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GİRİŞ

Azərbaycan milli memarlığı xalqımızın həyat tərzini, bütövlükdə onun mədəniyyətini özündə təcəssüm etdirən
maddi mədəniyyətimizin ayrılmaz və mühüm tərkib hissəsidir. Qədim tarixə, dərin qaynaqlara malik memarlıq
ənənələrimiz müxtəlif mərhələ və dövrlərdən keçərək, tarixi və mədəni təsirlərə məruz qalaraq formalaşmış və
dövrümüzə gəlib çatmışdır. Respublıka ərazisində mövcud olan çoxsaylı memarlıq abidələri, xalq yaşayış nümunələri
özünəməxsus forma və plan həlli, tikinti və mühəndislik texnikası, zəngin bəzək tərtibatı ilə milli memarlıq
mədəniyyətimizin yüksək dəyərini özündə əks etdirir.
Azərbaycan memarlıq irsinin öyrənilməsi və tətbiqi XX əsrdən başlayaraq tədqiqatçıların, memarların diqqətini
cəlb etmiş və son dövrlərə qədər bu sahədə çox işlər görülmüşdür.
Təqdim olunan bu kitabda, həmin ənənələrin davamı olaraq, Azərbaycan milli memarlığında işlənən elementlər
toplanmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, milli memarlıq elementlərinin araşdırılması ilə bağlı konkret tədqiqat əsərləri
yoxdur. Bu mövzuya bəzi tədqiqat işlərində birbaşa olmasa da, qismən, müxtəlif mövqelərdən toxunulmuşdur.
İkinci dünya müharibəsindən sonrakı illərdə görkəmli Azərbaycan memarı Mikayıl Useynov tərəfindən ilk
dəfə olaraq milli memarlıq elementlərinin araşdırılması və tətbiqi ilə bağlı təşəbbüs göstərilmişdir. Həmin dövrdə
tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif abidələrə və dövrlərə aid materiallar toplanmış, müxtəlif başlıqlar altında bir neçə
albomun maketi hazırlanaraq, kustar üsulu ilə müəssisədaxili istifadə üçün, məhdud nüsxədə çap olunmuşdur.
Həmin nümunələrdən biri, 1949-cu ildə keçmiş “Azdövlətmemarlayihə”, indiki “Azərdövlətlayihə” institutunda,
akademik M.Ə.Useynovun rəhbərliyi ilə rus dilində “Memarın məlumat kitabı” başlığı altında tərtib edilmişdir.
Təəssüf ki, həmin iş tamamlanmamış və əsər nəşr olunmamışdır.
Biz həmin materialları dərindən araşdırmaq və bunları kitab şəklində təqdim etmək qərarına gəldik.
Qeyd etmək lazımdır ki, ötən əsrin 40-50-ci illərində toplanmış materiallar, təbii olaraq qrafik baxımdan əllə
işlənmiş, cizgilərin bəziləri tamamlanmamışdır. Bəzi cizgilər müxtəlif mexaniki təsirlərdən tam yararsız vəziyyətə
düşmüş, çox hissəsi isə zamanla bağlı təbii aşınmaya məruz qalmışdır. Materialların sistemləşdirilməsində də,
müəyyən dolaşıqlıq aşkarlanmışdır.
Təqdim olunan “Azərbaycan memarlıq elementləri” kitabında isə tərtibçilər əvvəlki yanaşmalardan tam fərqli bir
yol tutmuşlar. Belə ki, əvvəlki qüsurları nəzərə alaraq, onların yenidən təkrarlanmaması üçün bütün materiallar ciddi
şəkildə həm mövzu və həm də qrafika üslubu baxımından təftiş edilmişdir.
Seçilmiş materiallar kompüter qrafikası əsasında yenidən işlənmış və bəziləri bərpa olunmuşdur. Bütün
materiallar bölmələr üzrə sistemləşdirilmiş və bunların qısa təsnifatı verilmişdir. Oxucunu cizgilərlə yormamaq və
bunların informativ-vizual təsirini artırmaq üçün kitaba mövzu ilə bağlı fotoşəkillər də əlavə olunmuşdur.
Ümidvarıq ki, təqdim olunan bu kitab, Azərbaycan milli memarlığına, onun çoxəsrlik ənənələrinə maraq göstərən
mütəxəssislər, tədqiqatçılar və ümumiyyətlə bütün oxucular üçün faydalı olacaqdır.

INTRODUCTION

Azerbaijan’s architecture is an inseparable and important part of the people’ material culture, reflecting their
lifestyle and spiritual traditions. Those of long history and deeply laid foundations, Azerbaijan’s architectural
traditions have come trough different stages, formed subject to historical and cultural influences, and reached our
days. Multiple architectural sites and homes throughout Azerbaijan display the people’ cultural values with their
original shapes, plan solutions, construction-and-engineering technologies, and rich decorations.
Since the early 20th century, Azerbaijan’s architectural legacy has been attracting researchers’ and architects’
attention; great work has been recently done in the field. The book presented continues the research traditions and
so has collected elements used in Azerbaijan architecture. It should be noted that, while some researches indirectly or
partially regard this, there are no papers published on the very topic of traditional elements discovered in Azerbaijan
architecture. During those years, researchers collected evidence related to different architectural sites of different
epochs; then, they prepared few albums under various titles and primitively published them in a limited number
of copies for distribution among professionals only, as a kind of secondary support. One of the albums, Architect’s
Guidebook, was issued in 1948 by AzGosProject (then AzGosArchProject), the editor being Mikayil Useynov. The
work, unfortunately, had not been improved for a popular edition.
Having deeply studied those materials, we have decided to present them as a full-pack book. It should be noted
the materials, collected in 1940s and 1950s, had been manuscripts, some of the drawings remaining incomplete.
Some other pictures have been exposed to the natural processes of temporal wearing out or proved totally improper
due to mechanical impacts of various sources. Some other problems have been discovered in terms of systematising.
Azerbaijan Architectural Elements presented displays the editorial board’s way, totally different from the earlier
formats. As a matter of fact, the previous flaws have been taken into account to be avoided this time; all the stuff has
been seriously inspected both in terms of content and graphics.
A selection of the material has been refined and even restored with the computer. It has been divided into
sections and briefly categorised. Not to tire the buying public with the drawings, we have added relevant photos to
the book for better information and visual impression.
We believe the book presented will make a good benefit for experts, researchers and all the amateur readers
interested in Azerbaijan’s architectural traditions and centuries’ old culture.
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AZƏRBAYCAN MİLLİ MEMARLIQ ELEMENTLƏRİNİN
FORMALAŞMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Azərbaycan milli memarlığı çoxəsrlik ənənələrə malikdir. Azərbaycan ərazisinin coğrafi mövqeyi, təbiətinin
rəngarəngliyi həmin ənənələrin formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir. Hələ qədim dövrlərdən xalq yaşayış
memarlığında ətraf mühitlə, insanların həyat tərzi ilə bağlı yaranmış təcrübə sonralar formalaşaraq ənənəyə
çevrilmişdir. Tikinti təcrübəsi daha çox funksionallıqla bağlı olduğu halda, ənənələr həm funksional, bəzi hallarda
isə həm də formal və ya dekorativ xarakter daşımağa başlamışdır. Memarlıq, tikinti sənəti inkişaf etdikcə, müxtəlif
üslublar, memarlıq məktəbləri yaranmışdır.
Azərbaycan ərazisində formalaşmış Şirvan-Abşeron, Arran, Naxçıvan-Marağa, Təbriz memarlıq məktəbləri
xalqımızın əsrlər boyu memarlıq-tikinti sahəsində topladığı təcrübəni və ənənələri özündə birləşdirir. Həmin
məktəblərin yaranması və inkişafı həm təbii-coğrafi amillərlə, həm də siyasi-inzibati proseslərlə bağlı olmuşdur.
Memarlıq məktəblərinin forma və məkan, üslub və texnika, bəzək və material və s. baxımdan fərqli, özünəməxsus
cəhətləri ilə yanaşı, onları birləşdirən ümumi xüsusiyyətlər də mövcuddur. Həmin xüsusiyyətləri, başlıca olaraq
tikililərin planlama və məkan həllində görmək olur.
Azərbaycanın memarlıq və inşaat təcrübəsində diqqəti cəlb edən mühüm amillərdən biri memarlıq elementləridir.
Bunlara, tikililərin daxili və xarici məkan həllində istifadə edilən konstruktiv və dekorativ elementləri aid etmək olar.
Ayrı-ayrı dövrlərdə yaranmış müxtəlif üslubların özünəməxsus memarlıq elementləri olmuşdur. Təsadüfi
deyildir ki, dünya memarlığı təcrübəsində mövcud olan üslubları onlara aid elementlər vasitəsi ilə tanımaq olur.
Azərbaycan memarlığının elementləri də çoxəsrlik təcrübə nəticəsində yaranaraq zənginləşmiş və bu günə gəlib
çatmışdır. Elementlərin formalaşma tarixinə baxarkən, onların iki mənbədən qaynaqlandığını görə bilərik. Birinci
mənbə, yerli memarlıq məktəblərinin təcrübəsi və ənənələri əsasında təşəkkül tapmışdır. İkinci mənbə isə xaricdən
daxil olan elementlərin müəyyən vaxt və təsirlər nəticəsində transformasiya olunaraq, yerli forma və miqyasa
uyğunlaşması, müxtəlif bəzək və naxışlarla zənginləşməsindən bəhrələnməklə yaranmışdır.
Memarlıq elementlərinin funksional mahiyyətindən danışarkən, burada iki xüsusiyyəti müşahidə etmək olur:
birinci xüsusiyyət, bu elementlərin əsasən konstruktiv funksiya daşımasıdır. Bununla belə, həmin konstruktiv hissələr
forma və bəzək həllinə görə yerli ənənə və üslubların formalaşmasında xüsusi yeri olan elementlərdir. Məsələn,
sütunlar, karnizlər, eyvanlar, məhəccərlər, pəncərə şəbəkələri və s. İkinci xüsusiyyət isə, onların yalnız dekorativ və
formal təyinatıdır. Məsələn, fasad və interyer bəzəkləri, haşiyələr, xonçalar, timpanlar və s. Bunlara bəzən memarlıq
bəzək elementləri də deyilir.
Azərbaycan ərazisi inşaat materialları, xüsusilə daş, gil, ağac, gəc və s. ehtiyatları ilə həmişə zəngin olmuşdur. Eyni
zamanda ölkəmizin ərazisində təbii tikinti materialı ehtiyatları qeyri-bərabər yayılmışdır. Bu səbəbdən memarlıq
forma və konstruksiyaları, inşaat texnologiyası ayrı-ayrı bölgələrdə müxtəlif şəkildə inkişaf etmişdir. Təsadüfi deyildir
ki, memarlıq məktəblərinin yaranmasında həmin amil mühüm rol oynamışdır.
Şirvan-Abşeron ərazilərində mövcud olan əhəngdaşı ehtiyatları, burada daş memarlığının daha yüksək inkişafına
səbəb olmuşdur. Əhəngdaşının yumşaq və estetik xüsusiyyətləri ondan müxtəlif, bütöv konstruktiv hissələrin,

eyni zamanda, dekorativ-bəzək elementlərinin hazırlanmasında istifadə etməyə imkan yaratmışdır. Azərbaycanda
mövcud olan daş memarlığı abidələrinin gözəl nümunələrinin bir çoxu Şirvan-Abşeron ərazisində yerləşir. Buna
misal olaraq, Bakıdakı Şirvanşahlar sarayını, Pirsaatçay xanəgahını, Yeddigünbəz məqbərələrini, Bakı şəhəri və
ətrafında olan çoxsaylı qəsr, məscid, hamam və s.-ni göstərmək olar.
Hələ qədim zamanlardan Azərbaycan ərazisinin əksər bölgələrində inşaat işlərində bişmiş kərpicdən istifadə
etmişlər. Arran, Naxçıvan-Marağa, Təbriz memarlıq məktəblərinin çoxsaylı abidələrində memar və inşaatçıların
həmin materialdan necə məharətlə istifadə etdiklərinin şahidi oluruq. Kərpicdən inşa edilmiş tikililərin özünəməxsus
memarlıq elementləri, bəzək tərtibatı olmuşdur. Əksər hallarda kərpicin həndəsi düzülüşündən istifadə edərək, fasada
tərtibat verilirdi. Qarabağlar, Bərdə türbələrində və s. bunu görmək olur. Kərpiclə tikilmiş binalarda fasad elementləri,
məsələn, karniz, haşiyə, çərçivələr və s. bu materialın xüsusiyyətlərinə uyğun qurulurdu. Kərpic materialının xammalı
gil olduğundan fasadda işlənəcək bəzək elementlərinin formaları emal mərhələsində hazırlanır və tikinti zamanı divarda
qurulurdu. Kərpic binaların fasad tərtibatında gəc və kaşı elementlərindən də istifadə edilirdi.
Azərbaycanın meşələrlə zəngin olan bölgələrində binaların tikintisində ağac materialından geniş istifadə olunmuşdur.
Ağac materialının binanın ayrı-ayrı hissələrində tətbiq edilməsi və ondan müxtəlif memarlıq elementlərinin hazırlanması
həmin bölgələrdə özünəməxsus memarlıq ənənələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Meşə ilə zəngin olan ərazilərdə bəzən
bina bütövlükdə ağacdan tikilirdi. Binaların həm xaricində, həm də interyerində istifadə olunan ağac hissə və elementlər,
tutduğu mövqeyə görə bəzədilirdi. Eyni zamanda bu, ağac materialının yumşaqlığı və emal üçün rahatlığı ilə bağlı olmuşdur.
Günümüzə gəlib çatmış çoxsaylı, müxtəlif təyinatlı tikililərdə rastlaşdığımız ağac elementlər – sütun, kapitel, sürahi, dirsək,
şəbəkə, qapı, pəncərə, örtük tirləri, haşiyə və s. yuxarıda dediklərimizi sübut edir.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, hələ qədim zamanlardan Azərbaycanın memarlıqla və inşaatla məşğul olan
sənətkarları inşa etdikləri binaların dekorativ tərtibatına xüsusi diqqət yetirirdilər. Bu iş binaların təyinatına və
sahibinin sosial-maddi səviyyəsinə uyğun aparılırdı. Tikinti prosesində həm xüsusi dekorativ-bəzək elementlərindən
istifadə olunurdu, həm də binaların müxtəlif konstruktiv elementləri ayrılıqda bəzədilirdi. Konstruktiv elementlərin
tərtibatı, çox vaxt istifadə olunmuş materialın növündən və həmin elementin binanın hansı hissəsində yerləşməyindən
asılı olurdu. Məsələn, əsas girişin qapısı, baş fasadın sütunları, kapitelləri, örtük tirlərinin çıxıntıları, balkon, eyvan
sürahiləri və s. daha çox diqqət mərkəzində olduğundan, onların estetik həllinə böyük əhəmiyyət verilirdi.
Azərbaycan memarlığında, binaların daxili və xarici tərtibatında müxtəlif bəzək elementlərindən, naxış
kompozisiyalarından istifadə olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, dekorativ tətbiqi sənətlərin bir çoxu memarlıqla
sıx əlaqədə inkişaf etmişdir. Həmin sənətlərin bəziləri memarlıq, inşaat sahələrində geniş tətbiq olunmuşdur.
Məsələn, daş üzərində oyma, ağac üzərində oyma, şəbəkəçilik, həkkaklıq, kaşıçılıq və s.
Bəzi dekorativ xalq sənətlərinin isə, məsələn, xalçaçılıq, misgərlik, dəmirçilik, zərgərlik, nəqqaşlıq və s. memarlıqla
birbaşa əlaqəsi olmasa da, onların bədii-estetik üsulları, forma və naxış yaratma tərzləri oxşar olmuşdur.
İslamaqədərki dövrlər istisna olmaqla, sonrakı dövrlərdə təsviri və tətbiqi sənətlərdə insan təsvirlərinin işlənməsi
islam dininin hökmlərinə zidd olduğundan, Azərbaycan memarlığında və başqa xalq sənətlərində naxışlı və süjetli
kompozisiyalardan daha geniş istifadə edilmişdir.

Naxış kompozisiyaları nəbati və həndəsi elementlərdən yaradılırdı. Nəbati naxışlar təbiətdən alınma müxtəlif
bitki, yarpaq, gül, qönçə və s. elementlər əsasında qurulurdu. Bu elementlər bir-biri ilə müxtəlif formalarda –
simmetrik, asimmetrik, lentvari, radial, ritmik və s. qaydalarda birləşərək, mürəkkəb kompozisiya təşkil edirdi.
Həndəsi naxışlar da yenə təbiətdəki kristallik strukturlu elementlərin (Bu elementlərin əsasında qurulmuş naxışlar
ilk dəfə görkəmli alim Xudu Məmmədov tərəfindən araşdırılmış və “kristallik naxış” adı ilə elmi ədəbiyyata daxil
edilmişdir) quruluşundan istifadə etməklə, müxtəlif həndəsi fiqur və xətlərin müəyyən düzümü və kəsişməsindən
yaradılırdı. Belə həndəsi naxışlar “girih” naxışları adlanır.
Azərbaycan ərazisində mövcud olan bir sıra memarlıq abidələrində, xalq yaşayış evlərində mürəkkəb quruluşlu,
təkrarlanmayan girih naxışlarına rast gəlmək mümkündür. Bu nümunələr naxış yaradıcılığı sahəsində çalışmış qədim
sənətkarların yüksək estetik səviyyəsi ilə yanaşı, eyni zamanda onların həndəsə, riyaziyyat, kimya, fizika elmlərinə
dərindən bələd olduqlarını göstərir. Möminə xatun, Yusif ibn Küseyr, Qarabağlar, Gülüstan, Bərdə türbələri,
Şirvanşahlar sarayı, Şəki xanlarının sarayı və s. abidələrdə rastlaşdığımız mürəkkəb naxışlar sübut edir ki, yuxarıda
qeyd etdiyimiz elmlərə yiyələnmədən, xüsusi həndəsi qurma və hesab tələb edən belə mürəkkəb bəzək elementləri
yaratmaq mümkün deyildir.
Memarlıq sahəsində işlənmış naxış elementlərinin təhlili göstərir ki, hələ qədim dövrlərdən dekorativ-tətbiqi
sənətlər, xalq sənətləri və memarlıq-inşaat sənəti naxış yaradıcılığı sahəsində qarşılıqlı surətdə bəhrələnərək,
əlaqəli şəkildə inkişaf etmişlər. Təsadüfi deyildir ki, qədim xalça və tikmələrdə, metal və daş üzərində işlənmiş
naxış nümunələrinə memarlıq abidələrində də rast gəlmək olur. Lakin bədii-estetik əhəmiyyətinə və psixoloji təsir
dairəsinə görə dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri fərdi xarakter daşıyırsa, yəni həmin əşya konkret olaraq bir şəxsə
aid olub, onun tələbatını və zövqünü oxşayırsa, memalıq əsərləri bədii həlli ilə tək aid olduğu şəxsə deyil, həmin
binanı seyr edən insanlara və bütövlükdə ictimai zövqlərə təsir edir və onları formalaşdırır.
Beləliklə, Azərbaycan memarlığında işlənən milli elementləri, həm funksional cəhətləri ilə, həm də bədii-estetik
təsiri ilə tikililərdə, sadəcə mühəndislik təxəyyülünün məhsulu kimi deyil, eyni zamanda incəsənət nümunəsi kimi
dəyərləndirmək olar. Azərbaycan milli memarlığının formalaşmış, özünəməxsus obraz və ənənələri milli memarlıq
elementlərinin birbaşa iştirakı ilə baş vermişdir.
Müasir memarlıq əsərlərində xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı memarlıq irsini yaşatmaq və eyni zamanda ondan
bu günkü tələblərə uyğun şəkildə, düzgün istifadə etmək baxımından, milli memarlıq elementlərini dərindən bilmək
lazımdır. Yalnız bu halda yaradılan memarlıq əsərinin uğurlu alınacağına, onun Qız Qalası, Möminə xatun türbəsi,
Şirvanşahlar sarayı, Şəki xanlarının sarayı və s. kimi milli dəyərlər sırasında yer alacağına, uzunömürlü olacağına
inanmaq mümkündür.

FORMATION SPECIFICITY OF TRADITIONAL
AZERBAIJAN ARCHITECTURAL ELEMENTS

Azerbaijan architecture is a craft of many centuries. Azerbaijan’s geographic situation and variety of natural
conditions importantly influenced the formation of the architectural traditions. It was ancient times that the people
had converted their practices of residential architecture connected to environment and lifestyles into forming
traditions. The construction experience being rather closely related to the principles of functionalism, the traditions
became functional, yet, at the same time, formal or decorative in some cases. Along with construction and designing
techniques developed, various methods and schools emerged in the field.
Shirvan-Absheron, Aran, Nakhichevan&Maraga, and Tabriz schools of architectural thought integrate practices and
traditions the people have gained for centuries in the field of design and construction. The formation and development
of those schools was connected both to natural/ geographic factors and political/administrative processes.
Along with the original features of the architectural schools in terms of format, space, method, technique,
decoration, raw materials etc., they shared common characteristics as well, found in the layout and space solutions.
It is architectural elements that, among other important factors, attract one’s attention in Azerbaijan architectural
and construction practices. Construction and decoration elements used in internal and external spatial solutions
could be included into such.
Different methods that emerged in different epochs had their special elements. It is not occasional that methods
found in the world’s architect practices can be learnt through their special elements.
Thus, elements of Azerbaijan architecture have emerged as a result of centuries’ long experience to get enriched
and endure to the present. Considering the formation history of the elements, we can see two sources they’ve been
nurtured from. The first source formed on the basis of traditions and practices maintained by the local schools
of architectural thought. The second source was foreign elements that gradually transformed under temporal
influences, being matched to local formats and scales and enriched with miscellaneous ornaments and patterns.
In regard to the functional essence of architectural elements, two specificities could be observed. The first one
is that those elements bore mainly constructive functions. In fact, those constructive parts are elements playing
a special role forming local traditions and methods due to their formal and ornamental solutions. The second
specificity solely consists in the field of form and decoration such as facade and interior ornaments; borders; panels;
tympanums etc., sometimes referred to as decorative elements.
The land of Azerbaijan has always been rich of raw materials for construction, in particular of stone, clay, timber,
etc. At the same time, the distribution of those natural resources throughout Azerbaijan has never been equal.
Therefore, architectural forms, designs, construction technologies developed differently in different regions. It is
not occasional the geographic factor of material availability played a great role in the emergence of the schools of
architectural thought.
Limestone, available in the region of Shirvan and the Absheron Peninsula, has determined a relatively highlevel of development in stone architecture. Softness and aesthetic attraction limestone is notable for enabled using it
for various whole constructive parts and, simultaneously, for decoration.

After all, many of beautiful stone structures in Azerbaijan architecture are located in Shirvan and on the
Absheron Peninsula. The Shirvan Shahs’ Palace, a Sufi shrine on River Pirsaat, Yeddigumbez Tombs, and many
castles, mosques, baths etc. in Baku and around could be exemplified herein.
It was ancient times that most regions in Azerbaijan had already been developed with burnt brick used as a construction
material. Multiple architectural sites attributed to Aran, Nakhichevan&Maraga, and Tabriz schools display skilful uses of the
material. Buildings from bricks possess special architectural elements and decorative composition. In most cases, we can see
the right geometry of the brick used for facade composition. This can be witnessed in Karabakhlar and Barda Tombs. Facade
elements of brick buildings e.g. cornices, borders, frames, etc. were created with brick specificities considered. Bricks being of
clay, decoration elements to be used for facade were prepared at the stage of brick manufacturing to be implemented during
the construction process. Tiles were used as elements of facade decoration in brick buildings as well.
In forested regions of Azerbaijan, timber was commonly used for construction. Wood was applied in different
parts of houses and served for different architectural elements, which would determine the emergence of original
designs throughout those regions. The land being rich of forests, houses were sometimes entirely built of wood.
Wooden parts and elements were decorated with reference to their location, either exterior or interior. This was
also connected to wood as a soft and easy-to-refine material. Numerous wooden elements such as pillars, capitals,
handrails, net frames, doors, windows, roof beams, borders etc, which have lasted till today in buildings of different
purposes, prove the above-mentioned.
As we have already told, Azerbaijan professionals in architecture and construction have been paying special
attention to decorative aspects since very ancient times.
This was done in accordance with the building purpose and the owner’s socio-financial capacity. Decoration was
arranged both with special elements used and constructive parts beautified apart. The arrangement of constructive
elements often depended on the kind of a material used and the location of the element within the building. For
example, being the most visible parts, the front entry door, main facade pillars, capitals, roof-beam openings,
balconies, verandah handrails etc. were considered very important in terms of their aesthetic solutions.
Various decor elements and ornamental compositions were used for exterior and interior arrangement in
Azerbaijan architecture. It should be noted most of the applied arts developed closely connected to architecture.
Some of those arts were largely applied in architecture and construction, for example, stone and wood carvings; net
frames, engraving, tiles etc.
Yet some folk decor arts such as carpet weaving; copper and iron craft; jewelry; calligraphy etc., even though out
of direct connection to architecture, resembled the above mentioned in terms of their format and ornament styles.

