey-Dədə bu kom pleksdə dəfn 

o lunm uşdur. Ona görə Xudavəng kom p leks in in  təm ə lin in  IV əsrdə qoyu lduğu  ehtim al o lunur. 
Kom pleksdə əsas inşaat iş lə ri XIII əsrdə A lban knyazı V axtanqın* zam anında aparılm ışdır. M onastır 

kom p leks in in  tə rk ib ində  indi iy irm idən  çox tik ili və t ik ili qalıq ları vardır. K om pleks in  baş k ilsəsin i 
1214-cü  ildə knyaz Vaxtanqın arvadı Arzu xatun tik d irm iş d ir . Uca günbəzi və əzəm ətli həcm i ilə 

bütün kom p leks in  dom inan tı olan Arzu xatun m əbədi Qafqaz A lbaniyasının x ris tian  m em arlığ ının  şah 

əsərlərindənd ir. Hesab e d ilir ki, k ilsən in  in teryerindəki freskaları Arzu xatun və onun qızları iş ləm iş lər. 

K ilsənin  qərb və şim al bastağları daş üzərində incə oym a naxışlarla zəngin bəzədilib. Kom pleksin  

əsas d in i h issəsi plan və kom pozis iyası ilə fərq lənən b ir-b ir inə  b itiş ik  7 həcm dən ibarətd ir.
K om pleksin  əsas b ina qrup la rından cənubda Böyük Həsən kilsəsi ucalır. Dini b inalardan cənubda 

isə, yam acda m ü lk i t ik ililə r, eləcə də saray, yaşayış və təsə rrü fa t binaları yerləş ir. Kom pleksə daxil 
olan b ina la r çoxəsrlik  inşaat m ədən iyyə tin i, o rta  əsr Azərrbaycan xris tian  m em arlığ ının  m üxtə lif 

t ip lə r in i do lğun nüm ayiş e td ir ir. Xudavəng m onastır kom p leks ində  çoxlu  inşaat k itabə ləri və ya- 

zılar qalm ışdır. Onlarda göstə rilən  b ir sıra adlar: Arzu xatun, Tursun, Seyti, Asan, Avaq, Şəms,
A ltun , Ağbux, Qaragöz və bu abidəni ucaidanların e tn ik  m ənsub iyyə tin in  —  tü rk lüyünün  dəqiq 

gös tə ric ilə rindən  biri sayılm alıdır. Bu abidənin çoxsaylı oym a daş bəzəklərində Azərbaycanın 

m üsə lm an m em arlığı ilə b irbaşa bağlılıq da aydın h iss o lunur.
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Khudavang Monastery Complex

Khudavang, o r Dedeveng, located in the  Kalbajar R eg ion ’s Vang V iilage, on the  Terterchay R iver’s 

le ft bank, is one o f the  largest and m ost beautifu l exam ples o f A zerba ijan ’s Christian arch itecture.

By a legend, Apostle  Thaddeus, the f irs t Christian m iss ion a ry  in the Caucasus, was buried there. 
Therefore, the  com p lex  is supposed to  have been founded  in the 4 th  century. The com p lex  was 

m a in ly  construc ted  in the 13th century, during  A lbanian Duke V ahtang’s *  tim e . The com p lex 

cu rre n tly  inc ludes m ore than tw e n ty  s truc tu res  and rem ains. The m ain church  was bu ilt in 1214 by 

Arzu Hatun, V ahtang’s w ife. D om ina ting  th rou g ho u t the com plex, its  dom e high and space m ajestic, 

the  church  is o f the Caucasian-A lbanian Christian m asterp ieces o f a rch itectu re . It is considered Arzu 

and her daughters made the in te r io r m ura ls. There are fine  carv ings on the  w estern  and northern  

sides o f the  church. The main re lig ious  part o f the com p lex  cons is ts  o f seven spaces, d iffe ren t in 
te rm s  o f co m p os itio n , but m u tua lly  supp lem enting .

It is the Beyuk Hasan Church o f the m ain s truc tu res  tha t rises in the southern  part. In the southern 

part, the re  are c iv il bu ild ings  such as a palace, and w o rk in g  and liv ing  prem ises on the slope. The 

com p lex  bu ild ings fu lly  dem onstra te  the cen tu ries-o ld  co ns truc tion  cu lture  and versa tile  types of 

A zerba ijan ’s Christian A rch itectu re . M any construc tion  insc rip tio ns  have su rv ived  in the  Khudavang 

Com plex. A num ber o f nam es indicated there in  such as Arzu, Tursun, Seyti, Asan, Avag, Shams, 

A ltun, A ghbuh, Garagoz, etc., shou ld  be considered o f exact proving the b u ild e rs ’ Turk ic iden tity .

D irect re la tions to  A zerba ijan ’s M us lim  a rch itectu re  are c learly fe lt as w e li in num erous s tone- 

carv ing decora tions o f the site.
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Xudavəng monastırında olan tik ililə rin  kəsiyi.

Section of constructions in the Khudavang Monastery

Xudavəng monastır kompleksinin yan kəsiyi.

Cross-section of the Khudavang Monastery Compiex

Kalbajar Garabakh —  the eternal memory of Azerbaijan heritage

Xudavəng monastır kom pleksinin yuxarıdan görünüşü. Vəng kəndi. VI-XVIII əsrlər.

Khudavang Monastery Complex viewed from above. Vang Village. 6th-18th century

165



Kəlbəcər Qarabağ —  irsim izin əbədi yaddaşı

Xudavəng monastırındakı xaç daşlarından 
birin in memariıq elementləri.

Architectural elemerıts of one of the cross stones 
in the Khudavang Monastery

Xaç daşının bir hissəsinin ön görünüşü.

Front view of the cross stone's detail
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Xudavəng monastırı. Fraqment.

Fragment of the Khudavang Monastery
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Körpü. Soyuqbulaq kandi. 
XII-XIII əsrlər.

Bridge. Soyugbulag Village. 
12th-13th century
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Daş plastikası

Rayonun daş p lastikası m ü x tə lif at və qog fiq u rla rın d a n , qəb irüs tü  m e m o ria l xa rak te rli 

qaba rtm a la rdan  və nəhayət, daşdan yo n u lm u ş  insan tə sv irin də n  iba rə td ir. S onuncusu  xü sus ilə  

m araq lı o lub , Azərbaycanda o rta  əsrlə rdə  m ü x tə lif d in i ehkam  və yasaq la ra  baxm ayaraq 
özünəm əxsus xalq heykə ltə raş lığ ın ın  ink işa fın ı təsd iq ləyən  b ir ö rn əkd ir. Azərbaycanın d igə r 

bö lg ə lə rin də  o lduğu  k im i, Kəlbəcərdə m övcüd  o lan daş f iq u r la r  (qoç  və at heykə llə ri) m e m o ria l 
xa ra k te rli qəb irüs tü  a b idə lə r o lm u şdu r. O nların bəz iləri üzərində ith a f m əzm unlu  yazılar və 

m ə işə t xa rak te rli tə s v ir lə r ve rilm işd ir . Həm in fiq u rla rın  iş lənm ə tə rz i d eko ra tiv  və la kon ikd ir.
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Stone plastic art

P las tic  a rt o f the  reg ion  co n s is ts  o f va rious  horse and sheep fig u res , to m b  m e m o ria l re lie fs  

and, f in a lly , s tone carved hum an sta tues. Being o f spec ia l in terest, the  last ones evidence the 

deve lo pm en t o f the  o rig in a l fo lk  scu lp tu re  desp ite  d iffe re n t re lig io us  dog m a  and p ro h ib itio n s  

preva iled  in A zerba ijan in the  M idd le  Ages. As in o th e r reg ions o f A zerba ijan , s tone fig u res  

(sheep and horse fig u re s ) revealed in K alba jar are m e m o ria l to m b  m o n um e n ts . Som e o f them  

bear ep itaphs and d isp lay  scenes o f everyday life . These fig u res  w ere carved in decora tive  and 

la con ic  way.
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At abidəsi. Bağlıpaya kəndi.

Horse figure. Baghiipaya Viiiage
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Qoç abidəsi.

Ram figure
At abidəsi. Mozkənd kəndi.

Horse figure. Mozkend Viiiage

■ ■
> 4 *  / : •  -h

■
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Kəlbəcər Tarix Muzeyi. At və qoç abidələri. Orta əsrlər.

Kalbajar History Museum. Horse arıd ram figures. Middle Ages
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Qog abidələri. Bağlıpaya kəndi.

Ram figures. Baghlipaya Village
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At abidəsi.

Horse figure

Kalbajar Garabakh —  the eternal m em ory of Azerbaijan heritage

Kişi başı. Erkən Orta əsriər.

Stone man's tıead. Early Middle Ages
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Ağdam Cümə m əscidinin yuxarıdan görünüşü.

1868-c i il. Memar Kərbəlayi Səfi Xan.

Aghdam Juma Mosque viewed from above.
1868. Architect Kerbalayi Sefi Khan

Aghdam Region
84 cultural monuments
Territory — 1150 km2
Partially occupied on July 23, 1993AĞDAM

M ə d ə n iy y ə t a b id ə lə rin in  sayı

84
Ə razisi

1150 km2
İşğ a l o lu n u b
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Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazilərindən biri olaraq 
Ağdam rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Sahəsi 1150 km 2-dir. 
Rayonun ərazisi Qarabağ dağ silsiləsinin şimal-şərq ətəklərində, 
Kür-Araz ovalığının qərbində yerləşir və relyefi əsasən düzənlik, 
q ismən dağlıqdır. Rayonun dağlıq hissəsində m aks im um  
hündürlıık dəniz səviyyəsindən 1365 m e tr yüksəklikdədir. Ağdam  
rayonu ərazisindən Xaçın və Qarqara çayları axır. Ərazisində 
əhəngdaşı yataqlarının olması Ağdam da memarlığın  inkişafına 
və yönünə həlledici təsir göstərmişdir. Rayonun mərkəzi Ağdam  
şəhəridir. İri yaşayış m əntəqə ləri isə Mərzili, Seyidli, Qiyaslı, Xıdırlı 
və Zəngişalı kəndləridir. İşğal ərəfəsində rayon əhalisinin sayı 
132 170 nəfər (1989 il) olub.
Ağdam rayonu ərazisində ən qəd im  dövrlərdən son orta 
əsrlərəcən çoxsaylı arxeoloji və m em arlıq  abidələri qalmışdır. 
Erməni işğalından sonra bu abidələrin çoxunun taleyi təhlükə 
altındadır. Onlardan bir neçəsi haqqında qısa m ə lum at veririk.

The Aghdam  Region of the Republic of Azerbaijan was 
established in 1930. The area is 1150 km 2. The region is located 
on the north-eastern spurs of the Garabakh M ounta in  Range, 
in the western  part of the Kura-Araks Lowland; its relief is m ostly  
plain and partly highland. The highest top, in the highland, is 
1 365 meters over the sea. The Khachin and Gargara Rivers 
start in the region. The area's lime fields crucially influenced the 
deve lopm ent and style of architecture therein. Aghdam  City is 
the regions capital. Large inhabited localities are Merzili, Seyidli, 
Giyasli, Khidirli and Zenghishali Villages. In 1989, on the eve of 
the occupation, the population was 132 170 people.
Numerous archeological and architectural sites dated from the 
oldest times to the Late Middle Ages have survived in the region. 
Most of them  have been in danger since the Armenian occupation. 
Below are short pieces of information about some of them.
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Şahbulaq qəsri

Qarabağ ta r ix ç ilə r in in  m ə lum a tına  görə Qarabağ xan lığ ın ın  banis i Pənahəli xan A ğdam  

şəhə rin in  10 k ilo m e trliy in d ə  “ Şah bu lağ ı” adı ilə m ə şh u r o lan bu lağın  yanında b ir qəsr kom p- 
leksi sa ld ırm ış , “ Daş və əhəngdən m əsc id lə r, evlər, bazar və h a m a m la r” t ik d irm iş d ir . İnşaatı 

1751—17 5 2 -c i ildə tam am lan m ış  bu ko m p leksdən  ind iyə  bulaq yanındakı təpə üzərində ucalan 

qala və m əscid  b inası qa lm ışd ır. Q əsr öz adını g u rsu lu  bulağın adından a lm ışd ır.

Elmi ədəbiyyatda Şahbulaq qəsri adı ilə tanınan abidə əsiində iri qəsr kom p leks in in  içqalası 
o lm uşdur. Onun yanında, heç şübhəsiz, xanın iqam ətgahı —  im arəti o lm uşdu r. Yığcam  quru luş lu  

bu qala p landa düzbucaqlı b iç im d ə d ir və onun bayır d ivarları dairəvi və ya rım s ilind rik  bürclərlə  

m ö h kəm lən d irilm işd ir. Qala d ivarları və qü llə lə r yuxarıya doğru b ir qədər incələşib  m üdafiə 

tik ili lə r i üçün səciyyəvi olan mazğal sırası və d iş lə rlə  tam am lanırd ı. D ivarlar 7 m etr, bürc lər 

8,5 m e tr hündürlükdədir. Qalanın g iriş  qapısı şərq d ivarının ortasında o lub xaricdən ona b itiş ik  

ik im ərtəbə li qülləvarı həcm lərlə  qorunurdu. Bu qüllən in  üst qatı, yəqin  ki, xan otağı o lm uşdur. 

Həm in otağa qəsr həyətindən daş p illəkən qalxır.

Qalanın içəris ində d ivarla r boyunca t ik ilm iş  b irm ərtəbə li o taqların dam ı xa ric i basqınlardan 

m üdafiə  üçün ə lveriş li səki ro lunu  oynayırdı. O taqların ö rtük  konstruks iyası daş tağbənd lərd ir. 

B ütünlüklə  ya rıyonu lm uş daşdan tik ilm iş  Şahbulaq qəsri Azərbaycanın xan lıq la r dövrü hərbi 

m em arlığ ının  sadə nüm unələrindən  b irid ir.

Şahbulaq qəsrin in  ş im a l-qə rb in də , bulağın  yanında  o lan m əscid  k iç ik  daş b ina o lub  ibadət 

sa lonu və eyvandan ib a rə td ir. İbadət sa lonu p landa  kvadrat b iç im li (5,1 x 5,1 m ) o lub  günbəzlə  

ö rtü lü d ü r. M əsc id in  g ir iş  qapısı şərqə yönə lən  baş fasadın  d ö rdbucaq lı eyvanına (5,1 x 2 ,5  m) 

açılır. Eyvanın tağ la rı, baza və kap ite llə ri d ö rdbucaq  fo rm a da  olan səkk izguşə li sü tun la ra  

söykən ir. M əsc id in  k iç ik  tu tu m u  hündür səki üzərində qa ld ırılm ışd ır. A raşd ırıc ıla rın  f ik rin cə  

Şahbulaq tik ili lə r i Qarabağ xan lığ ın ın , özə llik lə  onun  paytaxtı o lm u ş  Şuşa şəhərin in  m em arlığ ına  

öz tə s ir in i g ö s tə rm işd ir.
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Shahbulag Castle

By in fo rm ation  fro m  Garabakh h istorians, a castle com p lex  was started  by Panahali Khan, the 

fou n de r o f the Garabakh Khanate, 10 k ilom eters away fro m  Aghdam  City, n e a ra s p r in g  known 

as “ S hahbu lagh i” (“ Shah’s S pring ” ); “ Stone and lim e m osques, houses, baths and a m arke t” 
were built. The com p lex  fin ished  in 1 7 5 1 -1 7 5 2 , o n ly  its castle on the hill and the m osque have 

surv ived. The castle was nam ed a fte r the spring.

The site, know n as Shahbulag in the researches, was in itia lly  the in terna l castle o f a large 
palace com plex. The Khan’s palace headquarter was undoub ted ly  in the nearby. The jo in t- 

co ns titu tion  Castle is rectangular, and its external w a lls  are re in forced w ith  c ircu la r and sem i- 

cy lin d e r tow ers. The Castle w a lls  and tow ers  fin ished  w ith , typ ica lly  fo r  defense s tructu res, 
em brasures and m erlons ge tting  as h igh as narrow er. The w a lls are 7 -m e te r h igh, and the height 

o f the tow ers  is 8.5 m eters. Located in the m idd le  o f the eastern wall, the en try  was protected 
w ith  tw o -f lo o r tow er-like  prem ises. The top  room  o f the  tow er is like ly to  have been the Khan’s.

A stone staircase rises fro m  the castle yard to  the room .

The roo fs  o f the o n e -flo o r line o f ro o m s b u ilt a long  the w a lls  ins ide the  castle  w e ll played 

the  defense ro le as a border. The ro o m s are covered w ith  stone beam s. B u ilt fro m  ha lf-hew n 

w ho le  s tones, the S hahbulag Castle is one o f the  s im p lis tic  exam ples o f A zerba ijan  K hanates’ 

m ilita ry  a rch itec tu re . Located in the ca s tle ’s N o rth -W e s t near a sp rin g , the  m osque  co n s is ts  of 

a sm a ll s tone prayer hall and veranda. The prayer hall is covered w ith  a square dom e (5.1 x 5.1 

m ). The m osque  en try  opens in to  a q uad rangu la r ve randa  o f the  E ast-o rien ted  façade 

(5.1 x 2 .5  m ). The ve randa  beam s, base and cap ita ls  lean on q ua d ran g u la r 8 -edge  p illa rs . The 

sm a ll vo lum e  o f the  m osque  is pu t on a h igh border. As researchers th in k , S hahbulag bu ild ing s  

in fluenced  the  Garabakh K hanate ’s and espec ia lly  the  cap ita l Shusha C ity ’s a rch itec tu re .
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Pənahəli xanın* Şahbulaq qasri. 
Şahbuiaq kəndi. XVIII əsr.

PanahatiKhan's* Shahbulag Castle. 
Shahbulag Village. 18th century
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Şahbulaq qəsrinin sxemi.

Plan ofShahbulag Castle
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Şahbulaq qəsrinin sxemi.
Plan ofShahbulag Castle
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Şahbulaq qəsri. Yuxarıdan görünüş. Şahbulaq kəndi.
Shahbulag Castle. Vlew from above. Shahbulag Village
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Qutlu Xacə Musa oğlu türbəsi

Ağdam  rayonunun  Xaçın Türbətli kənd ində  E lxan ilər d öv rün ün  xa tirə  m em arlığ ın ın  dəyərli b ir abidəsi 

qa lm ışd ır. Xalq arasında “ Sarı M usa tü rb ə s i” adlanan bu ab idən in  in te rye rində , g ir iş  qapısının 

üs tündək i inşaa t k itabəs ində  b ild ir il ir :  “ Ulu A llahın  rəhm inə  m öhtac, m ə rhum  Q utlu Xacə M usa oğ lunun  

bu im arə ti ustad Şahbənzərin  ə m ə lid ir ” . Bu daş k itabəyə görə  tü rb ə n in  inşaatı 15 iyu l 1314-cü  ildə 
tam am lan m ışd ır. G örünür, A zərbaycanın  o çağdakı Xaçın v ila yə tin in  nüfuzlu  şəxsi o lm u ş  Qutlu Xacə 

M usa o ğ lunun  məzarı üstündə  u ca ld ılm ış  tü rbə  z iya rə t k im i m əşhurlaşa raq  kənd in  adını da “ Xa- 

çın + tü rb ə (t)  + l i ”  m ü ə yyən lə şd irm işd ir.
Q ülləvari tü rbə  tip in in  özünəm əxsus örnəklə rindən olan Qutlu Xacə M usa oğlu  tü rbəs in in  bayır həcm i 

üç tip li a lçaq kürsü lük, on ik iüzlü  p rizm a tik  korpus və çadırabənzər p iram ida lı günbəz örtüyündən  ibarətd ir. 

Korpus və kü rsü lük  yaxşı yo nu lm u ş  sarım tıl əhəng daşı ilə üzlənm işd ir. Korpusun 9 üzündə yarım onüzlü  

planı olan tağ lar, şim al, şərq və qərb üzlərində isə qapı və pəncərə gözləri q u ru lm uşdu r. iri ö lçüsünə və 

b əd ii-p la s tik  həllinə görə ş im al gözü tü rbən in  baş g iriş  qapısıdır.

Türbən in  korpusundakı bütün  taxça la rın , qapı və pəncərə lərin  üst s iv ri h issə lə ri incə s ta lak tit kom - 

pozis iyaları ilə iş lənm işd ir. K orpusun tin lə r in də  daş m em arlığ ı üçün b ir qədər m iqyassız görünən incə 

p ilya s tr la r ve rilm işd ir. Fasad sə th lə ri daş üzərində oym a naxış, xonça  və s ta lak titlə rdən  başqa deko ra tiv - 

s im vo lik  m ənaları o lan m ü x tə lif heyvan (öküz, aslan, m ara l, dovşan və s.) tə sv ir lə ri ilə bəzəd ilm işd ir. 

Təbii daş fonda  daha canlı g ö rünm əs i üçün bu təsv ir lə r tünd  qırm ızı boya iiə ö rtü lm ü şd ü r. Qutlu Xacə 
M usa oğlu  tü rbə s i Azərbaycanın qü lləvari tü rbə lə ri üçün səciyyəvi olan d ina m ik  həcm  kom pozis iyasına  

m a likd ir. Ancaq bu abidənin  is tə r inşaat texn ikasında, is tə rsə  də deta lla rının  b ə d ii-p la s tik  hə llində  Aran 

m em arlığ ın ın , özə llik lə  də Qarabağ m em arlığ ın ın  fə rq li xü sus iyyə tlə ri əks o lun m u şd u r.

Q utlu Xacə M usa oğlu tü rbəs in in  a lt sərdabə və üst kam eradan ibarət ik iqatlı quru luşu  var. Hər iki 

yerləşgə p landa xaçvari fo rm adad ır. C iddi və sadə gö rünüşlü  sərdabədən fə rq li o laraq türbən in  üst kam e- 
rasının in teryeri son dərəcə tən tənə li tə rtib  ed ilm işd ir. iç ö rtüyün  kvadrat fo rm a lı m ərkəzi h issəsi və ona 

ş im al və cənubdan birləşən tağbənd lə r m ürəkkəb quru luş lu  incə s ta laktitlə rlə  iş lənm işd ir. Giriş qapısı ilə 

üz-üzə olan cənub d ivar zəngin bəzəd ilm iş mehrab şəklində həll ed ilm işd ir. Fasad e lem entlə rində o lduğu 

k im i m ehrab kom pozis iyasın ın  da b ir sıra bəzək e lem entlə ri tünd  qırmızı rəngdə boyanm ışdır. Türbə in te r- 

yerin in  bədii və ko nstruk tiv  hə llin in  yüksək olm ası s ifa rişç in in  nüfuzu və im kanları ilə yanaşı m em ar ustad 

Şahbənzərin böyük sənətkarlıq bacarığı və təcrübəsin in  g ös tə ric is id ir. Qutlu Xacə tü rbəs i b itk in  üslüblu 

m em arlıq  əsəri o lub  dövrün ideya-bədii təm ayü llə rin i lay iq incə  əks e td irir.
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Tomb of Gutlu Khaja Musa Oglu

A va luable  exam ple  o f the  E lkhan ids ’ m e m o ria l a rch itec tu re  has su rv ived  in the  d is tr ic t ’s Khachin 

Turbatli V illage. A co n s tru c tio n  in s c rip tio n  above the fro n t d o o r o f th is  site , p o p u la rly  ca lled “ Sari M u sa ’ 

T om b” , says “ M aste r S hahbenzeri has b u ilt th is  to m b  fo r  the  deceased Gutlu Khaja M usa Oglu, w ho 

needs A lla h ’s m e rcy ” . By th is  in sc rip tio n , the  to m b  was fin ish e d  on Ju ly  15th , 1314. It seem s the  to m b  

o f the  person, w h o  was an in flue n tia l fig u re  of A zerba ijan ’s h is to r ica l Khachin D is tr ic t, has de te rm ined  

the  v illa g e ’s nam e ( “ Khachin  + Turbet ( “ to m b ” ) + li (a p o s tfix )) .

A valuable exam ple o f tow er-shaped  tom bs, the  b u ild in g ’s ex te rio r conta ins o f th ree -type  low  benches, 

a 12-s ide p rism a tic  body and ten t-like  pyram ida l dom e. The body and benches are covered w ith  good- 

hewn ye llow ish  lim e. The nine sides o f the body have beam s, w h ile  the northern , eastern and western 

sides have d oo r and w in d ow  fram es arranged. Because o f a large size and a rtis tic  concept, the northern 

fram e is the m ain entry.

The top  po in ted segm ents o f all n iches, doors and w in d ow s in the to m b  body have been processed 

th rough  subtle  sta lactite  co m pos itions . Fine p ilasters, to  an exten t seem ing too  sm a ll fo r  stone a rch itec- 

ture, were construc ted  in the body corner. Besides sta lactites, facade surfaces are decorated w ith  stone 

ca rv ings and d iffe ren t sym b o lic  an im als  (bulls, lions, deer, rabbits, etc.)

For live appearance on the natural stone, these p ictures w ere dark-red-pa in ted . The to m b  has dynam ic 

vo lum e com p os itio n , w h ich  is typ ica l fo r  Azerbaijan tow er-shaped  tom bs. However, the o rig ina l features 

o f Aran, inc iud ing  Garabakh, a rch itectu re  found them se lves in both the co ns tru c tio n  techn ique  and a rtis tic  

decis ions o f th is  site.
The to m b  has a doub le  co n s titu tio n  o f the under va u lt and o verg round  cham ber. The both  o f them  

are c ru c ifo rm . Unlike  the severe and s im p le -lo o k in g  vau lt, the  in te r io r o f the to p  ch am be r is ex trem ely  

luxu rious . The square centra l part o f the  in te r io r covering  and beam se ctions  jo in in g  it fro m  the N orth  

and South have co m p lica te d  and su b tle  s ta lac tites . The south  w a ll, fac ing  the fro n t door, is like a r ich ly  

decora ted  m ehrab. Lie in the  façade, som e e lem ents o f the  m ehrab  d eco ra tion  are da rk -re d -pa in ted .

The h igh  level o f the  a r t is t ic  and co n s tru c tiv e  s o lu t io n s  o f the  to m b  in te r io r  d e m o n s tra te  the 
c u s to m e r’s p o w e r and re so urce s  and th e  a rc h ite c t Ustad ( “ M a s te r” ) S h a h b e n ze ri’s g rea t p ro fe ss io n a l 

s k ills  and e xpe rience . A p e rfe c t p iece  o f a rch ite c tu re , the  to m b  o f G utlu Haja w ith  d ig n ity  d em on - 

s tra te s  the  t im e ’s p h ilo s o p h ic  and a r t is t ic  ten denc ies .
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Baş fasad. Qutlu Musa türbəsinin yan kəsiyi.
Front façade Cross-section of the Gutlu Musa Tomb
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Qutlu Musa türbəsindəki epiqrafik yazı.
Epigraphic inscription in the Gutlu Musa Tomb

Qutlu Musa türbəsindəki süjetli təsviriar.
Scenic depictions in the Gutlu Musa Tomb
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Pənahəli xan imarəti

Pənahəli xan im arəti adı ilə tanınan abidə Ağdam  şəhəri yaxın lığında o lub dağınıq şəkildə dövrü - 
m üzə gəlib  çatm ış iki b inadan ibarətd ir. Çox güm an ki, ilk in  çağında bu kom pleksə  daha çox bina 

daxil im iş. Bu kom p leks Pənahəli xanın 1738 -c i ildə Xorasandan —  Nadir şahın x idm ətindən  

uzaqlaşıb Qarabağda xanlıq qurucu luğuna  başladığı ilk illərdə inşa e d ilm işd ir. İm arətin  b ir-b ir inə  

perpend iku lya r şəkildə qoyu lm uş binaları dəbdəbəli xan iqam ətgahı o lm ayıb, XVIII əsrin Qarabağ 

bölgəsi zəng in lə rin in  yaşayış evləri k im id ir. Bu evlər baş fasadları ilə həyətə açılırm ış.

im arə tin  n isbətən böyük ö lçü lü  əsas binası p landa b ir qədər m ürəkkəb konfiqurasiyalı o lub 

m ü x tə lif ö lçülü  otaq lardan ibarətd ir. Bu b irm ərtəbə li evdə eyvanlı salon m ərkəzi m övqe tu tu r. 

iç d ivarla rında çoxlu  dərin  tağça ları olan m ərkəzi sa lonun 50 kvadrat m etrə  yaxın olan sahəsi 

səkk iz tin li günbəzlə ö rtü lüd ür. Ö züm lü tro m p la r üzərində qurulan günbəzin  təpəsində fənər 

şəklində  iş lənm iş işıq və hava bacası qoyu lm uşdur. Salonun qapısı üç tağ lı dərin eyvana açılır. 
S ivri eyvan tağ ları bü töv daşdan yonu lm uş sü tun la r üzərində q u ru lm uşdu r. Eyvanlı sa lona yan la r- 

dan sə rbəst g iriş lə ri o lan iki otaqdan ibarət h əcm lər b irləşm işd ir. O taqlar tağbənd lə  ö rtü lüdür.

XVIII əsrin maraqlı yaşayış evi olan bu binanın uzunluğu 16 m etri keçən baş fasadı Azərbaycan 

yaşayış evləri ənənəsinə uyğun cənuba yönə lm işd ir.

im arətin ikinci binası planda uzunsov düzbucaq form ada olub iki otağdan ibarətdir. Giriş qapısı və 

pəncərələri həyətə —  şərqə yönəlm iş bu otaqlar da daş memarlığına xas olan tağbəndlərlə örtü lüdür.
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Palace of Panahali Khan

The palace know n under th is  name used to  be near A ghdam  C ity and has on ly  su rv ived  as ru ins; 

it co ns is ts  o f tw o  structu res. It is very  like ly  m ore b u ild ings  in itia lly  entered the com pound . It was 

b u ilt in the  early years a fte r Panahali Khan le ft the serv ice  fo r  Nadir Shah in Horasan in 1738 and 

s tarted  creating the Garabakh Khanate. The perpend icu la r bu ild ings o f the  palace were not like a 

Khan ’s luxurious headquarter, but resem bles houses o f the 18th ce n tu ry ’s Garabakh rich. Their 
façades used to  face the  yards.

Relatively large, the m ain build ing of the palace had a rather com plicated configuration  and 

consisted o f d ifferent-size room s. The veranda hall occupies the central position  in th is  one-floor 
build ing. The nearly 50-square-m eter hall w ith  p lenty o f deep alcoves in its w a lls  is covered w ith  an 

octagonal dom e. Lantern-like ligh t-and-ventila tion  holes are installed in the dom e top. The hall door 

leads to  the three-beam  deep veranda. The pointed beams o f the veranda are put on so lid-stone 

pillars. Tw o-room  open-en try prem ises jo in  the veranda hall. The room s are covered w ith  beams.

Longer than 16 meters, the  fro n t façade of th is  in teresting  house o f the 18th centu ry  faced the 

South by the tra d itio n s  o f A zerba ijan ’s house a rch itectu re .

