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Xülasə. Məqalədə ilk dəfə qədim və zəngin tarixi keçmişə malik olan Gəncə 

şəhərində multikultural dəyərlərin öyrənilməsində, həmçinin tolerantlıq, 

birgəyaşayış mədəniyyəti ənənələrinin təşəkkülü və qorunub 

saxlanılmasında Səbzikar abidəsinin mənbəşünaslıq dəyəri araşdırılmışdır. 

Məqalədə Səbzikar abidəsinin ümumislam maddi və mənəvi mədəniyyətinin 

dəyərli nümunəsi, açıq səma altında muzey və onun Gəncədə tolerantlıq 

ənənələrinin tədqiqində maddi mənbə kimi əhəmiyyəti, həmçinin şəhər 

mədəniyyətinin vacib göstəriciləri olan memarlıq və yerli sənətkarlıq 

ənənələrinin inkişafındakı əhəmiyyəti elmi əsaslarla tədqiq edilmişdir. 

 

Açar sözlər: Gəncə, Azərbaycan, Səbzikar qəbiristanlığı, tolerantlıq, 

multikultural dəyərlər. 
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Abstract. For the first time in this research, 

significance of Sebzikar monument was studied in 

investigation of multicultural values in Ganja city, 

which has an ancient and rich historical past, as 

well as in the formation and preservation of the 

traditions of a culture of peaceful coexistence - 

tolerance. The importance of the Sebzikar 

monument as an important example of pan-Islamic 

spiritual and material culture, an open-air museum, 

its significance as a material source in the study of 

tolerance traditions in Ganja, as well as in the 

development of architectural and local craft 

traditions, which are the important indicators of 

urban culture, were also investigated in scientific 

article based on academic sources. 

Keywords: Ganja, Azerbaijan, Sebzikar cemetery, 

tolerance, multicultural values. 

ЗНАЧЕНИЕ КЛАДБИЩА СЕБЗИКАР 

ГОРОДА ГЯНДЖА В ИССЛЕДОВАНИИ 

ТОЛЕРАНТНЫХ И МУЛЬТИКУЛЬТУ-

РАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Эльнур Гасанов 
Гянджинское отделение Национальной Академии 

Наук Азербайджана, Гянджа, Азербайджан 

 

Резюме. Значение кладбища Себзикар, ее древ-

них и богатых исторических памятников были 

исследованы как источник в изучении фор-

мирования и сохранения традиций культуры 

мирного сосуществования- толерантности, 

мультикультурализма в древнем городе 

Гянджа. Ценность памятника Себзикар как 

важного примера общеисламской духовной и 

материальной культуры, музея под открытым 

небом, его значение как материального источ-

ника в изучении традиций толерантности в 

Гяндже, а также в развитии архитектурных и 

местных ремесленных традиций, которые явля-

ются важными показателями городской культу-

ры, были также исследованы в научной статье 

на основе академических источников. 

Ключевые слова: Гянджа, Азербайджан, клад-

бище Себзикар, толерантность, мультикульту-

ральные ценности. 

 

1. Giriş 

            Gəncə Səbzikar məzarlığının, bu müqəddəs məkanın - əsrlər boyu şəhər sakinlərinin 

dəyişməz ziyarətgahı olan ərazinin tərkibinə daxil olan və əsasən qəbiristanlığın tarixi 

mailto:hasan.elnur.11@gmail.com


E. HƏSƏNOV: TOLERANTLIQ VƏ MULTİKULTURALİZM ƏNƏNƏLƏRİNİN... 

 

 

 
181 

baxımdan ən qədim məzarları hesab edilən nümunələri yalnız  İslam - müsəlman mədəniyyəti 