Except pre-Islamic times, as images of human beings were prohibited by the Muslim clergy, Azerbaijan applied
arts and architecture largely used patterns and plotted compositions.
Patterned compositions were generated from floral and geometric elements. Floral patterns were formed on the
basis of different plants, leaves, flowers, buds etc. Those elements came together to make different arrangements of
different shapes (symmetric, asymmetric, striped, radial, rhythmic etc.).
Geometric patterns were not only based on natural crystal structures, which was discovered and explored by
Hudu Mammadov, a prominent Azerbaijan scientist, who even introduced the notion of crystal patterns into research
literature, but also generated from different geometric shapes and overlaps. Such patterns are called “broken”.
Complicated and non-repeated patterns can be found in a number of architectural sites and houses around
Azerbaijan. Along with a high aesthetic level demonstrated by ancient artists in the field of patterns, their deep
knowledge of geometry, chemistry and physics is also evident.
We have found complex patterns in Momine Khatun’s, Yusuf Kuseyr Oglu, Karabakhlar and Barda tombs;
Shirvan Shahs’ and Shaki Khans’ Palaces; and other architectural sites prove it would have been impossible to create
such sophisticated decor elements but for the above mentioned scientific knowledge along with special geometric
arrangements and calculations.
The analysis of patterns used in the field of architecture shows applied decor crafts, popular crafts, architecture
and construction developed in mutual interaction and improved each other. It is not occasional that patterns
originally generated for rugs, embroidery, metals, and stone can be found in architecture. However, while pieces
of applied arts bear an individual character due to their aesthetic significance and psychological influence that is to
say the piece belonged to a certain person and resembled her/his demand and taste, architectural structures do not
influence only the owner, but also all the residents and even passers-by to form public taste in general.
Thus, both functional aspects and aesthetic influences of traditional elements in Azerbaijan architecture can not
be only assessed as a mere product of the engineer’s concept, but also as a piece of the arts. Hence, concepts and
traditions originally formed in Azerbaijan architecture came to be with the elements directly participating.
To recreate centuries’ long architectural legacy of Azerbaijan in modern architectural pieces and simultaneously
use it in accordance with today’s requirements, one would need to deeply know the traditional architectural elements.
Only then would it be possible to believe the success of a new architectural piece designed and constructed for its
long-lasting existence matching the aesthetic level of such national values as the Maiden’s Tower, Momine Khatun’s
Tomb, Shirvan Shahs’ Palace, Shaki Khans’ Palace, etc.
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PORTALLAR VƏ GİRİŞLƏR
Binaların əsas girişlərini fərqləndirmək və cəlbedici etmək üçün tətbiq olunan dekorativ və konstruktiv həcmli element.
Hələ qədim zamanlardan insanlar yaşadıqları evlərin girişlərini müxtəlif vasitələrlə bəzəyirdilər. Tikinti sənəti inkişaf
etdikcə girişlər də dəyişir, insanların zövqünə və sosial vəziyyətinə görə tərtib olunurdu. Təsadüfi deyildir ki, memarlıq
üslublarının özünəməxsus giriş həlləri formalaşmışdır. “Portal” termini kimi elmi ədəbiyyata daxil olmuş bu memarlıq
elementi, regional memarlıq üslublarında da müxtəlif dəyişikliklərə uğrayaraq, geniş yayılmışdır.
Azərbaycanın memarlıq təcrübəsində də, memar və xalq sənətkarlarımız binaların girişlərinə xüsusi önəm vermiş,
onları müxtəlif forma və elementlərlə zənginləşdirmişlər. Azərbaycan milli memarlığında rast gəlinən portal nümunələri,
adətən, binanın fasadından önə çıxaraq, daxilində giriş qapısı yerləşən həcm formasında həll olunurdu. Əksər hallarda
portalın daxili boşluğu tağbənd örtüklə tamamlanır və qapı divarı nisbətən dərinlikdə yerləşirdi. Giriş qapılarının boşluqları
da çox vaxt tağ formasında qurulurdu. Lakin, yuxarı hissəsi adi arxitrav şəklində həll edilmiş portallara da rast gəlmək olur.
Portalların daxili və xarici səthləri müxtəlif bəzək elementləri ilə bəzədilirdi. Bəzən sifarişçinin sosial vəziyyətinə,
binanın təyinatına uyğun olaraq, tağbənd örtüyün alt hissələrinin bəzədilməsində daha mürəkkəb bəzək elementlərindən
və ya stalaktitlərdən istifadə olunurdu.
Portalların ən gözəl nümunələrinə Bakının Şirvanşahlar sarayında, Şəki xanlarının sarayında, Ordubad, Quba, Gəncə
və s. şəhərlərin bir sıra qədim ev və dini tikililərində rast gəlmək olur.

PORTALS AND ENTRANCES
A portal is a decorative and constructive volume element to distinguish between main entrances of a building
and make them attractive.
It was ancient times that people had already been decorating entrances to their homes in different ways.
Entrances changed along with architecture developing to match people’s tastes and social positions. It is not occasional
that architecture formed professional entrance solutions. “Portal” entered professional vocabulary; this architectural
element became common though subject to modifications due to regional architectural and other specificities.
Azerbaijan architectural practices demonstrate highly appreciating entrances by architects and artists, who
decorated them with various shapes and elements. Portal specimens in traditional Azerbaijan architecture usually
displayed a convex volume solution with the door in the deep. In most cases, the internal hollow of the portal is
completed with an arch. Hollows of front doors were also arch-shaped in many cases. However, a usual architrave
solution is also found among portals.
The internal and external surfaces of portals were decorated with different elements. Sometimes, to match the
social status of a client and the purpose of a building, more complex decor elements or stalactites were used to
beautify the lower arch parts.
The most beautiful examples of portals can be found in Shirvan Shahs’ Palace (Baku), Shaki Khans’ Palace, and
other houses or shrines in Ordubad, Gubah, Ganjah and other Azerbaijan cities.
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Şirvanşahlar sarayı. Şirvanşahlar sarayı – Şirvanşahların (Şirvan hökmdarlarının) Azərbaycanın paytaxtı Bakı
şəhərində yerləşən keçmiş iqamətgahıdır. Saray kompleks şəklindədir, bura sarayın özündən başqa eyni zamanda
Divanxana həyəti, Şirvanşahların türbəsi, 1441-ci ildə tikilmiş minarəli saray məscidi, hamam və saray alimi Seyid
Yəhya Bakuvinin sərdabası daxildir. Saray kompleksi XII–XVI əsrlər arasında inşa edilmişdir. Bir fərziyyəyə görə,
sarayın tikintisi Şirvanşahlar dövləti paytaxtının Şamaxıdan Bakıya köçürülməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Buna
baxmayaraq, ansamblın əsas tikililəri müxtəlif vaxtlarda inşa olunub, lakin saray kompleksi bütöv bədii əsər təsiri
bağışlayır. Ansamblı tikənlər Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbinin uzun əsrlərdən bəri mövcud olan ənənələrinə
istinad etmişlər. Onlar aydın kubik və çoxüzlü memarlıq həcmləri yaradıb divarları çox zəngin naxışlarla bəzəmişlər
ki, bu da Şirvanşahlar sarayını tikənlərin daş inşaatını gözəl bacardıqlarını göstərir. Müxtəlif vaxtlarda inşa edilmiş
tikililər miqyasların, eyni zamanda əsas memarlıq formalarının – binaların kubvari həcmlərinin, günbəzlərin və
portalların ritm və ölçülərinin uyğunluğu cəhətdən bir-biri ilə əlaqədardır. 1964-cü ildə saray kompleksi muzeyqoruq elan olunmuş, dövlət mühafizəsində olan abidələr sırasına daxil edilmişdir. 2000-ci ildə bu nadir memarlıq
və mədəniyyət ansamblı şəhərin tarixi hissəsini əhatə edən qala divarları və Qız Qalası ilə birlikdə YUNESKO-nun
Dünya İrsi Siyahısına daxil edilmişdir.
Palace of Shirvan Shahs. The Palace of Shahs of Shirvan, a historical region in Azerbaijan, is located in the City of
Baku, the capital of Azerbaijan. It makes up an entire compound including, besides the very palace, a Divan-Khane
yard, the royal shrine, the palace mosque of 1441 with a minaret, a bath and a mausoleum of Seyid Yahya Bakuvi,
a court scholar. The compound was built from the 12th to the 16th century. According to one of the versions, the
palace was built because the Shahs were moving their capital from Shamakhi to Baku. Though the main facilities
were built at different times, the compound comes as an ensemble. The architects and engineers based their efforts
on centuries’ traditions of the Shirvan - Absheron architectural concept school. Having created clear cubic and
multifaceted architectural volumes, they decorated the walls with the richest carved patterns possible, which serves
a testimony they perfectly possessed the craft of stone laying. Premises of different epochs are interconnected
through the unity of scales and the rhythm and harmony of the main architectural shapes (cubic buildings, domes
and portals). In 1964, the unique architectural and cultural ensemble was given the status of a reserve and taken
under national protection. In 2000, together with the entire fort, containing Baku’s earliest downtown, and with the
Maiden’s Tower, it was included into UNESCO’s World Heritage List.
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Şirvanşahlar sarayında əsas binanın girişinin portalı.
İçərişəhər, Bakı şəhəri.
Portal of an entrance of the main building of the Shirvanshahs’ Palace,
“Icheri-Sheher” Old City, Baku.
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Şirvanşahlar sarayında Divanxana binası, əsas otağın mərkəzi girişi.
İçərişəhər, Bakı şəhəri.
Main entrance to the main hall of the building of “Divankhana” in the
Shirvanshahs’ Palace complex, “Icheri-Sheher” Old City, Baku.
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“Hindistandan gətirilmiş hədiyyələrin Xosrova təqdim edilməsi”. Əbülqasim Firdovsinin “Şahnamə” əsərinin əlyazmasından miniatür.
Rəssamı Mirzə Əli. Şah Təhmasibə məxsus “Şahnamə” nüsxəsi. Təbriz şəhəri, 1520-1530-cu illər. Metropoliten muzeyi, Amerika
Birləşmiş Ştatları, Nyu-York şəhəri.
Presenting to Khosrow Gifts Brought from India, a miniature by Mirza Ali from a manuscript of Ferdowsi’s Shahnameh,Tabriz,
1520-1530, Metropolitan Museum of Art.
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kompleksinin girişi. İçərişəhər, Asəf Zeynallı küçəsi 51, Bakı şəhəri.
alına əsasən, məscid hicri 780-ci ildə (miladi 1378-1379-cu illər) atəşpərəstlər
tikilmişdir. Məscidin divarına həkk olunmuş inşaat yazısında qeyd edilir
t) 709-cu ilin rəcəb ayında (1309-1310-cu illər) əmir Şərif əd-Din
əsasında yenilənmişdir”. XV əsrdə məscidin şimal hissəsində gözəl şəkildə
tikilmişdir. XIX–XX əsrlərin astanasında (1899-1901-ci illər) Bakı
Şıxəli Dadaşov, Allaha olan sevgisinin təcəssümü kimi, qədim abidənin
eni məscid binası tikməyə qərar vermişdir.

lex of a New Juma Mosque in Icheri Sheher, 51 Asaf Zeynalli St. (by historical
osque was built at the site of a fire-worship temple in 780 of Hijra (1378e of construction writings mounted in the wall says the structure was renovated
r Sharif-ud-Din-Mahmud in year 709, month rajab (1309-1310); in the 15th
tly developed minaret was built on the northern side of the mosque; on the eve
1899-1901), one of rich Baku men Haji Shihali Dadashev, pious-motivated,
mpletely new mosque in place of the ancient sight).
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yında Divanxana binasının
çərişəhər, Bakı şəhəri. Cizgi
Miralay tərəfindən hazırlanıb.

building of “Divankhana” of
hirvanshahs’ Palace, “IcheriBaku. The drawing is executed
khraddin Miralay.
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Binaya əsas girişin variantlarının
memarlıq cizgiləri.
Architectural drawings of options of the
main entrance to the building.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbi binasının girişi. İstiqlaliyyət küçəsi 26, Bakı şəhəri. Bina
1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904) tərəfindən tikilmişdir. Bu binada
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti yerləşmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir.
Entrance to a Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St., built in 1898-1901, designed by an architect and
civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904), Parliament of the Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920,
currently the Fuzuli Institute for Manuscripts of the National Academy of Sciences and Hussein Javid’s House Museum.
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Portallı giriş qapısının cizgisi.
The drawing of an entrance door with a portal.
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Portallı giriş qapısının cizgisi.
The drawing of an entrance door with a portal.
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Portallı giriş qapısının cizgisi.
The drawing of an entrance door with a portal.
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Təzəpir məscidi kompleksinin əsas girişi. Mirzə Fətəli Axundov küçəsi 7, Bakı şəhəri. Məscid Nabat xanım Xocabəy qızı Aşurbəyovanın (nikahda
Rzayeva) vəsaiti hesabına 1905-1914-cü illərdə Sankt-Peterburq Mülki Mühəndislər İnstitutunun məzunu olan mülki mühəndis Zivər bəy
Əhmədbəyovun layihəsi əsasında tikilmişdir. 1912-ci ildə Nabat xanımın vəfatından sonra məscidin tikintisi onun oğlu Hacı Abbasqulu Rzayev
tərəfindən davam etdirilmişdir. Hazırda Təzəpir məscidində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin baş ofisi yerləşir.
Main entrance to a complex of the mosque “Teze-Pir”, 7, Mirza Fatali Akhundov St., Baku. The mosque is constructed in 1905-1914 on means the Nabat
kxanim Khodjia Beck Ashurbekova’s (on Rzayeva’s husband) on the project of the graduate of the St. Petersburg institute of engineers of civil engineering
Zivar Beck Akhmedbekov. After death the Nabat khanim in 1912, construction was finished by her son Haji Abbas Gulu Rzayev. Both are buried at an
entrance to a mosque. Now in a mosque of “Taza-Pir” the Head Spiritual department of Muslims of Transcaucasia settles down.
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Bakı milyonçusu Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin yan girişi. Murtuza Muxtarov küçəsi
24, Bakı şəhəri. Bina 1899-cu ildə memar Yevgeniy Yakovleviç Skibinskinin (1858-1928) layihəsi
əsasında tikilmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı yerləşir.
Lateral entrance to the building of a Baku millionaire Aga-Bala Guliyev’s, 24 Murtuza Muhtarov St.,
Baku, built in 1899, designed by an architect Yevgeny Yakovlevich Skibinski (1858-1928), currently
Union of Architects of the Republic of Azerbaijan.
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Binanın giriş qapılarının müxtəlif cizgiləri.
Drawings of various options of an entrance to the building.
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Binanın giriş qapılarının müxtəlif cizgiləri.
Drawings of various options of an entrance to the building.
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Binanın giriş qapılarının müxtəlif cizgiləri.
Drawings of various options of an entrance to the building.
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STALAKTİTLƏR
Müsəlman memarlığında geniş yayılmış, həndəsi fiqurların, üst-üstə pilləlı şəkildə, tədricən önə çıxması ilə
yaranan, karniz, günbəz və tağaoxşar örtük konstruksiyalarının altında qurulan bəzək elementidir.
Stalaktit təbiətdə mağaraların tavanından sızan damcılardan əmələ gələn və çıxıntılar formasında tavandan
sallanan əhəngli ərp törəmələrdir. Memarlıqda isə prototip olaraq, stalaktitlər müxtəlif prizmatik fiqurların, üstüstə pilləli şəkildə, tədricən önə çıxmaq şərtilə qurulmasından yaradılırdı. Çıxıntılar iki, üç və çoxpilləli ola bilərdi.
İşlənmə funksiyasına görə konstruktiv və ya dekorativ olurdu.
Həmin ideyanın mağaradan memarlığa kim tərəfindən gətirilməsi, nə zaman tətbiq edilməsi məlum deyildir.
Lakin orta əsrlərdə müsəlman memarlığının yayıldığı ərazilərdə, müxtəlif binaların tərtibatında stalaktitlərdən
istifadə olunmuşdur.
Azərbaycan milli memarlığında da stalaktit elementinin gözəl nümunələri bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır.
Azərbaycan ərazisində rast gəlinən stalaktit elementlərindən tağların, günbəzlərin qurulmasında və bəzədilməsində,
tromplarda (kvadrat şəkilli plandan dairəvi formalı günbəzlərə keçid konstruksiyaları), minarələrin və karnizlərin
konstruksiyalarında, sütunların kapitellərində geniş istifadə olunmuşdur.
Yerli memar və inşaatçılar stalaktitlərin hazırlanmasında yonma daşdan, həndəsi formalı kərpiclərdən, gəcdən
istifadə etmişlər. Daşdan yonulan stalaktitlər daha çətin başa gəlirdi. Daş stalaktitlərin gözəl nümunələrinə İçərişəhərdəki
Şirvanşahlar sarayı kompleksində, Gülüstan (Cuqa) kəndindəki Gülüstan türbəsində və b. rast gəlinir. Kərpic stalaktitlər
isə xüsusi ölçüdə hazırlanmış kərpiclərdən qurularaq, daha çox konstruktiv funksiya daşıyırdı. Bu texnika ilə qurulmuş
stalaktitlərin təkrarsız nümunələri kimi Qarabağlar və Bərdə türbələrinin karnizlərini qeyd etmək olar.

STALACTITE
Stalactites are lime formations growing downward from cave ceilings as a result of mineral water precipitation.
In architecture, the word is applied to an element of a prismatic shape; convex gradually, in a vertical sequence of
steps; installed below cornices, domes and arched roofing structures; and largely spread in Muslim architecture. The
number of steps can be three or more. In functional terms, it can be constructive or decorative.
It is not known who was the pioneer applying the natural cave structure in architectural designs. Probably, it was not
even copied from real stalactites as there is another version comparing it to bee cells. However it may be, mugarnas (the
Arabic term for the element) are a staple in Muslim countries for buildings with the most different designs.
Azerbaijan is among countries with beautiful examples of stalactites found in classical buildings that have lasted
till present. Across the country, the element was largely applied under arches, as a decoration and constructive part
of domes, squinches (see the Glossary), minarets, cornices, ledges and column capitals.
Local architects and design engineers largely used cut stones and geometrically shaped bricks when constructing
stalactites. Stalactites from cut stones turned out the most difficult to manufacture. Multiple beautiful samples of
stone stalactites are found in Shirvan Shahs’ Palace (Baku), Gulustan Dome in Chuga Village etc. Brick stalactites
were prepared from special-size units and played rather a constructive role. Specimens of this kind are repeatedly
found in Karabakhlar and Barda Domes, namely in their cornice parts.
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Şirvanşahlar sa
stalaktitlə işlənmiş po
İçər

The photo of a fragme
stalactites from a facad
the Shirvanshahs’ Pala
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Eksteryerdə stalaktitlə işlənmiş tarixi
binanın portalının cizgisi.
The drawing of a portal of the historical
building with application of stalactites
in an exterior.
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İnteryerdə və eksteryerdə istifadə üçün stalaktitlə işlənmiş
naxışın cizgisi.
The drawing of an ornament with stalactites for application
in an interior and an exterior of the building.
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Bakı milyonçusu Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin fasadından fraqment. Murtuza Muxtarov küçəsi
24, Bakı şəhəri. Bina 1899-cu ildə memar Yevgeniy Yakovleviç Skibinskinin (1858-1928) layihəsi əsasında
tikilmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı yerləşir.
Fragment of a facade of a house of Baku millionaire Aga-Bala Guliyev’s, 24 Murtuza Muhtarov St., built in
1899, designed by an architect Yevgeny Yakovlevich Skibinski (1858-1928), currently Union of Architects of the
Republic of Azerbaijan.

Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin fasadından fraqment.
ov küçəsi 24, Bakı şəhəri. Bina 1899-cu ildə memar Yevgeniy
kinin (1858-1928) layihəsi əsasında tikilmişdir. Hazırda burada
ublikasının Memarlar İttifaqı yerləşir.
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İnteryerdə və eksteryerdə istifadə üçün stalaktitlə işlənmiş
naxışın cizgisi.
The drawing of an ornament with stalactites for application
in an interior and an exterior of the building.
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TİMPANLAR VƏ TAC BƏZƏKLƏRİ
Binaların portal və fronton, qapı və pəncərə üstündə qurulmuş üçbucaqlı, tağaoxşar, yarımdairəvi və s. formalı
müstəvi səthi timpan adlanır.
Tac elementləri – fasadların parapet və ya karnizlərinin bəzi yerlərini fərqləndirmək uçun yüksəldilmiş və xüsusi
olaraq bəzədilmiş hissələrə deyilir.
Klassik üslubda tikilən binalarda fasadın müəyyən sahələrini fərqləndirmək üçün parapet divarı həmin yerlərdə
nisbətən yüksəldilir və müxtəlif formalarla tamamlanırdı. Həmin hissələr tutduğu dominant mövqeyə və formalarına
görə taca bənzədiyindən memarlığa tac elementi kimi daxil olmuşdur. Bunların da daxili müstəvisi naxış elementləri
və ya kartuşla, gerblə bəzədilirdi. Azərbaycan memarlıq elementləri sırasında, milli forma və bəzəklərlə tərtib
olunmuş müxtəlif tac elementləri mövcuddur.
Qədim yunan memarlığında binaların frontonlarının daxili səthi timpan adlanırdı və binanın təyinatından asılı
olaraq bəzədilirdi. Fronton timpanlarının bəzəklərini çox vaxt heykəl kompozisiyaları təşkil edirdi.
Sonralar bu terminin işlənmə coğrafiyası daha da genişlənmişdir.
Azərbaycan memarlığında əsasən tağbənd portallar, eyvan, pəncərə, qapı elementlərinin tağaoxşar həll olunmuş
üst hissələrindəki müstəvi boşluqları, yəni timpanlar binaların təyinatına görə adətən, naxışlarla bəzədilirdi və bir
sıra abidələrdə müxtəlif nümunələr bu gün də qalmaqdadır.

TYMPANUM AND CROWN DECOR
A triangular, arched, semicircular etc. flat surface on portals, pediments, doors and windows is called a tympanum.
Crown elements are top parts of facade parapets or ledges to distinguish and particularly to decorate those.
To get some parts of facades distinguished in classically constructed buildings, their parapets were relatively
heightened and completed in different shapes. Due to their shape resemblance and dominating position, those
architectural elements have been called crowns.
The internal surface of the same elements was decorated with some patterns, a cartouche or coat-of-arms. There
are miscellaneous crown elements in Azerbaijan architecture, decorated with traditional local shapes and ornaments.
In Ancient Greek architecture, the internal surface of a pediment was called a tympanum and decorated with reference
to the building purpose. It was sculptured compositions that often made up the decoration of pediment tympani.
The geography of the term became even larger afterwards.
In Azerbaijan architecture, flat hollows (i.e. tympani) in the arched top parts of portals, verandahs, windows and
doors were decorated with patters in accordance with the building purpose; certain specimens of this kind can be
still found in a number of sites that have lasted till today.
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kompleksinin girişindən fraqment. İçərişəhər, Asəf Zeynallı küçəsi 51, Bakı şəhəri. Tarixçilərin
məscid hicri 780-ci ildə (miladi 1378-1379-cu illər) atəşpərəstlər məbədinin yerində tikilmişdir. Məscidin
muş inşaat yazısında qeyd edilir ki, “bu tikili (imarət) 709-cu ilin rəcəb ayında (1309-1310-cu illər)
Mahmudun əmri əsasında yenilənmişdir”. XV əsrdə məscidin şimal hissəsində gözəl işlənmiş bir minarə
in sonu və XX əsrin əvvəllərində (1899-1901-ci illər) Bakı varlılarından Hacı Şıxəli Dadaşov, Allaha
ssümü kimi, qədim abidənin yerində tamamilə yeni məscid binası tikməyə qərar vermişdir.

trance to a complex of the building of a New Juma Mosque in “Icheri-Sheher” Old City, 51 Asaf
(by historical assumptions, the mosque was built at the site of a fire-worship temple in 780 of Hijra
wever, one of construction writings mounted in the wall says the structure was renovated by the order
Din-Mahmud in year 709, month rajab (1309-1310); in the 15th century, an excellently developed
on the northern side of the mosque; on the eve of the 20th century (1899-1901), one of rich Baku men
ashev, pious-motivated, decided to built a completely new mosque in place of the ancient sight).
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Binanın əsas girişində dekorativ naxış
elementlərinin cizgisi.
The drawing of a decorative ornament on a main
entrance of the building.
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Memarlıq abidəsinin əsas girişində dekorativ naxış
elementlərinin cizgisi.
The drawing of a decorative ornament on a main
entrance of a monument of architecture.

VƏ TAC B ƏZƏ K LƏ R İ / T Y M PA N U M A N D CRO W N D ECO R

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Memarlıq abidəsinin əsas girişində dekorativ naxış
elementlərinin cizgisi.
The drawing of a decorative ornament on a main entrance of
a monument of architecture.
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Şirvanşahlar sarayında Divanxana binasının əsas girişi.
İçərişəhər, Bakı şəhəri.
Main entrance to Divankhana’s building in the Palace of
Shirvanshakhs, “Iceri-Sheher” Old City, Baku.
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Memarlıq abidəsinin əsas girişində dekorativ
naxış elementlərinin cizgisi.
The drawing of a decorative ornament on a
main entrance of a monument of architecture.
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Memarlıq abidəsinin əsas girişində dekorativ
naxış elementlərinin cizgisi.
The drawing of a decorative ornament on a
main entrance of a monument of architecture.
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Memarlıq abidəsinin əsas girişində dekorativ
naxış elementlərinin cizgisi.
The drawing of a decorative ornament on a
main entrance of a monument of architecture.
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Memarlıq abidəsinin əsas girişində dekorativ naxış
elementlərinin cizgisi.
The drawing of a decorative ornament on a main
entrance of a monument of architecture.
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dına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
nt. İstiqlaliyyət küçəsi 53, Bakı şəhəri. Muzeyin
ə birmərtəbəli karvansara kimi tikilmiş, Bakı
ş memarı Qasım bəy Hacıbababəyovun
nci mərtəbə artırılaraq 1915-ci ildə “Metropol”
çevrilmişdir. 1918-1920-ci illərdə bura
okratik Respublikası Nazirlər Kabinetinin
ayış yeri olmuşdur. Memarlar Sadıq
aşov (1905-1946) və Mikayıl Ələsgər oğlu
-1992) layihəsi əsasında yenidənqurma işləri
a 1939-cu ildən burada Nizami Gəncəvi
aycan Ədəbiyyatı Muzeyi yerləşir.

n entrance of Nizami Ganjavi Museum of
ture, 53 Istiglaliyyat St., Baku, built in 1940,
ects Sadikh Alasgar Dadashev
46) and Mikayel Alasgar Useynov
10.1992).

Binaların və memarlıq abidələ
işlənilən ddekorativ naxış elemen

Drawings of the decorative orn
facades of buildings and histor
architecture.
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QAPILAR VƏ PƏNCƏRƏLƏR
Qapılar və pəncərələr binaların mühüm konstruktiv, funksional elementi, eyni zamanda eksteryer və interyer
tərtibatının əhəmiyyətli tərkib hissələridir.
Bunların binada funksional təyinatı nə qədər mühümdürsə, estetik-psixoloji baxımdan göstərdikləri təsir də eyni
dərəcədə yüksəkdir. Bu baxımdan, tikililərin memarlıq əsəri kimi formalaşmasında qapı və pəncərələr müstəsna rol
oynayır. Həmin elementlər fasadda binanın təyinatına uyğun obrazının yaradılması üçün işıq-kölgə, dərinlik, ritm
yaradan vasitələr kimi istifadə olunur.
Azərbaycan memar və sənətkarları memarlıq təcrübəsində qapı və pəncərələrin texniki və bədii həllinə xüsusi
önəm vermiş, hər dövrə və üsluba uyğun nümunələr yaratmışlar.
Fasadda qapı və pəncərə boşluqlarının (açırımların) ölçülərinin müəyyənləşdirilməsində təbii iqlim şəraiti və
mühafizə tələbləri böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Belə ki, isti və ya soyuq hava şəraitində binanın daxilində normal
temperatur yaratmaq üçün, eyni zamanda hərbi münaqişələrin tez-tez baş verdiyi dövrlərdə müdafiə məqsədi ilə
pəncərə və qapının ölçüləri nisbətən kiçik götürülür və ya küçə fasadlarına pəncərə qoyulmurdu. Müasir dövrdə bu
amillər demək olar ki, əhəmiyyətini itirmişdir.
Qapı və pəncərə boşluqları düzbucaqlı, tağaoxşar, çatmatağ, yarımdairə və s. formalarda həll olunurdu. Boşluqların
ətrafı sütun, pilyastr, haşiyə, timpan və s. elementlərlə bəzədilirdi. Pəncərə boşluqlarında bəzən ağac və ya daş şəbəkədən
istifadə olunurdu. Qapılar da əsasən ağacdan hazırlanır və üzərində metaldan müxtəlif cəftə, taqqılbab, həncamə (rəzə) və s.
elementlər işlənirdi. Qapıların tərtibatında müxtəlif xonça, haşiyə, şəbəkə və relyef naxışlarına rast gəlmək olur.