The second bu ild ing  o f the palace is rectangula r and consis ts  o f 2 room s. The fro n t doo r and 

w in d ow s fac ing  the yard (the eastern d irec tion ), those  room s are covered w ith  beam s, w h ich  is 
typ ica l fo r  stone construc tion .
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“ İmarət”  qəbristanlığın giriş inin ümumi görünüşü. 
XVIII əsr.
General vlew of the entrance to the “Imaret" Cemetery. 
18th century

“ İmarət”  qəbristanlığın giriş hissəsinin 
daxildən görünüşü. XVIII asr.
“Imaret” Cemetery ı/iewed from 

the entrance. 18th century

200 201



Ağdam Qarabağ —  irs im iz in  əbədi yaddaşı

Pənahali xanın türbəsi. “ İmarət”  qəbristaniığı. XVIII əsr.
Panahali Khan's Tomb. “Imaret” Cemetery. 18thcentury
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“ İmarət”  qəbristanlığı kompleksinin baş planı.
General plan of “Imaret” Cemetery Complex

Türbənin baş fasadı. Türbənin yan kəsiyi. Pənah xanın türbəsinin planı.
Front façade of the tomb Cross-section of the tomb Plan of Panakh Khan 's Tomb
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Türbənin yan kasiyi.
Cross-section of the tomb

Türbənin baş fasadı.
Front façade of the tomb
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Türbənin planı.
Plan of the tomb
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Pənahəli xan (XVIII əsr) və Ibrahim Xəlil xanın (XIX asr) tiirbələri. “ Imarət”  qəbristanlığı.
Parıahali Khan's (18th century) and ibrahim Khalil Khan's Tombs (19th century). “Imaret” Cemetery

Xurşudbanu Natəvanın abidəsi. 
“ İmarət”  qəbristanlığı. XX əsr. I  

Heykəltəraş H. Abdullayeva.
Khurshudbanu Natavan's monument. 
“imaret” Cemetery. 20th century. 
Sculptor H. Abduilayeva
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Ağdam cümə məscidi

Bölgədə m ühüm  tica rə t m ərkəzinə çevrild iy i zam an Ağdam  şəhərində Qarabağın XIX əsr d ini 

m em arlığ ının  m onum enta l ö rnəklə rindən b iri inşa ed ilm işd ir. Ağdam ın cüm ə m əscid i olan bu 

abidəni 1868—1870-c i illərdə bu dövr Qarabağ m em arlığ ının  aparıcı sənətkarı m em ar Kərbəlayi 

Səfi Xan Qarabaği ucaltm ışdır.

Ağdam  cüm ə m əscid in in  ibadət sa lonunun planının əsasını o rtasında dörd sütun olan ənənəvi 

kvadrat fo rm a  təşkil edir. Kvadratın şərq və qərb tə rə flə rin in  hər b irində  q u ru lm uş  üç dərin taxça 

sırası sa lonun sahəsin i gen iş lənd irib  ona düzbucaqlı fo rm a  ve rm işd ir. İbadət sa lonunun cənub 

d ivarının  o rtasında uca m ehrab tağçası quraşdırılıb . Yan tağçaların üstü in teryerə yönələn eyvan 

şəklində o lub  qadınların ibadəti üçün nəzərdə tu tu lm u şd u r. İbadət salonu yan eyvanların o rta - 

larında və m ehrab tağçasının yanlarında olan pəncərələrdən işıq lanır. İbadət sa lonunun in teryer 

tə rtiba tı çox c idd i o lub kam il tek to n ik  quru luşun bədii e ffekti ilə d iqqəti cə lb  edir. Sadə bəzəkli 

m ehrab tağçasının üzərindəki kitabədə dekor ustasının adı (m ərhum  Kərbəlayi Nəqqaş Təbriz in in 

oğlu  ustad M əhəm m əd N əqqaşTəbriz i) v ə tə m ir ta r ix i (h icri 1331, m ilad i 1913-cü  il) yazılm ışdır.

M əsc id in  şim al tə rə findək i g iriş  qapısı dərin eyvan-bastağ içəris ində  ve rilm iş , açıq eyvanın 

yanlarında isə ik i m ərtəbə li o taq la r ye rlə şd irilm işd ir. Ş im al fasadın künc lə rində  qurulan m inarə lə r 

m əscid in  s im m e tr ik  plan quru luşunu  tam am lam aq la  ona bütövlükdə kvadrat fo rm a  ve rm işd ir. 

M əscid in  klassik sadəliy i, həndəsi fo rm a  təm iz liy i ilə seçilən və funks iona l tə ləb lə rə  m ükəm m əl 

cavab verən planı var.

iç  yerləşgə ləri günbəz, tağ və tağbənd lərlə  ö rtü lü  olan m əscid in  daşdan t ik ilm iş  kub ik tu tu - 

mu Qarabağ zonası üçün ənənəvi olan dördeniş li bütöv çardaqla ö rtü lm üşd ü r. Çardağın şim al 
fasada çıxan uclarından kərp ic m inarə lə r yüksə lir. M inarə lə rin  incə s ilin d rik  tu tum la rı üfüqi 

kəm ərlərlə  h issələrə bö lünm üş və hər h issən in  sə th i kərp ic hörgüsündən yaranm ış sadə naxış- 

larla üz lənm işd ir. Belə b ir bədii dekora tiv  üsulla m ina rə lə rin  m əscid  kom pozis iyasında oynadığı 

d om ina n t rol daha da güc lə n d irilm işd ir. Bütövlükdə plan quruluşu k im i, Cümə m əscid in in  həcm 

kom pozis iyası da sadə və c idd id ir. M em ar Kərbəlayi Səfi Xan Q arabaği* o rta  əsr Azərbaycan 

m em arlığ ında geniş yayılm ış qoşa m inarə li Cümə m əscid lə ri ənənəsin i davam  e td irərək A ğ- 

dam m əscid ində öz dövrünün  tə ləb lə rinə  və Qarabağın m em arlıq  —  inşaat təcrübəsinə  uyğun 

özünəm əxsus m əscid  obrazı yaratm ışdır.
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Aghdam Juma Mosque

W hen A ghdam  C ity becam e an im po rtan t regional trade center, one o f exam ples o f the 

19th ce n tu ry ’s Garabakh re lig ious a rch itectu re  w as b u ilt there.

Th is site, the A ghdam  Jum a M osque, was b u ilt by the  t im e ’s leading Garabakh arch itect, 

Kerbalayi Sefi Khan Garabakhi, in 1 8 6 8 -18 7 0 .

A trad itiona l fou r-co lu m n -sq u a re  m akes up the  prayer hall o f the m osque. Three deep niches 

bu ilt both on the eastern and western  sides o f the square enlarge the hall area and make it rectan- 

gular. In the southern  w a ll o f the hall, there  is a deep m ehrab alcove. The top  o f the side n iches 

represent verandas considered  fo r  w om en to  pray. The hall is ligh ted  th rou g h  w in d ow s in the 

m idd le  o f the side verandas and near the m ehrab. Very severe, the hall in te r io r a ttracts  a ttention  

w ith  an a rtis tic  e ffect o f perfect tec ton ic  com p os itio n . The deco ra to r’s nam e (M uham m ed 

Neggash Tebrizi, son o f the deceased Kerbalayi Neggash Tebrizi) and the repair date 

(1331 H ijra /1913 AD) are w ritte n  on the s im p lis tic  m ehrab niche.

The m osque entry is located in the northe rn  side, w ith in  a deep veranda; n e a rth e  open 

veranda, there are tw o -f lo o r room s. M inare ts  b u ilt in the  co rners o f the northe rn  façade accom p- 

lished the  m osque sym m etry  as a square. The m osque has a plan d is tingu ished  fo r  its c lassical 

s im p lic ity  and geom etrica l pureness and fu lly  m eeting  func tiona l requirem ents.

Its inner spaces covered w ith  a dom e, beams and beam links, the m osque stone body has a 

4 -s lope  so lid  sh ie ld, trad itiona l fo r  the Garabakh zone. B rick m inare ts rise fro m  edges com ing  ou t 

to  the northe rn  façade. The subtle  cy lind ric  vo lum es o f the  m inare ts are d iv ided  w ith  horizonta l 

belts, and each part has s im p le  patterns made fro m  b rick  laying. In th is  a rtis tic  way, the d om i- 

nant role the m inare ts  p lay in the m osque com p os itio n  gets even s tronger. The m osque vo lum e 

co m p os itio n  is entire ly  s im p le  and severe. Keeping on w ith  the tra d ition  o f double  m inare ts Jum a 

m osques, w ide ly  spread in m edieval Azerbaijan a rch itectu re , the a rch itec t in troduced  an orig inal 

im age m eeting th e t im e ’s dem ands and Garabakh tra d ition s  o f a rch itectu re  and construction .
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Ağdam Cüma məscidi. 1868-ci ii. 
Memar Karbalayi Səfi Xan.
Aghdam Juma Mosque. 1868. 
Architect Kerbalayi Sefi Khan
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Türbə. Əhmədavar kəndi. Orta əsrlər.
Tomb. Ahmadavar Village. Middle Ages

t
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Türbə. Kəngərli kəndi. XIV əsr.
Tomb. Kengerli Village. 14th century
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Daş plastikası

A ğdam  bö lgəs in in  daş p lastikası ta r ix i baxım dan çox zəng ind ir. Onun ən qəd im  nüm unə lə ri 

1973 ildə rayonun B oyəhm ədli kənd ində  aşkar e d ilm işd ir. S öhbət daşdan yo n u lm u ş  a n tro p o - 

m o rf (insana bənzər) fiq u rla rd a n  gedir. ind iyə  qədər təxm in ən  on ədəd belə f iq u r a şkarlanm ış- 

dır. F iqurların  hün d ü rlüyü  1 -3  m e trd ir. O nların gövdəsi çox şə rti və kobud iş lənm iş , s ifə tlə r i 
isə la kon ik  və b ir qədər abs tra k t şəkildə  ifa o lun m u şd u r. F iqurların  gövdəyə b it iş d ir ilm iş  ə llə ri 

re lye flə  iş lənərək m üəyyən s itay iş  d u rum undad ır. Bütun bu ə lam ətlə r həm in  ab idə lə rin  ayin 

xa ra k te rli o lduğunu  söy ləm əyə  əsas ve rir. Azərbaycan ərazis ində bu cü r ab idə lə rin  m ö vcü d - 

luğu barədə m ə lum a tla ra  o rta  əsr bədii ədəb iyyatında, ta r ix i sə lnam e lə rdə  və səyyahların  

qeyd lə rində  də rast g ə lin ir. Tədq iqa tç ıla r sözügedən ab idə lə ri ilk in  o rta  əsrlə rə  aid ed irlə r.

Qeyd e tm ek lazım dır ki, həm in  ab idə lə rin  oxşarları respub likan ın  Bərdə rayonunda  da aşkar 

e d ilm iş d ir . Bu fa k t həm in  daş p lastikası nüm un ə lə rin in  vah id  m ədən i ənənəyə və vah id  m ədəni 

m əkana aid o lduğunu  söy ləm əyə  əsas ve rir. D igə r p las tika  n üm un ə lə rinə  xa tirə  xa rak te rli 

qəb irü s tü  daşları aid e tm ək  o lar. Onların başlıca h issəsi son o rta  ə s rlə r dövrünə  (XVI—XVIII 

y ü z illik lə r) təsa d ü f ed ir. Belə t ip li ab idə lə rə  həm  sü je tli qaba rtm a lar, həm  də ənənəvi o laraq 
nəbati naxış la rla  e p iq ra fik  yazıların vəhdə tindən  ya ranm ış  ko m p oz is iya la r (U ğurlu  bəyin  qəbri,

XIX y ü z illik ) dax ild ir.
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Stone plastic art

S tone p las tic  a rt o f A ghdam  Region is ve ry  rich  fro m  the  h is to r ica l p o in t o f v iew . Its m ost 

a nc ie n t exam ples w ere  revealed in 1973 in the  v illag e  o f B oyahm adli. It is ta lked abou t a n th ro - 

po m o rp h o u s  (hu m an -sh a pe d ) fig u re s  carved o u t o f stone. A p p ro x im a te ly  10 such fig u re s  were 

d iscove red  up t i l l  the  present. The h e igh t o f these  fig u re s  is 1 -3  m. T h e ir bod ies are c rude ly  

carved, and th e ir  faces are shaped in a lacon ic  and a bstrac t way. These fig u re s ’ re lie f-ca rved  

a rm s are c lasped to  th e ir  bod ies in a ce rta in  ritua l p os ition . A ll these s ig ns  g ive reasons to  ta lk  

a bo u t ritua l characte r o f these  m on um e n ts . In fo rm a tio n  about ex is tence  o f th is  kind o f m o n u - 

m en ts  in the  te rr ito ry  o f Azerba ijan  is to  be fou n d  in the  m edieva l lite ra tu re , h is to r ica l annals 

and tra v lle rs ’ notes. Inve s tig a to rs  date the  a fo resa id  m o n um e n ts  to  the  Early M idd le  Ages. 

There is a need to  m en tion  th a t ana logues o f these  fig u re s  were d iscove red  in Barda Region. 
T h is  fac t g ives every reason to  believe th a t these exam ples o f stone p las tic  a rt re late to  the 

c o m m o n  cu ltu ra l tra d itio n  and the co m m o n  cu ltu ra l space.

A m ong  o the r p las tic  exam ples are m em oria l to m b  stones. The m o s t p a rt o f them  covers 

the  period  o f the  Late M idd le  Ages (1 6 th—18th ce n tu ry ). T h is ty p e  o f m o n u m e n ts  inc ludes both 

to p ica l re lie fs  and c o m p o s itio n s  made o f the u n ity  o f e p ig raph ic  in s c rip tio n s  w ith  tra d itio n a l 
flo ra l o rnam en ts  (U ghurlu  bey ’s grave, 19th  cen tu ry )
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;  Y  '

Daş heykəl. Boyəhmədli kəndi. 
Erkən Orta əsrlər.
Stone statue. Boyahmadli Village. 
Early Middle Ages
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Uğurlu Bayin* qəbirüstü abidasi. Qarahacılı qəbristanlığı. Əhmədavar kəndi. XIX əsr.
Ughurlu bey's* gravestone. Garahajili Cemetery. Ahmadavar Village. 19th century

Uğurlu Bəyin qəbirüstü 
abidəsinin fraqmenti.
Fragment of Ughurlu 
bey's gravestone

220 221



Mahmudl

Safarsha
Shukurbeyli

) •Afandilar 
Syuleymanly

Minbashili
Jabrayil

Gyoychin Veysalli.
/

• Shahvalili Khudayarli

Havuslu

• Gazahzami

Dagh Tumara

Jabrayil Region
43 cultural monuments 
Territory — 1050 km2 
Occupied on August 18, 1993

M ə d ə n iy y ə t a b id ə lə rin in  sa y ı | Ə razisi İşğ a l o lu n u b

1050 km> 18.08.1993

CƏBRAYIL



Cəbrayıl rayonu 1930-cu ildə Azərbaycan Respublikasının inzibati 
ərazilərindən biri kim i təskil edilmişdir. Qarabağ dağ silsiləsinin 
cənub-şərq ətəklərində yerləşən rayon ərazisinin səthi çox yerdə 
Araz çayı yatağına tərəf alçalan maili düzənlik, şimalda isə alçaq 
dağlardır. Rayonun sahəsi 1050 km 2-dir. Rayon mərkəzi Cəbrayıl 
şəhəridir. Cəbrayıl rayonu ərazisində olan m em arlıq  abidələri 
içərisində Xudafərin körpüləri beynəlxalq əhəm iyyə tinə  və kamil 
m em arlıq -m ühənd is  həllinə görə regionda m əşhur olmuşdur.

As one of the adm in istra tive  regions of the Republic of 
Azerbaijan, Jabrayil Region was form ed in 1930. The region is 
located at the southeastern foot of the Garabakh M ounta in  
Range. Topographically, the territory m ostly  consists of a 
sloping plain inclining towards the Araks Rivers bed and low 
mounta ins in the North. The area of the region is 1 050 km 2.
The center of the region is Jabrayil City. Am ong the architectural 
m onum ents  of Jabrayil Region are Khudafarin bridges which are 
in ternationally  s ignificant and w e ll-kn o w n  in the region due to 
the ir sound architectural and engineering decision.
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Xudafərin körpüləri

Tarix i Azərbaycanın ortasından  axan Araz çayı üzərində asrlə r boyu çox lu  kö rp ü lə r atılsa 

da, on la rdan  ancaq ik is i Cəbrayıl rayonu ə raz is ində dövrüm üzəcən  qa lm ışd ır. B ir-b ir ind ə n  750 

m ə tr aralı yerləşən bu kö rp ü lə r çay yatağının ın  ən ə lveriş li ke ç id lə rindən  b iri o lan X udafərin  

dərəs ində  ye rləş ir. Belə ki, burada gen iş lənən çay ya tağ ında iri qaya lıq la r var. Həm in qaya la r 

körpü  tağ la rı üçün e tiba rlı təm ə l ro lunu  oynam ışd ır.

K örpü lə rin  böyüyü 15 aşırım lı o lub m em arlıq  üs lubuna  görə XII əsrin  abidəsi sayılır. Q um laq 

kənd ində  o lan bu ab idən in  təm ə li daha q əd im lə rdə  qoyu lm u şd ur. Körpü də fə lə rlə  tə m ir-b ə rp a  
iş lə rinə  uğrayaraq in d ik i g ö rkə m in i a lm ışd ır. K örpü tağ la rın ın  dayaqları təb ii özü llə r —  sudan 

çıxan qaya la r üstündə uca ld ığ ından onun aşırım la rı m ü x tə lif ö lçü lü  və sə rbəst düzüm lüdür. 

B işm iş  kə rp ic  və çay daşla rından tik ilə n  onbeş aşırım lı kö rpünün  tağ la rı s iv ri b iç im lid ir . Kör- 

pünün ü m u m i uzun luğu 200 m etrə  yaxın, eni 4 ,5  m etr, çay səv iyyəs indən  ən böyük h ündürlüyü  

12 m etr, ən iri tağ aşırım ı 5 ,8  m e trd ir. K örpünün  bütün tağ la rı kə rp icdən  qu ru lduğu  halda, əsas 

inşaa t kü tləs i çay daşındandır. Bu iki m a teria lın  uyarlığı körpüyə d özüm lü  k o n s tru k tiv  qu ru luş  

və bədii görkəm  v e rm iş d ir . Körpüdən bu gün də is tifadə  e tm ək m ü m kü nd ü r.

ik in c i on b ir aşırım lı X uda fə rin  köpüsü çay axarın ın  yuxarıs ında  o lub  b ü tün lük lə  daşdan 

t ik ilm iş  və yaxşı yo n u lm u ş  daş lövhə lə rlə  ü z lən m işd ir. Tədq iqa tç ıla r bu kö rpünün  XIII əsrin 

son la rında  an tik  körpü  qa lıq la rı üzərində yen idən  t ik ild iy i fik r in d ə d ir lə r . K örpünün uzunluğu 

130 m etr, eni 6 m etr, çay səv iyyəs indən  h ündürlüyü  12 m e trd ir. O nb ir aşırım lı X udafərin  

köpüsünün  ya lnız üç o rta  tağı sa lam at qa ld ığ ından el arasında “ Sınıq k ö rp ü ” adı ilə m əşhurdu r. 

Bu kö rpünün  də dayaqları təb ii qaya la r üstündə  tik ilm iş d ir .  K örpünün bütun  sə th lə ri yaxşı 

yo nu lu b  c ila lanm ış  iri daş b lok la r la  üz lən m işd ir. Bu səbəbdən o n b ir aşırım lı körpü daha 
m o n um e n ta l görünür. Onun bəzi aşırım ların ın  yuxarı h issəsi tünd  q ırm ızı çalarlı daşlardan 

h ö rü lm ü şd ü r. O nb ir aşırım lı kö rpüdə  oym a naxışlı da irəvari b iç im li daş bəzək lövhəsi (xonça- 

roze tka) də aşkar e d ilm işd ir. Böyük ko n s tru k tiv  dayanıq lığ ı ilə yanaşı X uda fə rin  kö rp ü lə rin in , 

özə llik lə  Sınıq kö rpünün  güc lü  bədii ifadə liy i var. O nlar öz ə tra fında  hər iki sah ildə  o lan çoxlu  

m ədən i dəyərlə ri —  m ü x tə lif t ip li m em arlıq , ta rix -a rxe o lo g iya , e tn o q ra fiya  və təb iə t ab idə lə rin i 

b ir lə şd ir ir . Ü m um dünya  ə həm iyyə tli ta r ix i had isə lə rə  bağlığına, gözəl landşa ftla  üzvi b irliy inə , 

yüksək m e m a rlıq -m ü h ə n d is  həllinə  və s. görə  X uda fə rin  kö rpü lə ri un ive rsa l dəyərli ab idə lə rd ir.
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Khudafarin Bridges

Though  m any b ridges used to  c ross  the  A raks R iver, w h ich  d iv ides  A zerba ijan  in to  tw o  
parts , fo r  cen tu ries , o n ly  tw o  o f them , in the  Jabray il Region, have su rv ived . 750 m eters away 

fro m  each o ther, th e y  are located  in, one o f the  A ra ks ’s best fo rds , the  K hudafa rin  Gorge. In 

fac t, the re  are large ro cky  m ass ifs  in the  expand ing  bed. Those rocks m ade a re liab le  fun d a - 

m e n tfo r th e  bridge  beam s.

The 15-arched  long b ridge  is dated fro m  the  12th  ce n tu ry  due to  the  a rch itec tu ra l m e thod 

used. The fun d a m e n t o f the  site , located in G um lag V illage, had been ins ta lled  even earlier. 

R epeated ly repaired and resto red , the b ridge  has becom e fam ous. The b ridge beam s stand ing  

on natura l fun d am en ts  w h ich  are rocks ris ing  o u t o f w ater, its passes are o f d iffe re n t sizes and 

free  sequence. The beam s are po in ted . The to ta l leng th  is nearly 200 m eters, the  w id th  is 4 .5  

m eters , the  m a x im u m  h e igh t o v e r th e  rive r su rface  is 12 m eters, and the  lo ng e s t beam pass is 

5 .8  m eters. A ll the beam s are o f b ricks, w h ile  the  m ain part o f the  b ridge  w as co ns tru c ted  fro m  

rive r s tones. These tw o  co m p a tib le  m a te ria ls  p rov ided  the  bridge w ith  long s ta nd in g  co n s titu - 

tio n  and a rtis tic  fam e. The bridge  is usable now adays, too .

The o ther, 11 -a rched , K hudafa rin  B ridge, located upriver, was e n tire ly  s to n e -b u ilt and 

covered w ith  goo d -he w n  stone plates. R esearchers suppose it w as re b u ilt in the  13th cen- 

tu ry  on ru ins  o f an an tique  one. The to ta l leng th  is 130 m eters, the  w id th  is 6 m eters, and the 

m a x im u m  h e igh t over the  rive r surface  is 12 m eters . As on ly  three , m idd le , spans o f the  bridge 

have su rv ived, it is p op u la r ly  called “ S in ig  K orpu” (“ Broken B ridge ” ). The s tands are also on- 

rock. A ll the  su rfaces o f the  bridge  are covered w ith  goo d -he w n  large s tone  b locks. Therefore , 

the  bridge  looks p a rtic u la rly  m o num en ta l. The upper part o f som e spans w as la id on w ith  dark- 

red s tones. An e legant carved patterned stone rose tte  w as found  on the  bridge.

A long  w ith  g reat co n s tru c tive  s ta b ility , the bridges, espec ia lly  “ S in ig  K o rpu ” , dem onstra te  
s tro ng  a rtis tic  express ion . They in teg ra te  su rro u n d in g  num erous cu ltu ra l va lues such as ve rsa - 

tile  a rch itec tu ra l, a rch eo lo g ica l, e th n og ra p h ic  and natura l s ites on the  both  banks. K hudafarin  

B ridges are u n ive rsa lly  va luab le  s ites due to  regard ing  the  w o r ld - im p o rta n t h is to r ica l events, 

m a tch ing  the  beau tifu l landscape, h igh level o f eng ineering  perfo rm ance , etc.

P arts o f tra n sco n tin e n ta l roads in c lu d ing  the  Great S ilk  Road, the  b ridges w ere  usefu l not 

o n ly  fo r  d om e s tic  and in te rna tion a l re la tions, bu t a lso fo r  those  between co n tin e n ts . D irec t-
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Transkon tinen ta l yo lla r, o sıradan Böyük ipək  Yolu üzərində  o lduğundan  X udafərin  kö rpü lə ri 

yü z illə rcə  ya lnız ö lkədax ili və ö lkələrarası ə laqə lə rdə  deyil, q itə lə ra rası ilişg ilə rd ə  də faydalı 
o lm u şd u r. M ü x tə lif çağ la rda  ayrı-ayrı xa lq la rın  və qüvvə lə rin  m iqras iyas ın ı is tiqam ətlənd irən  

X uda fə rin  kö rp ü lə ri Azərbaycan e llə rin in  baş köç yo lunun , hər il cənubdan Aran və Qarabağ 
b ö lgə lə rinə  gedən güclü  m övsüm  axın ların ın  da qovşağı o lm u şdu r. X uda fə rin  kö rp ü lə ri Yaxın və 

O rta Şərq reg ionunun  ən əzəm ətli, həm də ən m ə şh u r kö rpü lə rindən  sayılır.
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ing the  m ig ra tio n  o f d iffe re n t na tions and fo rces  in d iffe re n t epochs, the  b ridges were a lso a 
ju n c tio n  fo r  the  A zerba ijan m ig ra tio n , in tens ive  hum an flo w s  annua lly  m o v in g  fo rm  the South 

to  Aran and Garabakh. K hudafa rin  B ridges are cons ide red  to  be the  g rea tes t and m ost fam ou s  
ones in the  Near and M idd le  East.
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15-tağlı Xudafərin körpüsünün ümumi görünüşü. Qumlaq kəndi. XI-XII əsrlər.
Generat view of the 15-arched Khudafarin Brigde. Gumiag Viiiage. 11th-12th century

Xudafərin körpülərinin ümumi görünüşü. 
Qumlaq kəndi. XI-XII əsrlər.
General view ofKhudafarin Bridges.
Gumlag Village. 11th-12th century
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15 tağlı Xudafərin 
körpüsünün fasad cizgiləri.
Façade drawings of ttıe 15-arched 
Khudafarin Bridge

Körpünün planı.
Pian of the bridge
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11-tağlı Xudafərin körpüsü. 
Qumlaq kəndi. XI-XII əsrlər.
11-arched Khudafarin Bridge. 
Gumiag Viiiage. 11th-12th century
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11-tağlı Xudafərin körpüsü. Qumlaq kəndi. XI-XII əsrlər.
11-arched Khudafarin Bridge. Gumlag Village. 11th-12th century
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Diridağ dağındakı Qız Qalası. 
Xələfli kəndi. XII-XIII əsrlər.
Maiden Toweron Diridagh Mountain. 
Khalafli Village. 12th-13th century
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Diridağ dağındakı Qız Qalası.
Xələfli kəndi. XII XIII əsrlar.
Maiden Tower on Diridagh Mountain. 
Khaiafii Village. 12th-13th century
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Səkkizgüşəli türbə. Xubyarlı kəndi. XVII əsr.
Octagonal tomb. Khubyarli Village. 17th century
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Səkkizguşəli türbə.
Xubyarlı kəndi. XVI əsr.
Octagonal tomb.
Khubyarli Village. 16th century

Dairəvi türbə.
Dağ Tumas kəndi. XIV əsr.
Round tomb.
Dagh Tumas Village. 14th century
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Dairəvi türbə. Xubyarlı kəndi. XVII əsr.
Round tomb. Khubyarli Village. 17th century
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Fuzuli Region
55 cultural monuments
Territory —1390 km2
Partially occupied on August 23,1993

Ə razisi İsğ a l o lu n u b

1390 km2 23.08.1993

lahmanli

Bala Bahmanli

• Ahmadbayli
Boyuk Bahmanli

Ashaghy Yaghavend 

Karimbeyji'*
Yukhari Kurdamahrtıadlu

Horadiz

Gazakhtar

Yukhari Kurmahmudlu

Horadiz

Dilagharda

M ə d ə n iy y ə t a b id ə lə rin in  sa y ı

FUZULI



Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazilərindən biri olan Füzuli 
rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Qarabağ dağ silsiləsinin 
cənub-şərq ətəklərini tutan rayon ərazisinin səthi çox yerdə 
Araz çayına tərəf alçalan maili düzənlikdir. Rayon mərkəzi Füzuli 
şəhəridir. Füzuli rayonu ərazisində qədim  dövr abidələrinin 
qalıqları, orta əsr türbələri, məscidlər, karvansara və başqa 
abidələr qalmışdır. Rayonun erməni işğalı altında olan ərazisindəki 
memarlıq abidələri içərisində Mir Əli türbəsi və Qarğabazar 
karvansarası tarixi-bədii dəyərinə qörə daha üstündür.

As one of the Republic of Azerbaijans adm in istra tive  units, Fuzuli 
Region was fo rm ed in 1930. Occupying the southeastern foot of 
the Garabakh Mounta in  Range, the territo ry of the region is a 
sloping plain descending to the River Araks in m any places. The 
center of the region is Fuzuli City. In the territory of the region, 
there are remnants of ancient m onum ents , m edieval tombs, 
mosques, caravanserais and o ther survived m onum ents . Am ong 
the architectural m onum ents  located in the territory of the 
region, which is currently under the Arm enian occupation, the 
m ost striking are Mir Ali Tomb and Garghabazar Caravanserai.
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Qaraköpəktəpə abidəsi

Q araköpəktəpə yaşayış yeri Füzuli şəhəri yaxın lığ ında K içik Qafqazın cənub-şərq  ətəklərində 

ye rləşir. Abidə üst h issəsi yastı olan k o n u s fo rm a iı yü ksə k tə p ə  şək lindəd ir. Təpənin hündürlüyü  
50 m olub, d iam etri isə şim aldan cənuba 220 m, şərqdən qerbə isə 180 m təşk il edir. Öncədən 

Q araköpəktəpə abidəsi e lm i ədəbiyyatda kurqan tip ii m əzar t ik iiis i k im i təq d im  o lunurdu. Lakin 

keçen əsrin 6 0 -8 0  illə rində  aparılan əsaslı a rxeo io ji qazıntılar nəticəsində m əlum  o im u şdu r ki, 

bu abidə qəd im  yaşayış m əskənid ir. Buradakı m ədəni qatiar həm in m əskənin  b ir neçə m in illik  

ərzində m övcüd o lduğunu  təsd iq ləy ir.
Q araköpəktəpənin ən qəd im  m ərhələsi m ezo lit dövrünə təsadüf edir. Abidə ərazisində aşkar 

o lunan çaxm aq daşı və obsid iandan hazırlanm ış m ik ro iit ik  əşyaiar həm in  dövrdə bu ərazinin 

m əskunlaşm asının  əyani sübu tudur. Güman e d ilir ki, həm in təpə o zam anlar m ezo iit dövrü ovçu- 

larının yaşayış m əskəni idi.

Q araköpəktəpədə üzə çıxarıian növbəti təbeqə fo rm a laşm ış  oturaq ək inç ilik  dövrü ilə bağlıdır. 

Bu dövr e. ə. V l-V  m in illik lə rə  təsadüf edir. Həm in mərhələ iri o lm ayan m ə işə t-təsə rrü fa t xarakterli 

sam an t ik ili lə r i ilə, çox bəsit ək inç ilik  a lətləri və əl ilə hazırlanm ış p r im itiv  gil qablarla səciyyələn ir.

Qaraköpəktəpə abidəsin in  bu m ədəni qatında daş, süm ük və buynuzdan hazırlanm ış kərki və 

oraqlar, xa rakte rik  xüsusiyyə tlə rə  m a lik  olan qab la r aşkar ed ilm işd ir.