ənənələrinin, o cümlədən qəbirüstü xatirə abidələrinin inşa edilmə xüsusiyyətlərini özündə 

ehtiva etməklə kifayətlənməmişdir. Bəhs olunan dəyərli epitafiya nümunələri – qədim qəbir 

və məzarlar üzərində təsvir, həmçinin yazı elementləri, eləcə də qəbir abidələrinin forma və 

hazırlanma texnologiyasında minilliklərə istinad edən, həmçinin Azərbaycan ərazisində islam 

dininin yayılmasından əvvəlki tarixi mərhələlərdə mövcud olan və inkişaf edən yerli, milli 

memarlıq, sənətkarlıq ənənələrinin tətbiq edildiyi nəzərdən qaçmamalıdır. Çünki Səbzikar 

kompleksi məzarlarının tədqiq olunan bu nisbətən daha qədim nümunələri aşkar surətdə 

özündə Gəncənin yerli Aran memarlıq məktəbinin çoxəsrlik dəyərli sənətkarlıq cəhətlərini əks 

etdirir [23, s. 65-66; 98-99]. 

          Bu ənənələr isə, öz növbəsində yalnız Səbzikar tarixi-memarlıq kompleksində 

dövrümüzə qədər qorunub saxlanılmış qəbir abidələrinin tarixi-xronoloji cəhətdən aid olduğu 

XVII-XVIII əsrlər mərhələsində mövcud olmuş və məzarların inşasında tətbiq olunan 

sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə məhdudlaşmır. Təqdirəlayiq haldır ki, bəhs edilən qəbir və 

qəbirüstü abidələrdə özünü büruzə verən milli sənətkarlıq, yerli memarlıq xüsusiyyətləri 

Azərbaycanın ənənəvi mədəniyyətinin vahid bir özülə, təmələ istinad edən, lakin ayrı-ayrı 

tarixi mərhələlərdə tədricən formalaşmış və inkişaf etmiş ən mütərəqqi cəhətlərindən 

qaynaqlanmışdır. Bu elmi mülahizəni bir neçə təkzibedilməz müddəa ilə təsbit etmək 

mümkündür:  

Azərbaycan ərazisində VII-VIII əsrlərdən etibarən islam dininin yayılması nəticəsində 

artıq bəhs olunan mərhələlərdən, xüsusilə də IX əsrdən başlayaraq Gəncə kimi möhtəşəm 

şəhər mədəniyyəti mərkəzlərində də, müvafiq olaraq müsəlman qaydasında yeni dəfnetmə 

adəti formalaşmağa başlamışdır [2, s. 65-68]. 

Bu tarixi prosesin qanunauyğun nəticəsi olaraq müsəlman dəfnetmə adəti ilə birlikdə 

yeni tip qəbir və xüsusilə də qəbirüstü xatirə abidələrinin də yayılması tədricən geniş miqyas 

almışdır. Bəhs olunan qəbirüstü abidələri aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

-  Sarkofaq tipli qəbir abidələri;  

-  Başdaşları; 

-  Sinə daşları [4, s. 120]. 

İstər sarkofaq-sərdabə, istərsə də başdaşı və sinədaşı olan qəbir və qəbirüstü xatirə 

abidələri üçün mühüm hesab edilən səciyyəvi cəhətlərindən biri onların quruluşu ilə yanaşı, 

üzərində ərəb əlifbası  ilə epitafiya, həmçinin oyma və qabartma üsulu ilə nəbati, eyni 

zamanda həndəsi naxışların həkk edilməsi olmuşdur. Bu cür fərqli, xüsusilə də qabarıq olması 

ilə seçilən (daha doğrusu, burada relyefli, relyef səciyyəli təsvirlər, naxış elementləri nəzərdə 

tutulur) və bəhs edilən ilk orta əsrlər mərhələsi üçün yeni hesab edilən məzarların, qəbir və 

qəbirüstü xatirə abidələrinin islam dininin yayıldığı olduqca böyük bir coğrafi arealda geniş 

surətdə tətbiq olunmasına baxmayaraq, Azərbaycan ərazisində, xüsusilə də Gəncə kimi daim 

mədəniyyət mərkəzi olaraq mövqeyini qoruyan şəhərdə minilliklərə istinad edən ənənələr 