DOORS AND WINDOWS
Those are important constructive, functional and decorative components of a building both in terms of exterior
and interior.
However important the functional purpose of windows and doors is, their aesthetic and psychological
influence is equally high. After all, windows and doors play an exceptional role for a building to come as a single
piece of architecture. These elements are used to create the facade look of a building according to its purpose, with
architectural “chiaroscuro”, depth and rhythm generated and maintained.
Azerbaijan architects and artists particularly appreciated the technical and creative solutions for windows and
doors in their practices and developed proper variants to match their epochs and methods applied.
Natural/climatic conditions and security requirements were very important to determine facade frames for
doors and windows. As a matter of fact, the latter ones were designed relatively small, and facades were never given
a window, both to keep a comfortable temperature either in winter or in summer and avoid adverse entry during
wartimes. Nowadays, these factors have virtually lost their significance.
Openings for windows and doors could have rectangular, arched, Ogee, semicircular etc. solutions, and were surrounded
with columns, pilasters, hashiyes, timpani and other decor elements. Wooden or stone shebeke was sometimes used for
window openings. Doors were mostly made from wood, too, and covered with different metal decorations, serving as bolts
(jefte, reze etc.). Various khoncha, hashiyes, shebeke and relief patterns can be found as door decoration.
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“Qeysəriyyə” binasının əsas girişi.
Naxçıvan MR, Ordubad şəhəri.
Entrance to the building “Geysariyya”,
Ordubad City, Nakhchivan, Azerbaijan.
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Binanın əsas girişinin və xarici qapısının cizgiləri.
Drawings of the main entrance and external door of the building.
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Memarlıq abidəsinin əsas giriş qapısı.
Entrance door of an architectural monument.
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Tarixi binalarda əsas giriş qapısının müxtəlif
variantlarının cizgiləri.
Drawings of various options of an entrance door to
the historical building.
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Tarixi binalarda əsas giriş qapısının müxtəlif
variantlarının cizgiləri.
Drawings of various options of an entrance door to
the historical building.
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Tarixi binalarda əsas giriş qapısının müxtəlif
variantlarının cizgiləri.
Drawings of various options of an entrance door to
the historical building.
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Tarixi binanın əsas giriş qapısı.
The photo of an entrance door to the historical building.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Tarixi binaların xarici qapılarında istifadə edilən
qapı tutacaqlarının cizgiləri.
Drawings of the door handles used on doors of
historical buildings.
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Tarixi binaların xarici qapılarında istifadə edilən
qapı tutacaqlarının cizgiləri.
Drawings of the door handles used on doors of
historical buildings.
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Cümə məscidinin əsas giriş hissəsi.
Naxçıvan MR, Ordubad şəhəri.
Entrance part of the mosque “Juma”,
Ordubad City, Nakhchivan, Azerbaijan.
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Tarixi binalarda əsas giriş qapısının və
pəncərə variantlarının cizgiləri.
Drawings of various options of an entrance doors
and of the windows to the historical building.
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Təzəpir məscidi kompleksinin fasadından fraqment. Mirzə Fətəli Axundov küçəsi 7, Bakı şəhəri. Məscid Nabat xanım Xocabəy
qızı Aşurbəyovanın (nikahda Rzayeva) vəsaiti hesabına 1905-1914-cü illərdə Sankt-Peterburq Mülki Mühəndislər İnstitutunun
məzunu olan mülki mühəndis Zivər bəy Əhmədbəyovun layihəsi əsasında tikilmişdir. 1912-ci ildə Nabat xanımın vəfatından
sonra məscidin tikintisi onun oğlu Hacı Abbasqulu Rzayev tərəfindən davam etdirilmişdir. Hazırda Təzəpir məscidində Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsinin baş ofisi yerləşir..
Fragment of a facade of the main building of a mosque of “Taza-Pir”, 7, Mirza Fatali Akhundov St., Baku. The mosque is
constructed in 1905-1914 on means the Nabat kxanim Khodjia Beck Ashurbekova’s (on Rzayeva’s husband) on the project of the
graduate of the St. Petersburg institute of engineers of civil engineering Zivar Beck Akhmedbekov. After death the Nabat khanim in
1912, construction was finished by her son Haji Abbas Gulu Rzayev. Both are buried at an entrance to a mosque. Now in a mosque
of “Taza-Pir” the Head Spiritual department of Muslims of Transcaucasia settles down.
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Fragment of a facade of the main building of a mosque of “TazaPir”, 7, Mirza Fatali Akhundov St., Baku. The mosque is constructed
in 1905-1914 on means the Nabat kxanim Khodjia Beck Ashurbekova’s (on Rzayeva’s husband) on the project of the graduate of the
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“Xosrov Şirinin qəsri önündə”. Nizami Gəncəv
“Xəmsə”sinin əlyazmasından miniatür. Türkmə
Təbriz şəhəri, 1480-ci illər. Keyr kolleksiyası, B
Britaniya, London şəhəri.

Khosrow in front of Shirin’s Castle, a miniature
manuscript of Nizami Ganjavi’s Khamseh, Ta
Keir Collection, London.
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Tarixi binanın fasadında daşla işlənmiş
həndəsi naxışlı pəncərə.
The photo of a fragment of a facade of the historical building with the
window made of a natural stone with a geometrical ornament.
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Şəki xanlarının sarayı. “Şəki xan sarayı” adı ilə tanınan bina - “Məhəmmədhəsən xan divanxanası” Məhəmmədhəsən
xan tərəfindən tikdirilmişdir. Binanın tikintisinə 1789-1790-cı illərdə başlanılmışdır. Memarı şirazlı Zeynalabdindir. Qala
isə biyar yolu ilə tikilmişdir. Qaladakı indiki kilsə 1828-ci ilə qədər xanın ev məscidi idi və göstərilən ildə ruslar tərəfindən
indiki formaya, yəni xaç formasına salınmış və kilsəyə çevrilmişdir. Xanın hərəmxanasının yerində isə ruslar həbsxana
binası tikmişlər. Qalanın dörd küncündəki 4 böyük bürc də ruslar tərəfindən toplardan atəş açmaq üçün inşa edilmişdir.
Sarayın hər iki mərtəbəsi eyni quruluşdadır. Mərkəzdə böyük salon, salonun hər iki tərəfində dəhlizlər və
bunlara bitişən yan otaqlar vardır. Binanın mütənasib planı, yəni hər mərtəbədə 3 otağın olması cənub hissədə aydın
görünür. Mərtəbələr daxildən pilləkənlərlə əlaqələndirilib. Salonların şimal hissəsindəki iki kiçik otaq arasında
xanişin adlanan yerləşgələr var. Tavanı güzgülənmiş alt xanişində fəvvarəli mərmər hovuz tikilmişdir. Binanın baş
fasadı dünyada oxşarı olmayan ən xırda, həndəsi fiqurlara bölünmüş, aralarına müxtəlif rəngli şüşələr geydirilmiş
ağac parçalarından formalaşan şəbəkə pəncərə və qapılardan ibarətdir. Şəbəkələrin hər bir kvadrat metri orta hesabla
5000, mürəkkəb yerləri isə 14000 ağac və şüşə şəbəkədən ərsəyə gəlmişdir. Binada mismar və yapışqandan istifadə
edilməmiş, ağac və şüşə parçaları bir-birinə geydirilməklə birləşdirilmişdir. Sarayda divar naxışları, geniş piştağlar,
naxışlı şəbəkələr, müxtəlif ornamentlər, gəc üzərində oymalar məharətlə işlənmişdir. Binanın daxilində həndəsi
naxışlara, nəbatat rəsmlərinə, süjetli və quş rəsmlərinə, döyüş və ov səhnələrinə daha geniş yer verilmişdir. Zövqlə
işlənmiş tağçalar, güzgülü buxarılar əsl sənət nümunəsidir. Saraydakı naxışların zənginliyi, rəng çalarları, stalaktit
oymalar olduqca gözəldir. Otaqların divarları ilə yanaşı tavanı da yaraşıqlı naxışlarla bəzədilmişdir. Şəki xan sarayının
çox böyük şöhrət qazanmış divar rəsmləri XVIII əsrdə yaransa da, sonralar dəfələrlə təmir edilmişdir.
Palace of Shaki Khans. The palace is a former residence of Shaki Khans in the eponymous city in Azerbaijan,
now a museum. It is a historical and cultural site of global significance entering Yukhari Bash, a national historical
and architectural reserve. Built in the 17th century in a Persian style, within fort walls, the palace is located in the
city’s elevated North-Eastern part. Around thirty meters long, the palace consists of two floors with a common area
as large as 300 square meters including six rooms, four corridors and two mirror balconies. The facade is drawn on
with genre scenes depicting hunt or war and with geometric or vegetative patterns. A huge stained window is in
the centre. Actually, all the windows are composed from differently coloured glass pieces behind open-work stone
grids. Possessing features attributable to folk residential designs, the building is considered one of the best in the 18th
century’s Caucasian palace architecture and a pearl of the Muslim East.
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Həndəsi naxışlı şəbəkə pəncərə.
The photo of a window with stained-glass windows
from a geometrical ornament.
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Həndəsi naxışlı şəbəkə pəncərə.
The photo of a window with stained-glass windows
from a geometrical ornament.
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Tarixi binalarda istifadə edilən müxtəlif pəncərə
variantlarının cizgiləri.
Drawings of various options of the windows
applied in historical buildings.
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Tarixi binalarda istifadə edilən müxtəlif pəncərə
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EYVANLAR (BALKONLAR, LOCİYALAR, ERKERLƏR)
Eyvan – binaların xaricində, lakin onlara bitişik, üstübağlı, yan tərəfləri açıq tikilidir.
Azərbaycan milli memarlığında, ənənəvi məkan elementlərindən sayılan eyvan tikililəri, hələ qədim dövrlərdən
insanların yaşayışında geniş təşəkkül tapmışdır. Azərbaycan ərazisinin mülayim iqlim şəraiti, evlərin ətrafında yay
yerləşgələrinin tikilməsini zəruri etmişdir. Binanın daxili məkanı ilə ətraf mühitin, təbiətin əlaqəsi məhz eyvanlar
vasitəsilə baş verir. İsti hava şəraitində, yağmurlu günlərdə insanların istirahət və məşğuliyyət yeri eyvanlar olur.
Tarixi baxımdan eyvanlar erkən tikililərdən sayılır və birmərtəbəli evlərin ətrafında, onlara bitişik, sütunlar və
örtükdən ibarət olmaqla inşa edilirdi. Sonrakı dövrlərdə, eyvanlar səkili və çoxmərtəbəli evlərdə də tətbiq olunaraq,
müxtəlif forma və adlarla, memarlıq və tikinti sənəti təcrübəsində mühüm bir elementə çevrilmişdir.
Balkon termini ilə müasir memarlıqda işlənən və əslində eyvanın bir növü olan yerləşgələr, çoxmərtəbəli binaların fasadından çıxıntı şəklində irəli çıxır və adətən açıq məkanlı olur. Balkonlar, Azərbaycanın tikinti təcrübəsində
son yüzilliklərdə tətbiq olunan elementdir.
Eyvanların başqa bir növü lociyalardır ki, onlar iki və daha çox mərtəbəli binaların fasadından kənara çıxmayan,
yan tərəfləri qapalı və ön tərəfi açıq, məhəccərlə hüdudlanan məkanlardır.
Erkerlər isə binanın daxili hissəsi olaraq, əsasən ikinci mərtəbədən başlayaraq, fasaddan qabarıq şəkildə çıxmış,
iri pəncərələrlə qapanmış məkandır.
Azərbaycan milli memarlıq nümunələrində eyvanların, balkonların həlli, istifadə olunan materiallara görə
müxtəlifdir. Tərtibat baxımından, sütunlararası üst məsafələrdə müxtəlif formalı tağlara rast gəlmək olur. Eyvan və
balkonların tərtibatında müxtəlf tipli sütun və pilyastrlardan, kapitellərdən, daş və ağac sürahilərdən, şəbəkələrdən,
metal məhəccərlərdən, bəzək kimi isə müxtəlif naxışlardan, haşiyə və xonçalardan istifadə olunur.

VERANDAH (BALCONY, LOGGIA, BAY WINDOW)
This kind of structures, roofed, exterior, adjacent and open-side one, is called eyvan in traditional Azerbaijan
architecture.
Considered among traditional spatial elements in indigenous Azerbaijan architecture, eyvans had mostly formed
before the nation’s early times were over. Local climatic conditions, notable for long warm seasons, necessitated
relevant living spaces. It was eyvans house interiors were connected to social and natural environment through, and
people had a place both for rest and work in, either on a warm day or on a rainy one.
Eyvans are counted among the earliest structures in traditional Azerbaijan architecture and were built around
single-floor houses with joints thereto, columns and roofing.
During the later periods, eyvans would also be applied to multi-floor houses with pavement to gain different
shapes and names as an important element of architectural and construction practices. In modern architecture, the
“balcony” term means a kind of eyvans, or usually open spaces coming out of facades in high-rises. Balconies are
relatively recent in Azerbaijan construction practices, having been applied for the last one hundred years.
Another kind of eyvans is represented by loggias, which are spaces within the facades of buildings of two or more
floors, their sides closed and front open with railing.
An internal part of a building, a bay-window usually starts on the first floor as a convex closed space with large windows.
Among samples of traditional Azerbaijan architecture, solutions for eyvans, balconies etc. can be distinguished
in terms of materials used. Serving as decoration, arches of different shapes ca be found between columns. Various
kinds of columns, pilasters, capitals, wooden or stone railing, shebeke, metal handrails, patterns, hashiye, and
khonchas are applied as parts of the design.
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Böyük Karvansaranın içəri həyətdən görünüşü.
Şəki şəhəri.
View from the party of a courtyard Big
Karvansara, Sheki City.
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ı tərəfindən tikilmiş binanın eyvanından Müslüm
a Dövlət Filarmoniyasına görünüş. İstiqlaliyyət küçəsi
a 1910-1912-ci illərdə memar Qavriil Mixayloviç
874-1949) layihəsi əsasında tikilmişdir.

hilharmonic hall of Muslim Magomayev from a
ntial building of the House Sadikhov Brothers’, Baku,
. The building is built in 1910-1912 on the project of
il Mikhaylovich Ter-Mikelov (1874-1949).
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Binada eyvanın və onun dekorativ həllinin cizgisi.
The drawing of an example of the device of a
balcony and its decorative decision in the building.
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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi binasının fasadından fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 53,
Bakı şəhəri. Muzeyin binası 1850-ci ildə birmərtəbəli karvansara kimi tikilmiş, Bakı quberniyasının baş memarı
Qasım bəy Hacıbababəyovun layihəsi ilə ona ikinci mərtəbə artırılaraq 1915-ci ildə “Metropol” mehmanxanasına
çevrilmişdir. 1918-1920-ci illərdə bura Azərbaycan Demokratik Respublikası Nazirlər Kabinetinin həm iş, həm də
yaşayış yeri olmuşdur. Memarlar Sadıq Ələkbər oğlu Dadaşov (1905-1946) və Mikayıl Ələsgər oğlu Useynovun
(1905-1992) layihəsi əsasında yenidənqurma işləri aparıldıqdan sonra 1939-cu ildən burada
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi yerləşir.
Fragments of facade of Nizami Ganjavi Museum of Azerbaijan Literature, 53 Istiglaliyyat St., Baku, built in 1940, designed
by architects Sadikh Alasgar Dadashev (15.04.1905-1946) and Mikayel Alasgar Useynov (19.04.1905-07.10.1992).
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Binada eyvanın və onun dekorativ həllinin cizgisi.
The drawing of an example of the device of a
balcony and its decorative decision in the building.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbinin binasında baş zalın interyeri. İstiqlaliyyət küçəsi 26, Bakı şəhəri. Bina
1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904) tərəfindən tikilmişdir. Bu binada 1918-1920-ci
illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti yerləşmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir..
Interior of the main hall, Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St., built in 1898-1901, designed by an architect
and civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904), Parliament of the Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920,
currently the Fuzuli Institute for Manuscripts of the National Academy of Sciences and Hussein Javid’s House Museum.
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Binalarda erkerlərin yerləşdirilməsinin və onların
bədii tərtibatının müxtəlif variantları.
Examples of the device of various options of bay
windows and their decorating on the building.
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House for workers of science, 67 Neftch
in the 1950th years, designed by archite
Dadashev (15.04.1905-1946) an
Useynov (19.04.19
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Xalq arasında “Sabunçu vağzalı” adlanan binanın fasadından fraqment. Azadlıq prospekti 22, Bakı şəhəri.
Bina 1926-cı ildə memar Nikolay Qriqoryeviç Bayevin (1878-1949) layihəsi əsasında tikilmişdir.
Fragment of a facade of an office building of Management of the railroad, Baku, Azadlyg St., 22. The building is
built in 1926 on the project of the architect Nikolay Grigoryevich Bayev (1878-1949).
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bədii tərtibatının müxtəlif variantları.
Examples of the device of various options of
balconies and their decorating on the building.
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Sadıqov qardaşlarının gəlir məqsədli yaşayış evinin fasadından fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 21, Bakı şəhəri.
Bina 1910-1912-ci illərdə mülki mühəndis Qavriil Mixayloviç Ter-Mikelovun (1874-1949) layihəsi əsasında
tikilmişdir. 1909-cu ildə çar Rusiyasında bu layihənin hazırlanmasına ümumrusiya müsabiqəsi elan edilmişdi
və binanın müəllifi birinci dərəcəli mükafata layiq görülmüşdü.
Fragments of facade of Sadikhov Brothers’ building, 21 Istiglaliyyat St., built in 1910-1912, designed by a civil
engineer Gavriil Mikhaylovich Ter-Mikelov (1874-1949) (the design was 1909’s All-Russian contest winner).
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“Xosrov Barbüdün musiqisini dinlərkən”. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin əlyazmasından miniatür. Rəssamı
Mir Seyid Əli. Təbriz şəhəri, 1539-1543-cü illər. Britaniya muzeyi, Böyük Britaniya, London şəhəri.
Khosrov Listening to Barbud’ Music, a miniature by Mir Sayyid Ali from a manuscript of Nizami Ganjavi’s
Khamseh, Tabriz, 1539-1543, British Museum.
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Binalarda eyvan barmaqlıqlarının yerləşdirilməsinin
nümunələri və onların bədii tərtibatının müxtəlif variantları.
Examples of the device of various options of a decorative
protection of balconies and their art decision.
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“Şah Palas” mehmanxanasının daxili həyətinin görünüşü.
Bina memar Rasim Babakişiyevin layihəsi üzrə yenidən qurulub.
View of a courtyard of Shah Palas hotel, “Icheri Sheher” Old City, Baku.
The building is reconstructed on the project of the architect Rasim Babakishiyev.
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Yaşayış binasının fasadından fraqment. İçərişəhər, Asəf
Zeynallı küçəsi 41. Bina 1900-cü illərdə tikilib.
Fragments of a facade of a house in “Icheri Sheher” Old City,
41 Asaf Zeynalli St., built in 1900s.
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KRONŞTEYNLƏR (DİRSƏKLƏR)
Kronşteyn – divarın səthindən önə çıxmış, binanın üst konstruktiv və dekorativ hissələrinin altında qurularaq,
həmin hissələrin yükünü divara ötürən elementdir. Azərbaycan memarlığında kronşteynlər və konsollar geniş yayılmış elementlərdir. Kronşteyn Avropa (alman) mənşəli termin kimi memarlıq və tikinti sahəsində işlənsə də, Azərbaycan xalq memarlığında tarixən, “dirsək” sözündən istifadə edilmişdir.
Kronşteyn (dirsək) elementi funksional baxımdan binanın divar səthindən önə çıxmış üst hissələrinin, balkonların, karnizlərin və s. altında qurulur, onların yükünü qəbul edərək, divara və ya sütuna ötürür.
Azərbaycan milli memarlığında istifadə olunmuş kronşteynlərin (dirsəklərin) daş, ağac və metal nümunələrinə
rast gəlmək olur. Ağac kronşteynlər meşə materiallarının bol olduğu rayonlarda və nisbətən yüngül konstruksiyalı
elementlərin altında istifadə olunmuşdur. Ağac kronşteynlər çox vaxt ayrı-ayrı hissələrdən ibarət olmaqla, yükü qəbul etməyə dayanıqlığı saxlamaq şərtilə, həndəsi ornamental formalarda hazırlanırdı.
Daş kronşteynlər isə binanın daha ağır hissələrinin altında istifadə olunurdu. Balkonların, karnizlərin, giriş örtüklərinin və s. elementlərin altında qurulmuş müxtəlif tərtibatlı kronşteyn nümunələri konstruktiv təyinatı ilə yanaşı, həm də estetik görünüşü ilə binalara yaraşıq verir.

BRACKET
It is an element beyond a wall installed under constructive and decorative parts of the building such as balconies,
ledges, etc., whose functional purpose is to pass their load to the wall.
Brackets and corbels are ubiquitous for classical buildings in Azerbaijan. There were actually two terms used,
relatively recent Russian “кронштейн” (from German “Kragstein”) and historical Azeri “dirsek”, respectively for
European designs and traditional ones.
Corbels from stone, wood or metal can be found in buildings by Azerbaijan architects. Wooden corbels were
applied to support relatively light parts in the forested regions. Often consisting of separate parts, wooden corbels
were to adopt the load for its reliable support and were shaped as geometric patterns.
Stone corbels were applied under heavier parts of a building. Along with their functional purpose, stone corbels
under balconies, ledges, entrance shelters etc. provided for an aesthetic look of the building due to their different decor.

KRONŞTEYNLƏR (DİRSƏKLƏR)

Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin
ent: erkerin daş kronşteyni. Murtuza Muxtarov
həri. Bina 1899-cu ildə memar Yevgeniy Yakovleviç
8-1928) layihəsi əsasında tikilmişdir. Hazırda
an Respublikasının Memarlar İttifaqı yerləşir.

de of a house of Baku millionaire Aga-Bala Guliyev’s:
window, 24 Murtuza Muhtarov St., built in 1899,
hitect Yevgeny Yakovlevich Skibinski (1858-1928),
Architects of the Republic of Azerbaijan.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbi binasının fasadından fraqment: eyvanın daş
kronşteyni. İstiqlaliyyət küçəsi 26, Bakı şəhəri. Bina 1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç
Qoslavski (1865-1904) tərəfindən tikilmişdir. Bu binada 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik
Respublikasının parlamenti yerləşmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir.
Stone arm of a balcony to a Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St.,
built in 1898-1901, designed by an architect and civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904),
Parliament of the Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920, currently the Fuzuli Institute for
Manuscripts of the National Academy of Sciences and Hussein Javid’s House Museum.

KRONŞTEYNLƏR (DİRSƏKLƏR)

NLƏR (DİRSƏKLƏR) / BRACKET

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Azərbaycan şəhərlərinin memarlığında istifadə edilən daş
dayaqların müxtəlif növlərinin cizgiləri.
Drawings of different types of the stone arms applied in
architecture of buildings of the cities of Azerbaijan.
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SÜTUNLAR
Sütun – tikililərin mühüm konstruktiv elementlərindən biridir. Tikililərin mühüm yükdaşıyan konstruktiv elementi olan sütun, binanın örtüyünün və ya üst mərtəbələrin yükünü qəbul edib, bünövrəyə ötürən hissədir. Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış qədim insanlar “qaradam” adlanan və ilk yaşayış evi tiplərindən sayılan tikililərdə
sütundan istifadə etmişlər.
Azərbaycan ərazisinin iqlim şəraitinə uyğun olaraq açıq yerləşgələrin ənənəvi tikintisi, sütunların geniş tətbiqinə
təsir göstərmişdir. Bu mənada eyvanlarda, balkonlarda, ayrıca tikilən yay köşklərində əsas yükdaşıyıcı element kimi
sütunlardan istifadə edilirdi. Eyni zamanda yaşayış binalarının, bir sıra ictimai binaların – məscid, bazar, karvansara
və hamamların geniş aşırımlı örtük konstruksiyalarını saxlamaq üçün sütun elementi geniş tətbiq olunurdu.
Sütun üç hissədən ibarətdir: kapitel, gövdə və baza. Sütun elementinin bir hissəsi olan kapitel onu üst tərəfdən
tamamlayır və damın yükünü qəbul edərək, gövdəyə ötürür. Azərbaycan milli memarlığında forma quruluşuna və
tərtibatına görə kapitellərin zəngin nümunələri mövcuddur.
Sütunlarda mühüm daşıyıcı hissə olan gövdə, en kəsimlərinə görə kvadrat, düzbucaqlı, altıbucaqlı, səkkizbucaqlı, dairəvi və s. ola bilərdi. Azərbaycanın tikinti təcrübəsində konstruktiv quruluşuna əsasən bütöv və ya yığma
(ayrı-ayrı hissələrdən yığılmış) gövdəli sütunlara rast gəlmək olur. Bütöv gövdəli sütunlar əsasən ağac materialından,
yığma sütunlar isə daş, kərpic və s.-dən hazırlanırdı.
Sütunun alt konstruktiv hissəsi isə baza adlanır. Bazalar da profil və ölçülərinə görə müxtəlif olur.
Azərbaycan milli memarlığında həm daş, həm də ağac sütunlardan istifadə edilmişdir.
Daş sütunların ən gözəl nümunələrinə Bakı-Abşeron memarlığında, Gəncə və Naxçıvan abidələrində, xüsusilə
də qədim alban məbədlərində rast gəlmək mümkündür.
Ağac sütunlardan isə əsasən, Azərbaycanın meşə materialları ilə zəngin olan ərazilərindəki tikililərdə daha geniş
istifadə olunmuşdur.