Tunc emalının başlandığı və Azərbaycan ərazisində ilkin tun c  m ədən iyyə tin in  yayılması 

dövründə, e. ə. IV—III m in illik lə rd ə  bu a rxeo lo ji abıdənin yamacı və ə təkiə rində dairəvi və düzbu- 

caq şək illi yaşayış və m ə işə t-təsə rrü fa t xarakte rli t ik ili lə r  inşa e d ilm işd ir. Bunlar onu təsd iq lə y ir 

ki, həm in zam anlar Q araköpəktəpə iri yaşayış və sənətkarlıq  m ərkəzi o lm uşdu r. Burada qəd im  

sənətkarlıq  növləri olan m eta liş lem ə, du lusçu luq , toxucu luq  və s. ink işa f e tm işd ir.

M araq lıd ır ki, bu dövrə aid edilən m ədəni qatın qalınlığı 7 m təşk il edir. Bu da həm in ərəfədə 

abidə ərazisində çox in tens iv  həyat fəa liyyə tin in  m övcud o lduğunu sübu t edir. A rxeo lo ji qazıntılar 

nəticəsində abidədən yüksək keyfiyyətli cila lı saxsı qablar, x ırda p lastika  nüm unələri və m üxtə iif 

ocaq a ltlıq ları aşkar o lunm uşdur. Qaraköpəktəpə abidəsin in  sözügedən qatından çox nad ir və 

dəyərli tap ın tıla r əldə e d ilm işd ir. Belələrinə m e teo rit daşından hazırlanm ış nizə ucları, tunc  balta 

üçün g il qəlib, sem antik  xarakte rli zəngin dekora m a lik  saxsı qab lar a idd ir.

Abidədə aparılan a rxeo lo ji qazıntılar zamanı tu n c  dövrünün d igə r m ərhə lə lərinə  aid m aterial və 
m əm ula t aşkar o lunm uşdur. Bu dövrün üst qatla rında aparılm ış qazantıla r nəticəsində o rta tu n c a
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Garakepektepe monument

G arakepektepe inhab ited  area is located not fa r fro m  Fuzuli Town, in the  so u th w e s te rn  part 

o f the  Lesser Caucasus. The m o n um e n t is a tru nca ted  cone shaped h igh  h ill. The h e igh t of 

the  h ill is 50 m eters, the  d iam e te r fro m  the  N orth  to  the  S outh is 220 m , fro m  the  W est to  the 

East is 180 m. G arakepektepe w as fo rm e rly  m en tioned  in s c ie n tif ic  lite ra tu re  as a sepu lch ra l 

m o n um e n t, a type  o f buria l m ound  o r barrow . H ow ever, during  the  th o ro u g h  a rchaeo log ica i 

excava tions  carried  o u t in 60—80s o f the  past cen tu ry , it becam e c iear th a t th is  m o n um e n t was 

an a nc ie n t se ttle m e n t. The cu ltu ra l layers id en tifie d  here c o n firm  th a t th is  se ttle m e n t existed  in 
the  area over several m illen ia .

The o ldes t stage o f G arakepektepe co inc ide s  w ith  the M e so lith ic  Age. F lin t and m ic ro lit ic  

obs id ian  a rte fac ts  d iscove red  in the  te rr ito ry  o f the  m o n u m e n t are c lear evidence o f se ttling  

th is  area over the  sam e period . It is believed th a t then  th is  h ill w as in hab ited  by the M e so lith ic  
Age hunters.

The next layer c ro p p in g  o u t on the  surface  o f G arakepektepe is dated to  the  period  o f fu lly  

deve loped seden ta ry  fa rm in g . Th is  period  co inc ide s  w ith  the 6 th -5 th  m ille n iu m  BC. Th is  stage 

is characte rized  by sm a ll adobe c o n s tru c tio n s  fo r  everyday househo ld  needs, ve ry  s im p le  

a g ricu ltu ra l to o ls  and p rim itiv e  c lay u tens ils .

In th is  cu ltu ra l layer, the re  were revealed s tone , bone and horn  adzes and s ick les  as w e ll 

as u tens ils  ty p ica l fo r  th a t period . In the  period  o f the  Early Bronze Age and the  early bronze 

cu ltu re  sp read ing  over the  te rr ito ry  o f A zerba ijan , i.e. in the 4 th -3 d  m ille n iu m  BC, round and 

re c tun g u la r d w e llin g  and househo ld  p rem ises typ ic a l fo r  th is  period  w ere  b u ilt on the  s lope and 
at the  fo o t o f th is  a rchaeo log ica l m o num en t. These c o n s tru c tio n s  a ffirm  th a t at th a t tim e  Gar- 

akepektepe was an inhab ited  p lace and c ra ft center. A m ong  the  a nc ie n t h andcra fts  deve loped 

here are m e ta lw o rk , po tte ry , w eaving  and o thers.

It is in te res tin g  th a t th ickn e ss  o f the cu ltu ra l layer dated to  th is  period  is 7 m . Th is  is 

ev idence fo r  the  exis tence  o f ve ry  in tens ive  life  a c tiv itie s  in the  te rr ito ry  o f the  m o num en t. In 

the  course  o f a rchaeo log ica l excava tions  the re  w ere d iscovered  h ig h -q u a lity  g lossed ce ram ics, 
exam ples  o f sm all p las tic  a rt and va rio us  ritua l fire p lace s . Very rare and va luab le  f in d s  were 

revealed in the  a bo ve -m e ntio n ed  layer o f G arakepektepe m o num en t. A m o ng  them  are spear- 

heads m ade o f m e teo rite  s tone, a c lay m ou ld  fo r  the  bronze axe and ce ra m ics  rich ly  decora ted  
w ith  sym b o lic  o rnam en ts .
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aid əzəm ətli m üdafiə d ivarının qalıqları üza çıxarılm ışdır. Bu qatda tapılan m ü x tə lif saxsı m əm ulatı, 

bəzək və d igə r əşyalar eyni dövrü əhatə edir. Əldə olunan əyani m ateria l yerli əhalin in Ön A siya ilə 

m ədəni və tica rə t ə laqə lə rin in  ink işa f e td iy in i də təsd iq ləy ir.

Onu da qeyd e tm ək gərəkd ir ki, Qaraköpəktəpə yaxın lığındakı ərazidə buranın qədim  sak in- 

lərinə aid böyük dəfn sahəsi aşkar o lunm uşdur. Ərazidə aparılan a rxeo lo ji qazıntılar zamanı tunc  

və ilk in  d əm ir dövrlə rin i əhatə edən maraqlı tap ın tıla r əldə ed ilm işd ir.
Q araköpəktəpədəki m ədən i və təsə rrü fa t fəa liyyə ti sonrakı d öv rlə rdə  də davam  e tm işd ir.

Belə ki, ilk in  o rta  əsrlə rdə  burada Böyük İpək Yolu üstündə ucalan çox ö nə m li b ir keşikç i qalası 

m övcüd  id i. Ərazi b ü tö v lü k lə  daş t ik ili lə r lə  ö rtü lm ü şd ü r. Burada aşkar o lunan a rxeo lo ji m a teria l 

belə b ir f ik ir  yü rü tm əyə  əsas v e rir  ki, o rta  əsrlə rdə  Q araköpəktəpə reg ionun  həyatında önəm li 

ro l oynayan m ühüm  tica rə t-sə n ə tka rlıq  m a h iyyə tli yaşayış m ən təqəsi o lm u şdu r.
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D uring the  archaeo log ica l excavations carried o u t in the  te rr ito ry  o f the  m onum ent, a rte facts 
dated to  o the r stages o f the Bronze Age were fou n d . Excavations carried  o u t in the  upper layer 

o f th is  period resu lted in f in d in g  the ru ins o f a m a g n ifice n t wall dated to  the  M idd le  Bronze Age. 

V arious ce ram ic  ware, deco ra tions  and o the r a rte fac ts  d iscovered in th is  layer cover the same 

period . The obta ined m ateria ls  dem onstra te  co n v in c in g ly  the  d eve lopm en t o f the cu ltu ra l in te r- 

ac tion s  and trade co nn e c tion s  between the  local popu la tion  and S ou thw es t Asia.
A lso , it is necessary to  note  th a t a large buria l s ite  be longed to  the  a nc ie n t people inhab ited  

th is  area w as d iscovered  in the  te rr ito ry  not fa r fro m  Garakepektepe. In te res ting  d iscove ries  

covering  Bronze and Early Iron Ages w ere ob ta ined  d u ring  the  a rchaeo log ica l excava tions car- 

ried o u t in th is  te rr ito ry .

The cu ltu ra l and e co n o m ic  d eve lopm en t o f G arakepektepe a lso  proceeded d u ring  the  next 

ages. Thus, a ve ry  im p o rta n t w a tch to w e r th a t had been erected on the  Great S ilk  Road existed 

here in the  Early M idd le  Age.

The te r r ito ry  w as e n tire ly  covered  w ith  s tone  b u ild in g s . A rch a e o lo g ic a l a rte fa c ts  exca- 

va ted  here g ive g ro u n d s  to  advance the  idea th a t in the  M idd le  Age G arakepektepe w as the 

s ig n if ic a n t trade  and c ra ft s e ttle m e n t p layed an im p o rta n t ro le  in the  life  o f the  reg ion .
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Qaraköpəktəpə. Qədim yaşayış məskənındə arxeolojı qazıntılar.
Garakepektepe Mountain. Archaelogical excavations in the ancient inhabited site
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Qaracilalı bardaq. Erkən Tunc dövrii.
Biack poiished vessel. Early Bronze Age

Saxsı bardaq. Son Tunc dövrü.
Clay vessel. Late Bronze Age
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Qaraköpəktəpə. Qədim yaşayış 
məskəni. Şərqdən görünüşü.
Garakepektepe. The ancierıt inhabited 
site. View from the East

252

Fuzuli Garabakh —  the eternal memory of Azerbaijan heritage

Qədim kurqanların yerləşdiyi ərazinin 
ümumi görünüşü.
Generai view ofthe territory with buriai 
mounds iocated on it
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Qarğabazar karvansarası

Füzuli şəhərindən 8 k ilo m e tr cenubda yerləşən Q arğabazar kendi qəd im  yaşayış 

m əskən lə rindən  b ir id ir. Bu kənddə aşkar e d ilm iş  küp q əb irlə r (e. ə. 2 -c i əsr), e ləce də S əfəv ilə r 
dövründən  qa lm ış a b id ə lə r—  Hacı Q iyasəddin  m əsc id i (1682 ), karvansara  (1 6 84 ), tü rbə  (XIII 

esr) və ham am  xarabalığı onun ço xə s rlik  ta rix in də n  xəbə r ve rir. Q arğabazar kəndi adından 

gö ründüyü  k im i bölgədən kegen karvan yo lunun  tica rə t qovşaq larından  b iri o lm u şdu r. Bunu 

kənddə qalan iri karvansara  b inası da sübu t edir. XVII əsrdə əsəs kü tləs i yo n u lm a m ış  daşdan 

t ik ilm iş  karvansara  p landa b ir küncü kə s ilm iş  uzunsov düzbucaqlı fo rm a da d ır. Onun uzun 

tə rə flə rin i başdan-başa tağbənd lə  ö rtü lü  ik i iri ye rləşgə  tu tu r. G örünür bu uzun ye rləşgə lə r 

karvan heyvanları üçün nəzərdə tu tu lu b . Ensiz cənub tə rə fdə  iri ö lçü lü  bastağ və ona yanla rdan 

b it iş ik  iki o taq g ir iş  q rupunu  tə şk il edir. Karvansaranın əsas yaşayış o taq la rı g iriş lə  üzbəüz, 

uzun heyətin  ensiz ş im a l tə rə fin d ə d ir. Bu o taq la rın  əhəm iyyə ti on la rın  re lye fin  hün d ü r yerində 

tik ilm ə s in d ə  də özünü g ö s tə rir. Funksiyalarına və re lyefə  uyğun o laraq həm in  o taq la rın  önündə 

iki h ün d ü r səki d üzə ld ilm işd ir. O taq ların  qapılarının  açıld ığ ı üst səki üç tağ lı m onum en ta l 
eyvan k im i həll e d ilm işd ir. Bu h issədə tağ la r və tağ sü tün la rı, e ləcə də qonaq o taq la rı yo n u l- 

m uş daşdan tik ilm iş d ir .  Bütün o ta q la r və ye rləşgə lə r bayırdan içə riyə  doğru  gen iş lənən  k iç ik  

pəncərə lə rlə  iş ıq land ırılır. Q arğabazar karvansarası A zərbaycan m ü lk i m em arlığ ın ın  yo lüs tü  

ka rvansara  t ip in in  çox dəyərli b ir ö rnəy id ir.
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Garghabazar Caravanserai

Located at a d is tance  o f 8 km  South fro m  Fuzuli, G arghabazar V illage  is one o f the  anc ien t 

inhab ited  s ites. A p itche r grave (2nd  ce n tu ry  AD) d iscove red  in th is  v illage  as w e ll as m o n u - 

m en ts  dated b a c k to  S a fav ids ’ period  —  Haji G iyasadd in ’s M osque (1 6 82 ), caravanserai 
(1684 ), to m b  (13 th  ce n tu ry) and ru ins  o f baths are ev idences o f its  ce n tu ry -o ld  h is to ry . As can 

be seen fro m  its  nam e, G arghabazar V illage  w as one o f the  trade  cro ss ro ad s  on the  caravan 

route  pass ing  th ro u g h  the reg ion . A big bu ild ing  o f a caravansera i su rv ived  in the  v illage  proves 

tha t. B u ilt in the  17th ce n tu ry  m a in ly  fro m  untoo led  s tone, the  caravanserai has the  shape o f an 

ob long  rectang le  w ith  a c u t-o ff co rne r. Its long co m p le te ly  arched w in g s  o ccup y  tw o  large are- 

as. These ob long  p rem ises appear to  have been in tended  fo r  caravan an im als . The large porta l 

in the n a rro w  southern  side w ith  tw o  ro o m s flanked  it on e ithe r side fo rm s  an entrance group. 

The m ain dw e llin g  p rem ises o f the  caravanserai are p laced in the  na rrow  n o rth e rn  side o f an 

ob long  yard  o ppos ite  the  entrance. Being b u ilt in the h igh  p os itio n  o f th e ir re lie f p roves the 

im po rtan ce  o f these room s. Two h igh  te rraces were b u ilt in fro n t o f these ro o m s  in accordance 

w ith  th e ir  fu n c tio n s  and re lie f. The upper terrace, w here  the  d oo rs  o f the  ro o m s  w ere  opened, 

was o rgan ized as a th re e -a rc h e d  m o n um e n ta l veranda. A rches and arched p illa rs  p laced in 

th is  p a rt as w e ll as liv ing  ro o m s w ere b u ilt fro m  hewn stone. A ll room s and back p rem ises are 

ligh ted  th ro u g h  sm all w in d o w s  en la rg ing  inw a rds . The G arghabazar Caravanserai is a valuab le  

exam ple  o f the  ro ads ide -type  caravansera is o f Azerba ijan  c iv il a rch itec tu re .
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Karvansara. Ümumi görünüş. Qarğabazar kəndi. 1684-cü il.
Caravanserai. General view. Garghabazar Viilage. 1684
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Qarğabazar karvansarasının fasadı.
Façade ofthe Garghabazar Caravanserai

Yan kəsiyi.
Cross-section
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Qarğabazar karvansarasının fasadları.
Façades ofthe Garghabazar Caravanserai
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Karvansara. Fraqment. Qarğabazar kəndi. 1684-ci il.
Fragment of the caravanserai. Garghabazar Village. 1684

Fuzuli Garabakh —  the eternal mem ory of Azerbaijan heritage

Karvansara. Daş üzərində epiqrafik yazı. Qarğabazar kəndi.
Caravanserai. Stone epigraphic inscription. Garghabazar Village
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Mir Əli türbəsi

Füzuli rayonunun  Aşağı V eysə lii kənd ində  b ir tə p ə  üzərində  uca lan  q ü llə va ri tü rb ə  xa lq  

a rasında  M ir  Əli tü rb ə s i adı ilə  tan ın ır. Tü rbən in  iç q u ru lu şu  ik iq a tlı o lub  ye ra ltı sə rdabə  və 

ye rü s tü  kam eradan  ib a rə td ir. Sərdabə qatı p landa  xaçvarı fo rm a d a  o lub  d ax ili p illə kə n lə  üst 

kam eraya  b ir lə ş ir. S ərdabən in  m ərkəz i kva d ra t h issəs i o rtas ın da  baca o lan s fe r ik  günbəzlə , 

ç ıx ın tıla rı isə s iv r i tağ b ə n d lə  ö rtü lü d ü r.

T ü rbən in  ü s t kam erası p landa  da irəv i fo rm a d a  o lub  s fe r ik  günbəzlə  ö rtü lü d ü r . G ünbəz 
sadə p ro fi ll i ka rn iz  üzərində  q u ru lm u ş d u r. Üst kam eraya  ş im a ld a n  b ir  qapı, cənubdan  isə 

k iç ik  b ir  pəncərə  gözü açılır. Qapı gözü ye r sə v iyyəs ind ə n  2 m e trə  yaxın  yü ksə k likd ə  y e rlə ş ir. 

Qapı ilə üzbəüz, pəncərə  gözü a ltında  k iç ik  s iv r i m ehrab  tağçası y e rlə ş ir . Fləm sərdabə, 

həm  də ü s t kam era  b ü tü n lü k lə  y o n u lm u ş  ir i daş lö vhə lə rd ə n  h ö rü lm ü ş d ü r. S ərdabən in  

in te rye rin d ə  daş iş lə ri daha k e y fiyyə tli ic ra  e d ilm iş d ir .

Təpə üzərində  ucalan M ir  Əli tü rb ə s in in  ço x  incə  həcm  ko m p oz is iyas ı var. Üst kam eran ın  

uca s ilin d r ik  ko rpusu  ü ç p illə li a lçaq kü rsü  üzərində  q a ld ırılıb . K orpus h ü n d ü rlü yü  o tu ra ca - 
ğ ın ın  d ia m e trin ə  b ə rabər o lan konusvarı günbəz lə  ö rtü lü d ü r . K ey fiyyə tlə  y o n u lu b -c ila la n - 

m ış daş lö vhə lə rd ə n  h ö rü lə n  ko rp usu n  s ilin d r ik  sə th in d ə  g ir iş  qap ıs ın ın  baştağ şə k lin də  

iş lə n m iş  h əcm i də v e rtik a l q u ru lu ş lu d u r. M ir  Əli tü rb ə s in in  təpə  üzərində  yü ksə lən  d in a m ik  

ko m p oz is iyas ı sadə h ə cm lə rin  m ə n tiq i düzü lü şün ə  görə  ço x  tə s ir li g ö rü n ü r. Ü zərində  k itabə  

və o rn a m e n t o lm asa  da in şaa t texn ikas ı və h ə cm -m ə ka n  q u ru lu şu n a  görə  onun E lxan ilə r 

d öv rü n d ə  —  XIII əsrin  sonu  X IV  əsrin  əvvə lə rind ə  t ik ild iy i şübhə d o ğ u rm u r.
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Mir Ali Tomb

The tow er-shape  to m b  raised on a hill in A shaghi Veysalli V illage o f Fuzuli Region is known 

am ong the locals under the  nam e o f the M ir Ali Tom b. The tw o -s to r ied  inner s tructu re  o f the 

to m b  cons is ts  o f an underground  vau lt and an overground  cham ber. Being c ru c ifo rm  in the plan, 

the vau lt is linked up to  the upper cham ber by inner stairs. The central square part o f the vault 

is covered w ith  a spherica l dom e having an aperture in its  m idd le  and its  p ro jec tions  —  w ith  a 
poin ted arch.

The round-shaped upper cam era o f the tom b  is covered w ith  a spherica l dom e. The dom e 
w as fixed  on the s im p le -p ro file  corn ice. The under cham ber has a door in its northe rn  side and 

a sm all w in d o w  in the sou thern  side. The door is at the height o f a lm ost 2 m above ground level. 

O pposite  the door, there  is a sm all pointed m ehrab niche located beneath the w indow . Both 

the vau lt and the upper cham ber were com p le te ly  b u ilt fro m  hewn big stone b locks. The stone 
in te r io r o f the vau lt was h igh -q u a lity  designed.

The co m p o s itio n  o f the  M ir A li Tom b tow e rin g  on the h ill is very  de lica te . The ta ll cy lin d e r 

o f the  under ch am be r was m ounted  on a th re e -s te p  lo w  p la tfo rm . The body is covered w ith  a 

con ica l dom e w h ich  h e igh t equal to  the d iam ete r o f the  base. The vo lum e  o f the  fro n t p o rta l- 

shaped d oo r in the  c y lin d rica l d rum , b u ilt fro m  q ua lita tive ly  hewn and po lished  s tone plates, 

has a ve rtica l s truc tu re . Due to  the lo g ic  o rde r o f its  s im p le  fo rm s , the  d yna m ic  co m p o s itio n  of 

the  M ir A li Tom b ris ing  on the  h ill looks  e ffective. A ltho u gh  the re  are no in sc rip tio n s  and o rna - 

m e n ts  on the tom b , its  co n s tru c tio n  techn ique  and s tru c tu ra l-sp a tia l co nce p t p rove  tha t th is  

to m b  w as b u ilt during  the  re ign o f E lkhan ids (la te  13th  -  early 14th ce n tu ry ).
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Türbənin planı.
Ptan of the tomb

Türbənin müxtəiif nöqtələrdən yan kəsikləri.
Cross-sections ofthe tomb from different points ofview
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Mir Əli türbəsi. Aşağı Veysəlli kəndi. XIII-XIV əsriər.
MirAİİ Tomb. Ashaghi Veysaiii Viilage. 13th-14th century

Baş fasad.
Front façade

Arxa fasad.
Back façade
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Məscid. Qarğabazar kəndi. 1682-ci ii.
Mosque. Garghabazar Village. 1682
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Haci Ələkbər məscidi. Füzuli şəhəri. 1889- 
1890 illər. Memar Kərbəlayi Səfi Xan.
Haji Alakbar Mosque. Fuzuli city. 1889-1890. 
Architect Kerbalayi Sefi Khan

Şükür bəyin imarəti.
Qoçəhmədli kəndi. XIX əsr. 
Memar Kərbəlayi Səfi Xan.
Shukur bey's house.
Gochahmadli Village. 19th century 
Architect Kerbalayi Sefi Khan
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Bazarçay çayı.
Bazarchay River

QUBADLI
M ə d ə n iy y ə t a b id ə lə rin in  sa y ı 1 Ə razisi

Gubadli Region
29 cultural monuments 
Territory — 800 km2 
Occupied on August 31, 1993

İşğ a l o lu n u b

800 km' 31.08.1993



Azərbaycan Respublikasının Qubadlı inzibati rayonu 1933-cü 
ildə təşkil edilmişdir. Rayon ərazisinin sahəsi 800 km 2-dir, səthi əsasən 
dağlıqldır. Onun ən uca dagları Topağac (2010 m) və Pirdağ (1316 m) 
dağlarıdır. Rayon ərazisindən axan Bazarçay və Həkəri çayı onun 
təbiətinə böyük zənginlik verib. Qubadlı rayonu ərazisində dövlət 
qeydiyyatına alınmış çoxsaylı abidələr içərisində tarixcə ən qədim i Gavur 
dərəsindəki mağara ibadətgahıdır (IV əsr). Rayonun Dəmirçilər kəndində 
qalan iki türbə Azərbaycanın memarlıq irsində önəm li yer tutur.

Gubadli administrative region of the Republic of Azerbaijan was 
form ed in 1933. The area of this mainly mountainous region is 
800 km 2. The highest peaks are Topaghaj (2 010 m) and Pirdagh 
(1 316 m) Mountains. The Rivers Bazarchay and Hekeri f low ing 
from the territory of the region enrich extrem ely its nature. Among 
numerous m onum ents  received the state registration in the 
territory of Gubadli Region the most ancient is a cave tem ple  in 
the Gavur Valley (4th century). Two tom bs survived in Demirchiler 
Village of the region have a significant place in the architectural 
heritage of Azerbaijan.



Qubadlı

Laləzar körpüsü. Əliquluuşağı kəndi. 1867-ci il.
Lalezar Bridge. Aliguluushaghi Village. 1867
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Dəmirçilər kəndindəki turbələr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ı

Qubadlı rayonunun D ə m irç ilə r kəndi ə razis ində ik i qüilavarı tü rbə  var. O nlardan b ir in c is i dağ 

gayı Ağaçayın sag sa h iiin də  ye rləş ir. Türbə p landa  səkk izbucaqlı fo rm a d a d lr (b ir  tə rə fi 1,9 m ). 

içə ridə  qapı gözü qarşıs ındakı üzdə k iç ik  m ehrab  tağçası q u raşd lrlıb . iç d iva rla r yaxşı yo n u lm u ş  

daş la rla  üzlən ib . S əkkizüzlü  günbəzin  da irəvi əsasına keçid künc lə rdə  b ü töv  daşdan yo n u l- 

m uş tro m p la r qoym aq la  ye rinə  y e tir ilib . T rom p la rın  üs tündək i karn izə s fe r ik  günbəz söykən ir.
T ü rbən in  iç h ündürlüyü  4 ,5  m e trd ir.

Türbənin bütün xa ric i üzləri E lxanilər dövrünün  Arazboyu tü rbə lə ri üçün səciyyəvi olan ç iy in li 

dayaz tağ la r şəklində iş lən ib . Şərq və qərb tağça larının  o rtasında k iç ik  pəncərə gözləri qoyu lub.
Qapı gözü yer səviyyəsindən 1,2 m etr yüksəklikdəd ir. Türbənin 5 m etrə  yaxın olan prizm atik  

korpusu səkkizüzlü p iram ida lı günbəziə ö rtü lm üşd ü r. Bu günbəzlə iç s fe rik  günbəzin arası boş 
küp lə rlə  d o ld u ru lm u ş d u r.

ik inc i türbə  də Ağaçayın sağ sahil yam acının  yanında, D əm irç ilə r və Dondarlı kəndləri 

arasındadır. Ə lverişli yerinə görə tü rbə  hətta uzaq yerlərdən də yaxşı görününr. Onun da planı 

səkkizbucaqlı fo rm adad ır (b ir tə rə f i xaricdə 2 ,03  m etr, daxildə 1,40 m e trd ir). T ik in ti m aterialı, 

inşaat texn ikası və m em arlıq  həllinə görə bu abidə b irinc i tü rbə  ilə eyn id ir. Yalnız ik inc i tü rbən in  
ö lçü lə ri b ir qədər iri (üst kam eranın iç ö lçüsü 6 ,2  m etr, korpusun yerdən hündürlüyü  6,90 m e tr- 

d ir), xaric i üzlərindəki ç iy in li dayaz tağçaların fo rm ası isə b ir qədər fə rq lid ir. Bu tü rbə lə rin  hər ik is i 

XIII—XIV əsrlərin  abidə ləri hesab edilir.
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Tombs in Damirchilar Village

There are tw o  tow er-sha p ed  to m b s  in the  te r r ito ry  o f D a m irch ila r V illage  o f G ubadli Region.
One o f them  is located on the  righ t bank o f the m ounta in  R iver Aghachay. The shape of the tom b  

is octagona l (one side is 1.9 m). Inside o f the tom b, there  is a sm all m ehrab  n iche bu ilt in the wall 
opposite  the door. The in te r io r w a lls  were faced w ith  good-hew n stone plates. In the  top  co rners 

o f the octahedron, there  are tro m p s  made o f unbroken stone, w h ich  fo rm  a d irec t passage fro m  

the  octahedra l body to  the c ircu la r base o f the dom e. The spherica l dom e is supported  by a 

corn ice  placed on these tro m p s . The inner he igh t o f the dom e is 4 .5  m.
A ll ex te rio r s ides o f the to m b  were bu ilt in the shape o f shouldered sha llow  arches typ ica l fo r 

A razboyu tom bs  o f the E lkhan ids’ period. Sm all w in d o w s  were set in the m idd le  o f the eastern 

and western  niches. The d o o r faced w ith  polished stone is fro m  the northe rn  side o f the tom b. 

The d oo r is at a he igh t o f 1.2 m above ground level. Being 5 m high, the p rism a tic  d rum  o f the 

to m b  was covered w ith  an octahedra l pyram idal dom e. The space between th a t dom e and the 

inner spherica l dom e was filled  w ith  big em p ty  p itchers.

The second to m b  is located near the  righ t-ba n k  slope o f the R iver Aghachay, between 

D am irch ila r and Dondarli V illages. Due to  its advantageous position , the  to m b  is well seen even 

fro m  a rem ote d istance. It has an octagonal shape as w e ll (one side is 2 .03  m on the outside 

and 1.40 m —  on the  inside). By bu ild ing  m ateria l, co ns truc tion  eng ineering and arch itectura l 

dec is ion , th is  m onum en t is identica l to  the  f irs t tom b . Except tha t d im ens ions o f the firs t tom b  

are a little  b igger (the inner size o f the  upper cam era is 6.2 m, the he igh t o f the body is 6.90 m ) 

and the shape o f shou ldered  sha llow  n iches in the  inner w a lls  is d iffe re n t fro m  th a t o f the firs t 

tom b . Both o f these to m b s  are considered to  be m onum en ts  dated back to  the 13th—14th 

century.
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Türbənin yan kəsiyi.
Cross-sectiorı of the tomb

Türbənin planı.
Plan of the tomb
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Türbənin baş fasadı. Türbənin arxa fasadları. Türbənin yan kasiylari.
Front façade of the tomb Back façades of the tomb Cross-sections of the tomb

inbəzinin planı.
Plan of the dome

Türbənin planı.
Plan of the tomb
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Türbə. Gürcülü kəndi. XVII əsr.
Tomb. Gurjulu Village. 17th century
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Mascid. Məmər kəndi. XVIII əsr.
Mosque. Mamar Village. 18th century

Məscid. Xələc kəndi. V-XVI əsrlər.
Mosque. Khalaj Village. 5th-16th century

0
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Alban məbədi. Başarat kəndi. Orta əsrlər.
Albanian temple. Basharat Village. Middle Ages
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Daş plastikası

Qubadlı rayonunun  daş p lastikası ə fsus la r o lsun  ki, çox az və q e y r i-s is te m a tik  b ir tərzdə 

ö y rə n ilm işd ir. H a l-haz irda  e lm  a ləm inə  burada m övcüd  o lan qoç heykə llə ri m ə lum dur. Bu cür 

heykə llə rin  əksər h issəs i hələ ötən əsrin  70—80-c i illə rində  m ü x tə lif kənd lə rdən g ə tir ilə rə k  rayo- 

nun ta r ix -d iya rşü na s lıq  m uzeyi qarşısında n üm ay iş  e td ir ilird i. Bu b ö lgən in  m em oria l xa ra k te rli 
qoç  heykə llə ri çox lakon ik  tərzdə  iş lənm iş  fiq u r la r  o lub, ifadə liy ində  m ö h təşəm  və ekspress iv  

xassə lə rə  m a likd ir. F iqurların  s itay iş  və ya ibadət xa ra k te rli o lm a la rın ı təsd iq ləyən  fak tla rdan  

b iri də o du r ki, on la rdan  ik is i ye rli əhali tə rə fin d ən  xüsus ilə  önəm li sayılan G öyərçik kənd indəki 
ibadə tgahda  qoyu lub.
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Stone plastic art

U nfo rtu n e tly , p las tic  a rt o f Gubadli Region w as in s u ffic ie n tly  and u nsys te m a tica lly  exp lo red . 

A t the  m om ent, there  are sheep fig u res  in existence in the  reg ion  th a t are know n  to  the sc ie n - 

t if ic  w o rld . The m o s t part o f these fig u res  b ro u g h t in 70—80s o f the last ce n tu ry  fro m  d iffe re n t 

v illag e s  w as d isp layed  in fro n t o f the  local h is to ry  m useum . The m e m o ria l sheep statues o f th is  

reg ion  are fig u res  carved in the  ve ry  lacon ic  w ay b u t at the  same tim e  the y  have m a g n ifice n t 
and exspress iv  fea tures. One o f the fac ts  ev idencing  the w o rsh ip  charac te r o f these fig u res  is 

th a t tw o  fro m  them  the local people  conside red  to  be espec ia lly  im p o rta n t w ere placed ins ide  

the  tem p le  in the  v illage  o f G oyarch ik.
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Qoç abidəsi. Qubadlı Tarix- 
Diyarşünaslıq Muzeyi. Orta əsrlər.

Ram figure. Gubadli Museum 
of Local History. Middle Ages

Qoç abidəsi.

Göyərçik kəndi. Orta əsrlər.

Ram figure.
Goyarchik Village. Middle Ages
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Qoç abidəsi. Sarıyataq kəndi. Orta əsrlər

Ram figure. Sariyatag Village. Middle Ages



ZƏNGLAN
M ə d ə n iy y ə t a b id ə lə rin in  sa y ı 1 Ə razisi

Zangilan Region
15 cultural monuments 
Territory — 707 km2 
Occupied on October 29, 1993

İsğ a l o lu n u b

707 km2 ' 29.10.1993



Azərbaycan Respublikasının bir inzibati ərazisi kimi Zəngilan 
rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Rayonun sahəsi 707 km 2-dir. 
Rayon ərazisinin səthi şimalda alçaq dağlıq, cənubda Araz çayı 
yatağına tərəf alçalan maili düzənlikdir. Rayon mərkəzi Zəngilan 
şəhəridir. Zəngilan rayonu ərazisində müxtə lif tipli memarlıq 
abidələri — məscidlər, türbələr, körpülər və s. qalmışdır. Onlardan 
ikisi haqqında qısa m ə lum at veririk.

As an administrative territory of the Republic of Azerbaijan, 
Zangilan Region was established in 1930. The area of the region is 
707 km 2. The landscape of the region is low  mountainous in the 
North and a sloping plain descending to the Araks River s bed in 
the South. The center of the region is Zangilan City. Different types 
of architectural m onum ents — mosques, tombs, bridges, etc. have 
survived in the territory of the region. We shall briefly describe 
tw o  of them.
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Xacə Yəhya türbəsi

Zəng ilan  rayonunun M əm m ədbəy ii kənd ində daşdan tik ilm iş  tü rbə  qüllə  t ip li o lub  ik iq a tlı- 
dır. Yeraltında o lan sərdabə h issəsi p landa kvadrata  yaxın (2 ,95  x 3 ,30  m ), üst kam erası isə 

səkkizbucaqlıd ır. Sərdabə 1,90 m e tr hündürlükdə  tağ tavan la  ö rtü lm ü şd ü r. Onun g ir iş  qapısı 

qərb tə rə fdənd ir. S ərdabənin  d ivar hörgüsü və döşəm əsi yaxşı yonu lub  c ila lanm ış daşdandır. 

Türbənin  g iriş  porta lı üstündə  nəsx xə tti ilə yazılm ış b ir k itabə vard ır. K itabənin  m əzm unu 

beled ir: “ Mən bu t ik in t in in  sah ib i (türbədə basdırılan şəxs) ulu A llahın  yard ım ına  m öh tac olan 

aciz qul Yəhya ibn M əhəm m əd əl-Xacəyəm . 704 -cü  ilin  ramazan ayında (23 .III—2 7.IV .1305 -c i il 
m ilad i) 0 li M əcdədd in in  əli ilə t ik ilm iş d ir ” . Yazının başlanğıcında və haşiyəsində quran yazıları 

v e rilm işd ir. A raşdırıcıla rın  f ik r in cə  Xacə Yəhya M əhəm m əd oğlu  dövrünün  böyük a lim lə rindən  

o lub  E lxanilər zamanı M arağa rəsədxanasında ça lışırm ış. Onun atası Xacə M əhəm m əd isə döv lə t 

q u lluğunda  vəzifə sahib i im iş . M əm m ədbəyli kənd in in  adı da g ö rü n ü r Xacə M əhəm m əd adından 
yaranm ışdır.

Kənd kənarında təpə üzərində  ucalan Xacə Yəhya tü rb ə s in in  səkk izüz lü  p rizm a tik  ko r- 

pusu içə ridə  s fe roko n ik , bayırda isə p iram ida l günbəzlə  ö rtü lü d ü r. Onun ağ daşdan t ik ilm iş  

kü tləs in d ə  tünd  rəng li daşdan iş lənm iş  karn iz i kəskin  se ç ilir . K orpusun  ş im a l-q ə rb  üzündə olan 

düzbucağ lı qapı gözü ye r sə th indən  xey li h ü n d ü rd ə d ir (1 ,8  m e tr). Qapı gözü də tünd  rəngli 

çə rç ivə  içə ris inə  a lınm ış, ağ daş üzlüklü  bastağın yanları və üstü sadə q u ru lu ş lu  s ta la k tit sırası 

ilə haş iyə lə n m işd ir. Üst kam era  d ivarın ın  qa lın lığ ı 90 sm -ə  yaxın  o lub  dax ildən  və xaricdən 

yaxşı yo nu lu b  c ila lanm ış  daş lövhə lə rlə  ü z lənm işd ir. K orpusun bayır üzləri batıq o lub  ç iy in li 

düzbucaq tağça şə k lin də d ir. Türbən in  sadə həll e d ilm iş  üzləri arasında bastağ o lan üz n isbətən 
p las tik  iş lənm əs i ilə se ç ilir . M em ar Əli M əcdədd in  oğ lu  qü lləvarı tü rbə  t ip in in  özünəm əxsus 
ö rn ək lə rind ən  b ir in i yarada b ilm işd ir .
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Khaja Yahya Tomb

Located in M am m adbey li V illage o f Zang ilan  Region, the tow er-shaped  stone tom b  is tw o - 

sto ried . The underground  part o f the  to m b  is a lm o s t square (2 .95  *  3 .30  m ) and the upper 
cham ber is octagona l. The to m b  has an arched ce iling  1.90 m high. Its entrance is on the  w est- 

ern side. The w a ll laying and a f lo o r  o f the  to m b  are m ade o f g ood -hew n  and po lished stone. 

There is an in sc rip tio n  w r itte n  in naskh above the  porta l o f the tom b . The in sc rip tio n  m eans the 

fo llo w in g :
“ I am  the  m aster o f th is  co n s tru c tio n  (the person buried in the to m b ), the  hum ble  servant need- 

ing the help o f A lm ig h ty  A llah, Yahya ibn M aham m ad a l-Khajayam . It w as raised in Ramadan,

704  H ijra (2 3 .0 3 -2 7 .0 4 .1 3 0 5  in the  Ju lian  Calendar) by A li M a jd ad d in ” . There are Q ur’an 

w r it in g s  at the beg inn ing  and along the edges o f the  in sc rip tio n . A ccord in g  to  a researchers ’ 

op in io n , Khaja Yahya M aham m ad was one o f the  em in en t sc ie n tis ts  o f th a t t im e  and w orked  in 

the  M aragha obse rva to ry  during  the  E lkhan ids ’ re ign. His fa ther, Khaja M aham m ad, was a pub lic  

servant. The nam e o f M am m adbey li V illage  appears to  derive fro m  the nam e o f Khaja M aham - 

mad.
The octahedra l p rism a tic  d rum  o f Khaja Yahya’s Tom b tow e rin g  on the  h ill near the  v il-  

lage was crow ned  by a sp he ro -co n ica l dom e fro m  ins ide  and a p yram ida l dom e fro m  outs ide . 

The co rn ice  cu rved  out o f dark  co lo red  stone s tands o u t d is tin c tly  aga ins t a background  o f 

the  body b u ilt o f w h ite  s tone. The re c tangu la r d o o r on the  n o rth w e s te rn  side o f the  body is 

at a cons ide rab le  h e igh t above g round  level (1 .8  m ). The fram e o f the  d o o r is a lso  dark, the 

s ides and the  upper part o f the  w h ite  s tone  p o rta l w ere  bordered by a ro w  o f s im p le -shaped  

s ta lac tite s . Being app ro x  90  cm  th ick , the  w a ll o f the  upper cham ber w as faced w ith  p lates o f 
g o o d -he w n  and po lished  s tone  both  ins ide  and ou ts ide . The concave e x te rio r s ides o f the  d rum  

have the  shape o f a b ro ad -shou lde red  re c tangu la r arch . The p o rta l s ide o f the  to m b  d iffe rs  
fro m  o th e r s im p ly  b u ilt s ides in the  re la tive ly  p las tic  co n s tru c tio n . A rc h ite c t A li M a jdadd in  oglu  

m anaged to  create one o f the  s tr ik in g  sam p les o f a tow er-sha p ed  type  o f tom bs .
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Səkkizguşəli Xacə Yəhya türbəsi. 
Məmmədbəyli kəndi. 1 3 0 4 -1 305-ci iiiər.

Octagonal Khaja Yahya Tomb. 
Mammadbeyli Village. 1304-1305
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Şərifan sərdabəsi

Z əng ilan  rayonunun Şərifan kədində, Həkəri çayının sağ sa h ilində  qəd im  b ir tü rb ə n in  a lt 

h issəs in in  —  sə rdabəs in in  qalıq ları aşkar e d ilm işd ir. S ərdabənin  p lan fo rm ası çıxın tıla rı o lan 

kva d ra td ır (5 ,4  x 5,4 m e tr). Sərdabən in  cənub d ivarında  dayaz düzbucaq lı m ehrab tağçası var. 

Onun üst h issəs i s ta lak titlə , yanları incə sü tu n cuq la rla  bəzəd ilm işd ir.

S ərdabən in  ç ıxın tıla rı tağbənd lə , m ərkəzi h issəs i s fe r ik  günbəzlə  ö rtü lm ü ş d ü r. D ivar və 
tağ la rın ın  yaxşı yo nu lu b  c ila lanm ış  daşla rla  üzlənm əsi, m ehrab  tağçası və tağ ın  a rx ivo ltun d a  

o ym a  naxışlı bəzək zo lağ ın ın  iş lənm əsi və s. vax tilə  həm in  sə rdabən in  ço x  yüksək m e m a rlıq - 

bəd ii hə lli olan b ir q ü lləva ri tü rbəyə  aid o lduğunu  dem əyə əsas ve rir. Şərifan sərdabəsi XIII—XIV 

əsrlə rin  qovşağında t ik ilm iş  abidə hesab e d ilir.
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Sharifan Tomb

The rem nan ts  o f the  a n c ie n tto m b  or, ra ther, its  low e r part, wəre d iscove red  on the righ t 

bank o f the  R iver Hekeri in S harifan  V illage  o f Zang ilan  Region. The to m b  w ith  p ro jec tio n s  is 
square -shaped  (5 ,4  x 5 ,4  m ). The to m b  has a s h a llo w  rec tangu la r m ehrab  (n iche) in the south  

w a ll. Its upper part is decora ted  w ith  s ta lac tites  and its  sides —  w ith  de licate  p illa rs .

The p ro je c tio n s  o f the  to m b  were covered w ith  arches and the  centra l part —  w ith  a sp h e ri- 

cal dom e. Facing the w a lls  and arches w ith  goo d -he w n  and po lished  s tone, ca rv ing  the decora - 

tive  s tr ip  on the  m ehrab and the  a rch ivo lt o f the  arch , etc. g ive g ro un ds  to  te ll th a t th is  h ig h ly  

a rtis tic  to m b  w as fo rm e rly  a p a rt o f the  tow er-sha p ed  tom b . The S harifan  Tom b is conside red  
to  be a m o n u m e n t b u ilt at the  tu rn  o f the  13 th -1 4 th  century.
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Sərdaba. Şərifan kandi. XIII-XIV əsrlər.

Tomb. Sharifan Village. 13th-14th century

Sərdabənin sxemi.

Plan of the tomb
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Sərdabənin sxemi.

Plan of the tomb

Sərdabənin planı.

Plan of the tomb
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Alban kilsəsi. Babalı kəndi.

Albanian church. Babali Village
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Qala divarı. Hacallı kəndi. Orta əsrlar.

Castle wall. Hajalli Village. Middle Ages
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Tərtər rayonu Azərbaycan Respublikasının inzibati bölgəsi kimi 
1930-ci ildə təşkil edilmişdir. Rayonun üm um i ərazisi 957 km 2-dir. 
Rayon, Tərtər çayının aşağı hissəsində (Kiçik Qafqazda) yerləşərək, 
şimaldan İncə çayı ilə həmsərhəddir. Bu ərazi Kiçik Qafqazın şimal- 
şərq ətəkləri sayılır. Qədim zamanlarda bu torpaqlar Azərbaycan 
ərazisindəki ilkin dövlətlərdən biri olan Qafqaz Albaniyasına daxil idi. 
Hərbi münagışə zamanı rayonun şərq hissəsi e rm əni yaraqlıları 
tərəfindən qismən zəbt edilmişdir. Sözügedən ərazidə böyük sayda 
arxeologiya obyektləri (qədim  qəbristanlıq, yaşayış məskənləri 
və s.) və tarix i-m em arlıq  abidələri yerləşirdi. Bu abidələr orta 
əsrlərdə Azərbaycanda yayılmış xristianlıqla sıx əlaqədardır. Onlar 
dini m ahiyyə tli tik ililərdən (məbəd, kilsə), m üdafiə  xarakterli 
qurğulardan (qəsr, qala) və mülki abidələrdən (ham am  və s.) 
ibarətdir. Əfsuslar olsun ki, təkcə Azərbaycan tarixi üçün deyil, 
ü m um iyyə tlə  regionun m ədəni irsi üçün böyük önəm  kəsb edən 
bu abidələrin hazırki durum u qeyri-müəyyəndir.

As an adm in istra tive unit of the Republic of Azerbaijan, Terter 
Region was form ed in 1930. The total area of the region is 
957 km 2. Located in the low er part of the River Terter (in the 
Lesser Caucasus), the region adjoins to the River Inje in the 
North. This territory is considered to be the northeastern foot 
of the Lesser Caucasus. In ancient times, these lands were 
included in Caucasian Albania, one of the early state formations 
established in the territory of Azerbaijan.
During the armed conflict, the eastern part of the region was 
partially occupied by the Armenian troops. In the foresaid 
territory, there are numerous archaeological objects (an ancient 
cemetery, dwelling  sites, etc.) and historical-architectural 
m onum ents. These m onum ents  were closely concerned w ith  
spreading Christianity in Azerbaijan in the Middle Ages. Among 
them  are religious constructions (temples, churches), defensive 
structures (castles, fortresses) and civil m onum ents  (baths, etc.). 
Unfortunately, the actual condition of these m onum ents, which 
are of great significance not only for the history of Azerbaijan, but 
also for the cultural heritage of the w ho le  region, is uncertain.



fərtər

‘Ürak”  mabədi. Taiış kəndi. XII əsr.

“Urek” Temple. Talish Village. 12th century
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Tərtər çayı üzərində bir tağlı körpü. Madagiz kəndi. XII-XIII əsrlər.

One-arched bridge on the TerterRiver. Madagiz Viiiage. 12th-13th century
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Sərsəng su anbarı.

Sarsang water reservoir

Terter Garabakh —  the eternal memory of Azerbaijan heritage
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Sözardı

Tarix k im insə  arzusuna, is təy inə görə deyil, ge rçək fak tla ra  söykend iy i zaman ta r ix  olur. 

Bunsuz o, saxta, uydu rm a b ir şeydan başqa heç ne deyil.

Her b ir yurdun , to rpağ ın  var olan m eden i irs  nüm unele ri onun gerçek ta rix in i, hansı 

xa lqa  m exsus o lduğunu, —  hetta o xalq ye r üzünden s ilin m iş  o lsa  bele, —  b ilavasite 

göstərən , nüm ayiş etd irən  danılm az fa k tla r m əcm usudur.

Bu kitabda teq d im  o lunan ta rix i-m ədə n i irs  nüm unə le ri “ cən nə t-m ə kan ” Qarabağın, 

onun Dağlıq h isses in in  k im e, hansı xa lqa m əxsus o lduğunun b ir daha eyani surə tde 

nüm ayiş  e td irir.
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Afterword

H is to ry  can be h is to ry  o n ly  if it  is based on ly  on real facts, no t on som ebody ’s w ish  o r 

desire . W ith o u t these fac ts , the re  are no th ing  except false and fic tio n .

Locating in the  certa in  te rr ito ry  o r reg ion, exam ples o f cu ltu ra l heritage are a 

co llec tio n  o f undeniab le  fac ts  d irec tly  a ttes ting  to  h is to ry  and be long ing  to  a concrete 

na tion even if it  doesn ’t  ex is t already.

Sam ples o f h is to rica l and cu ltu ra l heritage presented in th is  book  ev iden tly  

dem onstra te  to  w hom , to  w h ich  nation o f the  “ paradise p lace” Garabakh, its 

m oun ta inous  part, the y  belonged.
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Gerçək ta rixə  görə Azərbaycan xa lq ının əcdadları ik i m in ildən çoxd u r ki, bu ərazidə 

m əskun laşm ış, onu öz lərinə yu rd -yuva  seçm iş lə r. Qarabağın Düzəni də, Dağlığı da, 

A zərbaycanın-azərbaycan lıların  Ana və tən in in  bö lünm əz, ayrılm az b ir h issəs id ir. Bu 

to rpa q , onun a ltında əbədi o laraq yuxuya gedən ulu babalarım ızın ruhu ilə yoğ ru lub .

Bizə ana ağuşu qədər is ti və doğm a olan bu to rpaq  uğrunda ulu ə rən lə rim iz  —  

K iaksar, A tropat, A ran, U rnər, Vaçaqan, Cavanşir, Babək, Şah İsm ayıl, Cavad xan, Pənah 

xan və d igə r saysız-hesabsız ig id öv lad larım ız ta rix in  m üx tə lif kəşm əkəşli dövrlə rində  

m übarizə apararaq, ağ ır s ınaqlardan keçib lə r. Bu to rpaqda boy atan elm , sənət 

ko rifey lə ri doğm a Azərbaycanım ızın başını bü tün dünyada uca ed ib lər.

Qarabağ, onun paytaxtı Şuşa şəhəri Azərbaycanın m usiq i beşiyi o lub, m üasir 

Azərbaycan tarın ın yaradıcısı Sadıqcan, p ro fess iona l m us iq is in in  banis i Ü. Hacıbəyov, 

voka l m əktəb in in  yaradıcısı Bülbü l, böyük bəstəkar F ikrət Ə m irov, dünyaca ünlü 

m üğənn i Rəşid Behbudov, bü tün Şərqdə m əşhur olan gö rkəm li m uğam  ustaları —  

Cabbar Qaryağdı oğ lu , Xan Ş uşinsk i, Seyid Ş uş insk i k im i adları saym aqla b itm əyən 

m u s iq iç ilə r nəsli m əhz bu to rpaqda  dünyaya göz açıblar.

Qarabağın ye tişd ird iy i M olla  Pənah Vaqif, M olla  Vəli V idadi, Qasım bəy Zakir, Xan qızı 

Natəvan, M ir M öhsün N əw ab, Əbdürrəhim  bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli 

k im i m əşhur şair və yazıçılar Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında əvəzsiz rol oynayıb la r...

Bu gün bu əsra rəng iz yu rdun  —  qəd im  Azərbaycan to rpağı Qarabağın böyük b ir 

h issəsi E rm ənistan ordusu  tə rə findən  işğal ed ilm iş , ta qəd im dən bu to rpaq la rda  

yaşayan b ir m ilyona  yaxın insan doğm a yurd -yuvasından  d idə rg in  salınm ış, onun, yaşı 

bəzən m in  illə rlə  ö lçü lən  ta rix i-m ədə n i ab idə lə ri tam am  m əhv o lm aq təh lükəs i ilə üzə- 

üzə qa lm ışdır.

Unikal təb iə tə , gözəl abı-havaya, soyuq, göz yaşı k im i dupduru  bu laqlara və 

həm çin in  m ühüm  hə rb i-s tra te ji m övqeyə m a lik  olan Qarabağ öz ta rix i boyu dəfələrlə 

yade lli düşm ən hücum larına  m əruz qa lm ışdır. Xəzərlərdən tu tm u ş  Ə m irT eym ura , İran 

şahı Qacardan tu tm u ş  Rusiya çarı B irinc i N ikolaya qədər b ir çox  qəsbkarla r cənnə t- 

m əkan Qarabağın qanına susam ış, onu öz caynaq larına keçirm eyə çalışm ış, m üəyyən 

m üddə tlə rə  də o lsa bu to rpaq la rı işğal e tm iş lə r.

A m m a, nə qədər inan ılm az görünsə də, bu da b ir danılm az fa k td ır ki, həm in işğa lların  

heç b irində  Qarabağ to rpağ ı ind ik i qədər dağıntıya, v iranə liyə  m əruz qa lm am ış, barbar- 

lıqla, vəhş ilik lə  üz ləşm əm işd ir.

Bu, indi əksər bəşər övladının orta  əsrlərlə  m üqayisedə çox s iv il hesab etd iyi X X -X X I 

əsrlə rin  özəl bəlasıdırm ı, yoxsa “ Böyük E rm ən istan” xülyasına qapılan, dem ək o lar ki, bu 

“ is təy in i” ruhi xəstə lik  həddinə yüksəldən şov in is t erm əni x is lə tin in  bariz nə ticəs id irm i?
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Afterword Garabakh —  the eternal memory of Azerbaijan heritage

A ccord in g  to  the  real h is to ry , Azerbaijan peop le ’s ancestors inhab ited  th is  te rr ito ry  

m ore than 2000  years ago, had chosen it as a native land fo r  them . Both Duzeni (a 

pla in  part) and D aglig i (a m oun ta inous  part) are ind iv is ib le  and inseparab le parts 

o f Azerbaijan —  the A zerba ijan is ’ M othe rland . T h is  land kneaded w ith  sp ir its  o f ou r 

ancesto rs  w ho had gone and buried here.

In d iffe re n t tu rb u le n t pe riods in Azerbaijan h is to ry , m any ou r c o u n try ’s brave 

sons —  Kiaksar, A tropat, Aran, Urnayr. Vachagan, Javansh ir, Babek, Shah Ism ayil, 

Javad khan, Panah khan, and m any o ther s trugg led  fo r th e s e  lands, w h ich  are close 

and dear to  us as m o th e r’s em braces, and unde rw en t m any severe tria ls . Born in th is  

land, coriphaeuses o f na tional science and a rt w o rld -w id e  g lo rifie d  the  d ig n ity  o f ou r 

native Azerbaijan and the nation.

Being a m usica l crad le o f Azerbaijan Garabagh and its cap ita l Shusha are 

the  H om eland fo r  fo u n d e r o f the m odern  Azerbaijan ta r a rt Sad ig jan, fou nde r of 

p ro fess iona l m us ic  U. H a jibeyov, fou nde r o f the  voca l schoo l Bul-Bul, g reat com pose r 

F ikret A m irov , w o rld -fa m e d  s inge r Rashid Behbudov, p ro m in e n t m ugham  m aestros 

w e ll-kn o w n  in the  w ho le  East — Jabbar G aryagdi, Khan S hush insk i, Seyid S hush inski 

and an endless lis t o f o th e r m usic ians w ho  had revealed th is  land to  the  w orld .

B rough t up in Garabakh, such em inen t poets and au thors as M o lla  Panah Vagif, 

M o lla  Vali V idad i, Gasim  bey Zakir, Khan gizi Natavan, M ir  M ihsun  Navvab, A bdurrah im  

bey Haqverdiyev, Yusif Vazir C hem enzem in li p layed an irrep laceable ro le in the 

deve iopm en t o f Azerbaijan lite rature .

Nowadays, the grea te r pa rt o f th is  m yste rio us  land, ancien t Azerbaijan land, was 

occup ied  by A rm en ian invaders. A pp rox im a te ly  1 m illio n  people inhab ited  these lands 

as fa r back as ancient tim e s  were driven ou t o f th e ir  native coun try . T he ir h is to rica l and 

cu ltu ra l m onum ents , som e dating b a c k th o u s a n d s  o f years, had been le ft face -to -face  

w ith  danger o f being com p le te ly  dem olished.

Located a t th e  place w ith  un ique nature, n ice atm osphere, coo l and clear tea r-like  

sp rings , as w e ll as occup ied an im p o rta n t m ilita ry  stra teg ic  po s itio n , Garabagh was 

repea ted ly attacked by fo re ign  aggressors du rin g  its  long h is to ry . T h irs ted  fo r  paradise 

G arabagh’s b lood and tr ie d  to  fo rce  it to  th e ir  c lu tches, m any such aggressors as the 

Khazars, A m ir Teym ur, Iranian shah Gajar, and Russian Tzar N iko lay I had occupied 

these lands du ring  certa in  periods.

Incred ib le as it m igh t seem, but there is an undeniable fac t prov ing tha t as a resu lt 

o f all these occupa tions Garabagh had never been h itherto  savagely dem olished and 

ruined. Is th is  a tra g e d y  o f m any hum an sons in 2 0 -2 1 st cen tury, cons idered  to  be
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Sözardı Qarabağ —  irsimizin əbədi yaddaşı

R uslar tə rə findən  İrandan Dağlıq Qarabağa köçü rü lm ə lə rin in  150 illiy in i, ta rix i baxım - 

dan lap bu yaxın larda, cəm i 30 il bundan əvval, 1978 -c i ildə tən tənə li şəkildə bayram  

edən və bu m ünasibətlə  M ardake rt ( in d ik i Ağdərə) rayonunun M arağaşen-Len inavan 

kəndində xüsusi b ir ab ide ucaldan e rm ə n ilə r Sovet İttifaq ın ın  süqu tu  zamanı yaran- 

m ış qarm aqarışıq  veziyyetde köhne h im ayədarla rın ın  köm eyinden  su i-is tifad e  ederek, 

evvelce Dağlıq Qarabağı, son ra  isə 1993-cü  ilde Qarabağın böyük b ir h issesin in  işğal 

e td ilə r və sonra da dünya ic tim a iyye tin i bu to rpaq la rın  ezeli e rm eni to rpaq la rı o lduğuna 

inandırm ağa çalışdılar. Çox teessü fle r o lsun ki, q ism en de olsa, buna nail ola b ild ile r.

Bundan daha da cesaretlenen erm eni vanda lis tle ri Qarabağın hem  Dağlıq, hem  de 

düzen —  Aran h issesinde m övcud olan Azerbaycan ta rix i ab ide le rine  s is tem a tik  şekilde 

divan tu tm ağa  başladılar.

Dünya siyasi ic tim a iyye ti bezi gerçek fak tla rdan  xali o lsa da (B M T -n in  m elum  

qerarla rı da bunun sübu t ed ir), bu hadise lere laqeyd yanaşdı, çünk i s iyaset dünyasını 

beşeriyyetin  ta rix i-m ede n i irs inden daha çox, d ige r se rve tle r m araqlandırır.

Ve en qeribesi ise budu r ki, s iv il dünyam n her hansı b ir guşəsinde en xırda b ir ta r ix i-  

m edən i obyektə cüzi b irz ə rə rto x u n m a s ın a  qarşı üsyan edən m ədən i bəşəriyyət bu 

vanda lizm ə qarşı susdu, səsin i belə ç ıxarm adı. Belkə bunu da XXI əsrin ayağına yazaq?

K itabda da əyani vas itə lə rle  tan ış o lduğunuz və üm um bəşəri m ədən i irs in  tə rk ib  

h issesi sayılan dünya, ö lkə ve yerli əhem iyyə tli Azərbaycan-Q arabağ ta rix i m edəni 

ab idə lə ri hazırda erm əni vanda lis tlə ri tə rə findən  tam am ilə  m əhv ed ilm ək təh lükesi 

qarşısındadır.

Bu gün m edəni bəşəriyyə tin  buna göz yum m ası gələcəkdə daha təh lükə li 

presedentlə rə yo l aça b ilər. Gəlin, buna yo l verm əyək!
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m ore  c iv ilized in com p ariso n  w ith  the  M idd le  Ages, o r a regu la r resu lt o f A rm en ian 

cha uv in is tic  c irc le s ’ ac tiv ity , fo r  w hom  dream s o f “ Great A rm en ia ” have turned in to  

sym p to m s  o f m enta l d iso rd e r a long tim e  ago.

A rm en ians, m oved by tsa ris t R u s s ia fro m  Iran to  N agorny Garabagh 150 years 

ago and in 1978 celebrated th is  ann iversary  and erected a specia l m on um e n t on th is  

occasion in M aragashen-Leninavan v illage o f M ardake rt (cu rre n t Aghdara) Region, 

to o k  advantage o f a pow e r c ris is  caused by the  S oviet U n ion ’s co llapse and w ith  th e ir 

o ld  pa tro ns ’ help f irs t  occup ied Daghlig (M ou n ta inou s) Garabagh, and later, in 1993, 

G arabagh’s great part, a fte r w ha t they tr ied  to  convince the w o rld  pub lic  th a t th is  

te rr ito ry  is the A rm en ian  lands since earliest tim es. Regre ttab ly, the y  succeeded to  

achieve it partly.

T h is  dared A rm en ian vanda ls to  begin system atica l assaults to  the  Azerbaijan 

h is to rica l m onum ents  located both in G arabagh’s Daghlig and pla in  —  Aran parts.

The w o rld  po litica l o rgan iza tions, excepting  som e real fac ts  (the UN’s known 

dec is ions  prove it), approached in d iffe re n tly  to  these inc iden ts  because the w o rld  o f 

po litic s  is in terested in m any o ther riches o f hu m a n ity ’s h is to rica l and cu ltu ra l heritage.

It is strange bu t the  cu ltu ra l m ank ind p ro te s ting  against even a litt le  dam age to  

the  sm a lles t h is to rica l and cu ltu ra l ob jec t in som e co rne r o f the c iv ilized  w o rld  keeps 

s ilence on th is  vanda lism , not a pro test w o rd  w as said. Perhaps, we shou ld  a ttribu te  

th is  to  the 21st cen tu ry  as w e ll?

V isua lly  dem onstra ted  in th is  book and considered to  be an essentia l pa rt o f the 

a ll-m an k in d  cu ltu ra l heritage, A zerba ijan -G arabagh h is to rica l and cu ltu ra l m onum ents  

o f w o rld , cou n try  and local im portance  are c u rre n tly  exposed to  danger o f being 

com p le te ly  destructed by A rm en ian vandals.