COLUMNS
It is one of important constructive elements in a building. Early inhabitants of Azerbaijan used columns in their
homes called “qaradam”, or “black roof ”.
A tradition to construct open sites, favoured by climatic condition in Azerbaijan’s territory, contributed to the
popularity of columns. Thus, columns were used to bear the main load in eyvans, balconies, and pavilions. At the
same time, they were commonly applied to support large-bay roofs of mosques, bazaars, caravanserais, other public
houses, as well as of large-size residences.
A column consists of three parts, a capital, shaft and base. An element of a column, the capital completes it on
the top and accepts the load passing it to the shaft. In terms of shapes and decoration, beautiful examples of capitals
are found in Azerbaijan.
An important load-bearer in a column, the shaft, in its horizontal cut, can be quadratic, rectangular, hexagonal,
octagonal, circular etc. Azerbaijan architectural practices include columns with shafts mostly, in terms of a production
approach, whole-made or assembled.
Whole-made columns were predominantly wooden while assembled ones were manufactured from stone, bricks etc.
The lower constructive part of a column is called a base. A base can be distinguished in terms of their cut and
size. Traditional Azerbaijan architecture includes examples of both stone and wooden columns.
The most beautiful samples of stone columns are found in Baku and, generally, on the Absheron Peninsula. Yet
they can also be found in Ganjah and Nakhichevan sites, especially in ancient Albanian shrines.
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Bakı milyonçusu Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin fasadından fraqment: binanın fasadında sütunun kapiteli.
Murtuza Muxtarov küçəsi 24, Bakı şəhəri. Bina 1899-cu ildə memar Yevgeniy Yakovleviç Skibinskinin (1858-1928) layihəsi
əsasında tikilmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı yerləşir.
Fragment of a facade of a house of Baku millionaire Aga-Bala Guliyev’s: column capital, 24 Murtuza Muhtarov St., built in 1899,
designed by an architect Yevgeny Yakovlevich Skibinski (1858-1928), currently Union of Architects of the Republic of Azerbaijan.
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Xalq arasında “Sabunçu vağzalı” adlanan binanın fasadından fraqment. Azadlıq prospekti 22, Bakı şəhəri.
Bina 1926-cı ildə memar Nikolay Qriqoryeviç Bayevin (1878-1949) layihəsi əsasında tikilmişdir.
Fragment of a facade of an office building of Management of the railroad, Baku, Azadlyg St., 22. The building is built
in 1883 on the project of the architect Nikolay Grigoryevich Bayev (1878-1949).

Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin fasadından fraqment:
sütunun kapiteli. Murtuza Muxtarov küçəsi 24, Bakı şəhəri. Bina
ar Yevgeniy Yakovleviç Skibinskinin (1858-1928) layihəsi əsasında
a burada Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı yerləşir.

de of a house of Baku millionaire Aga-Bala Guliyev’s: column capital
de, 24 Murtuza Muhtarov St., built in 1899, designed by an architect
ch Skibinski (1858-1928), currently Union of Architects of the
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Sütunların müxtəlif variantlarının cizgiləri.
Drawings of various options of columns.

Oğlu İsmayılın xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Bakı milyonçu
Nağıyevin sifarişi ilə yaradılmış “İsmailiyyə” xeyriyyə cəmiyyəti binasının
İstiqlaliyyət küçəsi 30, Bakı şəhəri. Bina 1907-1913-cü illərdə mülki
Yuzef Kasperoviç Ploşkonun (1867-1931) layihəsi əsasında t

Interior. Ismailiyye Charity, built in 1907-1913, designed by a civil engi
K. Ploshko (1867-1931), ordered by a well-known Baku millionaire A
Naghiyev to commemorate his son Ismayil, 10 Istiglaliyyat
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Şirvanşahlar sarayındakı Divanxananın saray arkadasından
fraqment cizgisi. İçərişəhər, Bakı şəhəri.
The drawing of a fragment of an arcade of Divankhane in a complex
of the Shirvanshahs’ Palace, “Icheri-Sheher” Old City, Baku.
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Şirvanşahlar sarayındakı Divanxana binası kompleksinin
sütunu. İçərişəhər, Bakı şəhəri.
Column from Divankhana’s building in the Shirvanshahs’
Palace complex, “Icheri-Sheher” Old City, Baku.
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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin fasadından fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 53, Bakı
şəhəri. Muzeyin binası 1850-ci ildə birmərtəbəli karvansara kimi tikilmiş, Bakı quberniyasının baş memarı Qasım
bəy Hacıbababəyovun layihəsi ilə ona ikinci mərtəbə artırılaraq 1915-ci ildə «Metropol» mehmanxanasına
çevrilmişdir. 1918-1920-ci illərdə bura Azərbaycan Demokratik Respublikası Nazirlər Kabinetinin həm iş, həm də
yaşayış yeri olmuşdur. Memarlar Sadıq Ələkbər oğlu Dadaşov (1905-1946) və Mikayıl Ələsgər oğlu Useynovun
(1905-1992) layihəsi əsasında yenidənqurma işləri aparıldıqdan sonra 1939-cu ildən burada Nizami Gəncəvi
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi yerləşir.
Fragments of facade of Nizami Ganjavi Museum of Azerbaijan Literature, 53 Istiglaliyyat St., Baku,
built in 1940, designed by architects Sadikh Alasgar Dadashev (15.04.1905-1946) and
Mikayel Alasgar Useynov (19.04.1905-07.10.1992).
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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin fasadından fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 53, Ba
binası 1850-ci ildə birmərtəbəli karvansara kimi tikilmiş, Bakı quberniyasının baş memarı Qasım bəy Hacıbab
ilə ona ikinci mərtəbə artırılaraq 1915-ci ildə “Metropol” mehmanxanasına çevrilmişdir. 1918-1920-ci illərdə
Demokratik Respublikası Nazirlər Kabinetinin həm iş, həm də yaşayış yeri olmuşdur. Memarlar Sadıq Ələk
(1905-1946) və Mikayıl Ələsgər oğlu Useynovun (1905-1992) layihəsi əsasında yenidənqurma işləri aparıldıqd
ildən burada Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyy

Fragments of facade of Nizami Ganjavi Museum of Azerbaijan Literature, 53 Istiglaliyyat St., Baku, built in 1
architects Sadikh Alasgar Dadashev (15.04.1905-1946) and Mikayel Alasgar Useynov (19.04.19
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Sütunların müxtəlif variantlarının cizgiləri.
Drawings of various options of columns.
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Bakı milyonçusu Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin interyerindən fraqment. Murtuza
Muxtarov küçəsi 24, Bakı şəhəri. Bina 1899-cu ildə memar Yevgeniy Yakovleviç Skibinskinin
(1858-1928) layihəsi əsasında tikilmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Respublikasının
Memarlar İttifaqı yerləşir.
Fragment of an interior of a house of Baku millionaire Aga-Bala Guliyev’s: stone arm of a bay
window, 24 Murtuza Muhtarov St., built in 1899, designed by an architect Yevgeny Yakovlevich
Skibinski (1858-1928), currently Union of Architects of the Republic of Azerbaijan.
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KAPİTELLƏR
Dünya memarlığı təcrübəsində kapitel elementlərinə verilən əhəmiyyət, bəlkə də başqa konstruktiv elementlərə
verilməmişdir. Təsadüfi deyil ki, məhz kapitellərə əsasən hələ antik dövrün memarlığında order üslubları yaradılmışdır
və həmin orderlər bu günə qədər memarlıq əsərlərində tətbiq olunmaqdadır.
Azərbaycanın yerli sənətkarları, memarları da hələ qədim dövrlərdən özünəməxsus milli kapitel nümunələri
yaratmışlar. Xalq arasında kapitellərin “sütunbaşı”, “sütunüstü”, “tiraltı” və s. kimi yerli adları mövcud olmuşdur.
Tarixən Azərbaycanın memar və inşaatçıları, kapitellərin funksional təyinatından əlavə, onların estetik görünüşünə də böyük əhəmiyyət vermişlər.
Azərbaycan tikililərində istifadə olunmuş milli daş kapitellər forma və bəzək tərtibatı baxımından Avropa kapitellərindən fərqlənir.
Üzərindəki bəzək tərtibatına görə nəbati və həndəsi, qarışıq naxışlarla bəzədilmiş kapitellər mövcuddur.
Daş kapitellər əsasən Abşeron və Qarabağ tikililərində daha geniş yayılmışdır. Tikililərin həm daxilində, həm də
xaricində daş kapitellər işlədilmişdir.
Ağac kapitellərin müxtəlif nümunələrinə meşə materiallarının bol olduğu bölgələrdə rast gəlmək olur. Ağac
kapitellərdən əksər hallarda eyvan və balkonlarda, bəzən isə mühüm binaların daxili tərtibatında istifadə olunurdu.

CAPİTALS
No other constructive elements have been considered as important as a capital in architectural practices around
the world. It is not occasional it is the basis of capitals that orders, still applied nowadays, had been generated on by
the end of Classical Antiquity.
Local artists and architects of Azerbaijan created their originals capitals in old times and called them “top of
column”, “column cover”, “under wood”, etc.
Historically, Azerbaijan architects and construction engineer have been attributing great significance to the
aesthetic look of capitals in addition to their functional purpose.
In terms of their shape and decoration used, stone capitals of Azerbaijan buildings differ from those in Europe.
Azerbaijan capitals were decorated with vegetative, geometric and mixed patterns.
Stone capitals were particularly common in Absheron and Karbakh architecture, both for the interior and
exterior of buildings erected.
Variations of wooden capitals are found in Azerbaijan regions rich of forests. Those were mostly applied in
verandahs and balconies, or, sometimes, for interior decor in important buildings.
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Sütunların ayrı-ayrı hissələrinin həllində
müxtəlif variantlar.
Various versions of the decision of separate
parts of columns.
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Sütunların ayrı-ayrı hissələrinin həllində
müxtəlif variantlar.
Various versions of the decision of separate
parts of columns.
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Yeni Cümə məscidinin interyerindən fraqment. İçərişəhər, Asəf Zeynallı küçəsi 51, Bakı şəhəri. Tarixçilərin ehtimalına əsasən,
məscid hicri 780-ci ildə (miladi 1378-1379-cu illər) atəşpərəstlər məbədinin yerində tikilmişdir. Məscidin divarına həkk
olunmuş inşaat yazısında qeyd edilir ki, “bu tikili (imarət) 709-cu ilin rəcəb ayında (1309-1310-cu illər) əmir Şərif əd-Din
Mahmudun əmri əsasında yenilənmişdir”. XV əsrdə məscidin şimal hissəsində gözəl şəkildə işlənmiş bir minarə tikilmişdir.
XIX–XX əsrlərin astanasında (1899-1901-ci illər) Bakı varlılarından Hacı Şıxəli Dadaşov, Allaha olan sevgisinin təcəssümü
kimi, qədim abidənin yerində tamamilə yeni məscid binası tikməyə qərar vermişdir.
Fragment of an interior of the main hall to New Juma Mosque in Icheri Sheher, 51 Asaf Zeynalli St. (by historical
assumptions, the mosque was built at the site of a fire-worship temple in 780 of Hijra (1378-1379); however, one of
construction writings mounted in the wall says the structure was renovated by the order of Emir Sharif-ud-Din-Mahmud in
year 709, month rajab (1309-1310); in the 15th century, an excellently developed minaret was built on the northern side
of the mosque; on the eve of the 20th century (1899-1901), one of rich Baku men Haji Shihali Dadashev, pious-motivated,
decided to built a completely new mosque in place of the ancient sight).
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Məscidin interyerində
fraqmentinin cizgisi.

The drawing of a fragm
column in a mosque in
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Sütunların ayrı-ayrı hissələrinin həllində
müxtəlif variantlar.
Various versions of the decision of separate
parts of columns.
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Sütunların ayrı-ayrı hissələrinin həllində
müxtəlif variantlar.
Various versions of the decision of separate
parts of columns.
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Oğlu İsmayılın xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Bakı milyonçusu Musa Nağıyevin sifarişi ilə yaradılmış “İsmailiyyə”
xeyriyyə cəmiyyətinin binasının interyerindən fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 30, Bakı şəhəri. Bina 1907-1913-cü illərdə mülki
mühəndis Yuzef Kasperoviç Ploşkonun (1867-1931) layihəsi əsasında tikilmişdir.
Interior detail. Ismailiyye Charity, built in 1907-1913, designed by a civil engineer Jozef K. Ploshko (1867-1931), ordered by
a well-known Baku millionaire Aga-Musa Naghiyev to commemorate his son Ismayil, 10 Istiglaliyyat St., Baku.
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De Burun yaşayış evini
fraqment. Niyazi küçəsi 9, Ba
1890-ci ildə mühəndis Niko
Fon der Nonnenin (1832
əsasında tikilmişdir. H
Rüstəm Mustafayev adı
Dövlət İncəsənət M

Interior fragment. Deb
Niyazi St., built in 18
engineer Nikolay Augu
Nonne (1832-1908)
Rustam Mustafayev Azerb
Muse
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Sütunların ayrı-ayrı hissələrinin həllində
müxtəlif variantlar.
Various versions of the decision of separate
parts of columns.
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Sütunların ayrı-ayrı hissələrinin həllində
müxtəlif variantlar.
Various versions of the decision of separate
parts of columns.
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KARNİZLƏR VƏ PARAPETLƏR
Karniz – fasad elementidir. Binanın divar müstəvisini üfüqi xətlər üzrə ayıran və binanı tamamlayan divarın və ya
antablementin önə çıxan üst hissəsidir.
Azərbaycan milli memarlığında geniş yayılmış fasad elementlərindən biri karnizlərdir. Karniz divarın xarici və
daxili səthini üfüqi hissələrə bölən, eyni zamanda fasadı tamamlayan konstruktiv elementdir.
Funksiyasına görə karniz divarları atmosfer yağıntılarından qoruyur. Antik yunan memarlıq orderlərində karniz
antablementin üç tərkib hissəsindən (arxitrav, friz, karniz) biri olmaqla, ən üst hissədə durur.
Karniz önə çıxmış vəziyyətdə, frizin üzərində qurulur və bir neçə hissədən ibarət olur: tac plitə (önə çıxmış ən üst
plitə), damcılıq plitəsi, uzatma (tac və damcılıq plitəsinin altında dayaq funksiyası daşıyan hissə) və mutul adlanan
kvadrat formalı elementlər.
Funksional tətbiqi ilə yanaşı, qədim memarlar karnizlərin bədii tərtibatına böyük əhəmiyyət verirdilər. Belə ki,
tac plitənin və bəzən də uzatma hissənin səthi naxışlarla bəzədilirdi.
Azərbaycan ərazisindəki tikililərdə, fasadların tərtibatında çoxsaylı milli tərtibatlı karniz nümunələrinə rast gəlmək olur. Milli ornament elementlərindən, forma və motivlərdən istifadə edən Azərbaycan memar və inşaatçıları
həndəsi və nəbati naxışları zövqlə işlədərək, müxtəlif tikililərdə gözəl karniz nümunələri yaratmışlar.
Parapet – binaların damlarını və terrasları hüdudlandıran, hündür olmayan divar konstruksiyasıdır.
Parapet qədim dövrlərdə əsasən dekorativ funksiya daşımış və damın konstruksiya elementlərini gizlətmək
məqsədilə fasadın karniz hissəsini tamamlayan divar kimi işlənmişdir. Azərbaycan milli memarlığında parapet elementi, əsasən qala divarlarının üstündə tikilirdi. Son yüzilliklərdə isə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində tikilmiş
çoxmərtəbəli klassik üslublu yaşayış binalarında parapetdən daha geniş istifadə olunmuşdur. Azərbaycanın memar
və inşaatçıları parapetlərin tərtibatında milli bəzək elementləri və formalarından istifadə etməklə zəngin və maraqlı
nümunələr yaratmışlar.

CORNICES AND PARAPETS
A cornice is an element of facade, a convex top part of an entablature or of a completing wall which divides a wall
surface along its horizontal level.
A parapet is a low wall limiting roofs and terraces.
A cornice is one of the most common facade elements in Azerbaijan national architecture. It divides the external
and internal parts of walls into horizontal parts and simultaneously completes a facade as a constructive element.
Functionally, a cornice protects the wall from precipitation. In Ancient Greek architectural order, a cornice is the
top one of three, along with architrave and frieze, components in an entablature.
In its convex position, a cornice is built on a frieze and consists of several parts, a crown moulding (the top convex
one), fascia (a long flat surface between mouldings), soffit (the lower structure, overhanging eave), and bed moulding.
Not only did ancient architects pay great attention to the function purpose of cornices, but also to their decorative
design. Therefore, the crown surface, and that of the other parts sometimes, were beautified with flat patterns.
Multiple cornice samples built according to local decoration traditions are found in buildings constructed in
Azerbaijan. Having applied local patterned elements, shapes and motifs, Azerbaijan architects and design engineers
created beautiful cornices in different houses with geometric and vegetative patterns tastefully worked out.
In earlier times, parapets mostly fulfilled a decorative function, hiding constructive roof elements as a wall
completion for the cornice part of a facade. In ancient and medieval Azerbaijan architecture, a parapet was mostly
constructed on fort walls. During the last two hundred years, the element was largely used for classically built multifloor residences in different Azerbaijan cities and towns. Azerbaijan architects and construction engineers created
rich and interesting samples of parapets with national decor elements and shapes applied to their design.
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Qəni Məmmədovun yaşayış
fraqment. İçərişəhər, Asəf Zeyna
şəhəri. Bina 1

Hani Mamedov’s house
“Icheri Sheher” Old City, 45
Ba
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Binanın ön hissəsindəki çıxıntının
həll variantı.
Version of the solution of eaves on a
building facade.
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Binanın ön hissəsindəki çıxıntıların
müxtəlif həll variantları.
Various versions of the solution of eaves on
a building facade.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar
fasadından fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 26
1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vik
(1865-1904) tərəfindən tikilmişdir. Bu binada 19
Azərbaycan Demokratik Respublikasının parla
Hazırda burada Azərbaycan Milli Elmlə
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu v

Facade fragment to a Zeynalabdin Taghiyev Gir
8 Istiglaliyyat St., built in 1898-1901, designed b
civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1
of the Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1
Fuzuli Institute for Manuscripts of the National A
and Hussein Javid
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Təzəpir məscidinin fasadından fraqment. Mirzə Fətəli
Bakı şəhəri. Məscid Nabat xanım Xocabəy qızı Aşurbə
Rzayeva) vəsaiti hesabına 1905-1914-cü illərdə Sank
Mühəndislər İnstitutunun məzunu olan mülki m
Əhmədbəyovun layihəsi əsasında tikilmişdir. 1912-ci il
vəfatından sonra məscidin tikintisi onun oğlu Hacı A
tərəfindən davam etdirilmişdir. Hazırda Təzəpir m
Müsəlmanları İdarəsin

Fragment of a facade of a mosque of “Taza-Pir”, B
Akhundov St., 7. The mosque is constructed in 1905-1
Nabat kxanim Khodjia Beck Ashurbekova’s (on Rzay
the project of the graduate of the St. Petersburg institute
engineering Zivar Beck Akhmedbekov. After death the
1912, construction was finished by her son Haji Abbas G
are buried at an entrance to a mosque. Now in a mosqu
Head Spiritual department of Muslims of Transcau
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Ramazanovun yaşayış evinin fasadından fraqment.
İçərişəhər, Vəli Məmmədov küçəsi 24, Bakı şəhəri. Bina 1900-cü illərdə tikilib.
Fragment of a facade of the house of Ramazanov’s, Baku, “Icheri-Sheher” Old City,
Vali Mammadov, 24. The building is built in the 1900th years.

KAR NİZLƏR VƏ PAR APETLƏR / CORNICES AND

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Binanın ön hissəsindəki çıxıntıların
müxtəlif həll variantları.
Various versions of the solution of eaves on
a building facade.

VƏ PAR APETLƏR / CORNICES AND PAR APETS

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

FASAD, FRONTON VƏ KARTUŞLARIN TAMAMLAYICI ELEMENTLƏRİ
Fronton anlayışı altında binanın fasadının – ön tərəfinin karnizindən, yaxud dam örtüyündən başlayaraq, damın
yuxarı nöqtəsinə qədər, yan tərəflərdə onun mailləri ilə məhdudlaşdırılmış hissə nəzərdə tutulur.
Fronton memarlıq elementi kimi, memarlıqdakı müəyyən üslubları – klassisizm, renessans, barokko, georgianı
yada salır, buna görə də ya həmin üslubların müasir interpretasiyasından, ya da dekorun eklektik variantlarından
istifadə olunur. Frontondan interyer tərtibatı vasitəsi kimi, giriş qruplarında, pəncərələrdə, qapılarda, o cümlədən də
fərdi evlərdə istifadə olunur.
Frontonun klassik təyinatı belədir: divarın həmin üçbucaqlı hissəsi antablement (fr. entablement – taxta, divarın tamamlayıcı qismi) üzərində elə yerləşdirilir ki, üçbucağın bu səthi friz (antablementin orta hissəsi) səthinin davamını
təşkil edir; bütün tamamlayıcı pərvaz üçbucağın iki maili tərəfi ilə aparılır, üçbucağın üfüqi altlığı ilə də elə həmin pərvaz
üfüqi şəkildə, amma onun yuxarı, tamamlayıcı hissəsi ilə – damla üzvi surətdə əlaqədə olan navalça olmadan keçirilir.
Əlbəttə, frontonların klassik formasına biz hər şeydən əvvəl antik memarlıqda – Qədim Roma və Qədim Yunanıstan memarlığında rast gəlmişik. Afinadakı Parfenonun, Romadakı Panteonun və bir çox başqa məbədlərin bu cür
üçbucaqlı frontonları vardı, onların üzəri çox vaxt heykəltəraşılıq fiqurları və barelyeflərlə bəzədilirdi. Başqa formalı
frontonlar sonralar meydana çıxmağa başladı.
Bakı memarlığında tez-tez, həm də ən müxtəlif ölçülərdə fronton və yarımfrontonlara rast gəlmək olur. Binalar, yaxud
ayrı-ayrı çıxıntılar həmin frontonlarla tamamlanır, onlardan pəncərə və divarların bayır fasadlarında istifadə edilir.
Kartuş (fr. cartouche, ital. Cartoccio – bükülü, bağlama) memarlıqda və dekorativ sənətdə çox vaxt kənarları cırılmış,
yaxud kəsilmiş, yarıaçılmış kağız rulonu şəklində olan motivdir, üzərində gerb, emblem, yaxud yazı yerləşdirmək
mümkündür.
Kartuşlar XV-XVI əsrlərin qovuşuğunda, İntibah dövründə meydana gəlmişdir. Barokko və rokoko dövründə
kartuşlar daha mürəkkəb, çox vaxt asimmetrik forma alır, elementin çox vaxt heç bir daxili təsviri olmayan dekorativ
xüsusiyyətləri ön plana çıxır. Kartuşlara daha sonralar eklektika, modern, neoklassik memarlıqda da rast gəlinir.
Kartuşlar binaların əsas girişlərinin və pəncərələrinin üzərində, frontonların daxili hissəsində, binaların interyerlərində, heykəllərin, qəbir daşlarının və sənədlərin üzərində yerləşdirilirdi. Girdə, yaxud dəyirmi çərçivə içində
olan həmin təsvirlər medalyon adlanırdı. Qravyuraların və coğrafi xəritələrin üzərindəki kartuşların bir qayda olaraq,
izahedici mətni olur.
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COMPLETING ELEMENTS OF FACADE, PEDIMENTS AND CARTOUCHES
As an architectural element, a pediment is seen as a feature of certain styles and trends in architecture, Classicism,
Baroque, and Gregorian one. Therefore, it is applied either in the modern interpretations of those styles, or in eclectic
decor variants. A pediment is applied to shape entrance groups, windows and doors, or as an element of interior, private
houses included.
A pediment, or a gable, is the triangular part of a facade, between the ledge or attic floor and the top roof point, sided
with the slopes.
According to the classical definition, a pediment is the triangular wall section put on the entablature so that it, the
section does, turns out the continuation of the frieze plane; the entire topping ledge comes along the two sloping sides of
the triangle, while the horizontal base is accompanied with the same ledge, yet partially, without its highest, crowning part,
or the gutter, organically connected to the roof.
Of course, the classical pediment is originally found in the Antique, Greek and Roman, architectures. The Parthenon
in the Athens, the Pantheon in Rome and many other temples had such triangular gables, whose timpani were often
decorated with sculptures or bass-reliefs. Pediments of other shapes would emerge afterwards.
Baku’s architecture represents multiple examples of different-size pediments. Many buildings and certain ledges are
completed as pediments; the latter are also found in facades and doors.
Cartouche (from Italia cartoccio, “wrap”) is a term used in architecture and decor meaning “a motif representing a halfopen paper scroll, its edges often slightly torn or cut”, with a coat-of-arms, emblem or inscription.
Cartouches emerged in later Renaissance, on the eve of the 16th century. During Baroque and Rococo, cartouches
gained more complex, often asymmetrical shapes, while the decorative features of the element, rather frequently with
no internal content, came to the foreground. Cartouches can be also found during the later times, in the architecture of
Eclecticism, Art Nouveau, and Neoclassicism.
Cartouches were located over front doors and window openings; in gable tympani, and interiors; or on monuments,
gravestones and documents. Such images in an oval or circular frame are called medallions. In gravures and geographic
maps, cartouches, as a rule, are accompanied with a text.
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ayış evinin fasadından
küçəsi 5, Rəşid
Səfəroğlu küçələrinin
na 1895-ci ildə memar
Edelin (1863-1932)
kilmişdir.

Tenement building,
sroads of Rashid
Bashir Safaroglu St.,
gned by an architect
63-1932).
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Aşurbəyovların yaşayış binasının fasadından fraqment.
Vidadi küçəsi 148, Bakı şəhəri. Bina 1900-cü illərdə tikilmişdir..
Facade fragment of house of Ashurbekov, built in 1900s.
148 Vidadi Sr., Baku.