If the  cu ltu ra l m ank ind  closes th e ir eyes to  th is  s itua tion  today, it can create m ore 

dangerous precedents in the fu tu re . Le t’s n o t a llow  it to  happen!
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Işğal altında qalmış Azərbaycan ərazilərində 
yerləşən tarix və mədəniyyat abidələrinin siyahısı
Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin 32 saylı 02.08.2001 tarixli qərarından çıxarış

List ofhistorical and culturai morıuments being 
under occupation onAzerbaijan territories
Extract from the Decree No 32 of 02.08.2001 of the Cabinet of Ministries of the Republic of Azerbaijan

Dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments of world Importance

MEMARLIQ ABIDƏLƏRI ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Qutlu Musa oğlu türbəsi 1314-cü il Ağdam rayonu, Xaçındərbətli kəndi
The Mausoleum of Gutlu Musa oghlu 1314 Aghdam district, Khachindarbatly village
Gencəsər monastırı 1216-1238-ci illər Kəlbəcər rayonu, Vəngli kəndi
Ganjasar monastery 1216-1238 Kalbadjar district, Vangly village
Xudavəng monastırı XIII əsr Kəlbəcər rayonu, Vəng kəndi
Khudavang monastery XIII c. Kalbadjar district, Vang village
11-tağlı Xudafərin körpüsü XI—XII əsrlər Cəbrayıl rayonu, Qumlaq kəndi
11-arch Khudafarin bridge Xl-Xllcc. Jabrayll district, Gumlag village
15-tağlı Xudafərin körpüsü XIII əsr Cəbrayıl rayonu, Qumlaq kəndi
15-arch Khudafarin bridge XIII c. Jabrayil district, Gumlag village
Şuşa Tarix-Memarlıq Qoruğu XVIII-XIX əsrlər Şuşa şəhəri
Shusha state historical-
architectural reserve XVIII-XIXcc. Shusha town

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name ofthe monument Construction date Location

Azıx mağara düşərgəsi Paleolit dövrü Xocavənd rayonu
Azikh cave camp Paleolit Khojavand district
Tağlar mağara düşərgəsi Paleolit dövrü Xocavənd rayonu
Taglar cave camp Paleolit Khojavand district
Üzərliktəpə yaşayış yeri Tunc dövrü Ağdam-Ağcabədi yolunda, Rəcəb Gözəlov [
Uzarliktapa settlement The Bronze Age On the Aghdam-Aghjabadi road, Rajab Gozalov,

Xocalı kurqanları Tunc-ilk  dəmir dövrü Xocalı şəhəri
Khojali barrows Bronze-Early Iron Age Khojali town
Niftalı kurqanları 
Niftali barrows

Tunc dövrü 
The Bronze Age

Cəbrayıl rayonu 
Jabrayil district



Şuşa rayonu Shusha district

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural morıuments ofstate importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Qala divarları 1750-cü il Şuşa şəhəri
Walls ofthe fortress 1750 Shusha city

Pənah xanın sarayı XVIII əsr Şuşa şəheri, general Quliyev küçəsi
Palace ofPanah Khan XVIII c. Shusha city, general Guliyev St.

Qara Böyükxanım bürcü XVIII əsr Şuşa şəhəri, Ocaqqulu küçəsi
Tower of Gara Boyukkhanim KhanKhanim XVIII c. Shusha city, Ojaggulu St.

Heydərtürbəsi XIX əsr Şuşa şəhəri, Ocaqqulu küçəsi
Mausoleum ofHeydar XIX c. Shusha city, Ojaggulu St.
Hacı Qulunun malikanəsi XIX əsr Şuşa şəhəri, F.Əmirov küçəsi
Estate ofHajigulu XIX c. Shusha city, F.Amirov St.

Natəvanın evi XIX esr Şuşa şehəri, Resulzade küçəsi
House ofNatavan XIX c. Shusha city, Rasulzadeh St.

Əsəd bəyin evi XIX əsr Şuşa şəhəri, A.Qaraşarov küçəsi
House ofAsad bey XIX c. Shusha city, A.Garasharov St.

Yuxarı Gövhər ağa məscidi 1768 -1769-cu iiiərdə Şuşa şəhəri, Y.V.Çəmənzəminli küçəsi
inşa edilmiş, 1837—1838-ci
illərdə əsaslı təm ir edilmişdir

Mosque of Yikhari Govhar agha wasbuiltin 1768-1769, 
basically repaired 
in 1837-1838

Shusha city, Chamahzaminli St.

Aşağı Gövhər ağa məscidi XVIII əsrdə inşa edilmiş, 
1874-cü ildə əsaslı 
təm ir edilm işdir

Şuşa şəhəri, Gövherağa küçesi

Mosque ofAshaghi Govharagha was built in XVIII c., 
it was basically 
repaired in 1874

Shusha city, Govharagha St.

İkimərtəbəli karvansara XIX əsr Şuşa şəhəri, Gövhərağa küçəsi
Two-floor Karvansaray XIX c. Shusha city, Govharagha St.
Mehmandarovların malikanə XVIII əsr Şuşa şəhəri, F.B.Köçərli küçəsi
kompleksi: məscid, kiçik yaşayış evi, 
böyük yaşayış evi
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Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

The estate complex of Mehmandarovs: 
mosque, small living house, large 
living house

XVIII c. Shusha city, F.B.Kocharli St.

İbrahim xanın bürcü XVIII əsr Şuşa şəhəri, A.Qaraşarov küçəsi
Tower oflbrahim khan XVIII c. Shusha city, A.Garasharov St.
İsa bulağı XIX əsr Şuşa şəhərinin 7 km-də
Isa spring XIX c. In 7 km from Shusha city
İbrahim xanın qəsri XVIII əsr Şuşa şəhəri, Daşaltı çayı
Castle oflbrahim khan XVIII c. Shusha cityDashalti village

ŞUŞA DÖVLƏT TARİX-MEMARLIQ QORUĞU THE STATEHISTORICAL-ARCHITECTURAL RESERVE OFSHUSHA

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name ofthe monument Construction date Location

Üzeyir Hacıbəyovun evi XIX əsr Şuşa şəhəri, Niyazi və Ü.Hacıbəyov 
küçələrinin kəsişməsində

House of Uzeyir Hajibayov XIX c. Shusha city, in the cross ofNiyazi 
and U.Hajibayov St.

Xanlıq Muxtar karvansarası XVIII əsr Şuşa şəhəri, M.F.Axundov küçəsi
Khanlig Mukhtar Karvansaray XVIII c. Shusha city, M.F.Akhundov St.
Ağa Qəhrəman Mirsiyab oğlunun 
karvansarası

XIX əsr Şuşa şəhəri, M.F.Axundov küçəsi

Karvansaray ofAgha Gahraman 
Mirsiyab oghlu

XIX c. Shusha city, M.F.Akhundov St.

Zülfüqar Hacıbəyovun evi XIX əsr Şuşa şəhəri, Sadıqcan kuçəsi
House ofZulfugar Hajibayov XIX c. Shusha city, Sadigjan St.
Saatlı məscidi
(M.P.Vaqifin lik dərs dediyi mədrəsə) 
Saatli mosque
(the first religious school where

XIX əsr Şuşa şəhəri, M.F.Axundov küçəsi

M.P.Vagif taught) XIX c. Shusha city, M.F.Akhundov St.
Gəncə qapısı XVIII əsr Şuşa şəhəri, Niyazi küçəsi
Ganja gateway XVIII c. Shusha city, Niyazi St.
Ə.Haqverdiyevin evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Ə.Haqverdiyev küçəsi
House of A.Hagverdiyev XVIII c. Shusha city, A.Hagverdiyev St.
Qazançı kilsəsi Şuşa şəhəri, Ə.Haqverdiyev küçəsi
Gazanchi church Shusha city, A.Hagverdiyev St.
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rayonu Shusha district

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Y.V.Çəmənzəminlinin evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, N.B.Vəzirov küçəsi
House of Y.V.Chamanzaminli XVIII c. Shusha city, N.b. Vazirov St.

Yuxarı Gövhərağa məscidinin mədrəsəsi XVIII əsr Şuşa şəhəri, N.B.Vəzirov küçəsi
The medrese of the Yukhari Mosque XVIII c. N.Nazirov St

Səfərov qardaşlarının karvansarası XVIII əsr Şuşa şəhəri, Ocaqqulu küçəsi
Karvansaray of Safarov brothers XVIII c. Ojaggulu St

Sadıqcanın evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Sadıqcan küçəsi
House ofSadigjan XVIII c. Shusha city, Sadigjan St.

Uğurlu bəyin evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Kərbəlayi Səfixan küçəsi
House ofUghurlubey XVIII c. Shusha city, Karbalayi Safikhan St.

Xan sarayı XVIII əsr Şuşa şəhəri, Sadıqcan küçəsi
Palace ofKhan XVIII c. Shusha city, Sadigjan St.

Şirin su hamamı XVIII əsr Şuşa şəhəri, Sadıqcan küçəsi
Shirin su bathroom XVIII c. Shusha city, Sadigjan St.

Seyid Şuşinskinin evi XIX esr Şuşa şəhəri, Sadıqcan küçəsi
House of Seyid Shushinski XIX c. Shusha city, Sadigjan St.

M.P.Vaqifin türbəsi XX əsr Şuşa şəhəri, Q.Quliyev küçəsi
Mausoleum ofM. P. Vagif XX c. Shusha city, G.GuliyevSt.

Qasım bəy Zakirin evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Q.B.Zakir küçəsi
House of Gasim beyZakir XVIII c. Shusha city, Q.b.ZakirSt.

Aşağı Gövhərağa məscidinin mədrəsəsi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Gövhərağa küçəsi
The medrese ofAshaghi Govharagha XVIII c. Shusha city, Govharagha St.

Behbudovların evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Köçərli küçəsi
House ofBehbudovs XVIII c. Shusha city, Kocharli St.

Firudin bəyin evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Q.Pirimov küçəsi
House ofFirudinbey XVIII c. Shusha city, Q.Pirimov St.

M.M.Nəvvabın evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Nəwab küçəsi
House of M.M.Nawab XVIII c. Shusha city, Navvab St.

Bülbülün evi XIX əsr Şuşa şəhəri, F.Əmirov küçəsi
House ofBulbul XIX c. Shusha city, FAmirov St.

F.B.Köçərlinin evi XIX əsr Şuşa şəhəri, 20 Yanvar küçəsi
House of F.B.Kocharli XIX c. Shusha city, 20 YanvarSt.

Hüseyn bəyin evi XVIII əsr Şuşş şəhəri, T.ƏIiyev küçəsi
House of Huseyn bey XVIII c. Shusha city, TAIiyev St.

Keçəçi oğlu Məhəmmədin evi XIX əsr Şuşa şəhəri, T.ƏIiyev küçəsi
House ofKechachi oghlu Mahammad XIX c. Shusha city, T.AIİyev St.

Şuşa rayonu Shusha district

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Karvansara XVIII əsr Şuşa şəhəri, Vaqif küçesi
Karvansara XVIII c. Shusha city, VagifSt.
Gəray Əsədovun evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, G.Əsedov küçəsi
House of GarayAsadov XVIII c. Shusha city, G.Asadov St.
S.S.Axundovun evi XIX əsr Şuşa şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi
House of S.S.Akhundov XIX c. Shusha city, U.Hajibeyov St.
C.Qaryağdıoğlunun evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, C.Qaryağdıoğlu küçəsi
House of J.Garyaghdioghlu XVIII c. Shusha city, J.Garyaghdioghlu St.

ARXEOLOJIABIDƏLƏRI ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the morıument

Tarixi
Construction date

Yeriəşdiyi ünvan
Location

Kurqan
Barrow

Şuşa və Şuşakənd daş qutu qəbirləri 
Shusha and Shushakand stone box graves
Şuşa mağara düşərgəsi 

Shusha cave camp

Daş qutu nektopolu 
Stone box necropoiis
Nekropol
Necropoiis

Tunc dövrü 
The Bronze Age

Şuşa şəhərinin şimal-qərbində 
To the north-west from Shusha town

son tunc və ilk dəmir dövrü Şuşa şəhəri və Şuşa kəndinin yaxınlığında 
Late Bronze and Early Iron Age Near Shusha town and Shusha village
daş dövrü 

The Stone Age

dəm ir dövrü 
The Iron Age

Şuşa şəhərinin cənubunda, Daşaltı çayının 
sol sahilində
In the South ofShusha city, on the leftshore 
ofDashalti river
Qarabulaq kəndi 
Garabulag village

son tunc və ilk dəmir dövrü Dolanlar kəndi 
Late Bronze and Earty Iron Age Dolanlar village

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments of world importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yeriəşdiyl ünvan
Name of the monument Construction date Location

Realni məktəbinin binası XX əsr Şuşa şəhəri, V.Cəfərov küçəsi
Building of Realny School XX c. Shusha city, V.Jafarov St.
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rayonu Shusha district

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yeriəşdiyi ünvan
Location

Xəstəxana binası XIX əsr
Building ofhospital XIX c.
Yaşayış binası XIX əsr
Living house XIX c.
Qız məktəbi XIX əsr
Girl School XIX c.
Aslan Qaraşarovun yaşayış evi XIX əsr
Living house ofAslan Garasharov XIX c.
Yaşayış evi XIX əsr
Living house XIX c.
Yaşayış evi XIX əsr
Living house XIX c.
Yaşayış evi XIX əsr
Living house XIX c.
Yaşayış evi XIX əsr
Living house XIX c.
Yaşayış evi XVIII əsr
Living house XVIII c.
Yaşayış evi XIX əsr
Living house XIX c.
Məşədi İbrahimin yaşayış evi XIX əsr
Living house of Mashadi Ibrahim XIX c.
Məşədi Novruzun yaşayış evi XIX əsr
Living house of Mashadi Novruz XIX c.
Yaşayış evi XVIII əsr
Living house XVIII c.
Yaşayış evi 
Living house
Həsən Ağanın evi XIX esr
L 'ıving house of Hasan Agha XIX c.
Yaşayış evi XIX əsr
Living house XIX c.
Yaşayış evi XIX əsr
Living house XIX c.
Şükür bəyin yaşayış evi XIX əsr
Living house of Shukur bey XIX c.

Şuşa şəhəri, Köçərli küçəsi 
Shusha clty, Kocharli St.
Şuşa şəhəri, Köçərli küçəsi 
Shusha city, Kocharli St.
Şuşa şəhəri, V.Cəfərov küçəsi 
Shusha city, VJafarov St.
Şuşa şəhəri, G.Əsgərov küçəsi 
Shusha city, G.Asgarov St.
Şuşa şəhəri, G.Əsgərov küçəsi 
Shusha city, GAsgarov St.
Şuşa şəhəri, G.Əsgərov küçəsi 
Shusha city, GAsgarov St.
Şuşa şəhəri, G.Əsgərov küçəsi 
Shusha city, G.Asgarov St.
Şuşa şəhəri, G.Əsgərov küçəsi 
Shusha city, G.Asgarov St.
Şuşa şəhəri, Pənah xan küçəsi 
Shusha city, Panah Khan St.
Şuşa şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi 
Shusha city, U.Hajibayov St.
Şuşa şəhəri, V.Cəfərov küçəsi 
Shusha city, VJafarov St.
Şuşa şəhəri, Pənah xan küçəsi 
Shusha city, Panah Khan St.
Şuşa şəhəri, Q.B.Zakir küçəsi 
Shusha city, G.B.Zakir St.
Şuşa şəhəri, Q.B.Zakir küçəsi 
Shusha city, G.B.Zakir St.
Şuşa şəhəri, Haqverdiyev küçəsi 
Shusha city, Hagverdiyev St.
Şuşa şəhəri, Ağadədəli küçəsi 
Shusha city, Aghadadali St.
Şuşa şəhəri, Ağadədəli küçəsi 
Shusha city, Aghadadali St.
Şuşa şəhəri, Ağadədəli küçəsi 
Shusha city, Aghadadali St.

Şuşa rayonu Shusha district

Abidanin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yeriəşdiyi ünvan
Location

Yaşayış evi 
Living house
Yaşayış evi 
Living house
Yaşayış evi 
Living house
Cəfərqulu ağanın yaşayış evi 
Living house ofJafargulu agha
Yaşayış evi 
Living house

Yaşayış evi 
Living house
Kilsə qalıqları 
Ruins ofchurch

Türbə
Mausoleum
Xan qızı bulağı 
Khan gizi spring
M ərdinli bulağı 
Mardinli spring

Bulaq
Spring
Ağadədəli bulağı 
Aghadadali spring
Qız monastırı 
Girl monastery

Bulaq
Spring
Bulaq
Spring

Bulaq
Spring
Laçın su anbarı 
Lachin water reservoir
Süleyman Vəzirovun evi 
House ofSuleyman Vazirov

XVIII əsr
XVIII c.
XIX əsr
XIX c.

XVIII əsr
XVIII c.
XVIII əsr
XVIII c.
XVIII əsr
XVIII c.

XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII-XIX əsrlər 
xvın-xıxcc.
XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr
XVIII c.
XIX əsr
XIX c.
XIX əsr 
XIX c.
XIX əsr
XIX c.

Şuşa şəhəri, H.Hacıyev küçəsi 
Shusha city, H.Hajiyev St.
Şuşa şəhəri, H.Hacıyev küçəsi 
Shusha city, H.HajiyevSt.
Şuşa şəhəri, Ocaqqulu küçəsi 
Shusha city, Ojaggulu St.
Şuşa şəhəri, Bülbül küçəsi 
Shusha city, Bulbul St.
Şuşa şəhəri, Bülbül küçəsi 
Shusha city, Bulbul St.
Şuşa şəhəri, Bülbül küçəsi 
Shusha city, Bulbul St.
Şuşa şəhəri, Q.Pirimov küçəsi 
Shusha city, G.PirimovSt.

Şuşa şəhəri, Axundov küçəsi 
Shusha city, M.F.Akhundov St.
Şuşa şəhəri, Axundov küçəsi 
Shusha city, M.F.Akhundov St.
Şuşa şəhəri, Sadıqcan küçəsi 
Shusha city, Sadigjan St.
Şuşa şəhəri 
Shusha city
Şuşa şəhəri, Ağadədəli küçəsi 
Shusha city, Aghadadali St.
Şuşa şəhəri, Qorki küçəsi 
Shusha city, Gorky St.

Şuşa şəhəri, Sabir küçəsi, Köçərli məhəlləsində 
Shusha city, Sabir St., in the Kocharli quarter
Şuşa şehəri, Köçərli məhəlləsi 
Shusha city, Kocharli quarter
Şuşa şəhəri, Gövhərağa küçəsi 
Shusha city, Govharagha St.
Şuşa şəhəri, Qarabağ küçəsi 
Shusha city, Garabakh St.

Şuşa şəhəri, Növrəst küçəsi 
Shusha city, Novrast St.
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rayonu Shusha district

Abidanin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yerlaşdiyi ünvan
Location

Qurdlar bulağı 1900-cü il Şuşa şəhəri, general Quliyev 
və Haqverdiyev küçələrinin kəsişməsində

Gurdiar spring 1900 Shusha city, in the cross ofgeneral Guliyev 
and Hagverdiyev St.

Hamam XIX əsr Malıbəyli kəndi
Bath XIX C. Malibayli village
Novlu bulaq XIX əsr Malıbəyli kəndi
Novlu spring XIX c. Malibayli vlllage
Məscid XIX əsr Malıbəyli kəndi
Mosque XIX c. Malibayli village
Kilsə XIX əsr Daşaltı kəndi
Church XIX c. Dashalti village
İnzibati bina XIX əsr Malıbəyli kəndi
Administrative building XIX c. Malibayli village
Kilsə XIX əsr Qeybalı kəndi
Church XIX c. Geybali village

ŞUŞA DÖVL8T TARİX-MEMARLIQ QORUĞU THE STATE HISTORICAL-ARCHITECTURAL RESERVE OFSHUSHA

Abidənin adı Tarixi Yeriəşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, M.F.Axundov küçesi
Living house XVIII c. Shusha city, M.F.Akhundov St.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, M.F.Axundov küçəsi
Living house XVIII c. Shusha clty, M.F.Akhundov St.
Mamay bəyin yaşayış evi XVIII esr Şuşa şəhəri, M.F.Axundov küçesi
Living house ofMamay bey XV11İC. Shusha city, M.F.Akhundov St.
Məşedi Teymurun yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şehəri, M.F.Axundov küçəsi
Living house ofMashadi Teymur XVIII c. Shusha city, M.FAkhundov St.
Şor Bulaq XIX əsr Şuşa şəhəri, M.F.Axundov küçəsi
Living house of Khudu Mammadov XIX c. Shusha city, Kh.Mammadov St.
Xudu Məmmədovun yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, X.Məmmədov küçəsi
Living house ofKhudu Mammadov XIX c. Shusha city, Kh.Mammadov St.
Ələkbər bayin evi XIX əsr Şuşa şəhəri, Ə.B.Haqverdiyev küçəsi
House ofAlakbarbay XIX c. Shusha city, A.B.Hagverdiyev St.

Şuşa rayonu Shusha district

Abidanin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerlaşdiyi ünvan
Location

Bulaq XVIII əsr Çuxur məhəlləsində Vəzirov küçəsi
Spring XVIII c. In the Chukhur quarter, Vazirov St.
Məscid XVIII əsr Çuxur məhəlləsində Vəzirov küçəsi
Mosque XVIIIc. In the Chukhur quarter, Vazirov St.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri.L.İmanov küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, L.lmanov St.
Lətif İmanovun evi XVIII əsr Şuşa şahəri.L.İmanov küçesi
Living house of Latif Imanov XVIII c. Shusha city, L.lmanov St.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri.L.İmanov küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, LlmanovSt.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şehəri,L.İmanov küçesi
Living house XVIII c. Shusha city, L.lmanov St.
Hacı Abbas məscidi və karvansarası XVIII əsr Şuşa şəhəri.N.B.Vəzirov küçəsi
Mosque and karvansaray ofHaji Abbas XVIII c. Shusha city, N.B.VazirovSt.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, N.B.Vezirov küçesi
Living house XVIII c. Shusha city, N.B.Vazirov St.
Yaşayış evi XVIII esr Şuşa şeheri, N.B.Vəzirov küçesi
Living house XVIII c. Shusha city, N.B. Vazirov St.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şehəri, N.B.Vəzirov küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, N.B. Vazirov St.
M ərdinli məscidi XIX əsr A.Qaraşarov küçesi
Mardinli mosque XIX c. Shusha city, A.GarasharovSt.
Yaşayış evi XVIII esr Şuşa şəhəri, A.Qaraşarov küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, A.Garasharov St.
Cahangir bəyin evi XIX əsr Şuşa şeheri, A.Qaraşarov küçesi
Living house of Jahangir bay XIX c. Shusha city, A.Garasharov St.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəheri, A.Qaraşarov küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, A.Garasharov St.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, A.Qaraşarov küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, A.Garasharov St.
Yaşayış evi XVIII esr Şuşa şəhəri, A.Qaraşarov küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, A.Garasharov St.
Hacı Memmədin evi XVIII esr Şuşa şəhəri, A.Qaraşarov küçəsi
Living house ofHaji Mammad XVIII c Shusha city, A.Garasharov St.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, A.Qaraşarov küçəsi
Living house XVIII c Shusha city, A.GarasharovSt.



rayonu Shusha district

Abidənin adı Tarixi Yerlaşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Yaşayış evi XVIII əsr
Living house XVIII c
Yaşayış evi XVIII əsr
Living house XVIII c

Yaşayış evi XVIII əsr
Living house XVIII c

Yaşayış evi XVIII əsr
Living house XVIII c

Hacı Yusifli məscidi XIX əsr
Mosque ofHaji Yusifli XVIII c

Yaşayış evi XVIII əsr
Llving house XVIII c
Məşədi Salmanın evi XVIII əsr
House ofMashadi Salman XVIII c
Culfalar məscidi XIX əsr
Juifalar mosque XIX c
Yaşayış evi XVIII əsr
Living house XVIII c
Yaşayış evi XVIII əsr
Living house XV1I1 c

Bulaq XVIII əsr
Spring XVIII c
Dəyirman XX əsr
Mill XX c.
Hacı Əlibalanın evi XIX əsr
Living house of Haji Alibala XIX c
Kəblə Azadın evi XIX əsr
Living house ofKabla Azad XIX c.
Hamamqabağı bulaq XIX əsr
Hamamgabaghi spring XIX c.
Hacı Sadıqın yaşayış evi XVIII əsr
Living house ofHaji Sadigh XVIII c
“ Çöl Qala” bulağı XVIII əsr
“Chol Gala” spring XVIII c
Hacı ibadın evi XIX əsr
House ofHajilbad XVIII c

Şuşa şəheri, A.Qaraşarov küçəsi 
Shusha city, A.Garasharov St.
Şuşa şəhəri, A.Qaraşarov küçəsi 
Shusha city, A.Garasharov St.
Şuşa şəhəri, A.Qaraşarov küçəsi 
Shusha city, A.GarasharovSt.
Şuşa şəhəri, Quliyev küçəsi 
Shusha city, Guiiyev St.
Şuşa şəhəri, Q.İsmayılov küçəsi 
Shusha city, G.ismayiiov St.

Şuşa şəhəri, Q.İsmayılov küçəsi 
Shusha city, G.ismayiiov St.
Şuşa şəhəri, Q.İsmayılov küçəsi 
Shusha city, G.ismayiiov St.
Şuşa şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi 
Shusha city, U.Hajibayov St.
Şuşa şəhəri, Gövhərağa küçəsi 
Shusha city, Govharagha St.
Şuşa şəhəri, Gövhərağa küçəsi 
Shusha city, Govharagha St.
Hacı Yusifli məhəlləsində 
Shusha city, Govharagha St.

Şuşa şəhəri, Ə.Ağaoğlu küçəsi 
Shusha city, A.Aghaoghiu St.
Şuşa şəhəri, Ə.Ağaoğlu küçəsi 
Shusha city, A.Aghaoghiu St.
Şuşa şəhəri, Ə.Ağaoğlu küçəsi 
Shusha city, AAghaoghiu St.
Şuşa şəhəri, Ə.Ağaoğlu küçəsi 
Shusha city, AAghaoghlu St.
Şuşa şəhəri, Ə.Ağaoğlu küçəsi 
Shusha city, A.Aghaoghlu St.
Şuşa şəhəri, Şəhriyar küçəsi 
Shusha city, Shakhriyar St.
Şuşa şəhəri, Fatma xanım Kəminə küçəsi 
Shusha city, Fatma khanim Kamina St.

Şuşa rayonu Shusha district

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Çöl Qala məscidi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Şəhriyar küçəsi
Chol Gala mosque XVIII c Shusha city, Shakhriyar St.

Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, L.Kərimov küçəsi
Living house XVIII c Shusha city, L.Karimov St.

Məşedi Süleymanın evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, L.Kərimov küçəsi
House ofMeshedi Suleyman XVIII c Shusha city, L.KarimovSt.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, L.Kərimov küçəsi
Living house XVIII c Shusha city, L.KarimovSt.

Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, L.Kərimov küçəsi
Living house XVIII c Shusha city, L.Karimov St.

Yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, L.Kərimov küçəsi
Living house XIX c. Shusha city, L.KarimovSt.
Yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, L.Kərimov küçəsi
Livine. house XIX c. Shusha city, L.KarimovSt.

Yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, L.Kərimov küçəsi
Living house XIX c. Shusha city, LKarimov St.

Yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, L.Kərimov küçəsi
Living house XIX c. Shusha city, L.KarimovSt.

Musəvinin evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, L.Kərimov küçəsi
House ofMusavi XVIII c. Shusha city, LKarimovSt.

Yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, L.Kərimov küçəsi
Living house XIX c. Shusha city, L.Karimov St.

Hacı Məmmədbağırın yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, Kərbəlayi Səfixan küçəsi
Living house of Haji Mammadbaghir XIX c. Shusha city, Karbalayi Safikhan St.
Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Kərbəlayi Səfixan küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, Karbalayi Safikhan St.

Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Kerbəlayi Səfixan küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, Karbalayi Safikhan St.

Hüsü Hacıyevin evi XIX əsr Şuşa şəhəri, Kərbəlayi Səfixan küçəsi
Living house of Husu Hajiyev XIX c. Shusha city, Karbalayi Safikhan St.
Yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, Kərbəlayi Səfixan küçəsi
Living house XIX c. Shusha city, Karbalayi Safikhan St.

Məşədi Zeynal Hətəmovun evi XVIII əsr Şuşa şehəri, Köçərli küçəsi
House of Mashadi Zeynal Hatamov XVIII c. Shusha city, Kocharli St.

Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Köçərli küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, Kocharli St.
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Məşədi Əlinin evi 
House of Mashadi Ali
Məşədi Səhliyarın evi 
House ofMashadi Sahliyar

Yaşayış evi 
Living house
Yaşayış evi 
Living house
Hacı Dadaşın evi 
House of Haji Dadash
A.Əzimovun evi 
House ofA.Azimov
Yaşayış evi 
Living house
Məşədi İbrahimin evi 
House ofMashadi Ibrahim
Məşədi Cəlalın evi 
House of Mashadi Jalal
Meydan bulağı 
Square spring
Hacı Bəşirin evi 
Living house ofHaji Bashir
Dərzi Bəhramın yaşayış evi 
Living house of Tailor Bakhram
Məşədi Hüsünün evi 
Living house of Mashadi Husu
Yaşayış evi 
Living house
Məmməd Həsən oğlunun evi 
House ofMammad Hasan oghlu
Kəlbə Məhəmmədin evi 
Living house ofKalba Mahammad
Xoca Mərcanlı məscidi 
Mosque ofKhoja Marjanli

Xoca Mərcanlı bulağı 
Spring ofKhoja Marjanli

XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr
XVIII c.
XVIII əsr 
XVIII c.

XVIII əsr
XVIII c.
XIX əsp
XIX c.
XIX əsr 
XIX c.
XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr
XVIII c.
XIX əsr 
XIX c.
XVIII əsr 
XVIII c.
XVIII əsr 
XVIII c.

Şuşa şəhəri, Köçərli küçəsi 
Shusha city, Kocharli St.
Şuşa şəhəri, Köçərli küçəsi 
Shusha city, Kocharli St.
Şuşa şəhəri, Köçərli küçəsi 
Shusha city, Kocharli St.
Şuşa şəhəri, Köçərli küçəsi 
Shusha city, Kocharli St.
Şuşa şəhəri, Köçərli küçəsi 
Shusha city, Kocharli St.
Şuşa şəhəri, Köçərli küçəsi 
Shusha city, Kocharli St.
Şuşa şəhəri, Q.Pirimov küçəsi 
Shusha city, G.Pirimov St.
Şuşa şəhəri, Q.Pirimov küçəsi 
Shusha city, G.Pİrimov St.
Şuşa şəhəri, Q.Pirimov küçəsi 
Shusha city, G.Pirimov St.
Rəsulzadə küçəsi 
Shusha city, Rasulzadeh St.

Şuşa şəhəri, Rəsulzadə küçəsi 
Shusha city, Rasulzadeh St.

Şuşa şəhəri, Nizami küçəsi 
Shusha city, Nizami St.
Şuşa şəhəri, Nizami küçəsi 
Shusha city, Nizami St.
Şuşa şəhəri, Nəwab küçəsi 
Shusha city, Nawab St.
Şuşa şəhəri, F.Əmirov küçəsi,4 
Shusha city, F.Amirov St.
Şuşa şəhəri, F.Əmirov küçəsi 
Shusha city, F.Amirov St.

Şuşa şəhəri, Sabir küçəsi 
Shushacity, SabirSt.
Şuşa şəhəri, Sabir küçəsi 
Shusha city, Sabir St.

Şuşa rayonu Shusha district

Abidənin adı
Name ofthe monument
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Yerləşdiyi ünvan
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Yaşayış evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Sabir küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, Sabir St.

Yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, 20 Yanvar küçəsi
Living house XIX c. Shusha city, 20 Yanvar St.