T O N V Ə K A R T U Ş L A R I N TA M A M L A Y I C I E L E M E N T L Ə R İ / C O M P L E T I N G E L E M E N T S O F F A C A D E , P E D I M E N T S A N D C A R T O U C H E S

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Azərbaycan Texniki Universitetinin binası. Hüseyn Cavid prospekti 25, Bakı şəhəri. Bina
1940-cı ildə memarlar Sadıq Ələkbər oğlu Dadaşov (1905-1946) və Mikayıl Ələsgər oğlu
Useynovun (1905-1992) layihəsi əsasında tikilmişdir.
Azerbaijan Polytechnical university. 25 Huseyn Javid St., Baku, built in the 1940th years,
designed by architects Sadikh Alasgar Dadashev (15.04.1905-1946) and Mikayel Alasgar
Useynov (19.04.1905-07.10.1992).
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Binanın ön hissəsinin tamamlayıcı elementlərinin və
kartuşların müxtəlif həll variantları.
Various versions of the solution of the finishing elements and
cartouches on a building facade.
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Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospektində yerləşən binanın
fasadından fraqment. Bina 1950-ci illərdə tikilmişdir.
Fragment of a façade of the building built in the 1950th years
on Heydar Aliyev Avenue in the city of Baku.
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Bakı şəhəri, Ağa Neymətulla küçəsi 38 ünvanında yerləşən
binanın fasadından fraqment. Bina 1950-ci illərdə tikilmişdir.
Fragment of a façade of the building built in the 1950th years on
Agha Neymatulla Street, 38 in the city of Baku.
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Binanın ön hissəsinin tamamlayıcı elementlərinin
və kartuşların müxtəlif həll variantları.
Various versions of the solution of the finishing
elements and cartouches on a building facade.
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hissəsində vazaşəklli
cı elementin fraqmenti.

facade fragment with the
ement in the form of a vase.
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Binanın ön hissəsində tamamlayıcı elementlərin və
kartuşların müxtəlif həll variantları.
Various versions of the solution of the finishing elements and
cartouches on a building facade.
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asadından fraqment. Azərbaycan
əhəri. Bina 1950-ci illərdə memar
asımzadənin layihəsi əsasında tikilmişdir.

de of a residential building, 5 Azerbaijan
e building is built in the 1950th years on the
tect Anvar Gasimzada.
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FASADLARIN TƏRTİBATI VƏ İSTİFADƏ OLUNAN ELEMENTLƏR
Divarların (fasadların) tərtibatı – divar üzərində müxtəlif texnoloji üsul və materiallardan istifadə etməklə, onların müxtəlif naxış və elementlərlə bəzədilməsidir.
Divarların (fasadların) bəzədilməsinin tarixi insanlığın tarixi qədər qədimdir. Qobustanın, Gəmiqayanın qaya rəsmləri
bunu sübut edir. İnsan, qədim zamanlardan bu günə qədər yaşadığı məkanın xarici və daxili tərtibatına xüsusi diqqət yetirmişdir. Qədim qaynaqlara malik olan Azərbaycan milli memarlıq ənənələrində, divar tərtibatı xüsusi yer tutur.
Tikililərin divar tərtibatında istifadə olunan bəzək elementləri mənşəyinə görə iki yerə bölünür. Birinci qrup elementlər yerli sənətkarların yüzillər boyu düşünüb, yaratdıqları naxış elementləridir. Həmin elementlər etnoregional
mənsubiyyəti ilə yerli memarlıq məktəblərinin və üslubların formalaşmasında əhəmiyyətli yer tutur.
İkinci qrup elementlər isə, başqa xarici memarlıq məktəblərindən və üslublardan daxil olan elementlərdir və
bəzən onlar dəyişikliyə uğrayaraq, yeni biçimdə istifadə olunmuşdur.
Divar tərtibatında istifadə olunan bəzəklər və relyef işləmələri, materialına görə – daş, kərpic, gəc, kaşı, ağac
bəzəkləri və s.; hazırlanma texnikasına görə isə qabartma, oyma, tökmə və s. qarışıq üsullarla yaradılırdı.
Memarlıq bəzəkləri quruluşuna görə nəbati və həndəsi elementlərdən ibarət olur. Təyinatına və yerinə görə isə
bəzək nümunələrini belə səciyyələndirmək olar: fon bəzəkləri – həndəsi və kristallik elementlərdən tərtib olunan
mürəkkəb naxışlar (bunlara “girih” naxışları da deyilir); gül, ləçək, qönçə, yarpaq, salxım, burulmuş çubuqlar və s.
elementlərdən yığılan nəbati naxışlar, lentvari elementlər (bunlara “islimi” naxışlar da deyilir) – haşiyələr; radial,
kvadrat, çoxbucaqlı və s.; kompozisiyalı elementlər – xonçalar, medalyonlar, kartuşlar və s. Azərbaycan memarlıq
məktəblərinin çoxsaylı abidələrində özünəməxsus, zəngin divar tərtibatı nümunələrinə rast gəlmək olur.

FACADE DECORATION AND ELEMENTS USED
Wall decoration assumes applying patterns and elements with different technologies and materials used.
The history of wall decoration is as long as the mankind’s. Petroglyphs in Gobustan and on the Ship Rock prove
it. From the ancient times, people have been paying particular attention to the exterior and interior decoration of
their spaces inhabited. One of ancient values, traditional Azerbaijan architecture is especially notable for its wall
decoration techniques and approaches.
In terms of the source, decor elements used for walls are of two types. The first group of elements includes patterns
generated as a result of centuries’ efforts by local artisans. Those elements are credited an important contribution to
the formation of local architectural concepts and methods with ethnical and regional specificities.
The second group are elements borrowed from foreign architectural concepts and methods; sometimes subject
to modification, they were used in a new format.
Ornaments and reliefs used to decorate wall were created from stones, bricks, clay, tiles, and wood through
carving, embossing, casting or a combination of those.
In terms of their composition, architectural ornaments are vegetative or geometric. In terms of their location
and purpose, they can be classified as a background (complex patterns of geometric and crystal elements, also called
“entry patterns”); vegetative patterns of flowers, petals, buds, leaves, bunches, or sticks with garlands in the early 20th
century; stripe-like ones, or hashiye, also called islimi; and radial, quadratic, and polygonal khonchas, medallions,
cartouches etc. Numerous architectural sites in Azerbaijan represent original and rich specimens of wall decor
attributed to different local schools.
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Möminə xatun məqbərəsinin naxışla işlənmiş
fasadından fraqment.
The Mausoleum Momine Khatyn facade fragment
with an ornament.
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n məqbərəsi. Möminə xatun
xçıvan şəhərində yerləşir.
zamanda Atabəy günbəzi
mdur, 1186-cı ildə memar
kr oğlu Naxçıvani tərəfindən
dur. Məqbərənin hündürlüyü
etrə çatırdı, bu gün isə yalnız
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Möminə xatun məqbərəsinin naxışla işlənmiş
fasadından fraqment.
The Mausoleum Momine Khatyn facade fragment
with an ornament.
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işlənmiş fasadından fraq

The Mausoleum Momine K
facade fragment with an orna

Möminə xatun məqbərəsinin yan tərəflərində
qrafik naxış təsvirləri.
The drawing of a fragment of an ornament from
the Mausoleum facade Momine Khatyn.
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Qrafik naxış təsvirləri.
The drawing of a fragment of an ornament.
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Qarabağlar məqbərəsi. Qarabağlar məqbərəsi Naxçıvan şəhərindən 30 kilometr
tərəfdə, Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində yerləşir. Məqbərənin tikildiyi ta
deyil. Alimlər tikintinin təqribən XI-XII əsrlərdə aparıldığını güman edirlər. Məqb
hissəsi dağılmışdır, on iki girdə səthli silindr formasındadır. Gövdənin səthi naxışlı üz
çoxrəngli xalısı ilə bəzədilmişdir. Dərin tünd göy yerlərdə üzərində yazılar olan ağ rən
bitki naxışının açıq firuzəyi rəngi görünür. Məqbərə dörd piştağdan ibarətdir. Piştağları
bəzəklərinə qızılı çalar əlavə edilib. Məqbərə yuxarıdan kiçik sferik günbəzlə örtülmü
daxili tərəfi bir-birini təkrar edən iki xaçla bəzədilmişdir. Daxildə girdə formaya malik ola
hündürlüyü 30 metrdir. Məqbərədən 30 metr qərb tərəfdə özülünün aşağı hissəsi d
olan iki minarə yerləşmişdir. Ansamblın minarələri XII əsrə aiddir. Minarələrin yuxarı h
dağılmışdır, içəridə isə ensiz dolama pilləkənlər vardır.

Mausoleum in Karabakhlar Village. The village is situated in the Sharur District of Az
30 kilometers north-west from the City of Nakhichevan. The construction date is unknow
attribute it to approximately the 11th-12th centuries. The mausoleum is partially destroy
a shape of a cylinder with twelve semicircular facets. The surface is covered with mu
patterned coating. Milky-white glazed inscriptions and bright turquoise vegetative p
clear on a deep blue background. The mausoleum has four portals. Shining yellow s
set into ornamental patterns of the portals. On the top, the mausoleum is decorated w
spherical dome, whose internal side was coated with a mirror cross. Circular inside, the m
is 30 meters high. Thirty meters west from the mausoleum, there are two minarets on
base. The minarets are dated from the 12th century. Their tops are strongly destroyed. Ins
stairs spiral up.

Qarabağlar məqbərəsinin naxışla
işlənmiş fasadından fraqment.
The Mausoleum Karabakhlar facade
fragment with an ornament.
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Memarlıq abidəsinin fasadından dekorativ naxış
elementlərinin cizgisi.
The drawing of a decorative ornament on an
architecture monument facade.
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Memarlıq abidəsinin fasadından dekorativ naxış
elementlərinin cizgisi.
The drawing of a decorative ornament on an
architecture monument facade.
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Gülüstan məqbərəsi. Gülüstan (Cuqa) məqbərəsi Naxçıvan MR Culfa rayonunun Gülüstan kəndində yerləşir. Abidə düz Araz
çayının sahilində, yaşıl bir dərədə ucaldılmışdır. Möminə xatun məqbərəsinin təsiri ilə XIII əsrin əvvəllərində tikilmiş Gülüstan
məqbərəsi Azərbaycanın qülləvarı türbələri qrupuna daxildir. Məqbərənin 12 üzlü gövdəsi qırmızı qumdaşıdan, orijinal quruluşlu
kürsülüyü (küncləri kəsilmiş kub formasındadır) isə yonulmuş daşdan tikilmişdir. Azərbaycanın digər məqbərələrindən fərqli
olaraq, Gülüstan məqbərəsinin sərdabası yerüstü hissədə (kürsülüyündə) yerləşir. Kürsülük xaricdən kəsik piramida, daxildən
silindrik quruluşa malikdir. Planda kvadrat (6,6x6,6 m) olan kəsik piramida xaricdən yuxarıda düzgün onikibucaqlıya çevrilir,
onun üzərində isə onikiüzlü üst kamera yerləşir. Məqbərənin üst çadır örtüyü tamamilə dağılmışdır. Odur ki, bu çadır örtüyünün
piramidaya oxşar və ya konik biçimdə olmasını müəyyənləşdirmək çətindir. Məqbərənin səthləri oyma həndəsi ornamentlərlə
bəzədilmiş, dekorativ tağlarla çərçivələnmişdir. Qüllənin üzlərinin hər biri qabarıq tinlərin haçalanması yolu ilə tağlarla tamamlanır.
Əcəmi Naxçıvaninin məqbərələrində olduğu kimi, burada da tağçaların içi incə həndəsi naxışlarla örtülmüşdür. Burada ardıcıllıq
yalnız ardıcıl təkrarlanan üç növ həndəsi naxış çeşnisindən ibarətdir. Gövdənin oturacaqla birləşən hissəsi, eləcə də günbəzə keçid
yeri stalaktit şəkilli oyma qurşaqla əhatə edilmişdir. Ornamentlərlə digər bəzək elementlərinin üzvi surətdə birləşdirilməsi və
əlaqələndirilməsi abidəyə qabarıq və elastik görkəm verir. Gülüstan məqbərəsinin fəza quruluşu mütənasiblik sistemlərinin birbirinə – çevrədən kvadrat əsasa, kubik tutumdan konik əsasa keçməsinin bədii-texniki həllinə parlaq nümunədir.
Gulistan Mausoleum. It is situated in an eponymous village near the City of Juga in the Julfa District of Nakhichevan,
Azerbaijan. The mausoleum is situated in a green hollow on the Araks River’s very bank. The Mausoleum of Gulistan comes
as a twelve-faceted tower on strong and richly decorated platform. The tower is quadratic and turns into a twelve-faceted shape
with the second level owing to two angles wedge-cut in two planes. An emphasized cornice completes the platform. The main
part of the dome rises over the cornice. A complicated and fine ornamentation covers the upper facets. The hipped roof expected
to top the entire structure hasn’t survived. Techniques developed by Ajami Nakhichevani are easily found in the sectioning and
architectural decor of the 12-faceted Mausoleum. All the sides are completely covered with decorative geometric inscriptions.
The top of the mausoleum are richly decorated with ornamental interwoven patterns. A doorway brings one into the mausoleum
from the north. It actually leads down to the underground part of the mausoleum. This part is weakly lit through small embrasurelike windows. The internal premises of the mausoleum are free of any decor. The site has been approximately dated from the late
11th or early 12th century.
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Memarlıq abidəsinin fasadından dekorativ naxış
elementlərinin cizgisi.
The drawings of a decorative ornament on an
architecture monument facade.
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Bərdə məqbərəsi. XIV əsrdə Bərdədə iki qülləvari məqbərə tikilmişdir ki, onlardan biri müasir dövrə qədər qalmışdır.
Elmi ədəbiyyata 1322-ci il tarixli Bərdə məqbərəsi adı ilə daxil olan abidənin nə vaxt və kim tərəfindən tikildiyi üstündəki
kitabələrdən məlumdur. 1848-ci ildə Bərdəni ziyarət etmiş məşhur şərqşünas Xanıkov abidənin üzərindəki kitabələri oxumuş
və bu kitabələrin mətni daha sonra 1861-ci ildə Bərdədə olmuş akademik Dorn tərəfindən nəşr edilmişdir. Akademik Dorn
eyni zamanda Bərdə məqbərəsinin təsvirini də nəşr etmişdir. Bərdə məqbərəsi qülləvari türbələrə xas quruluşda olub, yeraltı və
yerüstü hissədən ibarətdir. Məqbərənin yeraltı hissəsi xaçvari şəkildə olub, abidənin sərdaba hissəsini, yəni cənazənin dəfn edildiyi
hissəni təşkil edir. Abidənin bu hissəsi vaxtilə günbəzlə örtülü olmuş və içərisi kaşıdan quraşdırılma ornamentlərlə bəzədilmişdir.
Sərdabaya şimal tərəfdən dromos quruluşlu yol vasitəsi ilə daxil olurmuşlar. Məqbərənin yerüstü hissəsi isə üç əsas memarlıq
quruluşundan əmələ gəlir: daşdan hörülmüş kürsülük, dairəvi gövdə və çadırvari günbəz. Sahəsi etibarilə ən çox yer tutan bəzək
ünsürü silindrik gövdəni örtən və firuzəyi kaşıdan quraşdırılmış kitabədir. Öz quruluşu və bəzəyi etibarilə Bərdə məqbərəsinin
ən maraqlı kompozisiya ünsürlərini şimal və cənub tərəflərdə yerləşmiş iki portal (baştağ) təşkil edir. Şimal portalında, stalaktit
qurşağından yuxarıdakı kitabə son dərəcə bədii şəkildə yerinə yetirilib. Kitabənin məzmunu belədir: ”Əməli Əhməd bin Eyyub
əl-Hafiz Əlbənnayi ən-Naxçıvani”. 1322-ci ildə Bərdədə ucaldılmış məqbərə Qarabağlardakı türbənin ən yaxın oxşarıdır. İri daş
plitələrlə üzlənmiş kürsülükdə kvadrat kərpiclərdən tikilmiş bir qədər yarımqazma nisbətli qüllə ucaldılmışdır. Məqbərənin xarici
hissəsi şaquli istiqamətdə firuzəyi kərpiclə, üfüqi istiqamətdə isə yaxşı cilalanmış adi kərpiclə düzülmüş “köynəklə” örtülmüşdür.
Müxtəlif bəzək birləşmələri və kərpicin fakturası bütün fasad boyu dəfələrlə təkrarlanan “Allah” sözünü əmələ gətirir.
Mausoleum in Barda. The mausoleum is located on a large quadratic site surrounded with a rammed-earth wall. The
mausoleum was constructed in 1322 and resembles one in Karabakhlar Village in terms of its stylistic specificities. The architect
was Ahmad Ibn Eyyub Al-Hafiz Nakhichevani. The structure is a cylinder 10 meters across and 14 meters from the ground to
the dome coating. It consists from an underground shrine and an internal chamber of ten facets with exits. The underground
part comes as a cross with different endings. This type of a crypt is found in both Azerbaijan and Central Asian mausoleum. The
solution for the internal space of the ground part seems interesting. There is a cylinder in the lower part, which, the cylinder does,
transforms into the ten-facet shape at two meters’ height with niches as high as 8.7 meters, or into a stalactite row. In the upper
part, the ten-facet shape becomes a circle. The material is a combination of burnt greenish-blue glazed bricks composing the
word “Allah” more than two hundred times. Similarly to the mausoleum in Karabakhlar Village, coating red unglazed bricks are in
horizontal lines, while the greenish-blue are vertical. Thus, the inscription comes in four different positions at 45 grades over the
horizon. The richly decorated portals, which compose the architectural and compositional accents of the mausoleum, are worth
particular mentioning.
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Hüseyn Cavid məqbərəsinin layihə təklifi
(memar Fəxrəddin Miralay). Naxçıvan şəhəri.
The design offer of the Mausoleum of Husseyn Jaweed in Nakhchyvan City
(architect Fakhraddin Miralay).

Bərdə məqbərəsinin bərpasının layihə təklifi (memar Fəxrəddin Miralay). Bərdə şəhəri.
The project of reconstruction of the Mausoleum Nushaba in the Barda City
(architect Fakhraddin Miralay).
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The design offer of
details of a facade of t
Mausoleum of Husse
Jaweed in Nakhchyva
City (architect Fakhr
Miralay).

Bərdə məqbərəsinin
damında bərpa işləri
layihə təklifi (memar
Fəxrəddin Miralay).
Bərdə şəhəri.

The project of
reconstruction of a ro
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Nuh peyğəmbərin məqbərəsi. Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində Köhnəqala ad
ərazidə VIII-XII əsrlərə aid memarlıq abidəsidir. K.A.Nikitinin “Naxçıvan şəhəri və Na
qəzası” adlı məqaləsində Həzrəti Nuh peyğəmbərin buradakı məzarı və türbəsi aşa
kimi təsvir olunmuşdur: “Nuhun qəbri Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində, qədim q
qalıqlarının yaxınlığında yerləşir. Məzarın hazırkı görkəmi 8-ci yüzillikdə bərpa edilmişdir.
görkəmdə məzar yerdən qalxan, çox da böyük olmayan türbəni xatırladır. Əvvəlcə burada m
olmuş, sonra uçub dağılmışdır. Hazırkı türbə keçmiş məbədin aşağı mərtəbəsinin qalıqlar
ibarətdir. Məbədin pilləkənlərlə aşağı düşmək tələb olunan interyeri dairəvi, ortadan daş d
möhkəmləndirilmiş sərdaba tipindədir. Rəvayətə görə, həmin dirəyin altında Nuhun cə
yerləşir. Sərdabada obrazların və bəzəklərin təsviri yoxdur. Sərdabanın divarları ağard
səyyahların və ibadətə gələn zəvvarların müxtəlif dillərdə olan adları ilə yazılıb doldurulmu
V.M.Sısoyev öz əsərində “Nuhun türbəsi” haqqında məlumat verərkən sərdabanın, tərəfl
metr olan səkkizguşəli prizma şəklində olduğunu qeyd etmişdir.
Naxçıvanda Nuhun qəbri ilə bağlı xeyli əfsanələr var. Əfsanəyə görə dünya tufanı z
Həzrəti Nuh peyğəmbərin gəmisi Naxçıvan ərazisindəki İlandağa toxunmuş və Q
zirvəsinə yaxın dağ ətəyində lövbər salmışdır. Həmin yerin Gəmiqaya adlandırılması, bu ə
Nəbi yurdu adlanan yaylaq yerinin və yaxınlıqda Nuhdaban adlanan qədim yaşayış məsk
mövcud olması əfsanədə öz əksini tapan mətləblərin gerçəkliyə uyğunluğunu ehtimal e
əsas verir. Nuhun məqbərəsinin Naxçıvanda olması haqqında İ.Şopen, Dyubua de Mo
K.A.Nikitin, V.M.Sısoyev və digər tədqiqatçılar məlumat vermişlər. XIX əsrin 80-ci ill
Naxçıvan şəhərində yaşayıb pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş rus maarifçisi K.A.Nikiti
əhalinin köməyi ilə Nuh peyğəmbərin bu qədim diyarla əlaqəsinə dair rəvayətləri to
yazıya almış və onun buradakı məzarının yerini müəyyənləşdirmişdir. Naxçıvan M
Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun “Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhər
məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında” 28 iyun 2006-cı il tarixli Sərəncamı əs
2007-2008-ci illərdə qədim abidə tarixi mənbələr nəzərə alınmaqla yenidən bərpa olu
ərazidə geniş abadlıq və yenidənqurma işləri aparılmışdır.

Noah Mausoleum. Believed to be the Noah’s, it is situated in the City of Nakhich
southern part, or in the Old Fort. It is dated from the 8th or 9th century. In his article C
Nakhichevan and Nakhichevan County, a Russian enlightener K.A.Nikitin described the
the following words, “Noah’s grave is situated in the southern part of the City of Nakhic
near ruins of an ancient fort. The present look of the grave was restored in the 8th century.
resembles a tomb, not very tall or very large. There was initially a temple later destroyed. Now
it consists of remains of the lower level from the earlier temple. The temple can only be e
downstairs; its interior is a roundish crypt supported with a stone column in the centre. Acc
to a legend, Noah’s relics are under the column. There are no icons or patterns in the cryp
walls are whitewashed, full of names written on by their pilgrimaging or just travelling be
With reference to the resolution by Chairman of the Autonomous Republic of Nakhic
issued on June 28, 2006, “On Restoring Prophet Noah’s Mausoleum in the City of Nakhich
the ancient site was again restored in 2007 and 2008, with the entire site renovated.”
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“Tısbağanın uçuşu”. “Ənvər-i Suheyli”nin əlyazmasından miniatür. Rəssamı Sadıq Bəy Əfşar. Təbriz və Qəzvin
şəhərləri, 1595-ci il. Viktoriya və Albert muzeyi, Böyük Britaniya, London şəhəri.
Flight of Tortoise, a miniature by Sadig Bey Afshar from a manuscript of Anvar-i-Sukheil, Tabriz - Qazvin,
1595, Victoria and Albert Museum.
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Memarlıq abidəsinin fasadından dekorativ naxış
elementlərinin cizgisi.
The drawings of a decorative ornament on an
architecture monument facade.
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Memarlıq abidəsinin fasadından dekorativ həndəsi
naxış elementinin cizgisi.
The drawing of a decorative geometrical ornament
on an architecture monument facade.
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Yusif ibn Küseyir məqbərəsi. Naxçıvan şəhərində yerləşən bu tarixi memarlıq abidəsi Naxçıvan-Marağa memarlıq məktəbinin
və ümumilikdə Azərbaycan memarlığının ən böyük nümayəndələrindən biri olan memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin
əsəridir. Məqbərə ikiqatlı olub, hər iki qatı planda səkkizbucaqlı biçimdədir. Sərdaba yer altına salındığından türbə bayırdan birqatlı
qüllə kimi görünür. Yusif ibn Küseyir məqbərəsi ilk baxışdan tutumunun həndəsi təmizliyi, nisbətlərinin incəliyi və harmonik
gözəlliyi ilə yadda qalır. Bütün məqbərə bişmiş kərpicdən tikilib, yüksək tikinti texnikası ilə seçilir. Məqbərənin qülləsi iç və çöl
tağçalarla işləndiyindən qalın dayaqlar şəklində olan künc hissələr karkas (qəfəsə) quruluşuna bənzəyən konstruktiv sistem
yaradır. Belə quruluş abidənin bayır görünüşünün vizual dayanıqlığını da gücləndirir. Başlıca məsələ isə künclərin konstruktiv
möhkəmliyi hesabına ara divarları o qədər də qalın olmayan (80 sm) tikilinin uzunömürlüyünün təmin edilməsidir. Məqbərənin
bütün səkkiz səthi müxtəlif şəkilli həndəsi ornamentlərlə bəzədilmişdir. Məqbərənin rəis, xoca Yusif Küseyir oğlunun məzarı
üzərində hicri 557-ci ildə, yəni miladi 1162-ci ildə tikildiyini göstərən kitabə bu səthin yuxarı hissəsində yerləşdirilmişdir.
Məqbərənin səthlərindən yuxarı hissə qurşaq şəklində ayrılmış və burada da kitabə yerləşdirilmişdir. Kufi xətlə yazılmış bu
kitabənin giriş qapısından sol tərəfdəki hissəsində memarın adı yazılmışdır: ”Naxçıvanlı memar Əcəmi Əbubəkr oğlu”. Yusif
ibn Küseyir məqbərəsinin interyeri bəzədilməmiş, həm əsas tikintisi, həm də bəzək hörgüsü bir materialla – keyfiyyətli bişmiş
kərpiclə işlənmişdir. Bu da abidənin saya, aydın və təmiz həndəsi biçiminin bütövlüyünü gücləndirir, ona vahid, ifadəli qırmızımtıl
kolorit verir. Məqbərənin kürsülüyündən 7,2 m hündürlükdə, xarici perimetr üzrə düzəldilmiş frizdəki yazılarda abidənin kim
tərəfindən tikilməsi haqqında məlumat vardır.
Tomb of Yusuf Ibn Kuseyr. The tomb was built between 1161 and 1162 in the City of Nakhichevan. The architect was
Ajami Ibn Abu Bakr Nakhichevani. It is a rather small octagonal structure from strongly burnt bricks with a pyramidal roof. Its
upper part has a large frieze stripe with a Kufi Koranic inscription. The western facet of the mausoleum is rather different. Its top
section is covered with a geometric patterned net; an inscription indicating the construction date and the buried one’s name. The
interior of the tomb is divided into a spacious top chamber and the crypt. The architect’s name (Ajami Abu Bakr Nakhichevani)
is written into the top of the first facet, on the left of the entrance. The facade decor consists in full patterning a large plane of the
deepened part in every facet. The convex parts of the surface make up a frame of the facet completed in the top as a frieze with a
kufi inscription. The facet planes are coated with plates as thick as 12 cm composed from brick pieces making different geometric
decor patterns. The solution for the entrance facet is different from those for the other facets. The convexity of the inscription
and geometric patterns is emphasised through the colour difference of the burnt brick background. These plane enrichment
techniques have provided for a significant decorative effect against the ultimate simplicity of mausoleum shapes and complete
lack of glaze.
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üseyir məqbərəsinin fasadından
Naxçıvan şəhəri.

ment. Tomb of Yusuf Ibn
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Yusif ibn Küseyir məqbərəsinin giriş hissəsi.
Naxçıvan şəhəri.
Entrance part of the Mausoleum of Yusuf ibn
Kuseyr in Nakhchyvan City.
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Yusif ibn Küseyir məqbərəsinin fasadından dekorativ naxış elementlərinin
cizgisi (memar Fəxrəddin Miralay). Naxçıvan şəhəri.
The drawings of a decorative ornament on a facade of the Mausoleum of Yusuf
ibn Kuseyr in Nakhchyvan City (architect Fakhraddin Miralay).
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Yusif ibn Küseyir məqbərəsinin fasadından dekorativ naxış elementlərinin cizgisi
(memar Fəxrəddin Miralay). Naxçıvan şəhəri.
The drawings of a decorative ornament on a facade of the Mausoleum of Yusuf ibn
Kuseyr in Nakhchyvan City (architect Fakhraddin Miralay).

Yusif ibn Küseyir m
fasadından fraqment. Naxç

Façade fragment. Tomb o
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Memarlıq abidəsinin fasadından dekorativ naxış
elementlərinin müxtəlif cizgiləri.
Drawings of various options of a decorative
ornament on an architecture monument facade.
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Memarlıq abidəsinin fasadından dekorativ naxış
elementlərinin müxtəlif cizgiləri.
Drawings of various options of a decorative
ornament on an architecture monument facade.
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İNTERYER TƏRTİBATI NÜMUNƏLƏRİ
Binanın və ya mənzilin memarlıq və bədii cəhətdən tərtib olunmuş daxili məkanı interyer adlanır.
Binaların daxili məkan həlli onun funksional təyinatından asılıdır. Bu mühüm amil olaraq, binanın daxili memarlıq həllini: forma, mütənasiblik, bölgü, daşıyıcı konstruksiyaların yerləşmə ritmi, ölçüləri və s. kimi xüsusiyyətləri müəyyən edir.
İnteryerin memarlıq həlli, ümumilikdə binanın memarlıq üslubuna uyğun olaraq həll edilir. Hər üslubun
özünəməxsus elementləri, forma və rəng həlli interyerin təşkilində iştirak edir.
Azərbaycan milli memarlığında binaların daxili məkan həlli özünəməxsus cəhətləri ilə diqqəti cəlb edir. Binaların təyinatından asılı olaraq interyer həllində ənənəvi forma və elementlərdən geniş istifadə olunur. Xüsusilə xalq yaşayış evlərinin
bu günə gəlib çıxmış qədim nümunələrində maraqlı element və tərtibatlara rast gəlmək olur. Milli memarlıq nümunələrinin interyer həllində həm daxili konstruktiv-funksional elementlərdən, məsələn, sütun, qapı, pəncərə, buxarı, tağça, rəf
və s., həm də dekorativ elementlərdən, məsələn, haşiyə, xonça, həndəsi və nəbati naxışlar, rənglə işlənmiş müxtəlif süjetli
səhnələr, gəc və güzgü materialları işlətməklə tərtib olunmuş relyef bəzəkləri və s.-dən istifadə olunmuşdur.
Azərbaycanlıların həyat tərzinə mebel əşyaları son dövrlərdə daxil olmuşdur. Qədim zamanlarda isə, bütün
Şərqdə olduğu kimi, Azərbaycan xalq yaşayış evlərində, dini və başqa ictimai binalarda insanların yaşayışı və fəaliyyəti adətən, döşəmə üzərində keçirdi və bu amil, otaqların daxili tərtibatında, erqanomikasında həlledici rol oynayırdı.
Eyni zamanda divarların qalınlığından istifadə edərək, ev əşyalarını yığmaq üçün, mebeli əvəz edən tağlar, tağçalar
və rəflərdən istifadə edilirdi.
Binaların daxili tərtibatı hər zaman şübhəsiz ki, sifarişçinin cəmiyyətdə tutduğu mövqe və iqtisadi vəziyyəti ilə
bağlı olmuşdur. Bu səbəbdən, günümüzə gəlib çatmış abidələrin interyer həllində, forma və bəzək elementlərinin
tətbiqində həm valehedici zənginlik, həm də yorucu olmayan funksional sadəlik mövcuddur.

INTERIOR DECORATION SPECIMENS
Interior is the internal spade of a house or a flat decorated with architectural or artistic methods. A solution for the
internal space depends on the functional purpose. An important factor, the purpose determines an internal architectural
solution including the shape, proportions, sectioning, rhythm of load-carrying structures, sizes and other specificities.
An architectural solution for the interior is solved accordingly to the general building architecture principles.
Every method has its special elements, shapes and colour solutions to contribute to the interior.
Original features of interior spatial solutions in traditional Azerbaijan architecture are worth attention. In regard
to the building purpose, traditional shapes and elements are largely used for interior solutions. Those old homes
that have survived are particularly interesting for elements and compositions used. Interior solutions in Azerbaijan
architecture include both internal constructive/functional elements such as columns, doors, windows, chimneys,
arches, niches etc., and decor elements (hashiye, khoncha, geometric or vegetative patterns, coloured genre scenes,
convex clay or mirror ornaments etc.).
Furniture only entered Azerbaijani lifestyle shortly earlier than a century ago. In older times, similarly to the
entire East, people spent their indoor lives, either private or public/religious, on the floor, which turned out the
crucial factor behind interior design and ergonomics. In fact, niches of different shapes were made in the thick walls
to collect household items.
Evidently, interior decoration was always connected to the owner’s social and financial position. Therefore,
either charming richness or always interesting functional simplicity can be found in interior solutions of those old
houses that have lasted till the present.
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Binanın interyerində qrafik naxış təsviri.
A graphic representation of an ornament in a room interior.
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Binaların interyerində memarlıq naxışlarının tətbiq variantları.
Options of application of an architectural ornament in interiors of rooms.

TƏRTİBATI NÜ MUNƏLƏR İ / INTER IOR DECOR ATION SPECI MENS

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Tağıyevin sarayının interyerindən fraqment.
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De Burun yaşayış evinin interyeri. Niyazi küçəsi 9, Bakı şəhəri. Bina 1890-ci
ildə mühəndis Nikolay Avqustoviç Fon der Nonnenin (1832-1908) layihəsi
əsasında tikilmişdir. Hazırda burada Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət Muzeyi yerləşir.
Interior. Debur’s building. 9, Niyazi St., built in 1890, designed by engineer
Nikolay Augustovich Von der Nonne (1832-1908). Currently the Rustam
Mustafayev Azerbaijan National Museum of the Arts.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbinin baş zalında interyerdən fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 26, Bakı
şəhəri. Bina 1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904) tərəfindən tikilmişdir. Bu binada
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti yerləşmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir.
Fragment of an interior of the main hall, Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St., built in 1898-1901,
designed by an architect and civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904), Parliament of the Azerbaijan
Democratic Republic in 1918-1920, currently the Fuzuli Institute for Manuscripts of the National Academy of Sciences and
Hussein Javid’s House Museum.
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Binaların interyerində memarlıq naxışlarının
tətbiq variantları.
Options of application of an architectural
ornament in interiors of rooms.
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TAVANLAR VƏ DÖŞƏMƏLƏR
Binanın və ya mərtəbələrin örtük konstruksiyasının alt müstəvi səthi tavan, üst müstəvi səthi isə döşəmə (binada – dam)
adlanır. Qədim insanlar sığınmaq üçün özlərinə ilk qapalı məkanlar qurarkən, həmin məkanların üst tərəfdən bağlı olmasına
ən mühüm amil kimi yanaşırdılar. Təbiidir ki, atmosfer yağıntılarından qorunmağın tək yolu insanın başı üstündə hər hansı
bir müstəvinin, örtüyün olması idi. Eyni zamanda üzərində yaşadığı yerin dayanıqlığı, düzlüyü vacib şərtlərdən olmuşdur. Bu
səbəbdən hər dövrün insanları yaşadıqları və çalışdıqları binaların tavan və döşəməsinə xüsusi diqqət yetirmişlər.
Xüsusilə, memarlıq üslublarının hər birinin özünəməxsus tavan və döşəmə tərtibatı mövcud olmuşdur.
Azərbaycan milli memarlıq təcrübəsində də, ənənəvi forma və bəzəklərdən istifadə etməklə tavan və döşəmələrin
özünəməxsus çoxsaylı nümunələri yaradılmışdır. Qeyd edək ki, memarlıqda tavan konstruksiyalarının bəzək tərtibatı plafon adlanır. Plafonların tərtibatları üslublara uyğun olaraq müxtəlif texniki üsullarla və materiallarla yerinə yetirilir. Freska,
qrizayl, qips və ya gəc ilə relyef qabartmaları və s. üsullarla müxtəlif ornamental və süjetli bəzək kompozisiyaları Azərbaycan
milli memarlığında XIX əsrdə xüsusilə geniş yayılmışdı. Memar və sənətkarlarımız müxtəlif haşiyə və çərçivələrdən, xonça
və medalyonlardan istifadə etməklə tavan tərtibatı sahəsində milli üslubda örnək ola biləcək zəngin irs qoymuşlar.
Döşəmələrin tərtibatı adətən, konstruksiyadan və istifadə edilən materialdan asılı olmuşdur. Qədim zamanlardan
tikililərin döşəmələri çox vaxt gil materialı ilə örtülürdü. Daş materialının bol olduğu ərazilərdə isə döşəmə daş tavalarla üzlənirdi. Belə döşəmələr bəsit olduğundan onların tərtibatından danışmağa dəyməz. Ağac ehtiyatlarının bol
olduğu rayonlarda isə inşaatda, xüsusilə döşəmələrdə ağac materialından istifadə olunması daha geniş yayılmışdır.
Ağacdan hazırlanan döşəmə üzlükləri ya iri parçalar və yaxud da parket şəklində örtük konstruksiyasının səthinə
düzülürdü. Parket bədii tərtibat baxımından daha əlverişli olduğundan son yüzilliklərdə xalq sənətkarlarının fantaziya və estetik duyumlarını reallaşdırmağa daha çox imkan vermişdir. Azərbaycan ərazisində, xüsusilə Bakı şəhərində
bir sıra abidələrin döşəmə həlləri, maraqlı tərtibatları ilə nümunə sayıla bilər.

CEILINGS AND FLOORS
The lower flat surface of buildings or levels is called a floor, while the upper flat surface is called a ceiling.
In primordial times, people considered it the most important factor to cover the earliest living spaces they created for
themselves. Naturally, the only way to protect oneself from precipitation was to roof. At the same time, it was an important
condition to provide for living spaces to be reliable, strong-standing, their floor level being flat. Therefore, it has always been
considered of special importance to design and construct floors and ceilings for buildings people live and work in. As well,
special designs for both of the elements developed within the limits of every architectural method. Traditional Azerbaijan
architecture has also developed numerous original ideas of floors and ceilings with local shapes and ornaments used.
It should be mentioned the decorative design of ceilings is called plafond in professional architectural terminology.
According to a general method applied, plafond are created with different techniques and from different materials.
Different ornamental and genre design compositions, e.g murals, grisailles, gyps or clay reliefs, were especially
spread in the 19th century’s Azerbaijan architecture. Azerbaijan architects and artists have left a rich legacy in the
field of ceiling design using different hashiyes, frames, khonchas, and medallions.
Ceiling decoration traditionally depends on construction design and materials used. Since the earliest times,
floors had often been covered with clay. In the regions of stone being largely available, the latter material was used
for floors. Such design being primitive, it is not worth consideration. Floors, among other parts of buildings, were
mostly wooden in those parts of Azerbaijan where timber was plenty. Wooden covering was installed on floors either
in large pieces or as parquet. As the latter one was considered more aesthetically attractive, it became a field the last
hundred years’ artisans mostly showed and developed their creative potential and aesthetic ideas in. A number of
architectural sites in Azerbaijan and particularly in Baku display interesting solutions for floor design.
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Bakı milyonçusu Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin interyerindən fraqment. Murtuza Muxtarov
küçəsi 24, Bakı şəhəri. Bina 1899-cu ildə memar Yevgeniy Yakovleviç Skibinskinin (1858-1928) layihəsi əsasında
tikilmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı yerləşir.
Fragment of an interior of a house of Baku millionaire Aga-Bala Guliyev’s: stone arm of a bay window, 24 Murtuza
Muhtarov St., built in 1899, designed by an architect Yevgeny Yakovlevich Skibinski (1858-1928), currently Union
of Architects of the Republic of Azerbaijan.
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Yaşayış evinin interyerindən fraqment.
Zülfü Adıgözəlov küçəsi 120, Bakı şəhəri.
Fragment of an interior of the room of a house.
120 Zulfu Adigozalov St., Baku.
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Yaşayış evinin interyerindən fraqment.
Süleyman Tağızadə küçəsi 60, Bakı şəhəri.
Fragment of an interior of the room of a house.
60 Suleyman Taghizada St., Baku.
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Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışı variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbinin giriş hissəsində interyerdən fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 26, Bakı şəhəri. Bina
1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904) tərəfindən tikilmişdir. Bu binada 1918-1920-ci illərdə
Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti yerləşmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir.
Fragment of an interior of an entrance zone, Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St., built in 1898-1901, designed
by an architect and civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904), Parliament of the Azerbaijan Democratic Republic in
1918-1920, currently the Fuzuli Institute for Manuscripts of the National Academy of Sciences and Hussein Javid’s House Museum.

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışı variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışı variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbinin zalında interyerdən fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 26,
Bakı şəhəri. Bina 1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904) tərəfindən
tikilmişdir. Bu binada 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti yerləşmişdir.
Hazırda burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və
Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir.
Fragment of an interior of the hall, Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St., built in
1898-1901, designed by an architect and civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904), Parliament of
the Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920, currently the Fuzuli Institute for Manuscripts of the National
Academy of Sciences and Hussein Javid’s House Museum.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Oğlu İsmayılın xatirəsini
məqsədi ilə Bakı mi
Nağıyevin sifarişi ilə yaradılm
xeyriyyə cəmiyyəti binas
interyeri. İstiqlaliyyət küçəsi 3
Bina 1907-1913-cü illərdə m
Yuzef Kasperoviç Ploşkonun
layihəsi əsası

Fragment of an interior o
Ismailiyye Charity, built
designed by a civil engineer Jo
(1867-1931), ordered b
Baku millionaire Aga-M
to commemorate his
Istiglal

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışı variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışı variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Şəki xanlarının sarayındakı otaqlardan birinin
tavanından fraqment. Şəki şəhəri.
A room ceiling list fragment
in the Palace of Shaki Khans.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışı variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışı variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışı variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbinin giriş hissəsində interyerdən fraqment. İstiqlaliyyət
küçəsi 26, Bakı şəhəri. Bina 1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904)
tərəfindən tikilmişdir. Bu binada 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti
yerləşmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutu və Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir.
Fragment of an interior of an entrance zone, Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St.,
built in 1898-1901, designed by an architect and civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904),
Parliament of the Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920, currently the Fuzuli Institute for Manuscripts
of the National Academy of Sciences and Hussein Javid’s House Museum.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışlarının variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışlarının variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışlarının variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbinin giriş
dən fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 26, Bakı şəhəri.
ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç
1904) tərəfindən tikilmişdir. Bu binada
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asının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar
n Cavidin ev muzeyi yerləşir.
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1904), Parliament of the Azerbaijan
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the National Academy of Sciences and Hussein
eum.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışlarının variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışlarının variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Təzəpir məscidinin interyeri. Mirzə Fətəli Axundov küçəsi 7, Bakı şəhəri. Məscid Nabat xanım Xocabəy qızı Aşurbəyovanın (nikahda Rzayeva) vəsaiti
hesabına 1905-1914-cü illərdə Sankt-Peterburq Mülki Mühəndislər İnstitutunun məzunu olan mülki mühəndis Zivər bəy Əhmədbəyovun layihəsi
əsasında tikilmişdir. 1912-ci ildə Nabat xanımın vəfatından sonra məscidin tikintisi onun oğlu Hacı Abbasqulu Rzayev tərəfindən davam etdirilmişdir.
Hazırda Təzəpir məscidində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin baş ofisi yerləşir.
Dome in “Teze-Pir” mosque interior, 7, Mirza Fatali Akhundov St., Baku. The mosque is constructed in 1905-1914 on means the Nabat kxanim Khodjia
Beck Ashurbekova’s (on Rzayeva’s husband) on the project of the graduate of the St. Petersburg institute of engineers of civil engineering Zivar Beck
Akhmedbekov. After death the Nabat khanim in 1912, construction was finished by her son Haji Abbas Gulu Rzayev. Both are buried at an entrance to a
mosque. Now in a mosque of “Taza-Pir” the Head Spiritual department of Muslims of Transcaucasia settles down.

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

De Burun yaşayış evinin interyeri. Niyazi küçəsi 9, Bakı şəhəri. Bina 1890-ci ildə mühəndis
Nikolay Avqustoviç Fon der Nonnenin (1832-1908) layihəsi əsasında tikilmişdir. Hazırda
burada Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi yerləşir.
Interior. Debur’s building. 9, Niyazi St., built in 1890, designed by engineer Nikolay
Augustovich Von der Nonne (1832-1908). Currently the Rustam Mustafayev Azerbaijan
National Museum of the Arts.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışlarının variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışlarının variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışlarının variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Aşurbəyovların yaşayış binasının interyerindən fraqment.
Vidadi küçəsi 148, Bakı şəhəri.
Fragment of an interior of the room of a house of
Ashurbayov. 148 Vidadi St., Baku.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE
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Fragment of an interior o
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N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS
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TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A
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A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS
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interior of an entrance
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TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Aşurbəyovların yaşayış binasının giriş hissəsinin
interyerindən fraqment. Vidadi küçəsi 148, Bakı şəhəri.
Fragment of an interior of an entrance zone of a house of
Ashurbayov. 148 Vidadi St., Baku.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışlarının variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

TAVA N L A R VƏ D Ö Ş Ə M Ə LƏ R / CE I L I N G S A

VƏ DÖŞƏMƏLƏR / CEILINGS AND FLOORS

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bina və qurğuların interyerində tavanın bəzədilməsi zamanı
istifadə edilən memarlıq naxışlarının variantları.
Options of the architectural ornament applied at a list on a
ceiling in an interior of buildings.

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

BUXARILAR, SOBALAR VƏ BACALAR
Buxarı – evi qızdırmaq və yemək bişirmək üçün divarın daxilində tikilmiş ocaq yeridir.
Soba – evi qızdırmaq və yemək bişirmək üçün ayrıca tikilmiş və ya metaldan hazırlanmış, tikilinin daxilində
quraşdırılmış qurğudur.
Baca – binanın daxilindən ocağın tüstüsünü xaric etmək üçün dam konstruksiyalarında inşa olunan qurğudur.
Hələ qədim zamanlardan insanlar soyuqdan qorunmaq və yemək bişirmək üçün yaşadıqları məkanın daxilində
ocaq üçün yer ayırır və o sahəni müəyyən konstruksiyalarla hüdudlandırırdılar. İnsanların şüuru, həyat tərzi inkişaf
etdikcə, onların yaşayış məkanları da daha düşünülmüş planda qurulurdu.
Sonrakı dövrlərin yaşayış evlərində ocaq yerləri divarlarla təcrid olunur və tüstünün xaric olunması üçün tavanda
dəliklər açılır, bacalar tikilirdi. Azərbaycanın son günlərə qədər gəlib çatmış bir sıra yaşayış evlərində buxarı, soba
adları ilə tanınan ocaq qurğuları qalmaqdadır.
Buxarılar adətən, divar konstruksiyalarının daxilində tağça şəklində tikilmiş və qismən divardan önə çıxmış
vəziyyətdə inşa olunurdu. Tüstü kanalı divar hörgüsünün daxilində vertikal boşluq şəklində tikilirdi. Buxarının ön
tərəfi açıq olurdu və ətrafı bəzədilirdi.
Azərbaycan yaşayış evlərinin interyer həllində buxarı mühüm amillərdən biri sayılmışdır. Funksional təyinatı ilə
yanaşı, həm də dekorativ-bədii tərtibatı ilə evin daxili quruluşunda cəlbedici element olmuşdur.
Daha sonralar yeni qızdırıcı qurğuların, sobaların istehsalı, Azərbaycan yaşayış evlərində buxarılarla yanaşı, sobaların da geniş yayılmasına səbəb oldu. Sobalar da bədii-estetik baxımdan özünəməxsus formalarda hazırlanırdı və
bu gün də bir çox yaşayış evlərində gözəl nümunələri qalmaqdadır.
Bacalar binaların xarici görünüşü ilə bağlı element olduğu üçün, memar və inşaatçılar onların xarici tərtibatına
mühüm əhəmiyyət vermişlər. Bu səbəbdən qədim tikililərin damlarında müxtəlif baca nümunələrinə rast gəlmək olur.

BUKHARI, SOBA AND BAJA
Bukhari is a hearth in a wall used both to cook and heat the house.
Sobah is an indoor device separately prepared from metal or other materials, whose purpose is to heat the house and to cook.
Baja is a chimney to remove smoke from the building through the roof.
People had already been sparing a place for a hearth to cook and to protect themselves from cold weather before
ancient times were over. Different structures were used to fence those places. Together with people’s mind and mode
of life developing, their homes also became more sophisticated.
During the later periods, hearths were arranged in walls, while holes were made in ceilings with chimneys built
for smoke emission.
A number of old houses in Azerbaijan that have lasted till nowadays have bukhari and soba.
Bukharis are often constructed arch-shaped, partially within a wall, and partially convex. A chimney was arranged
as a vertical channel within a wall. The front part of a bukhari was left open and surrounded with some decor.
Bukhari was considered among important factors of home interior solutions practiced by architects in Azerbaijan.
Along with its functional purpose, it was an attractive element for home interior in terms of decoration.
Later on, as new heating and cooking devices were invented and produced, sobahs became common in Azerbaijan
homes along with bukharis. In aesthetic terms, sobahs also had their specific shapes, which can still be found in
beautiful examples of numerous homes.
An external element connected to a building exterior, baja was paid special attention by architects and design engineers
in terms of its exterior decoration. Therefore, different variants of bajas can be found in roofs of ancient buildings.

BUXARILAR, SOBALAR VƏ BACALAR / BUKHARI, SOB

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Şəki xanlarının sarayında otaqlardan birinin
interyeri. Buxarı. Şəki şəhəri.
Fragment of an interior of the room of the Palace of
Shaki Khans. Furnace.

, SOBALAR VƏ BACALAR / BUKHARI, SOBA AND BAJA

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Binaların interyerində sobaların dekorativ tərtibatı
variantları.
Options of decorative registration of furnaces in
interiors of rooms.

BUXARILAR, SOBALAR VƏ BACALAR / BUKHARI, SOB

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Binaların interyerində sobaların dekorativ
tərtibatı variantları.
Options of decorative registration of furnaces in
interiors of rooms.

, SOBALAR VƏ BACALAR / BUKHARI, SOBA AND BAJA

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

XONÇALAR
Gül ləçəklərinin stilizə olunmuş, müxtəlif formalarda quruluşundan, həndəsi və kristallik fiqurlardan yaradılan,
memarlıqda, binaların daxili və xarici tərtibatında istifadə olunan naxış-bəzək elementi – xonça adlanır.
Xonça elementi hələ qədim Misir memarlığında istifadə olunmuş, sonralar antik dövrlərin yunan memarlığında
daha da zənginləşərək Yaxın və Orta Şərqin tikinti sənətində də geniş yayılmışdır. Xonça – əsasən müxtəlif gül və
yarpaqların radial oxlar üzrə simmetrik yerləşməsindən qurulmuş naxış elementidir. Forma quruluşuna görə dairəvi,
kvadrat, çoxbucaqlı və s. xonca nümunələrinə rast gəlinir.
Azərbaycan milli memarlığında da xonçaya, ənənəvi bir element kimi binaların həm daxili və həm də xarici tərtibatında rast gəlmək olur. Memarlar və xalq sənətkarları müxtəlif kompozisiyalı, həndəsi və nəbati naxışlı, həcminə
görə isə qabarıq və yastı olan zəngin xonça nümunələri yaratmışlar.
İşlənmə yerinə görə xonçalar müxtəlif materiallardan hazırlanırdı. Fasad bəzəyi kimi əsasən daşdan yonulmuş
və bəzən də gəcdən hazırlanmış xonça nümunələrindən istifadə olunurdu. Xonça elementi adətən portal, eyvan,
pəncərə timpanlarında, friz bəzəklərində, ağac xonçalar isə kapitellərdə, qapı və haşiyələrdə, binaların daxili divar
və tavan tərtibatında işlənirdi. Azərbaycan milli memarlıq abidələrinin daxili tərtibatında gəc, gips materialından
hazırlanmış xonça nümunələri daha geniş yayılmışdı.

KHONCHA
A patterned decor element for interior and exterior stylised as a flower petal, differently shaped, and composed
from geometric and crystallised figures is called khoncha.
It was in ancient Egyptian architecture that khoncha had already been used, to be improved during the later
periods by ancient Greek architects and largely applied throughout the Middle East.
Khoncha is a patterned element mostly made up by radially symmetric flowers and leaves. In terms of a shape,
there are circular, quadratic, polygonal etc. khonchas.
In Azerbaijan architecture, khoncha can be found as a decor element both exterior and interior. Architects and
artists developed different khoncha compositions of geometric or vegetative shapes, flat or convex in terms of their
volume solutions.
Khoncha was made from different materials with regard to a place in a house it was applied to. As facade
decoration, it was mostly of stone or, sometimes, of clay. The element was usually used for portals, verandahs, window
timpanums, frieze decor. Wooden khonchas are typical in capitals, doors, hashiye, internal walls and ceilings. The
interior decoration of traditional Azerbaijan architecture displays khoncha specimens rather commonly produced
from clay or gyps.
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Ramazanovun yaşayış evinin fasadından fraqment.
İçərişəhər, Vəli Məmmədov küçəsi 24, Bakı şəhəri. Bina 1900-cü illərdə tikilib.
Fragment of a facade of the house of Ramazanov’s, Baku, “Icheri-Sheher” Old
City, Vali Mammadov, 24. The building is built in the 1900th years.
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HAŞİYƏLƏR
Binanın daxilində və xaricində, divar, tavan, qapı, pəncərə, tağça və s.-nin tərtibatında istifadə olunan xətti bəzək
elementi haşiyə adlanır.
Azərbaycan memarlığında geniş istifadə olunan zolaq şəkilli dekorativ elementlərdən biri haşiyələrdir. İstifadə
olunma yerinə və materialına görə haşiyələr, hamar səthli (boya, kağız) və ya relyefli (daş, ağac, gips, və s.) ola bilər.
Relyefli haşiyələrə binaların həm daxilində, həm də xaricində rast gəlmək olur. Profil kəsimlərinin formalarına görə
haşiyələrin zəngin növləri vardır. Düz profilli haşiyələrlə yanaşı, səthi müxtəlif həndəsi və nəbati naxış elementləri ilə
bəzədilmiş relyefli haşiyələr də memarlıq tərtibatında geniş yayılmışdır. Haşiyə bəzəklərində istifadə olunan naxışlar
“islimi” naxışlar adlanır.
Azərbaycan memarlıq və tikinti təcrübəsində daşdan hazırlanan memarlıq haşiyələri yonma və oyma üsulu ilə
yerinə yetirilir. Gips və gəc haşiyələr isə əsasən tökmə üsulu ilə hazırlanır və daha çox interyer tərtibatında istifadə
olunurdu. Ağac haşiyələrə isə daha çox yaşayış evlərinin qapı, pəncərə və tağçalarında rast gəlmək olur.
İnteryer tərtibatında boya ilə işlənmiş divarlarda, naxış və süjetli kompozisiyaların çərçivəsi kimi müxtəlif biçimli
haşiyələrdən istifadə olunurdu. Belə tərtibatlı ən gözəl interyer nümunələrindən biri kimi Şəki xanlarının sarayını
misal göstərmək olar.