Bəhmən Mirzənin evi XIX əsr Şuşa şəhəri, 20 Yanvar küç
Living house ofBahman Mirza XIX c. Shusha city, 20 Yanvar St.
Bəhmən Mirzənin ərzaq anbarı XIX əsr Şuşa şəhəri, 20 Yanvar küç
Food storehouse ofBahman Mirza XIX c. Shusha city, 20 YanvarSt.

Qulam şahın evi XIX əsr Şuşa şəhəri, 20 Yanvar küçəsi
Living house of Gulam Shah XIX c. Shusha city, 20 Yanvar St.

H.B.Vəzirovun evi XIX əsr Şuşa şəhəri, 20 Yanvar küçəsi
Living house ofH.B. Vazirov XIX c. Shusha city, 20 Yanvar St.
Köçərli məscidi XIX əsr 20 Yanvanr küçəsi
Kocharli mosque XIX c. Shusha city, 20 Yanvar St.

Quyuluq məscidi XVIII əsr Şuşa şəhəri, G.Əsgərov küçəsi
Guyulug mosque XVIII c. Shusha city, G.Asgarov St.

Seyid Məcidin evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, G.Əsgərov küçəsi
House of Seyid Majid XVIII c. Shusha city, G.Asgarov St.

Yaşayış evi XVIII əsr G.Əsədov küçəsi,11
Living house XI/111 c. Shusha city, G.AsadovSt., 11

Yaşayış evi XVIII əsr G.Əsədov küçəsi, 12
Living house XVIII c. Shusha city, G.Asadov St., 12

Bulaq XVIII əsr Seyidli məhəlləsi
Spring XVIII c. Seyidli quarter

Seyidli məscidi XIX əsr Şuşa şəhəri, general Quliyev 
və C.Garyağdıoğlu küçələrinin kəsişməsi

Seyidli mosque XIX c. Shusha city, in the cross ofgeneral Guliyev 
and J.Garqaghdioghlu St.

Məşədi Qaranın evi XIX əsr Şuşa şəhəri, C.Qayağdıoğlu küçəsi
House ofMashadi Gara XIX c. Shusha city, J.Gayaghdioghlu St.

Yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, Şəhriyar küçəsi
Living house XIX c. Shusha city, Shakhyiray St.

Yaşayış evi XIX əsr Şuşa şəhəri, Şəhriyar küçəsi
Living house XIX c. Shusha city, Shakhyiray St.

Kəblə Yusifin evi XVIII əsr Şuşa şəhəri, Şəhriyar küçəsi
Living house ofKabla Yusif XVIII c. Shusha city, Shakhyiray St.

333



rayonu Shusha district

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Zöhrabbeyovun yaşayış evi XIX esrin evvəlleri Şuşa şeheri, Ocaqqulu küçesi
Living house of Zohrabbeyov The beginning of XVIII c. Shusha city, Ojaggulu St.

Yaşayış evi XIX esr Şuşa şeheri, Ocaqqulu küçesi
Living house XIX c. Shusha clty, Ojaggulu St.

Yaşayış evi XVIIİ esr Şuşa şeheri, Ocaqqulu küçesi
Living house XVIII c. Shusha city, Ojaggulu St.

Məşədi İbişin evi XVIII esr Şuşa şeheri, Y.V.Çemenzeminli küçesi
House ofMashadi Ibish XVIII c. Shusha city, Chamanzaminli St.

Məşədi Zülfüqarın evi XIX esr Şuşa şeheri, Y.V.Çemenzeminli küçesi
House of Mashadi Zulfugar XIX c. Shusha city, Chamanzaminli St.

Hacı Aslanın evi XVIII esr Şuşa şəhəri, Y.V.Çemenzəminli küçesi
House ofHajiAsian XVIII c. Shusha city, Chamanzaminli St.

Yaşayış evi XVIII esr Şuşa şeheri, Y.V.Çemenzeminli küçesi
Living house XVIII c. Shusha city, Chamanzaminli St.

Hacı Melik oğlunun evi XVIII əsr Şuşa şeheri, Y.V.Çemenzeminli küçesi
House ofHaji Malik oghiu XVI11 c. Shusha city, Chamanzaminii St.

M ir Hesen Vezirovun evi XIX esr Şuşa şeheri, Y.V.Çemenzeminli küçesi
Livinghouse ofMirHasan Vazirov XIX c. Shusha city, Chamanzaminii St.

Mamay bulağı XX esr Şuşa şeheri, Axundov küçesi
Mamayspring XX c. Shusha city, Akhundov St.

Mamayı mescidi XVIII esr Şuşa şeheri.G.Əskərov küçesi
Mosque ofMamayi XVIİI c. Shusha city, G.Askarov St.

Yaşayış evi XVIII esr Şuşa şeheri, Füzuli küçəsi
Living house XVIII c. Shusha city, Fizuli St.

Yaşayış evi XVIII esr Şuşa şeheri, Füzuli küçesi
Living house XVIII c. Shusha city, Fizuli St.
Ferəməzovların evi 
Living house ofFaramazovs

XIX esr Şuşa şəheri, Dede Qorqud küçesi 
Shusha city, Dada Gorgud St.

Yaşayış evi X X esr Şuşa şeheri, Dede Qorqud küçesi
Living house XX c. Shusha city, Dada Gorgud St.

Şuşa rayonu Shusha district

BAG-PARK, MONUMENTAL VƏ XATİRƏ ABİDƏLƏRİ
GARDEN-PARKS. MONUMENTAL AND MEMORIAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi
Name of the monument Construction date

M.P.Vaqifin büstü 1967
Bust of M.P.Vagif 1967

Bülbülün ev muzeyi (369 eksponat) 1978
House-museum of Byulbyul (369 exhibits) 1978
Ü.Hacıbəyovun ev muzeyi 1974
(300 eksponat)
House-museum of U. Hajibeyov 1974
(300 exhlbits)
M ir Möhsün Nevvabın 1990
ev muzeyi (100 eksponat)
House-museum of Mir Mohsun Navvab 1990
(100 exhlbits)
Mir Möhsün Newabın qəbirüstü abidesi 1957
On-grave monument of Mir Mohsun Nawab 1957

Yerləşdiyi ünvan
Location

Şuşa şeheri, Vaqif küçesi 
Shushacity, I/agifSt. 

Şuşa şeheri, Şehriyar küçesi 
Shusha city, Shakhriyar St. 
Şuşa şeheri, Niyazi ve Ü.Hacıbeyov 
küçelerinin kesişmesi
Shusha city, in the crossing ofNiyaziand U.Hajibeyov St.

Şuşa şeheri, Newab küçesi 

Shusha city, Nawab St. 

Şuşa şeheri, general Quiiyev küçesi 
Shusha clty, general Guliyev St.

335



Xocalı rayonu Khojali district

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments ofstate importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHİTECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Türbə XIV əsr Xocalı şəhəri
Mausoleum XIV c. Khojali town

Alban məbədi 1100-cü il Çanaxçı kəndi
Albanian temple 1100 Chanakhchi village

Alban məbədl 1065-ci il Çanaxçı kəndi
Albanian temple 1065 Chanakhchi village

Alban məbədi 905-Cİ il Şuşakənd kəndi
Albanian temple 905 Shushakand village

Alban məbədi 1122-ci il Xanyeri kəndi
Albanian temple 1122 Khanyeri village

Alban məbədi 1100-ci il Xaçmaç kəndi
Albanian temple 1100 Khachmach village

Alban məbədi 1202-ci il A rmudlu kəndi
Albanian temple 1202 Armudlu village

Qala X əsr Maşxmaat kəndi
Fortress Xc. Mashkhmaat village

Qırxlar qalası Orta əsrlər Badara kəndi
Fortress of Girkhlar Middle Ages Badara village

Məbəd kompleksi VII əsr Badara kəndi
Temple complex VII c. Badara village

Qala Daşbaşı meşəsi
Fortress Dashbashi village

Əsgəran qalası XVIII əsr Əsgəran qəsəbəsi
Asgaran fortress XVIII c. Asgaran settiement

Aslan qalası IX əsr Anabert kəndi
Aslan fortress IX c. Anabert village

Kilsə XIII əsr Xanabad kəndi
Church XIII c. Khanäbad village
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Xocalırayonu Khojaii district

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name ofthe monument Construction date Location

Daş qutu nekropolu Tunc dövrü Xocalı şəhəri, Əskəran dağında
Stone box necropolis The Bronze Age Khojali town, on the Askaran mountain
Nekropol ilk və orta tunç dövrü Xankəndindən cənubda
Necropolis Early and Middle Bronze Age To the south from Khankandi
Küp qəbirlər nekropolu ilk orta əsrlər Xankəndinin kərpic zavodunun ərazisində
Necropolis of vessel graves Early Middle Ages On the territory of Khankandi brick factory
Kurqan dəmir dövrü Xankəndinin yaxınlığında
Barrow The Iron Age Near Khankandi
Xankəndi kurqanları Tunc dövrü Xankəndinin şimalında
Khankandi barrows The Bronze Age In the north ofKhankandi
Xaçınçay kurqanları ilk və orta tunc dövrü Seyidşən kəndindən şimal-şərqdə
Khachinchay barrows Early and Middle Bronze Age To the north-east from Seyidshan village
Küp qəbirləri nekropolu Tunc dövrü Armudlu talası
Necropolis of vessel graves The Bronze Age Armudlu meadow
Kurqan Tunc dövrü Armudlu talası
Barrow The Bronze Age Armudlu meadow
Daş qutu nektopolu dəmir dövrü Armudlu talası
Stone box necropolis The Iron Age Armudlu meadow
Köhnə qəbiristanlıq Tunc dövrü Çanaqçı kəndi
Old cemetery The Bronze Age Chanagchi village
Daş qutu nektopolu dəm irdövrü Dağyurd kəndi
Stone box necropolis The Iron Age Daghyurd village
Daş qutu nektopolu dəm ir dövrü Dağyurd kəndi, dağın ətəyində
Stone box necropolis The Iron Age Daghyurd village, on a slope ofa mountain
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Xocavənd rayonu Khojavand district

Ölka əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural morıuments ofstate importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHİTECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Alban məbədi 1170-ci il Hadrut qəsəbəsi

Albanian temple 1170 Hadrut settiement

Alban məbədi 1147-ci il Məmmədzar kəndi

Aibanian temple 1147 Mammadzar viilage

Alban məbədi 1197-ci il Tuğ kəndi

Albanian tempie 1197 Tugh village

Qırmızı məbəd 1000-ci il Tuğ kəndi

Girmizi temple 1000 Tugh village

Alban məbədi 1094-cü il Zoğalbulaq kəndi

Albanian temple 1094 Zoghaibulag viliage

Alban məbədi 900-cü il Tuğ kəndi, Vəng ərazisi

Albanian temple 900 Tugh village, Vang territory

Alban məbədi 1131-ci il Sakuri kəndi

Albanian tempie 1131 Sakuri village

Alban məbədi IV-VI əsrlər Süsənlik kəndi

Albanian temple IV-Vlcc. Susanlik village

Alban məbədi Süsənlik kəndi

Albanian tempie IV-VI cc. Susaniik village

Qala Çaylaqqala kəndi

Fortress Chayiaggala viiiage

Məbəd 1635-ci il Tağaser kəndi

Temple 1635 Taghaser village

Dini kompleks XIII əsr Sor kəndi

Religious compiex XIII c. Sor village

Qala Sor kəndi

Fortress Sor village

Məbəd 1241-ci il Böyük Tağlar kəndi

Tempie 1241 Boyuk Taghiar viiiage

Alban məbədi 1236-cı il Güneyçartar kəndi

Albanian temple 1236 Guneychartar village
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Xocavənd rayonu Khojavand district

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Alban məbədi 995-ci il Qavahın kəndi
Albanian temple 995 Gavahin village
Alban məbədi IV əsr Maçqalaşen kəndi
Albanian temple IV c. Machgalashen village
Alban məbədi 701-ci il Çörəkli kəndi
Albanian temple 701 Chorakli village
Alban məbədi VIII əsr Çörəkli kəndi
Albanian temple VIII c. Chorakli village
Alban məbədi V əsr Çörəkli kəndi
Albanian temple Vc. Chorakli village

Kilsə 1270-ci il Çörəkli kəndi
Church 1270 Chorakli village
Kilsə XII əsr Çörəkli kəndi
Church XII c. Chorakli village
Amaras monastırı IV əsr Cütçü kəndi
Amaras monastery IV c. Jutchu village
Məbəd XII əsr Şıx Dursun kəndi
Temple XII c. Shikh Dursun village
Alban məbədi 675-Cİ il Tağaverd kəndi
Albanian temple 675 Taghaverd village
Qala III əsr Tağaverd kəndi
Fortress lllc. Taghaverd village
Bağırxan məbədi XII əsr Cəmiyyət kəndi
Temple ofBaghir Khan XII c. Jamiyyat village

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Nərgiztəpə yaşayış yeri 
Nargiztapa settiement 
Nekropol
Necropoiis

ilk və orta tunc dövrü Xocavənd şəhərindən şərqdə 
Eariy and Middle Bronze Age To the south from Khojavand city
son tunc və ilk dəmir dövrü Dolanlar kəndi 
Late Bronze and Early Iron Age Dolanlar village



Xocavənd rayonu Khojavand district

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix va madəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural morıuments of world importance

MEMARUQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Məbəd XIV əsr Dolanlar kəndi
Tempie XIV c. Dolanlar village

Məbəd Ataqud kəndi
Tempie Atagud village

Türbə XVII əsr Xocavənd qəsəbəsi
Mausoleum XVII c. Khojavand settiement

Kilsə (məbəd) XVII esr Tağavard kəndi
Churctı (tempie) xvnc. Taghavard village

Məbəd XVIII əsr Hadrut qəsəbəsi
Tempie XVIII c. Hadrut settlement

Məbad XIII əsr Tuğ kəndi
Tempie XIII c. Tugh village

Məbəd 1747-ci il Tuğ kəndi
Tempie 1747 Tugh village

Kövpü m\\ ƏSV Tuğ tendmm
Bridge XVIII c. Near Tugh village

Ağ kilsə XVII əsr Vəng kəndi
Agh church XVII c. Vang village

Məbəd 1664-CÜ İl Qarqar kəndi
Tempie 1664 Gargar village

Məbəd XVII əsr Sakuri kəndi
Temple XVII c. Sakuri v'ıllage
Məbəd XVII əsr Sur kəndi
Temple XVII c. Sur village

Qala Çanaxçı kəndi
Fortress Chanakhchi village

Məbəd Xsaberd kəndi
Temple Khsaberd village
Məbəd Tağaser kəndi
Tempie Taghaser village
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Xocavənd rayonu Khojavand district

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yeriəşdiyi ünvan
Location

Kilsə XVII əsr Arakül kəndi
Church XVII c. Arakui village
Məbəd XVIII əsr Domı kəndi
Temple XVIII c. Domi village
Məbəd XIX əsr Şaqah kəndi
Temple XIX c. Shagah village
Məbəd 1896-cı il Noraşen kəndi
Temple 1896 Norashen village
Məbəd Banazur kəndi
Temple Banazur village
Məbəd XIX əsr Kemrakuç kəndi
Temple XIX c. Kemrakuch village
Məbəd XIX əsr Qoçbəy kəndi
Temple XIX c. Gochbay village
Məbəd Çıraquz kəndi
Temple Chiraguz village
Məbəd Xırmançıq kəndi
Temple Khirmanchig village
Məbəd Anaku kəndi
Temple Anaku village
Məbəd 1698-ci il Ağcakənd kəndi
Temple 1698 Agjhakand village

Məbəd XVII əsr Zamzur kəndi
Temple XVII c. Zamzur village
Məbed Məlikcanlı kəndi
Temple Maiikjanli village
Məbəd Bulutan kəndi
Temple Bulutan village
Məbəd Edilli kəndi
Temple Edilli village
Məbəd Düdükçü kəndi
Temple Dudukchu village
Məbəd Ağbulaq kəndi
Temple Aghbulag village
Məbəd Tək kəndi
Temple Tak village
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Xocavənd rayonu Khojavand district

Abidənin adı Tarixi Yeriəşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Məbəd XVII əsr Azıx kəndi

Temple XVII c. Azikh village

Məbəd XIX əsr Bünyadlı kəndi

Temple XIX c. Bunyadll village

Məbəd Daşbaşı kəndi

Temple Dashbashi village

Məbəd XIII əsr Dolanlar kəndi

Temple XIII c. Dolanlar village

Türbənin sərdabə hissəsi XII-XIII əsrlər Dolanlar kəndi

Lower part of mausoleum Xll-Xlll cc. Dolanlar village

Albanbendi kilsəsi XVII əsr Qarakənd kəndi

Albanbendi church XVII c. Garakand village

Türbə Hatek kəndi
Mausoleum Khatek village

BAĞ-PARK, MONUMENTAL VƏ XATİRƏ ABİDƏLƏRİ
GARDEN-PARKS, MONUMENTAL AND MEMORIAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yeriəşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

BöyükVətən müharibəsində həlak 
olmuş həmvətəniərimizin xatirə abidəsi 
Memorial monument to our citizens,

Xocavənd qəsəbəsi 

Khojavand settlement

Laçın rayonu Lachin district

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments ofstate importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ

Abidənin adı
Name of the monument

ARCHITECTURAL MONUMENTS 

Tarixi
Construction date

Yerlaşdiyi ünvan
Location

Məbəd XIX əsr Ağoğlan çayının sahilində
Temple XIX c. On the shore ofAghoghlan river
M əlikəjdər türbəsi XIV əsr Cicimli kəndi
Mausoleum ofMalikajdar XIV c. Jijimli village
Türbə XVII-XVIII əsrlər Cicimli kəndi
Mausoleum xvn-xvııı cc. Jijimli village

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yeriəşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Daş qutu dəmir dövrü Abdallar kəndi, kənd ilə qəbiristanlıq arasında
Stone box The Iron Age Abdallar village, between village and cemetery
Kurqan dəm ir dövrü Cicimli kəndi
Barrow The Iron Age Jijimli village
Kurqan (qız qəbri) dəm ir dövrü Cicimli kəndi
Barrow (giz gabri) The Iron Age Jijimli village
Kurqan dəmir dövrü Cicimli kəndi
Barrow The Iron Age Jijimli village

Kurqan dəmir dövrü Z iyrik kəndi
Barrow The Iron Age Ziyrik village
Kurqan dəm irdövrü Qoçaz kəndi
Barrow The Iron Age Gochaz village
Kurqan dəm irdövrü Güləbird kəndi
Barrow The Iron Age Gulabird village
Mağara məbədi V əsr Qoçaz kəndi
Cave temple 1/c. Gochaz village
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Laçın rayonu Lachin district

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments of world importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerlaşdiyi ünvan
Location

Bulaq Quşçu kəndi
Sprlng Gushchu village

Bulaq X V əsr Quşçu kəndi
Spring XV c. Gushchu village

Behbudalı bulağı X V əsr Yaylaq Göybulaq kəndi
Behbudaii spring XV c. Yayla Goybulag village

Daşbulaq bulağı XVII əsr Pircahan kəndi
Dashbulag spring XVII c. Pirjahan village

Daşbulaq bulağı XVİI əsr Sus kəndi
Dashbuiag spring XVII c. Sus village

Daşbulaq bulağı XVII əsr Seyidlər kəndi
Dashbulag spring XVII c. Seyidlar village

Məbəd XVII əsr Hocaz kəndi
Temple XVII c. Hojaz village

Körpü XVIII əsr Bəhələ kəndi, Həkəri çayının üzərində
Bridge XVIII c. Bahala village, over the Hakari river

Türbə Güləbird kəndi
Mausoleum Gulabird village

Həmzə Soltan sarayı 17 61 -c iil Hüsulu kendi
Paiace ofHamza Suitan 1761 Husulu village

Soltan Əhməd sarayı Soltanlar kəndi
Palace of Suitan Ahmad Soltanlar village
Soltan Baba türbəsi XIX əsr Zeyvə kəndi
Mausoleum of Soltan Baba XIX c. Zeyva village

Şeyx Əhməd türbəsi XIX əsr Zeyvə kəndi
Mausoieum of Sheykh Ahmad XIX c. Zeyva village

Türbə XIX əsr Zeyvə kəndi
Mausoieum XIX c. Zeyva village
Kafir-Qala XVII əsr Zeyvə kəndi
Kafir-Gala XVII c. Zeyva village
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Laçın rayonu Lachin district

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yeriaşdiyi ünvan
Location

Məscid 1718-ci il Qarıqışlaq kəndi
Mosque 1718 Garigishlag village
Qala Qarıqışlaq kəndi
Fortress Garigishlag village
Dəmirovlu P irm əbədi Qarıqışlaq kendi
“Damiroviu Pir” temple Garigishlag village
Məscid Piçenis kəndi
Mosque Pichanis village
Məbəd XVII əsr Piçənis kəndi
Temple XVII c. Pichanis village
Məscid Piçənis kəndi
Mosque Pichanis village
Məbəd XII əsr Qorçu kəndi
Temple XII c. Gorchu village
Məbəd X ə sr Aşağı Fərəcan kendi
Temple X c. Ashaghi Farajan village
Məbəd XVəsr Şalva kəndi
Temple XV c. Shalva village
Məbəd XVI əsr Əhmədli kəndi
Temple XVI c. Ahmadli village
“Ağbaxt xeyir” türbəsi Əhmədli kəndi
“Aghbakht xeyir” mausoleum Ahmadli village
Körpü XIX əsr Əhmədli kəndi
Bridge XIX c. Ahmadli village

Məbəd X V əsr Minkənd kəndi
Temple XVc. Minkand viilage
Məbəd X Vəsr Minkənd kəndi
Temple XV c. Minkand village
İki tağlı körpü XIX əsr Minkənd kəndi
Two-arch bridge XIX c. Minkand village
Birtağlı körpü XIX əsr Minkənd kəndi
One-arch bridge XIX c. Minkand village
Mağara qalası XVəsr Güləbird kəndi
Cave fortress XV c. Gulabird village
Sınıq körpü Ağdərə kəndi
Broken bridge Aghdara village



rayonu Lachin district

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Qala XIX əsr Quşçu kəndi
Fortress XIX c. Gushchu village

Sadınlar qalaçığı Quşçu kəndi
Small fortress ofSadinlar Gushchu village

Körpü XIX əsr Qaraqaş yaylağı
Bridge XIX c. Garagash village

Birtağlı körpü XIX esr Zabux kəndi
One-arch bridge XIX c. Zabukh village

Körpü XIX əsr Zabux kəndi
Bridge XIX c. Zabukh village

Sınıq körpü XIX əsr Malxələf kəndi
Broken bridge XIX c. Malkhalaf village

Qala M irik kəndi
Fortress Mirik village

Məbəd XV esr M irik kəndi
Temple XV c. Mirik village

Körpü XIX əsr Pircahan kəndi
Bridge XIX c. Pirjahan village

Körpü Pircahan kəndi
Bridge Pirjahan village

Körpü XIX əsr Seyidlər kəndi
Bridge XIX c. Seyidlar village

Məbəd XIX əsr Sonasar kəndi
Temple XIX c. Sonasar village

Körpü XIX əsr Şeytanlı kəndi
Bridge XIX c. Sheytanli village

Məbəd XVII əsr Sadınlar kəndi
Temple XVII c. Sadinlar village

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name ofthe monument Construction date Location

Aşıq qəbirstanlığı orta əsrlər Məzməzək kəndi
Ashig cemetery Middle Ages Mazmazak village

Laçın rayonu Lachin district

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name ofthe monument Construction date Location

Qədim qəbirstanlıq Abdallar kəndi
Old cemetery Abdallar village

Çoban Daş (kurqan) orta əsrlər Cicimli kəndi
Choban Dash (barrow) Middle Ages Jijimli village

BAĞ-PARK, MONUMENTAL VƏ XATİRƏ ABİDƏLƏRİ
GARDEN-PARKS, MONUMENTAL AND MEMORIAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name ofthe monument Construction date Location

Əvəz Verdiyevin büstü 1970 Laçın (intemat məktəbin həyəti)
(səkkizillik məktəbin qarşısında)
Bust ofA. Verdivev 1970 Lachin (the yard of boarding-school)
(in front of eight-year school)

Sarı Aşığın xatirə muzeyi 1988 Güləbird kəndi
(500 eksponat)
Memorial museum ofSariAshiqh 1988 Gulabrid village
(500 exhibits)
Böyük Vətən müharibəsində həlak 1970 Laçın şəhəri
olmuş həmvətənlərimizin xatirə abidəsi
Memorial monument to our citizens, 1970 Lachin town
who died during World War II

DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏT NÜMUNƏLƏRİ (xalq daş-heykəltəraşlıq abidələri)
SAMPLE OF DECORATIVE-APPLIED ARTS (monuments ofpeople art of stone-monuments)

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Daş at fiquru ərəb yazısı ilə XVI əsr Malıbəy kəndi
Figure ofstone horse with Arabic inscription XVI c. Malibay village

Daş at fiquru ərəb yazısı ilə Malıbəy kəndi
Figure ofstone horse with Arabic inscription Malibay village

Daş at fiquru Malıbəy kəndi
Figure ofstone horse Malibay village

Daş at fiquru-əreb yazısı ilə XVII əsr Güləbird kəndi
Figure ofstone horse with Arabic inscription XVII c. Gulabird village
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Laçın rayonu Lachin district

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yeriəşdiyi ünvan
Location

Daş at fiquru 
Figure ofstone horse
Daş at fiquru ərəb yazısı ilə
Figure ofstone horse with Arabic inscription

Daş qoyun fiquru 
Figure ofstone sheep
Daş qoyun fiquru 
Figure ofstone sheep
Daş at fiquru 
Figure ofstone

XVII əsr 
XVII c.
XVII əsr 
XVII c.

Güləbird kəndi 
Guiabird viiiage
Güləbird kəndi 
Guiabird viilage
Küsülü kəndi 
Kusuiu viiiage
Keçmiş Xallanlı kəndinin ərazisi 
Former territory ofKhalianii viliage
Keçmiş Xallanlı kəndinin ərazisi 
Former territory of Khallanii

Kəlbəcər rayonu Kalbajar district 

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments ofstate importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS
Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Lev qalası XIII-XIV əsrlər Qanlıkənd kəndi
Lekh fortress XIII-XIVcc. Ganlikand viliage

Xanabert qalası Vəngli kəndi
Khanabert fortress Vankli viiiage

Müqəddəs Yaqub kilsəsi 635-Cİ il Kolatağ kəndi
Church ofSaint Yagub 635 Kolatagh village

Alban məbədi 614-CÜ İl Kolatağ kəndi
Albanian temple 614 Koiatagh viiiage

Qala Çapar-kəndi
Fortress Chapar village

Alban məbədi XII əsr Çıldıran kəndi
Albanian temple XII c. Childiran viliage
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Kəlbəcər rayonu Kalbajardistrict

Abidənin adı Tarixi Yerlaşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Qırmızı məbəd XIII əsr Çıldıran kəndi
Girmizi temple XIII c. Childiran viiiage

Alban məbədi X əsr Çormanlı kəndi
Aibanian temple Xc. Chormanii village

Alban kilsəsi XI əsr Çormanlı kəndi
Albanian church XI c. Chormanli village

“Xatırvank” məbədi 1204-cü il Qozlu kəndi
“Khatirvank” temple 1204 Gozlu viilage

Alban məbədi 698-Cİ il Yayıcı kəndi
Aibanian temple 698 Yayiji village

Alban məbədi 672-ci il Yayıcı kəndi
Albanian temple 672 Yayiji village

Məbəd 1283-cü il Həsənriz kəndi
Temple 1283 Hasanriz viilage

Alban məbədi 500-CÜ il Həsənriz kəndi
Aibanian temple 500 Hasanriz village

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Qayaüstü təsvirlər ilk və orta tunc dövrü Qırmızı dağın ətəyində, İstisudan 20 km aralı
Rock art Eariy and Middle Bronze Age On a slope of Girmizi mountain, 20 km far from Istisu

Yaşayış yeri ilk və orta tunc dövrü istisu qəsəbəsi
Settlement Early and Middle Bronze Age Istisu settlement

Dovşanlı nektopolu son tunc — ilk dəmir dövrü Dovşanlı kəndi
Dovshanii necropolis Late Bronze -  Early Iron Age Dovshanli village

Balıqaya nektopolu son tunc — ilk dəmir dövrü Sırxavənd kəndinin şərqində
Baligaya necropolis Late Bronze -  Early Iron Age To the east from Sirkhavand viliage

Zar mağara düşərğəsi paleolit Zar kəndinin qərb tərəfində
Zar cave camp Paleoiit ln the west side ofZar viliage
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Kəlbəcar rayonu Kalbajardistrict

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments of world importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ

Abidənin adı
Name ofthe monument

ARCHITECTURAL MONUMENTS 

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Qala 1284-cü il Vəngli kəndi
Fortress 1284 Vangli village

Məbəd XIII əsr Vəngli kəndi
Temple XIII c. Vangli viilage

Məbəd Çapar kəndi
Temple Chapar village
Məbəd Kiçan kəndi
Temple Kichan village

Məbəd 1251-ci il Bazarkənd kəndi
Temple 1251 Bazarkand village

Kilsə 1668-ci il Dovşanlı kəndi
Church 1668 Dovshanii viliage
Kilsə XVII əsr Dəvədaşı kəndi
Church XVII c. Davadashi village
Qırmızı məbəd XVII əsr Qozlu kəndi
Red tempie XVII c. Gozlu viilage
Alban məbədi 718-ci il Qasapet kəndi
Aibanian temple 718 Gasapet village
Kilsə 1894-CÜ il Qasapet kəndi
Church 1894 Gasapet village
Cerabert qalası Qasapet kəndi
Jerabert fortress Gasapet village
Kilsə 1898-Cİ il Madagiz kəndi
Church 1898 Madagiz village
Urek məbədi 1279-cu il Talış kəndi
Urek temple 1279 Talish village
Kilsə 1883-CÜ il Maxrataq kəndi
Church 1883 Makhratag village
Məbəd 1881-ci il Maxrataq kəndi
Tempie 1881 Makhratag village
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Kəlbəcər rayonu Kalbajardistrict

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Məbəd Maxrataq kəndi
Temple Makhratag village
Alban məbədi Çapar kəndi
Albanian temple Chapar village

Comərd qalası Pirilər kəndi
Jomard fortress Pirilar village

Qalaboyun qalası Qalaboyun kəndi
Galaboyun fortress Galaboyun village

Körpü Zəylik kəndi
Bridge Zaylik village
Uluxan qalası XVII əsr Qaraxançallı kəndi
Ulukhan fortress XVII c. Garakhanchalli village
Alban məbədi 713-cü il Dastaqir kəndi
Albanian temple 713 Dastagir village

ARXEOLOJIABIDƏLƏRI ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Qəbirstanlıqlar
Cemeteries
Şəhərgah
Site of ancient settiement

orta əsrlər 
Middle Ages
orta əsrlər 
Middie Ages

Qasapet kəndindən 5-6 km aralı 
5-6 km far from Gasapet viliage

Maqavuz kəndinin yaxınlığında 
Near Magavuz village

BAĞ-PARK. MONUMENTAL VƏ XATİRƏ ABİDƏLƏRİ
GARDEN-PARKS, MONUMENTAL AND MEMORIAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Böyük Vətən müharibəsində həlak 1976 Kəlbəcər şəhəri, Azadlıq prospekti
olmuş həmvətənlərimizin xatirə abidəsi
Memoriai monument to our citizens, 1976 Kalbajar town, Azadlig avenue
who died during World War II
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Kəlbəcər rayonu Kalbajardistrict

I

DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏT NÜMUNƏLƏRİ (xalq daş-heykəltəraşlıq abidələri)
SAMPLE OF DECORATIVE-APPLIED ARTS (monuments ofpeople art of stone-monuments)

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi iinvan
Name of the monument Construction date Location

Daş qoç fiquru arəb yazılı ilə orta əsrlər Zar kəndi
Figure ofstone ram with Arabic inscription Middie Ages Zar viliage

Daş qoç fiquru ərəb yazılı ilə orta əsrlər Zar kəndi
Figure ofstone ram with Arabic inscription Middie Ages Zar viilage

D aşqoçfiquru  ərəb yazılı ilə orta əsrlər Zar kəndi
Figure ofstone ram with Arabic inscription Middie Ages Zar viliage

Daş qoç fiquru-ərəb yazılı ilə orta əsrlər Zar kəndi
Figure ofstone ram with Arabic inscription Middie Ages Zar village

Daş a tfiqu ru orta əsrlər Zəylik kəndi
Figure ofstone horse Middie Ages Zaylik viliage

Ağdam rayonu Aghdam district 

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments ofstate importance

MEMARUQ ABİD0L0Rİ

Abidənin adı
Name ofthe monument

ARCHITECTURAL MONUMENTS 
Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Məscid 1868-cı il Ağdam şəhəri, M. F. Axundov küçəsi
Mosque 1868 Aghdam city, M.F.Akhundov St.

Məbəd VI-VIII əsrlər Şahbulaq kəndi
Temple VI-VIII cc. Shahbulag village

Məbəd VI əsr Kəngərli kəndi
Temple VI c. Kangarli village
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Ağdam rayonu Aghdam district

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Çıraqtəpə yaşayış yeri tunc dövrü Ağdam şəhəri
Chiragtapa settlement Bronze Age Aghdam city
Qarahacı yaşayış yeri ilk tu n c  dövrü Ağdam şəhəri
Garahaji settiement The Early Bronze Age Aghdam city
Qarahacılı nekropolu tunc dövrü Ağdam şəhəri
Garahajili necropolis The Bronze Age Aghdam city
Vəiixantəpə yaşayış yeri Eneolit Ağdam-Ağcabədi yolunun 1,5 km-də
Valikhantapa living place Eneolit 1,5 km from Aghdam-Aghjabadi road
Kurqan tunc dövrü Novruzlu kəndi
Barrow The Bronze Age Novruzlu village
İlanlıtəpə yaşayış yeri eneolit-dəm ir dövrü Baş Gərvənd kəndi
llanlitapa settlement The Bronze-lron Age Bash Garvand village
Yaşayış yeri Antik dövrü Qərvənd kəndi
Settlement The Antique Age Garvand village
Kurqan çölü e.ə. Il-I m in illik lər Boyəhmədli kəndi
Barrow field ll-lcc. BC. Boyahmadli village
Boyəhmədli kurqanları (80-a qədər) ilk tunc dövrü Boyəhmədli və Gəngerli kəndlerinin arasında
Boyahmadli barrows (about 80) The Early Bronze Age Between Boyahmadli and Gangarli villages
Gavurqala yaşayış yeri ilk orta əsrlər Boyəhmedli kəndinin cənubunda
Gavurgala settlement Early Middle Ages In the South ofBoyahmadli village
Daş qutu nekropolu ilk orta əsrlər Boyəhmədli kəndi
Stone box necropolis Early Middle Ages Boyahmadli village
Papravənd-Boyəhmədli kurqanları tunc və dəm ir dövrü Boyəhmedli kəndi
Papravand-Boyahmadli barrows Bronze and Iron Age Boyahmadli village
Qarapirim təpələri tunc və ilk dəm ir dövrü Qarapirim kəndi
Garapirim hiils Bronze and Early Iron Age Garapirim village
Güllütəpə—1 yaşayış yeri lll-XIII əsrler Papravənd kəndi
Gullutapa-1 settlement lll-XIII cc. Papravand village
Güllütəpə—2 yaşayış yeri son tunc dövrü Papravənd kəndinin cənub-şerqində
Gullutapa-2 settlement Late Bronze Age To the south-east ofPapravand village
Misir qışlağı yaşayış yeri son tunc-ilk  dəm irdövrü Papravənd kəndi
Misir wintering settlement Late Bronza-Early Iron Age Papravand village
Kurqanlar son tunc-ilk  dəm irdövrü Papravənd kəndi
Barrows Late Bronze-Early Iron Age Papravand village
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Ağdam rayonu Aghdam district

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Qala qalıqları orta əsrlər Tarnaut kəndi
The ruins of the fortress The Middle Ages Tarnaut village

Yaşayış yeri e.ə.V-ll m inillik lər Mərzili kəndi
Settlement V-llcc.BC Marzili village

Nekropol orta əsrlər Kəngərli kəndi
Necropolis The Middle Ages Kangarli village

Nekropol Antik dövr Seyidli kəndi
Necropolis The Antique Age Seyidii village

Yaşayış yeri Antik dövr Əlimədətli kəndi
Settlement The Antique Age Alimadatli village

Yaşayış yeri Antik dövr Göytəpə kəndi
Settlement The Antique Age Goytapa village

Göytəpə yaşyış yeri tunc dövrü Göytəpə kəndi
Goytapa settlement The Bronze Age Goytapa village

Göytəpə kurqanları tunc dövrü Göytəpə kəndi
Goytapa barrows The Bronze Age Goytapa village

Yaşayış yeri Antik dövr Sarıhaclı kəndi
Settlement The Antique Age Sarihajli villag

Çinartəpə yaşayış yeri e.ə. Il-I m inillik lər Sarıhaclı kəndi
Chinartapa settlement ll-lcc. BC Sarihajli village

Yaşayış yeri Antik dövr Əhmədavar kəndi
Settlement The Antique Age Ahmadavar village

Yaşayış yeri Antik dövr Poladı kəndi
Settlement The Antique Age Poladi village

Qasımtəpə yaşayış yeri ilk tu n c  dövrü Qiyaslı kəndi
Gasimtapa settlement The Early Bronze Age Giyasli village

Çinartəpə yaşayış yeri tunc dövrü Şelli kəndi
Chinartapa settlement The Bronze Age Shelli village

Xızmantəpə kurqanı ilk tu n c  dövrü Çuxurməhlə kəndi
Khizmantapa barrow The Early Bronze Age Chukhurmahla village

Hüseyntəpə kurqanları ilk tu n c  dövrü Çuxurməhlə kəndi
Huseyntapa barrows The Early Bronze Age Chukhurmahia village

Çuxurməhlə kurqanları ik tunc dövrü Çuxurməhlə kəndi
Chukhurmahla barrows The Early Bronze Age Chukhurmahla village

Qaratəpə yaşayış yeri son tunc-ilk  dəmir dövrü Şıxbabalı kəndi
Garatapa living place Late Bronze-Early Iron Age Shikhbabali village
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Ağdam rayonu Aghdam district

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Gülablı kurqanları 
Guiabii barrows 
Maqsudlu kurqanları 
Magsudlu barrows 
Töyrətəpə kurqanları 
Toyratapa barrows
Karvansara təpə və Çapar 
yeri yaşayış yeri 
Karvansara hiil and Chapar 
place settlement

son tunc-ilk  dəm ir dövrü 
Late Bronze-Early Iron Age

tunc dövrü 
The Bronze Age
tuncvə  dəm irdövrü 
The Bronze and Iron Age
ilk orta əsrlər 

Early Middle Ages

Gülablı kəndi 
Gulabli village
Maqsudlu kəndi 
Magsudlu village
Güllücə kəndi 
Gulluja village
Güllücə kəndi 

Gulluja village

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments of world importance

MEMARLIQ ABIDƏLƏRI ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Pənah xanın imarəti 
Palace of Panah khan
Pənah xanın türbəsi 
Mausoleum of Panah khan
Xanoğlu türbəsi 
Mausoleum ofKhanoghlu

Türbə
Mausoleum

Sərdabə
Mausoleum
Qalanın xarabalıqları 
Ruins offortress
Qala qalıqları 
Ruins offortress
Hatəm Məlik qalası 
Fortress ofHatam Malik

XVIII əsr
XVIII c.
XIX əsr 
XIX c.
XVIII əsr
XVIII c.
XIX əsr
XIX c.

XII-XIII əsrlər 
Xll-Xlllcc.

Ağdam şəhəri, 20 yanvar küç.
Aghdam city, 20 Yanvar St.
Ağdam şəhəri 
Aghdam city 

Ağdam şəhəri 
Aghdam city 

Ağdam şəhəri 
Aghdam city 

Ağdam şəhəri, 20 yanvar küç.
Aghdam city, 20 Yanvar St.
Gülüstan kəndinin cənub-şərq tərəfində 
To the south-east ofGulustan village 

Maqavuz kəndinin 8 kilometrliyində 
8 km from Magavuz village 

Qasapet kəndinin 5 kilometrliyində 
5 km from Gasapet village
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Ağdam rayonu Aghdam district

Abidənin adı
Name ofthe morıument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Körpü Madaqiz kəndi
Bridge Madagiz village

Yegiş Arakel məbədi XII əsr Madaqiz kəndi
Yegish Arakel temple XII c. Madagiz viiiage

Ureq məbədi XII əsr Talış kəndinin qərbində
Ureg temple XII c. Western part of Taiish viiiage

Körpü Tərtər çayının üzərində
Bridge Over the Tartar river

Məbəd XIII əsr Tərtər çayının yuxarı axarında
Temple XIII c. Tartar river on the upper side

Məbəd XIII əsr Maqavuz kəndi
Tempie Xilic. Magavuz viiiage

Kilsə Cerabert kəndi
Church Jerabert viilage

Qala Cerabert kəndi
Fortress Jerabert viiiage

Cermuq qalası Cerabert kandi
Jermud fortress Jerabert viiiage

Türbə XVIII əsr Papravənd kəndi
Mausoieum XVIII c. Papravand viiiage

Türbə XVIII əsr Papravənd kəndi
Mausoieum XVIII c. Papravand viilage

Məscid XVIII əsr Papravənd kəndi
Mosque XVİIIc. Papravand viliage

Məscid XVIII əsr Papravənd kəndi
Mosque XVIII c. Papravand viiiage

İqamətgah XVIII əsr Şahbulaq kəndi
Paiace XVIII c. Shahbulag viiiage

Karvansara XVIII əsr Şahbulaq kəndi
Karvansara XVİIIc. Shahbuiag village

Bürc XVIII əsr Şahbulaq kəndi
Tower XVIII c. Shahbuiag village

Məbəd XVəsr Maqsudlu kəndi
Temple XV c. Magsudlu village

Turbə XVIII əsr Maqsudlu kəndi
Mausoieum XVilic. Magsudiu viiiage

Ağdam rayonu Aghdam district

Abidanin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Məscid XVIII əsr Qiyaslı kəndi
Mosque XVIII c. Giyasii village
Məbəd XVI əsr Salahlı Kəngərli kəndi
Tempie XVI c. Saiahli Kangarii viilage

Məscid XIX-XX əsrlər Boyəhmədli kəndi
Mosque XIX-XXcc. Boyahmadli viiiage
Türbə XIV əsr Kəngərli kəndi
Mausoieum XIV c. Kangarii viiiage
Türbə XIX əsr Ağdam şəhərinin 5 kilometrliyində, 

Qaraağac qəbiristanlığında
Mausoieum XIX c. 5 km from Aghdam city, in the Garaaghaj cemetery

Türbə XIX əsr Ağdam şəhərinin 5 kilometrliyində, 
Qaraağac qəbiristanlığında

Mausoieum XIX c. 5 km from Aghdam city, in the Garaaghaj cemetery

Uğurlu bəyin türbəsi XIX əsr Ağdam şəhərinin 5 kilometrliyində, 
Qaraağac qəbiristanlığında

Mausoieum ofUghuriu bay XIX c. 5 km from Aghdam city, in the Garaaghaj cemetery

Türbə XIX əsr Ağdam şəhərinin 5 kilometrliyində, 
Qaraağac qəbiristanlığında

Mausoleum XIX c. 5 km from Aghdam city, in the Garaaghaj cemetery
Xanoğlu (Mehdiqulu xanın 
oğlu Cavanşir Xəlil) məqbərəsi

XIX əsr Ağdam şəhəri, 20 Yanvar küçəsi

Khanoghiu mausoieum (Javanshir Khaiii -  
the son of Mehtiguiu khan)

XIX c. Aghdam city, 20 Yanvar St.

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ

Abidənin adı
Name of the monument

ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS 

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Gavurqala şəhərgahı orta əsrlər Sofulu kəndi
Gavur gaia site of ancient settiement Middie Ages Sofuiu viiiage
Qəbirstanlıq orta əsrlər Paravənd kəndi
Cemetery Middie Ages Paravand viliage
Qədim qəbirstanlıq orta əsrlər Qızıllı Kəngərli kəndi
Cemetery Middle Ages Giziili Kangarii viiiage
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Ağdam rayonu Aghdam district

BAG-PARK, MONUMENTAL VƏ XATİRƏ ABİDƏLƏRİ
GARDEN-PARKS, MONUMENTAL AND MEMORIAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerlaşdiyi ünvan
Name of the monumerıt Construction date Location

Xurşud Banu Natəvanın qəbirüstü abidəsi 
On-grave monument ofKhurshud Banu Natavan
Böyük Vətən müharibəsində həlak 1985
olmuş həmvətənlərimizin xatirə abidəsi 
Memorial monument to our citizens, 1985
who died during Worid War II

Cəbrayıl rayonu Jabrayil district 

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments ofstate importance

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Ağoğlan nekropolu ilk orta əsrlər Cəbrayıl şəhəri
Aghoghlan necropolis The Early Middle Ages Jabrayil district

Karxulu kurqanları və yaşayış yeri tunc dövrü Karxulu kəndi
Karkhulu barrows and settlement The Bronze Age Karkhulu village

Çanqulu kurqanı tunc dövrü Mahmudlu kəndinin şimal-qərb tərəfində
Changulu barrow The Bronze Age To the north-west from Mahmudlu village

Quştəpə kurqanı tunc dövrü Mahmudlu kəndinin şimal-qərb tərəfində
Gushtapa barrow The Bronze Age To the north-west from Mahmudlu village

İmanqazan təpələri tunc dövrü Şıxlar kəndi
Imangazan hills The Bronze Age Sikhlar village

Şıxlar mağarası daş dövrü Şıxlaf kəndi
Shikhlar cave The Stone Age Sikhlar village

Ağdam şəhər, “ Imarət” qəbiristanlıqında 
Aghdam city, “Imarat” cemetery
Ağdam şəhəri, 28 May küçəsi 

Aghdam city, 28 May St.
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Cəbrayıl rayonu Jabrayii district

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Şıxlı kurqanları 
Shikhli barrows

İmamqazantəpə kurqanı 
Imamgazantapa barrow
Qaladağ qalaçası və yaşayış yeri 
Galadag rock and settlement

Məsçidtəpə kurqanı 
Maschidtapa barrow
Qışlaq kurqanları ve yaşayış yeri 
Wintering barrows and settlement
Hovuzlu kurqanları 
Hovuzlu barrows

Çinlitəpə yaşayış yeri 
Chinlitapa living place

Torağaytəpə yaşayış yeri 
Toraghaytapa living place
Divlər sarayı 
Divlar palace

son tunc dövrü Şıxlı kəndi
Late Bronze Age Shikhli village
tunc dövrü Şıxlı kəndi
The Bronze Age Shikhli village
ilk orta əsrlər Qalaçıq kəndi
The Early Middle Ages Galachig village
Tunc dövrü Qalaçıq kəndi
The Bronze Age Galachig village
tunc dövrü Qışlaq kəndi
The Bronze Age Gishlag village
son tunc və ilk dəmir dövrüHovuzlu kəndi 
Late Bronze and Early Iron Age Hovuzlu village
ilk dəmir dövrü 

Early Iron Age

ilk tu n c  dövrü 
Early Bronze Age
daş dövrü 
The Stone Age

Horovlu kəndi 
Horovlu village
Şükürbəyli kəndi 
Shukurbayli village

Çələbilər kəndi 
Chalabilar village

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments of world importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Sultan Allahverdi hamamı XIX əsr Cəbrayıl şəhəri
Bath of Sultan Allahverdi XIX c. Jabrayil city
Dairəvi türbə XVII əsr Xubyarlı kəndi
Round mausoleum XVII c. Khubyarli village
Səkkizguşəli türbə XVII əsr Xubyarlı kəndi
Eight-corner mausoleum XVII c. Khubyarli village

Dairəvi türbə XIV esr Şıxlar kəndi
Round mausoleum XIV c. Shikhlar village



Cəbrayıl rayonu Jabrayil district

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Qala qülləsi S irik kəndi
Tower of fortress Sirik village

Qız qalası XII əsr Diridağ dağında
Maiden tower XII c. Diridagh mountain

Sərdabə XIII-XIV əsrlər Dağtumas kəndi
Mausoleum XIII-XIVcc. Daghtumas village

Məscid Çələbilər kəndi
Mosque Chalabilar village

Məscid XIX əsr Papi kəndi
Mosque XIX c. Papi village

Məscid Daşkəsən kəndi
Mosque Dashkasan village

Məscid XIX əsr Məzrə kəndi
Mosque XIX c. Mazra village

Məscid XIX əsr Süleymanlı kəndi
Mosque XIX c. Suleymanli village

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi
Name of the monument Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Köhnə qəbiristanlıq orta əsrlər Cəbrayıl şəhərinin şimal—qərbində
Old cemetery Middle Ages ln the north-east ofJabrayil city

Köhnə qəbiristanlıq XVII-XVIII əsrlər Karxulu kəndi
Old cemetery XVII-XVIII cc. Karkhulu village
Köhnə qəbiristanlıq orta əsrlər Sirik kəndi
Old cemetery Middle Ages Sirik village

Köhnə qəbiristanlıq orta əsrlər Diridağ dağında
Old cemetery Middle Ages Diridagh mountain

Mağara orta əsrlər Dağ Tumas kəndi
Cave Middle Ages Dagh Tumas village

Köhnə qəbiristanlıq orta əsrlər Şıxlar kəndi
Old cemetery Middle Ages ShikhTar village

Şəhərcik kəndinin xarabalıqları orta əsrlər Şıxlar kəndi
Ruins ofSharjik village Middle Ages Shikhlar village
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Cəbrayıl rayonu Jabrayil district

Abidənin adı Tarixi Yeriəşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Locatıon

Duluzxana yaşayış yeri orta əsrlər Şıxlar kəndi
Duluzkhana settlement Middle Ages Shikhlar viilage

Hasanli yaşayış yeri orta əsrlər Həsənli düzü
Hasanli settlement Middle Ages Hasanli plain

Qala yaşayış yeri otra əsrlər Sirik kəndi
Gala settlement Middle Ages Sirik village

BAĞ-PARK, MONUMENTAL VƏ XATİRƏ ABİDƏLƏRİ
GARDEN-PARKS, MONUMENTAL AND MEMORIAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

C.Əhmədovun ev muzeyi və heykəli 1985 Cəbrayıl şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi
House-museum and monument 1985 Jabrayil town, Istiglaliyyat St.
ofJ.Ahmadov
Böyük Vətən müharibəsində həlak 1975 Cəbrayıl şəhəri, «Qartal» pavilyonunun yanı
olmuş həmvətənlərimizin xatirə abidəsi
Memorial monument to our citizens, 1975 Jabrayil city, near “Gartal” pavilion
who died during World War II

DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏT NÜMUNƏLƏRİ (xalq daş-heykəltaraşlıq abidələri)
SAMPLE OF DECORATIVE-APPLIED ARTS (monuments ofpeople art of stone-monuments)

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name ofthe monument Construction date Location

Daş qoç fiqurları və süjetləri orta əsrlər Tarix-diyarşunaslıq muzeyinin qarşısında
Stone ram figures and plot Middle Ages ln front of historicai-regional museum
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Füzuli rayonu Fuzuli district

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələıi
Immovable historical and cultural monuments ofstate importance

MEMARUQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Karvansaray XVII əsr Qarğabazar kəndi
Karvansaray XVII c. Garghabazar viiiage

Mirəli türbəsi XIV əsr Aşağı Veysəlli kəndi
Mausoieum ofMirali XIV c. Ashaghi Veysalli village

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Qarabulaq kurqan çölü tunc dövrü Fizuli şəhərindən şimal-qərbdə
Garabulag barrow fieid The Bronze Age To the north-west from Fuzuli city

Günəştəpə yaşayış yeri e.ə. P-l m in illik lər Köndələn çayın sağ sahilində
Gunashtapa setttement ll-l millennium B.C. On the rightside ofKondalan river

Qaraköpəktəpə yaşayış yeri e.ə.lV əsr e.-1əsr və orta əsrlər Köndələn çayın sağ sahilində
Garakoraktapa settiement IV c.B. C. -1 c. and the Middle Ages On the right side of Kondalan river

Zərgərtəpə yaşayış yeri Tunc dövrü Zərgər kəndi
Zangartapa settlement The Bronze Age Zargar village

Şəkərçik yaşayış yeri Tunc dövrü Şəkərçik kəndi
Shakarjik settlement The Bronze Age Shakarjik viilage

Balalartəpə yaşayış yeri ilk tu n c  dövrü Qaraxanbəyli kəndinin cənub-şərqində
Balalartapa living place Early Bronze Age To the south-east from Garakhanbeyli village

Uzuntəpə yaşayış yeri ilk tu n c  dövrü Quruçay və Köndələnçay arasında
Uzuntapa living place Early Bronze Age Between Guruchayand Kondalanchay

Meynətəpə yaşayış yeri ilk tunc dövrü Quruçay və Köndələnçay arasında
Meynatapa llving place Early Bronze Age Between Guruchayand Kondalanchay

Xantəpə yaşayış yəri ilk tu n c  dövrü Quruçay və Köndələnçay arasında
Khantapa living place Early Bronze Age Between Guruchayand Kondalanchay

Dədəli kəhrizi XIX əsr Dədəli kəndi
Dadali underground system XIX c. Dadali village
of water supply

Fiizuii rayonu Fuzuii district

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Hacı Bayram kəhrizi XIX əsr Qoçəhmədli kəndi
Haji Bayram underground XIX c. Gochahmadli village
system of water supply
Qalpirəhmədli kəhrizi XIX əsr Qoçəhmədli kəndi
Galpirahmadli underground XIX c. Gochahmadli village
system of water supply
Kəhriz XIX əsr Saracın kəndi
Underground system of water supply XIX c. Sarajin village

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarixva madəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments of world importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerlaşdiyi ünvan
Location

İnzibati bina Füzuli şəhəri
Administrative building Fuzuli city

M üəllim lər evi XIX əsr Füzuli şəhəri
House of teachers XIX c. Fuzuli city

İcra Hakimiyyətinin binası XIX əsr Füzuli şəhəri
Building ofExecutive Power XIX c. Fuzuli city

Hamam XIX əsr Füzuli şəhəri
Bath XIX c. Fuzuli city

Bulaq XIX əsr Qarğabazar kəndi
Spring XIX c. Garghabazar village

Məscid XIX əsr Qorqan kəndi
Mosque XIX c. Gorgan village

Bulaq XIX əsr işıqlı kəndi
Spring XIX c. Ishigli village

Bulaq XIX əsr Xəlafşə kəndi
Spring XIX c. Khalafsha village

Hacı Ələkbər məscidi XVII-XIX əsrlər Füzuli şəhəri
Mosque of Haji Alakbar XVII-XIXcc. Fuzuli city
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Füzuli rayonu Fuzuli district

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Dəyirman XIX əsr Füzuli şəhəri
Mill XIX c. Fuzuli city
Körpü XIX əsr Füzuli şəhəri
Bridge XIX c. Fuzuli city
Məscid XVII əsr Qarğabazar kəndi
Mosque XVII c. Garghabazar village
Türbə XVIII əsr Qarğabazar kəndi
Mausoleum XVIIIc. Garghabazar village

Məscid XIX əsr Dədəli kəndi
Mosque XIX c. Dadali village
Körpü XVIII əsr Gorəzilli kəndi
Bridge XVIII c. Gorazilli village
Məscid XIX əsr Qacar kəndi
Mosque XIX c. Gajar village
Məscid XIX əsr M ərdinli kəndi
Mosque XIX c. Mardinli village
Körpü XIX əsr işıqlı kəndi
Bridge XIX c. Ishigli village
Körpü XIX əsr Şıxlı kəndi
Bridge XIX c. Shikhli village
Məscid 1889-cu il Horadiz qəsəbəsi
Mosque 1889 Horadiz settlement
Məscid XX əsr Horadiz qəsəbəsi
Mosque XX cc. Horadiz settlement
İmamzadə XIX əsr Horadiz qəsəbəsi
Imamzada XIX c. Horadiz settlement
Məscid XIX əsr Gecəközlü kəndi
Mosque XIX c. Gejakozlu village
Məscid XIX əsr Yuxarı Veysəlli kəndi
Mosque XIX c. Yukhari Veysalli village
Türbə XIX əsr Seyidəhmədli kəndi
Mausoleum XIX c. Seyidahmadli village
Məscid XIX esr Aşağı Dilağarda kəndi
Mosque XIX c. Ashaghi Dilagharda vı'llage
Məscid XVIII əsr Qocəhmədli kəndi
Mosque XVIII c. Gojahmadii village
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Füzulirayonu Fuzuli district

Abidənin adı
Name of ttıe monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Körpü
Bridge
Arış körpüsü 
Arish bridge
Sərdərli məscidi 
Sardarii mosque 

Körpü
Bridge

Məscid
Mosque
Alı körpüsü 
Aii bridge 

Körpü
Bridge

Kərəm körpüsü 
Bridge ofKaram

Məscid
Mosque
Türbə
Mausoieum

Məscid
Mosque

XIX əsr
XIX c.
XIX əsr
XIX c.
XIX əsr
XIX c.
XVII əsr
XVII c.

XIX əsr 
XIX c.
XIX əsr
XIX c.
XIX əsr 
XIX c.
XIX əsr 
XIX c.
XVIII əsr
XVIII c.
XIX əsr 
XIX c.
XIX əsr 
XIX c.

Qocəhmədli kəndi 
Gojahmadli village
Qocəhmədli kəndi 
Gojahmadli village

Qocəhmədli kəndi 
Gojahmadli village
Qocəhmədli kəndi 
Gojahmadli village

Qocəhmədli kəndi 
Gojahmadli village

Saracıq kəndi 
Sarajig village

Saracıq kəndi 
Sarajig village
Saracıq kəndi 
Sarajig village
Qaradağlı kəndi 
Garadaghli village
Zuzarı Divanallar kəndi 
Zuzari Divanallar village
Qaraxanbəyli kəndi 
Garakhanbayii viiiage

BAĞ-PARK, MONUMENTAL VƏ XATİRƏ ABİDƏLƏRİ
GARDEN-PARKS, MONUMENTAL AND MEMORIAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

M.Füzulinin heykəli 
Monument of M.Fuzuii
Böyük Vətən müharibəsində həlak 
olmuş həmvətənlərimizin xatirə abidəsi 
Memorial monument to our citizens, 
who died during World War II

1970
1970

Füzuli şəhəri 
Fuzuii town
Füzuli şəhəri, Mərkəzi park 

Fuzuli town, Central park
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Qubadlı rayonu Gubadly district

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments ofstate importance

MEMARLIQ ABİD8L8Rİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Göy qala V əsr Əliquluuşağı kəndi
Goy fortress V c. Aliguluushaghi village

Laləzar körpüsü 1867-ci il Əliquluuşağı kəndi
Lalazar bridge 1867 Aliguiuushaghi village

Türbə XVII əsr Gürcülü kəndi
Mausoleum XVII c. Gurjulu village

1 nömrəli türbə XIV əsr Dəmirçilər kəndi
Mausoleum No. 1 XIV c. Damirchllar village

2 nömrəli türbə XIV əsr Dəmirçilər kəndi
Mausoleum No. 2 XIV c. Damirchilar village

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments of world importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRI ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name ofthe morıument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Bulaq
Spring

Bulaq
Spring
“ Qalalı” qalası 
“Galaii” fortress
“ Qalalı” qalası (yeraltı keçidlə)
“Galali” fortress
(with underground transition)
Şirln bulaq 
Shirin spring

XIX əsr
XIX c.

V əsr
V c .

Əliquluuşagı kəndi 
Aliguluushagi village
Əliquluuşağı kəndi 
Aliguluushagi viiiage
Əliquluuşağı kəndi 
Aliguluushagi village
Muradxanlı kəndi 
Muradkhanli village

Məmər kəndi 
Mamar village
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Qubadlı rayonu Gubadlydistrict

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Bulaq XIX əsr Dəmirçilər kəndi
Spring XIX c. Damirchilar village

Mədət bulağı XIX əsr Mahmudlu kəndi
Madat spring XIX c. Mahmudlu village

Məscid XIX əsr Dəmirçilər kəndi
Mosque XIX c. Damirchilar village

Məscid XIX əsr Dondarlı kəndi
Mosque XIX c. Dondarli village

Hacıbədəl körpüsü Dondarlı kəndi
Hajibadal bridge Dondarli village

Cavanşirin türbəsi XIV əsr Yazı düzü
Mausoleum ofJavanshir XIV c. Yazipiain

“ Qalacid” qalası Xocamusaxlı kəndi
“Galajid” fortress Khojamusakhli village

Türbə XVIII əsr Xocamusaxlı kəndi
Mausoleum XVlli c. Khojamusakhli village

Məscid XVIII əsr Yusifbəyli kəndi
Mosque XVIII c. Yusifbayli village

Türbə XVIII əsr Boyunəgər kəndi
Mausoleum XVIII c. Boyunagar village

Məscid XVIII əsr Mollalı kəndi
Mosque XVIII c. Mollali village

Məscid XVIII əsr M irlər kəndi
Mosque XVIII c. Mirlar village

Məscid XVIII əsr Məmər kəndi
Mosque XVIII c. Mamar village

Məscidin qalıqları XV-XVI əsrlər Xələc kəndi
Ruins of the mosque XV-XVIcc. Khalaj village
Məbəd Məzrə kəndi
Temple Mazra village

Məscid XIX əsr Mahrızlı kəndi
Mosque XIX c. Mahrizli village

Körpü XIX əsr Mahmudlu kəndi
Bridge XIX c. Mahmudlu village
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Qubadlı rayonu Gubadlydistrict

DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏT NÜMUNƏLƏRİ (xalq daş-heykəltəraşlıq abidələri)
SAMPLE OF DECORATIVE-APPLIED ARTS (monuments ofpeople art of stone-monuments)

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Constrııction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Daş qoyun fiquru 
Figure ofstone sheep
Daş sandıq 
Stone chest

XV əsr
XV c.
IX-X əsrlər 
IX-Xcc.

Mahmudlu kəndi 
Mahmudiu viiiage
Məmər kəndi 
Mamar viiiage

Zəngilan rayonu Zangilan district

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments ofstate importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Dairəvi qüllə 
Round tower
Səkkizguşəli türbə 
Eight-corner mausoieum
Qız qalası 
Maiden fortress
Sərdabə
Mausoieum

Sərdabə

Mausoieum

1304-1305-ci illər 
1304-1305
XII əsr
XII c.
XIV əsr
XIV c.
XIII əsr 

XIII c.