HASHIYE
Hashiye (“edge”) is a linear decor element used for the exterior and interior of a building in walls, ceilings, doors,
windows, arches etc.
It is one of the largely used stripe-shaped elements in Azerbaijan architecture. In terms of materials used and
locations chosen, it can be smooth and flat painted paper or stone/wooden/gyps etc. relief.
Relief hashiye can be found both exterior and interior. There are rich variations of the element in terms of the
profile cut shape. Along with straight-profiled ones, relief hashiye decorated with various geometric and vegetative
patterns are very common in architectural decoration. Patterns used for hashiye are called islimi.
In Azerbaijan architecture and construction, hashiye is implemented through grinding and carving. The gyps
or clay variants are mostly manufactured with the casting method applied to be rather used for interior. Wooden
hashiye is mostly found in residences, as a decoration of doors, windows, and arches.
Differently cut hashiyes were used to frame patterned or plotted compositions on painted walls for interior
decorations. Shaki Khans’ Palace could be exemplified as a beautiful specimen in terms of interior decoration.
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“Quş çiçəkli budağa qonur”. Miniatür. Rəssamı Yusif Zaman. İran, 1696-cı il. Dövlət
Ermitajı, Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq şəhəri.
Bird Siting Down on Blossoming Branch, by Yusuf Zaman, Iran, 1696, Hermitage Museum.
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Ramazanovun yaşayış evinin fasadından fraqment.
İçərişəhər, Vəli Məmmədov küçəsi 24, Bakı şəhəri. Bina 1900-cü illərdə tikilib.
Fragment of a facade of the house of Ramazanov’s, Baku, “Icheri-Sheher” Old City,
Vali Mammadov, 24. The building is built in the 1900th years.
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Bakı milyonçusu Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin fasadından fraqment. Murtuza Muxtarov küçəsi 24, Bakı
şəhəri. Bina 1899-cu ildə memar Yevgeniy Yakovleviç Skibinskinin (1858-1928) layihəsi əsasında tikilmişdir.
Hazırda burada Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı yerləşir.
Fragment of a facade of a house of Baku millionaire Aga-Bala Guliyev’s, 24 Murtuza Muhtarov St., built in 1899, designed by
an architect Yevgeny Yakovlevich Skibinski (1858-1928), currently Union of Architects of the Republic of Azerbaijan.
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Bakı milyonçusu Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin fasadından fraqment.
Murtuza Muxtarov küçəsi 24, Bakı şəhəri. Bina 1899-cu ildə memar Yevgeniy Yakovleviç Skibinskinin
(1858-1928) layihəsi əsasında tikilmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Respublikasının
Memarlar İttifaqı yerləşir.
Fragment of a facade of a house of Baku millionaire Aga-Bala Guliyev’s, 24 Murtuza Muhtarov St.,
built in 1899, designed by an architect Yevgeny Yakovlevich Skibinski (1858-1928),
currently Union of Architects of the Republic of Azerbaijan.

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbi binasının fasadından fraqment. İstiqlaliyyət
küçəsi 26, Bakı şəhəri. Bina 1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavski
(1865-1904) tərəfindən tikilmişdir. Bu binada 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik
Respublikasının parlamenti yerləşmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir.
Facade fragment to a Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St., built in
1898-1901, designed by an architect and civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904),
Parliament of the Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920, currently the Fuzuli Institute for
Manuscripts of the National Academy of Sciences and Hussein Javid’s House Museum.
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“Ərdəşir və Gülnar”. Əbülqasim Firdovsinin “Şahnamə” əsərinin əlyazmasından miniatür.
Rəssamı Mir Müsəvvir. Şah Təhmasibin “Şahnamə” nüsxəsi. Təbriz şəhəri, 1520-1530-cu illər. Şəxsi kolleksiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları.
Ardashir and Gulnar,, a miniature by Mir Musavvir from a manuscript of Ferdowsi’s Shahnameh, Tabriz,
1520-1530, from a private collection, U.S.
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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi binasının fasadından fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 53, Bakı
şəhəri. Muzeyin binası 1850-ci ildə birmərtəbəli karvansara kimi tikilmiş, Bakı quberniyasının baş memarı Qasım bəy
Hacıbababəyovun layihəsi ilə ona ikinci mərtəbə artırılaraq 1915-ci ildə “Metropol” mehmanxanasına çevrilmişdir. 1918-1920-ci
illərdə bura Azərbaycan Demokratik Respublikası Nazirlər Kabinetinin həm iş, həm də yaşayış yeri olmuşdur. Memarlar Sadıq
Ələkbər oğlu Dadaşov (1905-1946) və Mikayıl Ələsgər oğlu Useynovun (1905-1992) layihəsi əsasında yenidənqurma işləri
aparıldıqdan sonra 1939-cu ildən burada Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi yerləşir.
Fragments of facade of Nizami Ganjavi Museum of Azerbaijan Literature, 53 Istiglaliyyat St., Baku, built in 1940, designed by
architects Sadikh Alasgar Dadashev (15.04.1905-1946) and Mikayel Alasgar Useynov (19.04.1905-07.10.1992).
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Binaların interyer və eksteryerlərinin tərtibatı zamanı
istifadə üçün memarlıq naxışlarının variantları.
Options of architectural ornaments for application at
decoration of interiors and exteriors of buildings.
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Hacı Abbasqulu Rzayev tərəfindən
ir. Hazırda Təzəpir məscidində Qafqaz
rəsinin baş ofisi yerləşir.

of the mosque “Teze-Pir”, 7, Mirza
St., Baku. The mosque is constructed in
eans the Nabat kxanim Khodjia Beck
Rzayeva’s husband) on the project of
St. Petersburg institute of engineers of
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in 1912, construction was finished by
s Gulu Rzayev. Both are buried at an
ue. Now in a mosque of “Taza-Pir” the
partment of Muslims of Transcaucasia
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbində baş zalın interyerindən fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 26, Bakı
şəhəri. Bina 1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904) tərəfindən tikilmişdir.
Bu binada 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti yerləşmişdir.
Hazırda burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və
Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir.
Fragment of an interior of the main hall, Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St., built in
1898-1901, designed by an architect and civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904), Parliament of the
Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920, currently the Fuzuli Institute for Manuscripts of the National Academy
of Sciences and Hussein Javid’s House Museum.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbində baş zalın interyerindən fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 26,
Bakı şəhəri. Bina 1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904)
tərəfindən tikilmişdir. Bu binada 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti
yerləşmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu və Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir.
Fragment of an interior of the main hall, Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St., built in
1898-1901, designed by an architect and civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904), Parliament of
the Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920, currently the Fuzuli Institute for Manuscripts of the National
Academy of Sciences and Hussein Javid’s House Museum.
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Yaşayış evinin interyerindən fraqment.
Süleyman Tağızadə küçəsi 60, Bakı şəhəri.
Fragment of an interior of the room of a house.
60 Suleyman Taghizada St., Baku.

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbinin baş z
fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 26, Bakı şəhəri. Bina 1898-1901-ci illərd
İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904) tər

Fragment of an interior of the main hall, Zeynalabdin Taghiyev Gir
Istiglaliyyat St., built in 1898-1901, designed by an architect and civil engine
Goslavski (1865-1904), Parliament of the Azerbaijan Democratic Repu
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FASADLARIN BƏZƏK ELEMENTLƏRİ
Fasad və memarlıq dekoru memarlıq qurğusunun xarici və daxili məkanını, onun obraz və üslubunu formalaşdırır.
Bir çox yüzilliklər ərzində Azərbaycan memarları fasad memarlıq dekorundan istifadə etmiş, bununla da təbii
materialları zahiri və daxili cəhətdən zənginləşdirmişlər. Qədim ustaların bacarıqlı əlləri ilə təbii materialların təbii
gözəllikləri daha parlaq və daha mükəmməl olmuşdur. Həm də memarlıq tikilisi nə qədər mürəkkəb olursa, onların
fasadlarının memarlıq dekoru da o qədər gözəl görünür.
Müxtəlif dövrlərdəki Azərbaycan memarlıq abidələrinin dekorativ işlənməsi memarlıqdakı naxış kompozisiyalarına çox oxşayan daş üzərində oyma sənətinin inkişaf ardıcıllığını izləməyə imkan verir.
Bir çox mədəni və müqəddəs abidələrin fasad səthləri oyma naxışlarla örtülürdü. Kifayət qədər dərin olan və
işıq-kölgənin cəlbedici oyununu yaradan oyma elə bil, bərabərsəthli idi və iki planda yerinə yetirilirdi: həm də xırda
naxışlarla doldurulmuş aşağı plan adətən özünəməxsus fon rolunu oynayırdı. Onların üzərindəki naxış kompozisiyalarının həddən artıq çoxcəhətliyi ilə yanaşı, müəyyən ümumi cəhətlər də diqqəti çəkir. Plitələrin üzərində az-çox
dərəcədə əsasən nəsx xətti ilə yazılmış yazılar olur.
Azərbaycan memarlıq abidələrinin fasadlarındakı naxışabənzər toxumalar onların oxunmasını çətinləşdirən naxışlarla çulğalaşır. Bəzi hallarda naxışın özünün kompozisiyalarında stilizə edilmiş bitki motivləri daha ciddi həndəsi
naxışları xeyli dərəcədə sıxışdırıb çıxarmışdır.
Qeyd edək ki, bir çox naxış motivləri Azərbaycan xalq tətbiqi sənətində daha erkən dövrlərdə geniş yayılmışdır.
Belə bir vəziyyət onu göstərir ki, xalq tətbiqi sənəti incəsənətdə və memarlıqda özünəməxsus ilkin mənbə rolunu
oynamışdır.

DECORATIVE ELEMENTS OF THE FACADE
Architectural decor shapes the internal and interior spaces of a building as well as its look and style.
For centuries, Azerbaijan architects had been using architectural facade decoration and so emphasized the texture
of natural materials used, which were stone and timber. After their skillful improvement, the natural beauty became
even brighter and finer. The more complex architecture became, the more sophisticated the facades came to be.
The decoration of Azerbaijan’s architectural sites of different epochs makes it possible to to trace the development
sequence of stone-carved ornamentation, which has so much in common with patterned compositions in architecture.
Facade surfaces of many cult and sacral buildings were covered with carved patterns. Special for its relief, rather
high, and picturesque chiaroscuro playing, stone carving was both single- and double-surfaced, the latter one’s
lower part serving a kind of background, filled in with tiny patterns. While extremely various in terms of patterned
compositions applied, they display some common features. More or less, the plates are saturated with inscriptions,
mostly in “naskhi”, one of Arabic written styles.
Arabic ligatures on historical facades across Azerbaijan are woven into patterns, which complicated reading.
In some cases, stylized vegetative motifs in compositions of the very ornament have significantly replaced simpler
geometric patterns.
Let us note many patterned motifs had their earliest representation in Azerbaijan applied arts. This is an evidence
of folk crafts serving a kind of source for patterned decoration in architecture.

A ZƏRBAYCAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / A ZERBAIJAN ARCHITECTURE

Bakı milyonçusu Ağabala Quliyevin ikimərtəbəli yaşayış evinin interyerindən fraqment. Murtuza Muxtarov
küçəsi 24, Bakı şəhəri. Bina 1899-cu ildə memar Yevgeniy Yakovleviç Skibinskinin (1858-1928) layihəsi
əsasında tikilmişdir. Hazırda burada Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı yerləşir.
Fragment of an interior of a house of Baku millionaire Aga-Bala Guliyev’s: stone arm of a bay window, 24
Murtuza Muhtarov St., built in 1899, designed by an architect Yevgeny Yakovlevich Skibinski (1858-1928),
currently Union of Architects of the Republic of Azerbaijan.
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Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin əlyazmasından
ssamı Sultan Məhəmməd. Təbriz şəhəri, 1505-ci il.
Keyr Kolleksiyası, Böyük Britaniya, London şəhəri.

Suicide, a miniature by Soltan Muhammad from a
cript of Nizami Ganjavi’s Khamseh, Tabriz, 1505,
Keir Collection, London.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman qızlar məktəbində giriş hissəsinin interyerindən fraqment. İstiqlaliyyət küçəsi 26,
Bakı şəhəri. Bina 1898-1901-ci illərdə mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904) tərəfindən tikilmişdir.
Bu binada 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti yerləşmişdir.
Hazırda burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və
Hüseyn Cavidin ev muzeyi yerləşir.
Fragment of an interior of an entrance zone, Zeynalabdin Taghiyev Girl’s Muslim School, 8 Istiglaliyyat St., built in
1898-1901, designed by an architect and civil engineer Iosif Vikentyevich Goslavski (1865-1904), Parliament of the
Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920, currently the Fuzuli Institute for Manuscripts of the National Academy
of Sciences and Hussein Javid’s House Museum.

N BƏZƏK ELE M EN TLƏR İ / DECOR ATIVE ELE MENTS OF THE FACA DE

N MEMARLIQ ELEMENTLƏRİ / AZERBAIJAN ARCHITECTURE ELEMENTS

Bina və qurğuların interyer və eksteryerlərinin tərtibatı zamanı istifadə
üçün dekor elementlərinin müxtəlif variantları.
Various options of elements of a decor for application at decoration of
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Şəki xanlarının sarayındakı otaqlardan birinin
interyerindən fraqment. Şəki şəhəri.
A room interior list fragment in the Palace of
Shaki Khans.
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interyerindən fraqment. Şəki şəhəri.
A room interior list fragment in the Palace of
Shaki Khans.
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Şəki xanlarının sarayındakı otaqlardan birinin
interyerindən fraqment. Şəki şəhəri.
A room interior list fragment in the Palace of
Shaki Khans.
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A room interior list fragment in the Palace of
Shaki Khans.
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Şəki xanlarının sarayındakı otaqlardan birinin
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A room interior list fragment in the Palace of
Shaki Khans.
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Şəki xanlarının sarayında eksteryerdən
fraqment. Şəki şəhəri.
Fragment of an exterior of the Palace of
Shaki Khans.
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BƏZİ MEMARLIQ TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ

Abaka
Akant
Akveduk
Anfilada
Ansambl
Antablement
Antefikslər
Arxivolt
Arxitektonika
Arxitrav
Atlant
Attik
Atrium

Ayunet
Baca
Baza
Balkon
Barelyef
Buxarı
Cəftə
Girih
Gəc
Gunbəz

– sütun başlığının tava şəklində olan üst hissəsi.
– bitki yarpağı formalı memarlıq ornamenti, korinf orderi sütununun kapitelində işl
plitə. İntibah dövründə friz və karnizlərin bəzədilməsində istifadə olunan element.
– çay, dərə və s. üzərindən körpü şəklində çəkilən su kəməri.
– düz xətt üzrə davamlı olaraq yerləşən çox sayda otaq və zallar. Bu tip binalarda otaq
bir-birinə keçid divar boşluqları ilə təmin olunur.
– müxtəlif bina və qurğuların bir-biri ilə uyğunlaşaraq, vahid memarlıq kompozisiyası təşkil e
– binanın sütunlar üzərindəki karniz, friz və arxitravdan ibarət olan yuxarı hissəsi.
– antik məbədlərin fasad divarlarının dam kənarları boyu yerləşən şaquli bəzəkləri. Ante
müxtəlif formada (bitki, yarpaq, plitə) qabarıq ornamentlərlə bəzədilir.
– tağın profillə və yaxud xüsusi hörgü ilə çərçivələnən hissəsi.
– binanın hissələri arasındakı uyğunluq, ahənglik.
– qədim tikintilərdə sütun kapitellərinin üstündəki atqı. Yükdaşıyıcı tir, antablementin
hissəsi.
– binanın örtük, balkon, mərtəbə yüklərini qəbul edən kişi heykəlli dayaq.
– binanın karnizinin üstündə qurulan parapetli divarcıq. Əksər hallarda bu divarcığa yaz
heykəllər həkk olunur. Ona adətən böyük tağlarda və ictimai binalarda rast gəlmək olur
– hər tərəfdən bağlı daxili həyət. Etruskların və romalıların evlərində mərkəzi otaq.
örtüyünün ortasında tüstünün çıxması üçün xüsusi deşik düzəldilir. Sonralar isə a
zəngin bəzədilmiş təntənəli otağa çevrilir. Bu otağın ortasında kiçik bir çarhovuz düzəld
buraya həmin deşikdən yağış suları yığılır.
– tağbənddə, günbəzdə və yaxud qapı və pəncərə üstündə düzəldilən tağaoxşar boşlu
binanın içərisini işıqlandırmaqla bərabər onun memarlıq formasını da zənginləşdirir.
– ocağın tüstüsünü otağın daxilindən kənarlaşdırmaq üçün damda tikilən qurğu.
– sütun və pilyastrların alt hissəsi, dabanı.
– binaların xaricində və ya daxilində yerləşən, divardan çıxıntı şəklində həll edilmi
məkan. Perimetri boyu məhəccər və ya sürahilərlə hüdudlanır.
– tikililərin bəzək elementi. Müstəvi səthi üzərində qurulan və öz həcminin yarısınd
hissəsi qədər önə çıxmış heykəltəraşlıq elementi.
– evi qızdırmaq və yemək bişirmək üçün divarın daxilində tikilmiş ocaq yeri.
– qapını, pəncərəni daxildən və ya xaricdən bağlamaq və ya qıfıl asmaq üçün xüsusi
element. Qapı və pəncərənin üzərinə bərkidilir.
– müxtəlif həndəsi fiqur və xətlərin birləşmə və kəsişməsindən yaranan mürəkkəb naxış ele
– gips və gil süxurlarının yandırılmasından alınan hörgü və bəzək məhlulu.
– binaların üstünü örtmək üçün işlədilən ən qədim konstruksiyalardan biri. Daşla
kərpiclərin maili şəkildə qoyulması ilə əlaqədar olaraq günbəz yuxarıya getdikcə d
və beləliklə xırda daşlar vasitəsilə böyük boşluğun ustünü örtmək mümkün olur. G
vasitəsilə kvadrat və ya dairəşəkilli otaqları örtürlər.
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– qapı və pəncərə lövhələrini çərçivə ilə birləşdirən və onların oynaqlığını təmin edən metal
hissə.
– məscid, karvansara və s. daxilindəki xırda otaq.
– qapı və pəncərəyə salınan şəkil və ya naxışlarla bəzədilmiş rəngli şüşə.
– ilbiz formalı spirallardan ibarət dekorativ və ya konstruktiv memarlıq detalı.
– ağac, daş və başqa inşaat materiallarının üzərində qabarıq şəkildə verilmiş təsvir.
– binanın dam konstruksiyasından yağıntı sularını xaric etmək üçün istifadə olunan boruşəkilli
element. Müxtəlif forma və bəzəklərlə tərtib olunaraq, dekorativ element kimi də istifadə edilir.
– tikililərin bəzək elementi. Müstəvi səthi üzərində qurulan və öz həcminin yarısından çox
hissəsi qədər önə çıxmış heykəltəraşlıq elementi.
– interyerdə istifadə olunan dekorativ boyakarlıq növlərindən biri. Eyni rəngin müxtəlif
çalarlarından istifadə etməklə təsvir yaradılır.
– böyük həyət, şəhər, qala və s. qapısı.
– bina və onun ayrı-ayrı hissələrinin altında qurulan və onların yükünü qəbul qəbul edib
bünövrəyə ötürən hissə.
– divarın səthindən önə çıxmış, binanın üst konstruktiv və dekorativ hissələrinin altında
qurularaq, həmin hissələrin yükünü divara ötürən element.
– əsas yer tutan, üstünlük təşkil edən.
– binanın memarlıq tərtibatı baxımından xarici görünüşü.
– binaların xaricində, lakin onlara bitişik, üstübağlı, yan tərəfləri açıq tikili.
– binanın daxilində və xaricində, divar, tavan, qapı, pəncərə, tağça və s.-nin tərtibatında istifadə
olunan xətti bəzək elementi.
– metal, daş və s. üzərində polad qələmlə yazı, şəkil və s. naxışlar oymaq sənəti.
– gözəl xətlə yazma sənəti.
– dairəvi, kvadrat, çoxbucaqlı və s. formalı, müxtəlif nəbati və həndəsi naxışlardan tərtib
olunmuş bəzək elementi.
– sədəf, sümük, qiymətli daş və s.-dən ibarət bəzək.
– binanın, mənzilin memarlıq və bədii cəhətdən tərtib olunmuş daxili məkanı.
– Şərq müsəlman ölkələrində istifadə olunan düzxətli bəzək elementi. Sarmaşıq və spiral
formalı nəbati naxışlardan tərtib olunur.
– sütun və pilyastrlarda düzəldilən şaquli yivlər.
– arxitrav və tağın ağırlığını üzərinə götürən sütun və ya pilyastrın yuxarı tamamlayıcı hissəsi.
– binalarda divarın səthindən irəli çıxan çoxprofilli kəmər. Karniz əsas etibarilə binaların
yuxarı mərtəbələrini tamamlayır. Bundan əlavə mərtəbəarası və kürsüluk karnizi də olur.
Klassik yunan və Roma memarlıq orderlərində antablementin yuxarı (arxitrav və friz)
hissəsini təşkil edir.
– binaların fasadında, əsasən baş giriş və portalın üst hissəsində istifadə olunan bəzək elementi.
Dairəvi, ellipsvari çələng, düzbucaqlı yarıburulmuş lövhə və s. formalarda olub, daxilində
gerb, emblem, yazı və s. yerləşdirilir.
– orta əsrlərdə, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində, karvan yolları üzərində və şəhərlərdə səfərə
çıxmış insanların müvəqqəti yaşaması üçün inşa olunmuş binalar. Daxili həyəti və birinci
mərtəbəsindən eyni zamanda ticarət məqsədilə də istifadə olunurdu.