Hacıalılar kəndi 
Hajialilar village

Məmmədbəyli kəndi 
Mammadbayii village
Əmirxanlı kəndi 
Amirkhanli village

Yenikənd kəndi 
Yenikand village
Şərəfan kəndi 

Sharafan village
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Zəngilan rayonu Zangiian district

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments of world importance

MEMARLIQ ABIDƏLƏRI ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Məscid XIX əsr Zəngilan kəndi
Mosque XIX c. Zangilan village

Məscid XIX əsr Malatkeşin kəndi
Mosque XIX c. Malatkeshin village

Məscid XIX əsr Qırıq Muşlan kəndi
Mosque XIX c. Girig Mushlan village

Körpü XIX əsr Hacıalılar kəndi
Bridge XIX c. Hajialilar village

Dairəvi bürc XIII-XIV əsrlər Hacıalılar kəndi
Round tower XIII-XIVcc. Hajialilar village

Məscid XIX əsr Muşlan kəndi
Mosque XIX c. Mushlan village

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerlaşdiyi ünvan
Name ofthe monument Construction date Location

Şəhri Şərifan yaşayış yeri XIII-XIV əsriər Şərifan kəndi
Shahri Sharafan settlement xın-xıvcc. Sharifan village

Ağça Aşıq yaşayış yeri Orta əsrlər Havalı kəndi
Agja Ashig settlement Middle Ages Havali village
Qız qalası Orta əsrlər Havalı kəndi
Giz tower Middle Ages Havali village

Qəsr qalası Orta əsrlər Oxçuçayın Araza töküldüyü yerdə
Gasr tower Middle Ages Where the Okhchuchay rlver merges with Araz
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Tərtər rayonu Terter district

Ölka əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments ofstate importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHİTECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı
Name ofthe monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

“ Urek” məbədi XII əsr. Talış kəndi
“Urek” tempie XII c. Taiish viilage

Qala XIII-XIV əsrlər. Talış kəndi
Castie XİII-XIVcc. Talish village

Müqəddəs Yelisey kilsəsi V-XIII əsrlər. Madagiz kəndinin yaxınlığında
Saint Eiiseus cioister v-xııicc. Near Madagiz village

Körpü XII-XIII əsrlər Madagiz kəndi
Bridge XİI-XIIİ cc. Madagiz village

Üçkilsə monastırı Tonaşen kəndi
Three infants cioister Tonashen viliage

Qala XII-XIII əsrlər. Çiləburt kendi
Castie Xil-Xlllcc. Chilaburt village
Qalanın xarabalıqları XII-XIII əsr. Çardaqlı kəndi
Ruins ofcastle Xll-Xlllcc. Chardagly village

Məlik Hetəm qalası XVIII əsr. Kiçik Qarabay kəndi
Maiik Hatam castie XVIII c. Kichik Garabay viliage

Alban məbədi Orta əsrlər Qasapet kəndi
Aibanian tempie Middle Ages Gasapet village
Qala Orta əsrlər Umudlu kəndi
Castie Middie Ages Umudlu viliage

Qədim yaşayış yeri Umudlu kəndi
Ancient residentiai area Umudlu village
Hamam Umudlu kəndi
Bath-house Umudlu village
Hamam Umudlu kəndi
Bath-house Umudlu village

T ərtər rayonu Terter district

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerlaşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Qəbristanlıq
Cemetery

Yaşayış yeri 
Residentiai area

Orta əsrler 
Middie Ages
Orta əsrlər 
Middie Ages

Qasapet kəndi 
Gasapet village
Çardaqlı kəndi 
Chardagiy village

Xankəndi şəhəri Khankandi city

Yeıii əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidəiəri
Immovable historical and cultural monuments of world importance

BAG-PARK, MONUMENTAL VƏ XATİRƏ ABİDƏLƏRİ
GARDEN-PARKS, MONUMENTAL AND MEMORIAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

M.P.Vaqifin heykəli Xankəndi şəhəri
Monument of M.P. Vagif Khankandi city
Böyük Vətən müharibəsində həlak
olmuş həmvetənlərimizin xatirə abidəsi Xankəndi şəhəri
Memoriai monument to our citizens, Khankandi city
who died during World War II
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Qazax rayonu Gazakh district

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments ofstate importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yeriəşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Məbəd V-VII əsrlər Yuxarı Əskipara kəndi
Temple V-Vilcc. YukhariAskipara village

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Yeraltıyol X lV ə s r  Yuxarı Əskipara kəndi
Underground road XIV c. Yukhari Askipara village

Yeraltı su kəməri Yuxarı Əskipara kəndi
Underground water belt Yukhari Askipara village

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix va mədəniyyət abidələri
Immovable historical and cultural monuments of world importance

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ ARCHITECTURAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Qüllə
Tower
Qatır körpüsü 
Gatir bridge
Qızıl Hacılı körpüsü 
Gizil Hajiii bridge
Kazım körpüsü 
Bridge ofKazim

XVII əsr 
XVII c.
XII- XIII əsr 
Xll-Xlllc.

Yuxarı Əskipara kəndi 
Yukhari Askipara village
Yuxarı Əskipara kəndi 
Yukhari Askipara village
Yuxarı Əskipara kəndi 
Yukhari Askipara village
Yuxarı Əskipara kəndi 
Yukhari Askipara village
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Qazax rayonu Gazakh district

Abidənin adı
Name of the monument

Tarixi
Construction date

Yerləşdiyi ünvan
Location

Qulucanlı körpüsü 
Bridge of Gulujanli
Hamam qalıqları 
Ruins ofbath
Koroğlu qalası ğülləsi 
Tower of Koroghlu fortress
Türbə
Mausoleum
Dəyirman
Mill
Kilsə
Church
Qatır körpüsü 
Gatir bridge

XIX əsr
XIX c.

Yuxarı Əskipara kəndi 
Yukhari Askipara village
Yuxarı Əskipara kəndi 
Yukhari Askipara village
Yuxarı Əskipara kəndi 
Yukhari Askipara village
Yuxarı Əskipara kəndi 
Yukhari Askipara village
Aşağı Əskipara kəndi 
Ashagi Askipara village

Aşağı Əskipara kəndi 
Ashagi Askipara village
Məzəm kəndi 
Mazam village

ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
Name of the monument Construction date Location

Şəhərdah Orta əsr Yuxarı Əskipara
Site of ancient settlement Middle Ages Yukhari Askipara village
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Tarixi şəxsiyyətlər haqqında qısa məlumat
Brief information on historicai persons

Ağabəyim Ağa -  Qara Böyük xamm (1782 - 1831)

ibrahim  Xəlil xanın qızı. Iranın Qacar nəslindən olan Fətəli şahın həyat yoldaşı (1798 ildən) olm uşdur. Özünün böyük zəkası və gözəlliyi 

sayəsinda tez b ir zamanda şahbanu (baş zövcə) titu luna  layiq görülm üşdür. Ədəbiyyatla məşğul o lm uş, azərbaycan və fars d illərində 

şerlər yazmışdır. Şuşada yaşadığı illərdə abadlıq və inşaat işlərinə dəstək verənlərdən biri o lm uşdur. Vəfat etdikdən sonra İranın Qum 

şəhərində dəfn edilm işdir.

Bülbiil (M urtuza Məm m ədov) (22.06.1897-26.09.1961)

Böyük müğənni (lirik-dram atik tenor), pedaqoq. Azərbaycan Dövlet Konservatoriyasında (1921-1927) və italiyada (1927-1931) təhsil 

almışdır. Azərbaycan peşəkar vokal məktəbinin banisi. Bülbül xalq xanəndəsindən vokal sənətinin görkəm li ustası kim i yaradıcılıq yolu 

keçmiş, öz yaradıcılığı ilə m illi və dünya vokal sənətini zənginləşdirm işdir. 0 , Azərbaycan m illi ifaçılıq sənətinin ən gözəl ənənələrini rus və 

Avropa ifaçılıq məktəbi ilə sintezləşdirm işdir. Müğənni “A leko” , “Toska” , “ Riqoletto” , “ Koroğlu” və s. operalarda baş rolları ifa etm işdir.

Əsad bəy
Qarabağ ziyalıları arasında tanınm ış nümayəndələrindən biri. Qarabağ xanlığı Rus İmperiyasm a qoşulduqdan sonra onun gələcək nəsil 

Cəvanşir soyadını daşıyırdılar.

Hacı Qulular
Qarabağın ziyalı bəy nəsli. Bu nəslin nümayəndələri nəinki Şuşanın, həmçinin Qarababağın ictim ai, mədəni və iqtisadi inkişafında 

m ühüm  rol oynamışdılar.

Həsən Calal (1215-1261)
Görkəm li siyasi və dövlə t xad im i özünü Alban hökmdarı adlandıran Həsən Cəlal m əşhur M ehranilər nəslinə mənsub olub Xaçın 

knyazlığınm hökmdarı idi. XIII yüzillikdə mövcud olm uş bu knyazlıq indik i Qarabağın əksər hissəsini əhatə edirdi. Həsən Cəlalın 

hakim iyyət illəri alban renessansı hesab olunur. Bu dövrə ölkənin iqtisadi, mədəni və siyasi dirçə liş i təsadüf edir. Apardığı inşaat 

iş lərindən xüsusilə qeyd oluna biləni bütün Qafqaz xristian memarlığının şah əsərlərindən sayılan Gəncəsər m onastırıdır (1216-1238).

Hülaku xan (1217-1265)
Çingiz xanın nəvəsi (çing izid) o lm uş Hülaku xan Hülaku sulaləsinin və dövlə tin in banisi o lm uşdur. 0  1256 ildə tü rk-m onqo l ordusu- 

nun Yaxın Şərqə yürüşlərinə başçılıq edərək iran, iraq və qonşu öikələrin istiiasını sona çatdırm ışdır. Onun ordusu 1256 ildə İranda 

ism ailiyyə dövlətini, 1258 ildə isə Abbasilər xalifə tin i süquta uğratdı. 1256 ildə o özünü hökm dar elan edərək, 1261 ildə elxan titu lunu 

götürm üşdür. Onun yaratdığı nəhəng dövlətin paytaxtı Azərbaycanın Marağa şəhəri o lm uşdur. Bu dövrdə Marağa Hülaku dövlətin in 

təkcə siyasi paytaxtı deyil, həm də nəhəng ərazinin e lm i-m ədəni mərkəzi idi.

Xaçınlı Vaxtanq (XII əsr)

M ehran ilər sülaləsinə aid olaraq alban Xaçın knyazlığının hökmdarı o lm uşdur. Onun dövründə böyük m iqyaslı quruculuq işləri 

görülm üşdür.Belələrindən biri də Xudavəng monastırındakı bərpa işləri idi.
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Aghabeyim Agha -  Gara Beyuk khanum (1782-1831)

Ibrahim  Khalil khan’s daughter. Belonged to  the Iranian Gachar line, she was Fatali khan’s w ife (from  1798). Due to  her intelligence 

and beauty, she deserved a title  of shahbanu (a sen ior w ife) w ith in  a short period o f tim e. She studied literature and w rote verses in 

Azerbaijan and Persian languages. When liv ing in Shusha, she was one of those w ho backed the restoration and construction w orks. 

A fter her death, she was buried in Gum Town, Iran.

Bulbul (M urtuza M am madov) (22.06.1897-26.09.1961)

The great Azerbaijani singer (lyric-dram atic tenor), the founder of Azerbaijani professional vocal art, versatile teacher, and folklore 

scholar. Graduated from  the Azerbaijan State Conservatory (1921-1927), then studied in Italy (1927-1931). Began to sing as a khanende; 

since 1927 acted as an outstanding opera singer. Bulbul was exemplary in the world o f vocal art, a singer w ho could brillian tly sing in 

both Oriental (Azerbaijani) tradition and European bel-canto. Bulbul sang the chief roles in Aleco, Toska, R igoletto, Keroghlu, etc.

Asad bey
One o f the fam ous Garabakh noblemen. A fter jo in ing the Garabakh khanate to  the Russian Empire, his descendants changed the ir 

fam ily  fo r Javanshir.

Haji Gulus
The noble Garabakh beys’ dynasty. Its m embers played an im portan t role in social, cultural and econom ic developm ent of not only 

Shusha but also of Garabakh.

Hasan Jalal (1215-1261)

The prom inent po litica l figure and statesman called h im se lf an ‘Albanian ru le r’, Hasan Jalal belonged to  the fam ous fam ily  o f Mehrani 

w a s th e  Khach Princedom ’s ruler. Existed in the 13th century, th is  princedom  encompassed m ost of present-day Garabakh. The 

period o f Hasan Jalal’s reign is considered to be the Albanian Renaissance. This period coincided w ith  the country ’s economic, cul- 

tural and po litica l revival. Am ong the constructions o f tha t tim e the m ost s ign ificant one is the Ganjasar M onastery, a masterpiece of 

Christian architecture th roughou t the Caucasus.

Hulagu Khan (1217-1265)

Hulagu khan, a grandson of Chingiz Khan (ch ingiz id), was a founder of the Hulagu dynasty and state. In 1256, the Turkic-M ongol 

army, led by Hulagu Khan, marched out o f the Near East countries, and he com pleted conquering Iran, Iraq and neighboring countries. 

In 1256, his arm y destroyed Iranian Ism aili State, and the Abbasid caliphate in 1258. Declared h im self ru le r in 1256, he took the title  

of Elkhan in 1261. The capital o f the huge state he established was Maragha, one o f the Azerbaijan cities. A t tha t tim e, Maragha was 

not on ly  the politica l capital o f the Hulagu State but also the sc ientific  and cultural center o f the huge territo ry .

Khachinli Vakhtang (12 century)

Belonged to  the M ehranis’ dynasty, he was a ru le r of the Albanian Khachin Princedom . During his reign, large-scale construction 

w orks were carried out. Among them  is the reconstruction o f the Khudavang Monastery.
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Xan Şuşinski (20.08.1901 -18.03.1979)
Xanandə Xan Şuşinski (əsl adı İsfəndiyar Cavanşir) Şuşa şəhərində anadan olm uşdur. Azərbaycanın xalq artis ti, m üstəsna istedadı, 

geniş diapozonu, gur va məlahətli sesi, yüksək ifaçılıq m ədəniyyəti sayəsində Xan Şuşinski hələ gənclik illərində şöhrət qazanmışdır. 

Yaradıcılığında “ Mirzə Hüseyn segahı” , “ Şahnaz” , “ Qarabağ şikəstəsi” , “ Kürd-şahnaz” , “ Rast” , “ Bayatı-Şiraz” , “ Çahargah” , “ M ahur” , 

“ Heyratı” , “ Şur” və digər m uğam lar əsas yer tuturdu.

Xurşudbanu Natəvan (15.08.1830-01.10.1897)
Xurşudbanu Natəvan (xalq arasında “ Xan qızı” k im i tanınırdı) Şuşa şəhərində anadan olm uşdur.

Natəvan sonuncu Qarabağ xanı olan ibrahim in nəvəsi idi. 0  dövrünə görə yaxşı təhsil a lm ış və m ədəniyyət və incəsənət sevənlər 

m ühitində böyüm üşdür. Natəvan yalnız şair və xeyriyyəçi olm am ışdır. 0  həm də istedadlı b ir rəssam idi. Onun günümüzə gəlib çatm ış 

rəsm və tikm ə albomu Xan qızının bu sahədəki təbii istedadından xəbər verir.

İbrahim Xəlil xan (1721-1806)
Pənahəli xanın böyük oğlu və 1762-1806 illərdə Qarabağ xanlığının hakim i. 0  öz dövrü üçün yüksək təhsil a lm ışdır. Məhz onun 

hakim iyyəti dövrünə Azərbaycanın Gəncə, Naxçıvan, Qaradağ və d.xanlıqlarına bö yü k tə s iri o lm uş Qarabağ xanlığının yüksəlişi təsadüf 

edir. Eyni zamanda onun hakim iyyət illə ri xanlıqdaxili inkişaf dövrü hesab olunm alıdır. Bu illərdə xanın baş vəziri olan M olla Pənah 

Vaqifin rəhbərliyi altında iri m iqyaslı inşaat işiəri həyata keçirilm işd ir.

Kərbəlayi Səfi Xan Qarabaği (1788-1910)
Görkəmli memar Təbriz yaxınlığındakı Əhər şəhərində anadan olmuşdur. 0  nəinki Şuşada, həm də bütün Qarabağda böyük uğurla iri məscidlər, 

saraylar, dəbdəbəli mülklər, hamamlar, karvansaralar, kiçik məscidlər və yaşayış evləri inşa etmişdir. Bərdə şəhərindəki dörd minarəli 

“ İmamzadə” məscidi, Ağdamdakı iki minarəli məscid, Şuşadakı Saatlı və Yuxarı Gövhər Ağa məscidləri sənətkarın şah əsərlərindən sayılır. 

Kərbəlayı Səfi Xan 1910 ildə Şuşada Saatlı məscid indəki tə m ir iş ləri zamanı 122 yaşında ikən həlak olm uşdur.

Gövhər Ağa (1796-1868)
ibrahim  Xəlil xanın qızı. Onun maliyyə vəsaiti hesabına Şuşada bir çox dini tik ililə r ucaldılm ışdır. T ikd ird iy i b inalar içərisində bərpa 

etdiyi və sonradan onun adını daşıdığı (Yuxarı Gövhər Ağa) XVIII əsr Cümə məscidi Şuşa şəhərinin m illi s im vollarından birinə 

çevrilm işd ir. 0  eyni zamanda Müqəddəs Nina qadın xeyriyyə cəm iyyətin in Şamaxı bö lm əsin in üzvü olm uşdur.

Mehmandarovlar
Qarabağın tanınm ış bəy nəsli. Onun soykökü ibrahim  Xəlil xanın əyanları arasında o lm uş Mirzə Əli bəyə gedib çıxır. Mehmandarov- 

lar nəslin in nümayəndələri təkcə Qarabağın deyil, bütün Azərbaycanın ictim ai, siyasi və mədəni həyatında m ühüm  rol oynamışdılar. 

Onlarln ən görkəm li nümayəndələrindən biri M irzə Əli bəyin nəvəsi m əşhur general Səməd bəy Sadıqbəy oğlu M ehm andarov (1855- 

1931) olm uşdur. Bu nəslin nümayəndələri Şuşada bir sıra binalar ucaltm ış, şəhərin abadlaşdırılmasında yaxından iştirak etm işdilər.

Mir Möhsün Nəwab Qarabaği (1833-1918)
Şair, rəssam, xəttat və musiqişünas. Muğamı öyrənmək və ifa etmək istəyənlərə praktiki vəsait kimi “Vüzuh ül-ərqam” (“ Rəqəmlərin 

aydınlaşdırılması” ) traktatını (1884) yazmışdır. Əsərdə o dövrün əsas muğamları, muğam təranələrinin yaradılmasının nəzəri qaydaları, onların 

ifa tərzi, şer mətnlərinə münasibət haqqında məlumat vermişdir. Traktat Azərbaycan musiqisinə dair nəşr olunduğu ilk əsər və qiymətli tarixi 

sənəd olaraq XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan xalq musiqisi mədəniyyətinin yüksək inkişaf səviyyəsinə durduğunu sübut edir.
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Khan Shushinski (20.08.1901 -1 8 .0 3 .1 9 7 9 )

Khanende (fo lk  singer), People’s A rtis t o f Azerbaijan Khan Shushinski (the real name is Isfandiyar Javanshir) was born in Shusha. Un- 

usually talented, having a w ide-diapason, bright and fascinating voice, young Khan Shushinski became fam ous in the fie ld  o f the high 

perform ance culture. Among m ugham s he performed are “ M irza Huseyn segahi” , “ Shahnaz” , “ Garabakh shikestesi” , “ Kurd-shahnaz” , 

“ Rast” , “ Bayati-Shiraz” , “ Chahargah” , “ M ahur” , “ Heyrati” , “ Shur” , etc.

Khurshudbanu Natavan (15.08.1830 -  01.10.1897)

Khurshudbanu Natavan known among people as “a khan’s daughter” was born in Shusha. She was a granddaughter of Ibrahim, the last 

Garabakh khan. Grown up in an atmosphere of love for arts, she received a good education fo r those times. Natavan was not only a poetess and 

philanthropist but also a talented artist. Khan daughter’s drawing and embroidery album survived to  our days illustrates her natural artistic talent.

Ibrahim Khalil Khan (1721-1806)

Panahali khan’s elder son and the Garabakh khanate’s ru ler in 1762-1806. He was high-educated fo r his tim es. The prosperity of 

the Garabakh khanate profoundly influenced on the Ganja, Nakhchivan, Garadagh and other Azerbaijan khanates coincided w ith his 

reign. A t the same tim e, years of his reign should be considered the period of the in-khanate developm ent. At tha t tim e, large-scale 

construction w orks were carried out under the supervision of Ibrahim  Khalil Khan’s grand viz ier M olla Panah Vagif.

Kerbalayi Sefi Khan Garabakhi (1788-1910)

The prom inent architect was born in Ahar Town, near to  Tabriz. He designed w ith  great success big and sm all mosques, palaces, 

m agnificent m ansions, baths, caravanserais, and dwelling houses not on ly in Shusha, but also th roughout Garabakh. The fou r-m inare t 

Imamzade M osque in Barda, the tw o-m inare t mosque in Aghdam, Saatli and Yukhari Govhar Agha Mosques in Shusha are considered 

to  be a rch itect’s masterpieces. Karbalayi Safi Khan perished in 1910 a tth e  age of 122 when restoring the Saatli Mosque in Shusha.

Govhar Agha (1796-1868)

Ibrahim  Khalil khan’s daughter. Due to  her financia l support, numerous re lig ious structures were erected in Shusha. Am ong the bu ilt 

objects is an 18th-century Jum a Mosque restored and later called after her (Yukhari Govhar Agha) that became one of the national 

sym bols o f Shusha City. A t the same tim e, she was a m em ber o f the Saint Nina Female Charitable Society ’s Sham akhi division.

Mehmandarovs
The w e ll-know n Garabakh beys’ dynasty tracing its roots back to  M irza A li bey, one o f Ibrahim  Khalil khan’s aristocrats. Members of 

M ehm andarov dynasty played an im po rtan t role in social, po litica l and cultura l life not on ly  of Garabakh but also o f the whole Azerbai- 

jan. The m o s tfam o us  m ember of the dynasty was the renowned general Samed bey Sadigbey oglu M ehm andarov (1855-1931), M irza 

A li’s grandson. The members o f th is  fam ily  erected some bu ild ings and directly took part in all m unicipal im provem ents.

Mir Mohsun Nawab Garabakhi (1833-1918)

Poet, painter, calligraphist, m usicologist. He wrote the treatise “ Dar elmi musigi vuzuh u l-argam ” (“The elucidation of figures in music” , 

1884) as a practical aid fo rthose  who w a n tto  learn and sing mugham. The information o f tha t period’s main mughams, the theoretical 

principles of com posing mughams, the ir perform ing manners and chosen poems are given here. As the firs t musical edition of Azerbaijan 

music and valuable historical document, it shows the high level o f Azerbaijan fo lk  music culture in the second half o f the 19th century.

377



Tarixi şəxsiyyətlər haqqında qısa məlumat Brief information on historicai persons

Molla Panah Vaqif (1717-1797)
M olla Pənah Vaqif Qazax yaxınlığındakı Salahlı kəndində anadan olmuşdur.Qarabağ xanının b irinci vəziri, XVIII əsrin meşhur siyasi 

və ictim ai xadim i Molla Pənah Vaqif orta asr ənənələri əsasında və yeni tip li, şifahi xalq poeziyasından bəhrələnm iş şerler yazmış 

görkem li şairlərdəndir. 0 , fars ve ereb d ille rin i yaxşı b ilib, astronom iya, riyaziyyat, memarlıq, m usiq i ve poetika üzrə geniş biliye m alik 

idi. Onun yaradıcılığı Azerbaycan poeziyasının geləcək inkişafına böyük tes ir gösterm işd ir.

Pənahəli xan (1693-1763)
Qarabağ xanlığının banisi. Pənahəli xan Sarıcalı Cavanşir Qarabağın m aşhur Cavanşir neslinden idi. 0 ,1 6 9 3  ilde anadan olm uşdur. 

Görkəmli serkerdə ve dövlet xad im i k im i şöhret qazanmışdır. Onun hakim iyyeti dövründe böyük m iqyaslı tik in ti ve quruculuq işleri 

aparılm ış Şahbulaq qesri, Əsgeran qalası inşa o lunm uşdur. Lakin gördüyü iş ler igerisinde en önem lisi 1750 ilde inşasına başladığı ve 

ilk  önce Penahabad, daha sonra ise Şuşa adlandırılm ış şehar-qalası olm uşdur.

Sarı Aşıq
XVII esr Azərbaycan aşıqlarından olan Sarı Aşığın doğum  ve ölüm  tarix i dəqiq m əlum deyil. Sarı Aşığın heyatıyla bağlı xalq arasında 

«Yaxşı və Aşıq» dastanı təşekkül tapmışdır. Sarı Aşıq əsasən bayatılarıyla tanınır. Şerlərinde atalar sözlərin i və məsəlleri tez-tez işlədən 

Sarı Aşıq çoxlu sayda sevgi şerlərin in de m üellifid ir. Aşığın qəbri Laçın rayonunun Güləbird kəndində yerleşir. A rxeoloqlar 1927-ci ilde 

qəbri açaraq aşığın XVII esrde yaşadığını sübut etm işler.

Uğurlubəyovlar
Qarabağın tanınmış bey nesli. Bu nəslin nümayəndələri bölgəde elm, mədəniyyət və ictimai həyatın himayedarları kim i ad qazanmışdılar. 

Usta Qambər Qarabaği (1830-1905)
Şuşa şəhərində anadan olm uşdur. Usta Qəmbər Qarabaği görkəm li rəssam olaraq azərbaycanın qədim  m onum ental boyakarlığı 

ənənələrinin daşıyıcısı ve davamçısı idi. Onun əsərləri sırasında xüsusile Lətif Quliyevin, M ehm andarovların, Haci Məmmədovun 

m ülklə rin in  tərtibatını və, nəhayət, Şəki xan sarayındakı d ivar bəzəklərinin bərpasını qeyd etm ek lazımdır.

Üzeyir Hacıbəyov (18.09.1885-23.11.1948)
Dahi bəstəkar, m usiqişünas, alim , pedaqoq. Azərbaycan professional musiq i sənətinin və m illi operasının banisi. SSRİ xalq artisti 

(1938), Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru (1928-1929; 1939-1948) olm uşdur. 7 operının, o cüm lədən “ Leyli və M əcnun” 

(1908) və “ Koroğlu” operalarının (1937), üç m usiq ili komediyanın, kantata, uvertüra, rom ans və mahnıların, Azərbaycan Respublikası 

Dövlət H im nin in (1918) m üə llifid ir. “ Azərbaycan xalq m usiq is in in  əsasları” e lm i-tədq iqat iş in in (1945) m üəllifid ir.

Zöhrabbayoviar
Qarabağın məşhur bəy nəsli. Bu nəslin nümayəndələri Şuşa şəhərində b ir çox inşaat və abadlıq işlərin in təşəbbüskarları o lm uşdurlar. 

Onlar təkcə Qarabağın deyil, bütün Azərbaycanın ictim ai, siyasi və mədeni həyatında davamlı şəkildə önəm li rol oynamışdılar.

Zülfüqar Hacıbəyov (17.04.1884 -  30.09.1950)
Azərbaycan bəstəkarı, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xad im i. Azərbaycan M usiq ili Komediya Teatrının banilərindən biri. Zülfüqar 

Hacıbəyov «9IIİ yaşında cavan» (1909), «On bir yaşlı arvad» (1 9 1 1 ),«  Evliykən subay» (1911) m usiq ili komediyalarının, «Aşıq Qərib» 

(1915) operasının m üə llifid ir. 0 , Azərbaycanın ilk  səsli bədii film lərindən olan “ A lm az” (1936) film inə  m usiq i yazmışdır.
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Molia Panah Vagif (1717-1797)

M olla Panah Vagif was born in Salahli Village, near to  Gazakh. Garabakh khan’s f irs t vizier, 18-century s ign ifican t po litica l and public 

figure M olla Panah Vagif was one of the em inent poets whose lyrics were based on the medieval trad itions and derived from  the new- 

type oral fo lk  poetry. He knew Persian and Arabian languages well, and possessed a deep knowledge of astronom y, mathematics, 

architecture, music, and poetry. His creative heritage has had a profound im pact on the future developm ent o f Azerbaijan poetry.

Panahali Khan (1693-1763)

The founder of the Garabakh khanate. Panahali Khan Sarijail Javanshir was descended from  the fam ous line of Javanshir. He was 

born in 1693. He gained a reputation as a b rillian t m ilita ry  leader and a statesman. As a result of the large-scale construction w orks 

launched under his reign, there were erected the Shahbulag and Asgeran Castles. However, the m ost s ign ifican t among these con- 

s truc tions was a c ity-castle started to be bu ilt in 1750 and firs t called Panahabad, then -  Shusha.

Sari Ashig
One o f the 17-century Azerbaijan ashigs (fo lk singer-m usic ian). The exact dates o f his b irth and death are unknown. People made up 

a legend regarding Sari A sh ig ’s life. Sari Ashig is generally known fo r his perform ance of “ bayati” . Being an au thor of numerous love 

lyrics, Sari Ashig often used proverbs and sayings in his poetry. The ash ig ’s grave is located in Gulabird Village, Lachin Region. After 

d iscovering his grave in 1927, archaeologists managed to  prove tha t he lived in the 17th century.

Ughurlubeyovs
The well-known Garabakh beys' dynasty. The members of this dynasty were famous as patrons of science, culture and social life of this region. 

Usta Gambar Garabakhi (1830-1905)

Usta (M aster) Gambar Garabakhi was born in Shusha City. The em inent a rtis t was a bearer and continuer o f the Azerbaijan ancient 

m onum ental painting trad itions. Am ong his w orks to  be especially mentioned are design of Latif Guliyev’s, Mehm andarovs’ , Haji 

M am adov’s mansions, and, fina lly , restoration o f m urals in the Sheki Khan Palace.

Uzeyir Hajibeyov (18.09.1885-23.11.1948)

Great Azerbaijani com poser, m usico iog ist, fo lk -lo re  investigator, teacher, statesman. The founder o f Azerbaijani professional m usic 

and national opera, academician. The bead of the Azerbaijan State Conservatory in 1928-1929 and 1939-1948. The author of 7 operas 

(the f irs t national opera Leyli and Majnun, 1928, and the epic opera Koroghlu, 1937, are among them ), three musical comedies, 

songs, the national anthem of Azerbaijan Republic (1918), etc. The author of the sc ientific  treatise The Bases of the Azerbaijani fo lk  

music, 1945. G. Garayev, F. Am irov, Niyazi and others were his pupils.

Zohrabbeyovs
The w e ll-know n Garabakh beys’ dynasty. M embers of th is  fam ily  initiated num erous construction and m unicipal developm ent w orks 

in Shusha City. They played a great role in social, po litica l and cultural life not on ly  o f Garabakh but also of the whole Azerbaijan.

Zulfugar Hajibeyov (17.04.1884 -  30.09.1950)

Azerbaijan composer, Honored Worker of Culture of Azerbaijan. One of the Azerbaijan Theatre of Musical Comedy’s founders. Zulfugar Hajibeyov is 

an author of musical comedies “Alli yashinda javan” (A öO-Year-Old Youngster) (1909), “ On bir yashli arvad” (A 11 -Year-Old Woman) (1911), “ Evli- 

yken subay” (The Married Bachelor) (1911) as well as “Ashig Gerib” opera. He wrote the music to the first Azerbaijan sound film  “Almaz” (1936).
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