Kaşı

Kvadr
Kesson
Konservasiya
Kontrfors
Köşk
Kürsülük
Kufi xətt

Mavzoley-turbə
(məqbərə)
Mazqal
Mayolika
Maşikul
Meandr

Meqalit
Mehrab

Mədrəsə

Minarə
Minbər
Məhlul

– bişmiş gil təbəqəsi və yaxud kərpic üzərinə çəkilmiş şüşəvari, minaya oxşayan parlaq m
Tərkibinə daxil olan metal oksidindən asılı olaraq, firuzəyi, göy, qara, qırmızı, ağ və
rənglərdə olur. Kaşı binanın bəzək elementlərindən biridir.
– binanın xarici (bayır) hörgüsündə istifadə olunan, üz tərəfdən paralelepiped form
kobud yonulmuş daş. Bəzən üzü tilli və ya piramida formalı düzəldilir.
– yastı və tağbənd örtüklərdə kvadrat və çoxbucaqlı formada dərinləşdirilmiş tavan boşlu
Kessonlar ictimai bina tavanlarının dekorativ bəzədilməsində istifadə olunur.
– dağılmaqdan, çürüməkdən mühafizəetmə, qoruma.
– əks təsiredici qüvvə, divarların möhkəmliyini saxlamaq üçün və aşırma qüvvəsinə ək
göstərmək üçün binanın xariçi tərəfindən düzəldilən dayaqlar.
– istirahət üçün həyət, bağ, park və s. yerlərdə inşa olunan üstübağlı, yanları açıq tikili
zamanda qəzet, gül, su və s. satışı üçün nəzərdə tutulan yüngül konstruksiyalı müasir tik
– binanın yerüstü oturacaq hissəsi.
– qədim ərəb əlifbasının XIV–XV əsrlərə qədər abidələrdə işlədilən bədii yazı qaydalar
biri. Kufi xəttinin başlıca xüsusiyyəti həndəsi düzgünlüklə yazılması və düz cizgilərdən is
edilməsidir.
– monumental qəbirüstü tikinti. Buraya bəzən sərdabadan başqa memorial zal da daxil
Mavzoleylər qədim Romada geniş yayılmışdı. Bu ad Kariy şahı Mavzolanın (e.ə. IV
Kalikarnass mavzoleyi) məşhur qəbrindən alınmışdır.
– qala divarlarında və bürclərdə ox və güllə atmaq üçün düzəldilən dar deşik.
– kaşı.
– orta əsr qala tikintilərində divarların yuxarı hissəsində irəliyə doğru çıxan və bir-bir
aralı yerləşdirilən memarlıq elementi. Maşikullar qalanın müdafiə edilməsinə imkan ya
– qədim yunan incəsənətində geniş yayılmış qıvrım əyri xətt formasında həndəsi orna
Kiçik Asiyada Meand çayının adı ilə əlaqədardır. Çayın indiki adı Böyük Monde
Olduqca əyri-üyrüdür.
– böyük daş parçalarından tikilmiş və monolit daşlardan qurulmuş qədim abidə.
– Məscidlərdə qiblə tərəfdəki divarda qayrılmış və pişnamazın önundə durub namaz
oyuq. Mehrablar yarımgünbəzlə və yaxud stalaktitli tağbəndlə örtülür. Mehpab və onu
məscid binasında ən gözəl bəzədilmiş yerdir.
– Yaxın və Orta Şərq ölkələrində din xadimləri hazırlayan orta ruhani müsəlman mə
Orta Asiyada mədrəsə haqqında ilk məlumat X əsrə aiddir. Mədrəsənin tərkibində
etmək üçün eyvan, məscid və başqa otaqlar olurdu. Bəzən mədrəsələr zəngin rəngli ker
uzlüklərlə, portallarla, orijinal tağ və günbəzlərlə bəzədilirdi. (Məsələn, Buxara və Səmə
mədrəsələri)
– məscidin mühüm hissələrindən biri. Namaza çağırış – azan vermək üçün tikilən h
qüllə.
– xütbə və Quran oxumaq üçün məscidlərdə mehrabın sağ tərəfində qurulan taxt. Bi
pilləli olmaqla, üstü oturmaq üçün nəzərdə tutulur.
– divar daşlarını və ya kərpiclərini bir-birinə bərkitmək üçün hazırlanan horra. İnşaat m
əhəngdən, sementdən, gəcdən və başqa materiallardan hazırlanır. Bu materiallardan
məhlulun tərkibinə qum və su da qatılır.
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– alabəzək materiallardan (daş, rəngli şüşə, taxta) quraşdırılmış səth.
– tağbəndin daxili və ya xarici tərəfdən qabırğa formasında qalınlaşdırılmış hissəsi. Xaçaoxşar
və qotik tağbəndlərdə nervyura diaqonal formada qurulur.
– binanın xarici divarlar, tağlar və ya dirəklərlə əhatə olunmuş, quruluşu etibarilə uzunsov və
düzbucaqlı formada olan daxili fəzası.
– müxtəlif bitki forma və təsvirlərindən istifadə etməklə yaradılan naxışlar.
– evlərin divarlarına, tavanına, şeylərin üstünə naxış vurmaq sənəti.
– ərəb yazı növlərindən biridir. Kufi xətdən fərqli olaraq düz xətlərlə deyil, əyri cizgilərlə yazılır.
– müxtəlif inşaat materiallarının (daş, ağac, sümük və sair) qazıma üsulu ilə işlənməsi.
– Arxitektura kompozisiyası evlərindən biri. Ümumiyyətlə order üç hissədən ibarətdir:
1. Antablement. Buraya daxildir: a) karniz, b) friz, c) arxitrav.
2. Sütun. Buraya daxildir: a) kapitel, b) gövdə, c) baza.
3. Pyedestal. Buraya daxildir: a) karniz, stul (altlıq), c) kürsülük. Memarlıqda əsas etibarilə dörd order tipi
vardır: 1) toskan, 2) dorik, 3) ionik və 4) korinf.
– müxtəlif fiqurların vahid kompozisiyalı naxışı. Naxışı təşkil edən ünsürlərin (fiqurların)
həndəsi şəkilli və ya nəbatat aləmindən götürülməsindən asılı olaraq ornamentlər həndəsi və
nəbati adlanan iki əsas qrupa bölünür.
– ayrıca motiv və ya murəkkəb bir ornamentin tərkib hissəsi kimi memarlıqda istifadə olunan
xurma ağacı yarpaqlarına oxşar bəzək. Palmettalar qədim Şərq və antik incəsənətində, divar
üzlüyündə və bədii məmulatda geniş işlənmiş, sonralar isə Roma və Avropa memarlığına
keçmişdir.
– binalarda (əsasən ictimai binalarda) pilləkən əvəzinə düzəldilən eniş yol.
– divarın, tavanın naxış və ya şəkillə bəzənmiş səthi.
– hasar, məhəccər; binaların damlarını və terrasları hüdudlandıran, hündür olmayan divar
konstruksiyası.
– naxışlı sütun, adətən kilsə günbəzini saxlayan dayaq.
– bir tərəfi divara bitişmiş üç kənarlı sütun. Həm konstruktiv, həm də dekorativ xarakter daşıyır.
– çoxrənglik.
– binaların giriş qapısının ətrafında düzəldilmiş memarlıq elementi. Portal, ümumiyyətlə
qapıdan xeyli hündür və divardan irəli çıxmış şəkildə düzəldilir. Azərbaycan memarlığında
portal adətən çatma tağ şəklində verilir.
– sütunlar və ya tağlarla qurulmuş qalereya. Portiklə bəzədilmiş binanın giriş yeri fronton və
attiklə tamamlanır. Portiklər antik dövrdə (xüsusilə gəzinti və yığıncaq olan yerlərdə) ayrıca
tikinti kimi geniş yayılmışdır. Ona bütün tarixi dövrlərdə Avropa ölkələrinin memarlığında
rast gəlirik.
– ayaqaltı, payəndaz. Memarlıq-dekorativ formada qurulmuş heykəlin (abidənin) oturacağı,
kürsülüyü. Bəzən ona postament və stilobat da deyilir.
– yandan görünüş.
– qədim yaşayış evlərinin daxili divar səthində müxtəlif məişət əşyalarını düzmək üçün
divarda dərinlik və ya çıxıntı yaratmaqla əmələ gələn üfüqi ensiz səth.
– bina və otaqların divar və tavanına boya ilə tərtibat vermək sənəti.
– girdə və ya yarımgirdə qübbəli kiçik bina, çox vaxt sütunlar üzərində qurulur.

Sərdaba
Soba
Stalaqmit
Stalaktit

Substriksiya
Sürahi
Sütun

Tağ

Tağça
Tağbənd
Talvar

Tequla
Terrakot
Terras
Timpan
Tromp

Faxverk
Fronton
Friz
Şəbəkə

– məqbərələrin və türbələrin meyit basdırılan yeraltı hissəsi.
– evi qızdırmaq və yemək bişirmək üçün ayrıca tikilmiş və ya metaldan hazırlanmış qur
– mağaraların dibində yuxarıdan tökülən damçılardan əmələ gələn əhəngli ərp.
– mağaraların tavanından sızan damcılardan əmələ gələn əhəngli ərp. Şərq ölkələrinin, xü
Azərbaycan memarlıq abidələrinin yonma daşdan və xüsusi şəkilli kərpiclərdən quraşdı
həndəsi həcmliklərdən ibarət hissəsinə də deyilir.
– binanın və yaxud hər hansı bir yükdaşıyıcı memarlıq elementinin (dirək, sütun) yeraltı h
– ağacdan, daşdan hazırlanan müxtəlif formalı məhəccər elementi.
– tikililərin mühüm yükdaşıyıcı konstruktiv elementi. Kapitel, gövdə və baza hissələr
ibarət olan sütun, binanın örtüyünün və ya üst mərtəbələrin yükünü qəbul edib, bünö
ötürən hissədir.
– pəncərə, qapı və başqa oyuq-açırımların (divardakı boşluğun) üfüqi olmayan ö
Tağların şəkli mərkəzə doğru simmetrik olmalıdır. Ən çox yayılmışı yarımdairəvi
Azərbaycan memarlığında əsas tağ növü çatma tağdır.
– binaların divar konstruksiyasının daxilində tikinti zamanı nəzərdə tutulan boşluq. M
əvəz edən həmin boşluqdan (tağçadan), müxtəlif əşyaları yığmaq üçün istifadə olunur.
– prinsip etibarilə günbəzin quruluşuna uyğundur, lakin tağbəndlə planda uzunsov
olan otaqlar örtülür.
– günəşdən, yağışdan qorunmaq məqsədilə dirəklər üzərində qurulmuş üstü bağlı kö
və istirahət yeri. Eyni zamanda həyətlərdə üzüm tənəklərini saxlamaq üçün qurulan k
konstruksiya.
– yastı Roma kirəmiti. Antik dam örtüklərində istifadə edilən qıraqları əyilmiş tava (
Bişmiş gildən, sonralar isə daşdan və mərmərdən hazırlanırdı.
– bişirilmiş sarı, yaxud qırmızı gildən hazırlanan bədii məmulat.
– səki, meydança, eyvan.
– binaların portal, fronton, qapı və pəncərə üstündə qurulmuş üçbucaqlı, tağa
yarımdairəvi və s. formalı müstəvi səthi.
– kvadrat formadan səkkizbucaqlıya, onaltıbucaqlıya və dairəvi formaya keçmək üçün
tinlərində düzəldilən konstruktiv element. Tromplar günbəz dairəsinin dördbucaqlı həcm
dairəvi şəklə keçməsini asanlaşdıran amillərdən biridir. Tromplar adətən tağlardan ibarətd
– ağac dirəklərdən düzəldilmiş, araları kərpic, taxta və ya betonla doldurulmuş karkaslı
– bina fasadında portikin yuxarı hissəsini tamamlayan sahə. Fronton adətən üçbucaq fo
olub, üç tərəfdən karnizlə haşiyələnir.
– antablementin karniz ilə arxitrav arasında yerləşən orta hissəsi.
– daş və ya ağac materialından, oyma və yığma üsulu ilə müxtəlif naxış kompozisiyaları
maqla hazırlanan bədii və konstruktiv lövhələr.
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GLOSSARY

– a flat slab on the top of a capital, supporting the architrave.
– a conventionalised representation of an acanthus leaf, used especially as a decoration for
Corinthian column capitals; this element was also used to decorate friezes and ledges.
– a water pipe across rivers, valleys etc. designed as a bridge.
– a vertical decoration on the top of facades in an antique temple; it has different kinds of
convex vegetative ornaments on.
– a straight-line decoration element used in Muslim cultures, composed of vegetative, ivy or
spiral, patterns.
– a non-horizontal top of a window, door or other wall hollows; the arch shape should be
symmetric with the two halves coming together; the semicircular arch is the most common
type overall, while the ogee variant is the staple in Azerbaijan.
– a thickened part of arch exterior or interior; in cruciform or gothic arches, it was diagonal.
– an ornamental moulding to frame the underside curve of an arch.
– harmony between different parts of a building.
– a load-carrying beam on a colonnade top and the lower part of an entablature in ancient
buildings.
– a male-sculpture support to carry a roof, upper floors and balconies.
– a low (parapet) wall, mostly with writings or figures carved in, commonly found on large
arches and public buildings.
– a courtyard, or an open space within a building; a central room in Etruscan and Roman
houses. For smoke to leave the house, a special hole was made in the middle of the roof. Later
on, atrium became a richly decorated celebration room with a small pool in the centre to
collect rainwater, coming down through the same hole.
– the lower part of columns and pilasters.
– a convex open space out of or inside buildings with handrails.
– a sculptured decorative element in buildings, mounted on a flat surface and convex as much
as below half of its depth.
– a building element under it or its parts to accept the load and pass it to the fundament.
– an in-wall hearth, both to cook and to heat the house.
– an architectural structure coming out of the facade to support walls and prevent from their
destruction through counterforce.
– the visual art of writing.
– - a medieval inn across the countries of the Muslim East along caravan routes and in cities
or towns those routes came through. The courtyard and ground floor were also used for
commercial purposes.
– a top part to complete a pilaster or to accept the load of an architrave or vault.
– a decor element used in facades, mostly in the top of entries and portals. With a coat-of-

arms, an inscription, an emblem etc. inside, it was in different shapes such as a circle, ell
garland, rectangular half-spun tablet, and so on.
Cefte
– a special metal bolt fastened on either the exterior or interior side of windows and d
was also used to hang a lock.
Cell
– a small room in a mosque or caravanserai.
Cirih
– a complex patterned element generated with crossings and joints of geometric shap
lines.
Column
– an important constructive element in building to bear load of the roof or top floors an
it to the fundament; it consists of a capital, body and base.
Conservation
– prevention from destruction.
Coffer
– deepened square-shaped or rectangular holes in flat or vault ceilings. Coffers were u
decorate ceilings in public buildings.
Crypt
– the underground part of a tomb or mausoleum.
Dome
– one of the earliest ways to roof buildings; its stones or bricks put inclined, a dome got n
towards the top; so, it was possible to cover large buildings, either square-shaped or cir
Domed mausoleum – a monumental on-grave structure; in addition to the very tomb, there is a memorial
well; mausoleums were common in the Ancient Rome, but the term comes from Mau
Caria’s ruler of the 4th century BC, whose grave in Halicarnassus was built on with a to
Dominant
– visually most important building in a development area or main part of an archite
site. It can also be of a rotund, and composes the top (architrave and frieze) of entablatu
classic Greek and Roman architectural orders.
Dyeing
– the art of colouring exterior and interior walls and ceilings.
Elbow
– a building element convex out of the wall, under constructive and decor segment
building to accept the load and pass it to the wall.
Enfilade
– a suite of rooms aligned along a single axis providing for a vista through the open
Enfilade transitions from room to room are generated by wall openings.
Engraving
– writing or drawing with a metal stick on metal, stone etc.
Ensemble
– a single architectural set of different buildings and structures matching each other.
Entablature
– the upper part of columns consisting of the architrave, frieze, and cornice.
Exterior
– the outside view of a building.
Eyvan
– a kind of a verandah, a roofed structure adjacent to a building, with its sides open.
Flue
– a pipe on the roof to direct the internal smoke outdoors.
Fluting
– vertical grooves coming down columns or pilasters.
Frieze
– a large central part of the entablature between the architrave and cornice.
Gargoyle
– a grotesque figure with a spout on a roof for rain drainage, serving a decor function a
Grisaille
– a kind of decorative painting used in interior, created from different shades of the
colour.
Gate
– yard/town/city etc. huge-size door.
Gəc
– a solution for layering and decoration made from gyps and clay rocks burnt.
Hashiye
– “an edge”, a decorative line element used for walls, ceilings, doors, windows, sma
arches etc.
High relief
– a decor element in architecture, a sculpture convex as much as over half its depth.
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– a metal part to connect windows and doors to their frames and provide for their functional
motion.
– a circular, quadratic or polygonal decor element of vegetative or geometric patterns
– an ornament from mother-of-pearl, bone, precious stones, etc.
– architecturally and artistically decorated internal spaces of buildings and apartments.
– a roofed pavilion open on sides, built for relaxation in gardens, parks etc.; nowadays, it s
referred to light structures to sell newspapers, flowers, juices etc.
– one of classical Arabic handwriting styles used in architecture till the 15th century; it was
special for straight lines and geometrical shapes.
– indoor places to sit on floor.
– a multi-profile convex exterior belt along walls in a building, mostly to complete top floors.
It can also be of a rotund and composes the top (architrave and frieze) of entablatures in
classic Greek and Roman architectural orders.
– an embrasure in towers and fort walls.
– fine earthenware with an opaque white tin glaze.
– a decorative bent line shaped of repeated motifs, common in Greek art, a geometric pattern;
its name is connected to the Meander River in Asia Minor, currently River Buyuk Menderes,
whose shape resembles the pattern.
– a religious muslim school to prepare clergy in the Middle East; the earliest reference to a
madrasah in Central Asia belongs to the 10th century; a madrasah contained a verandah to
pray as well as a mosque and other rooms; some madrasahs, for example those in Bukhara and
Samarkand, were richly decorated with colourful ceramics, portals, arches and domes.
– also monolith, a huge stone, used to built many ancient structures.
– an interior niche in a mosque wall directed towards Mecca for Muslims to know what to face
when praying; topped as a half-dome or a stalactite-shaped arch, it is the most decorated place
in a mosque.
– one of the most important parts of a mosque, a tall tower to call Muslims for a prayer.
– a kind of a platform with steps to a seat on the top, to the right of the mihrab, Koran is read
and preaches are spoken from.
– a thick paste to bind wall stones or bricks prepared of lime, cement, clay and other materials
with sand and water added.
– a surface of decorative materials such as stones, coloured glass or wood.
– is an element of railings to support hands made of stone, wood, or other materials.
– an oblong and rectangular space of a building surrounded with outer walls, vaults or pillars.
– one of Arabic handwriting styles; differently from the straight lines of Kufi, it is sloped.
– ornament painting on walls, ceilings or household items.
– one of the four classical architectural styles distinguished in terms of proportions and some
other details, columns used in particular. In general, an order consists of :
1) entablature, including a) cornice, b)frieze, and c)architrave;
2) columns, including a)capital; b)shaft and c)base; and
3) pedestal, including a) cornice b) dado and c) base.
There are four basic architectural orders, Doric, Ionic, Corinthian and Tuscan.

Ornament

Oyma
Palmette

Panel picture
Parapet
Pedestal (“under
feet”, sometimes
called a stylobate
or a platform)
Pediment
Pilaster
Polychrome
Portal

Portico

Profile
Pylon
Quadra
Ramp
Raff (“a shelf ”)
Relief
Rotund
Shebeke (“net”)
Sobah
Squinch

Stained glass
Stalactite

– a pattern of different shapes brought into an integral composition. In terms of origin
shape-elements come from, ornaments are categorised into two main groups, geometr
vegetative.
– wood, stone, bone carving etc.
– a motif in decorative art that resembles a palm leaf; it is used separately and als
component of complex ornaments. The pattern was largely used in ancient easter
Antique art for wall covering and fine items, and was later adopted by Roman and Eur
architectures.
– images or patterns on walls or ceilings.
– a low fence.
– a base to mount a monument in an architectural/decorative format.

– a usually rectangular element completing the facade portico.
– a three-side wall-adjacent column, of both constructive and decorative significance
– multi-coloured.
– an architectural element embracing a building entrance door, generally much highe
the latter one and greatly expanded beyond the wall surface; in Azerbaijan archite
portals are usually represented in an arch format.
– a gallery made up by columns or arches; a building entrance decorated with a por
completed with a fronton and attic wall. In Classical Antiquity, it was largely built as a se
structure, especially in places of assembly or stroll. Porticos are found in European cou
architecture during all the epochs.
– an outline view or a representation of a building.
– a patterned column usually supporting a church dome.
– roughly worked stone used for the exterior of buildings; mostly parallelepiped, it can a
pyramid-shaped.
– mostly in public buildings, a large way instead of stairs.
– an in-wall niche or a ledge in ancient homes to store household items.
– convex images on wood, stone and other construction materials.
– a circular or semicircular small domed buiding, often built on columns.
– decorative and constructive panels generated from various patterned compositions
stone or wood assembled or carved.
– an oven of metal or other materials both to cook or heat the home.
– a constructive element in the upper angles of a rectangular room providing a sim
transition to an octagonal, sixteen-angular or spherical dome. Squinches usually con
vaults.
– a coloured window/door glass decorated with images or patterns
– a lime pillar developing upwards as water drops from cave ceilings. The term is also
to indicate a part of buildings across the Middle East and Azerbaijan consisting of geom
volumes from faceted stones and especially shaped bricks.

mite
ructure
bend
r
a

– a lime pillar developing downwards as water drops from cave ceilings.
– the underground part of a building or of any load-carrying element (a column or a beam).
– a dome covering a long building.
– a shade on pillars to protect from sunshine or rain; a home-yard frame for grapevine.
– Ancient Roman flat tile with bent edges to roof houses and the roof itself, manufactured
from burnt clay and, afterwards, from stone and marble.
cotta
– an earthenware from yellow or red ceramic.
ce
– an open and flat surface raised over the ground in a garden, around a house or on a flat roof.
– a shining glasslike substance similar to enamel drawn on burnt clay wall or bricks. Depending
on an oxidised metal in the composition, it can be turquoise, blue, black, red, or white. Tile
was used as an architectural decor element.
er framing
– a construction method of wooden beams and columns, their gaps filled in with bricks,
concrete or the very wood.
t
– a convex part of architectural design in medieval walls; built at a distance from each other,
turrets were used to defend the castle.
anum
– semi-circular or triangular arched decorative wall surface over a portal, door, window, etc.
ative patterns – patterns made to depict shapes of different plants
e
– a decor or construction architectural detail consisting of snail-shaped spirals.
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Müsəddin Əhməd oğlu Namazov 4 avqust 1963-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Saqareco rayonunun Düzəyrəm kəndində anadan
olmuşdur. O, 1981-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun Memarlıq fakültəsinin əyani şöbəsinə qəbul olunmuş və 1986-cı ildə
həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə memar ixtisası üzrə bitirmişdir. M.Ə.Namazov ali təhsilini tamamladıqdan sonra “Azərdövlətlayihə”
İnstitutunun 1 nömrəli Emalatxanasında memar kimi öz ixtisası üzrə ilk əmək fəaliyyətinə başlamışdır (1986-1990-cı illər). Sonra aparıcı
memar (1990-cı il), qrup rəhbəri (1990-1993-cü illər), layihənin baş memarı (1993-2007-ci illər), 2 nömrəli Emalatxananın rəisi (20072009-cu illər), 2 nömrəli Memarlıq-planlaşdırma şöbəsinin müdiri (2009-2011-ci illər) olmuşdur. M.Ə.Namazov 2011-ci ilin dekabr ayından
2012-ci ilin sentyabr ayına kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin “Azərdövləttikintilayihə”
DLİ-nin baş memarı vəzifəsində çalışmışdır. O, 10 oktyabr 2012-ci ildən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət
Agentliyinin “Azərdövləttikintilayihə” DLİ-nin direktoru təyin olunmuşdur. M.Ə.Namazov 27 may 2014-cü ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin “Azərdövlətlayihə” DBLİ-nin direktoru təyin olunmuş və hazırda bu vəzifədə uğurla
çalışır. M.Ə.Namazov 22 aprel 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Memarlar İttifaqı Rəyasət Heyəti Katibliyinin qərarı ilə “Fəxri nişan”la təltif
olunmuş, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyində
dövlət qulluğunda fərqləndiyinə və əldə etdiyi nailiyyətlərə görə “Fəxri Fərman”a layiq görülmüş (2008-ci il), Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi münasibəti ilə “Azərbaycan Respublikasının Yubiley medalı”
ilə (2010-cu il) və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında inşaat sahəsi işçilərinin təltif edilməsi haqqında” 10
aprel 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur. 01 oktyabr 2012-ci ildə Azərbaycan Memarlar İttifaqının 75 illik
yubileyi ilə əlaqədar “Ustad memar” adına layiq görülmüşdür.
Musaddin Ahmad oglu Namazov was born on August 4, 1963, in Duzayram Village, the Sogorejo District, Georgia, USSR. He received his
regular 10-year school education in his home village (1970-1980). Next year after graduation, Musaddin Namazov entered the Department for
Architecture of the Azerbaijan Institute of Construction Engineers as a full-time student. He successfully graduated from the Institute in 1986.
Upon graduation, Mr.Namazov started his professional way as an architect employed by AzGosProject for Atelier 1 (1986-1990); in 1990, he was
promoted for Leading Architect, then a Team Leader (1990-1993), Project Architect-in-Chief (1993 - 2007), Head of Atelier 2 (2007-2009),
and Head of the Department for Architectural Planning 2 (2009-2011). From December 2011 through September 2012, Mr. Namazov had been
working AzGosProject’s Architect-in-Chief. On October 10, 2012, Musaddin Namazov was appointed Director of AzerDovletTikintiLayihe
National Institute for Designing at the National Agency for Construction Safety of the Republic of Azerbaijan’s Ministry for Emergency. On
May 27 2014, he became Director of AzGosProject. Currently, he is successfully working on this position. With his experience in the field of
designing and construction as long as 32 years, Mr.Namazov has repeatedly been recognised for his professional activities. On April 22, 2005, he
was awarded the Sign-of-Honour as a member of the Azerbaijan Architects’ Union to commemorate the union’s 70th anniversary, as mentioned
by the Board’s Resolution 4. In 2008, Musaddin Namazov was awarded a Diploma of Honours by the Republic of Azerbaijan’s Ministry for
Emergency to commemorate the Nation’s Leader Heydar Aliyev’s 85th anniversary. The Republic of Azerbaijan’s Jubilee Medal (2010) by the
Republic of Azerbaijan’s President Ilham Aliyev’s resolution to commemorate the Ministry for Emergency’s 5th anniversary and the Presidential
Medal of Progress (April 10, 2012) should be added to the list of Mr.Namazov’s records. It would be impossible to omit Maestro of Architecture,
the last, but not least, award by the Azerbaijan Architects’ Union to commemorate its 75th anniversary (October 1, 2012).

Elçin Tofiq oğlu Əliyev 18 sentyabr 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri
İnstitutunun Memarlıq fakultəsini 1989-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. S.V.S.T.-də (Slovakiya Ali Texniki
Məktəbi) istehsalat təcrübəsi keçmişdir. 1988-ci ildən Sovet İttifaqının süqutuna qədər Ümumittifaq Gənc Memarlar
Cəmiyyətinin Zaqafqaziya şöbəsinin sədri olmuşdur. 1989-cu ildən Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvüdür. 1998-ci ildən
Azərbaycan Dizaynerlər İttifaqının üzvüdür. 1994-cü ildən Azərbaycan Memarlar İttifaqı İdarə Heyətinin üzvüdür. 1998-ci
ildə memarlıq üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2014-cü ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
İyirmi illik peşəkar fəaliyyəti zamanı 70-dən çox memarlıq və dizayner layihələri ərsəyə gətirmiş və həyata keçirmişdir.
E.T.Əliyevin layihələri Rusiya, İran, ABŞ, Türkiyə, Fransa, Almaniya, Gürcüstan kimi ölkələrin müxtəlif mükafatları və
diplomları ilə təltif edilmişdir. Dəfələrlə Azərbaycan Memarlar İttifaqı tərəfindən ölkənin ən yaxşı memarı adına layiq
görülmüşdür. 2008-ci ildə Azərbaycan Memarlar İttifaqının “Qızıl şərəf nişanı” ilə təltif edilmişdir. Həmçinin, müxtəlif
ölkələrin Memarlar və Dizaynerlər İttifaqlarının, Memarlar İttifaqlarının Beynəlxalq Assosiasiyasının, Şərq Ölkələri
Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının, Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və bir çox digər dövlət, özəl və
beynəlxalq təşkilatların diplom, təşəkkürnamə və fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir. Memarlıq, şəhərsalma və dizayn
sahəsində 40-dan çox elmi məqalənin və 10 kitabın müəllifidir. Hazırda Azərbaycan Respublikası Memarlar İttifaqı İdarə
Heyətinin sədr müavini vəzifəsində çalışır.
Elchin Tofig oglu Aliyev was born in Baku on September 18, 1967. In 1989, he graduated with distinction from the
Department of Architecture, Azerbaijan Institute for Engineering and Construction. He passed his internship at S.V.S.T.
(Slovakian Higher Technical School, Bratislava). From 1988 till the collapse of the USSR, he had been Chairman of the
South-Caucasian Section, the USSR Society of Young Architects. His professional membership includes the Union of
Architects of Azerbaijan (from 1989), Board thereof, and Union of Designers of Azerbaijan (from 1998). He has obtained
his PhD in Architecture (1998). He has obtained his Doctor of Art Studies (2014). He has developed and implemented
more than 70 architectural and design projects. His projects have been awarded in Russia, Iran, the US, Turkey, France,
Germany and Georgia. The Union of Architects of Azerbaijan has repeatedly recognized Elchin T.Aliyev the best architect
in the country. In 2008, the Union awarded him the Honorary Golden Badge. He has also been awarded Diplomas and
Letters-of-Gratitude by foreign national unions of architects and designers, the International Association of Unions of
Architects, Ministry of Culture of Azerbaijan, and other governmental, public and international organisations. He has
written ten books and more than forty scientific articles in the field of architecture, design and urban development.
Currently serves as the Deputy Chairman of the Union of Architects of Azerbaijan.