əsasında inkişaf etmiş dini və milli dəyərlər dəfn adətlərindən də yan keçməmişdir. Nəticədə 
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isə çoxəsrlik sənətkarlıq, memarlıq ənənələrimiz VIII-IX əsrlərdən etibarən müsəlman dəfn 

adət və mərasimlərinin də zənginləşməsi, yeni xüsusiyyətlərin qədim ənənələrə istinad 

edilməsi şərti ilə qəbir abidələrinin inşası prosesinə sirayət etməsinə şərait yaratmışdır [20, s. 

70-71]. 

 

2. Birgəyaşayış dəyərlərinin öyrənilməsində Səbzikar qəbiristanlığının mənbə kimi 

dəyəri  

Azərbaycanda islam dininin qəbul edildiyi və əhalinin əksər qisminin müsəlman 

olaraq ictimai həyatı və məişətində bu qaydalarla yaşadığı orta əsrlər mərhələsinin istər ilk 

orta əsrlər, istər inkişaf etmiş orta əsrlər, istərsə də son orta əsrlər dövrlərində əski türk 

ənənələrinin əsas mədəni, mənəvi, əxlaqi və o cümlədən də dini – ideoloji cəhətləri mühafizə 

edilirdi. Ardıcıl, fasiləsiz olaraq nəsildən-nəslə ötürülən ənənələrin, dəyərlərin unudulmaması 

sayəsində qədim tarixi köklərə əsaslanan milli, dini dəyərlərimiz yalnız feodal 

münasibətlərinin mövcud olduğu orta əsrlər mərhələsində deyil, yeni dövr mərhələsi – XIX 

əsr və ondan sonrakı dövrlərdə də yaşadıldı. Gəncə Səbzikar kompleksinin nümunəsində 

əyani surətdə görmək mümkündür ki, Azərbaycanın həm ictimai, sosial, iqtisadi, həm də 

mədəni, mənəvi tərəqqisi baxımından intibah dövrü kimi səciyyələndirilən XI-XII əsrlərdə 

formalaşmış bir sıra sənətkarlıq, memarlıq yenilikləri əsrlər ərzində dini dəyərlərimiz, 

xüsusilə də dəfn adət və ənənələrimizlə bağlı bu sahələrə əhəmiyyətli şəkildə sirayət etmiş və 

qorunub saxlanılmışdır.  

      Qeyd olunan elmi mülahizənin ən əhəmiyyətli sübutlarından biri kimi məhz Azərbaycan 

ərazisində bəhs olunan dövrdə Səlcuqların hakimiyyəti və sonradan Azərbaycan Atabəylər 

dövlətinin mövcud olduğu illərdə artıq qəbirüstü xatirə abidələrinin sənətkarlıq və eyni 

zamanda memarlıq nöqteyi-nəzərdən daha mürəkkəb və mükəmməl növü hesab edilən 

qülləvari türbələrin meydana gəlməsi və tədricən geniş yayılması göstərilə bilər. 

Azərbaycanın dövlətçilik tarixində 1136-1225-ci illərdə mövcud olmuş Atabəylər dövləti çox 

mühüm rolu olmuşdur. Gəncə şəhərinin də paytaxt əhəmiyyətinə sahib olduğu bu dövlətin 

banisi Atabəy Şəmsəddin Eldəniz olmuşdur. Tarixi ədəbiyyatda həm də Eldəgizlər dövləti 

kimi tanınmış bu səltənət Azərbaycan tarixinə istər görkəmli hərbi xadimlər, istərsə də elm, 

mədəniyyət hamiləri kimi tanınmış Məhəmməd Cahan Pəhləvan (1175-1186), Qızıl Arslan 

(1186-1191) və digər tanınmış şəxsiyyətləri bəxş etmişdir. Məhz Gəncə Səbzikar 

qəbiristanlığında mövcud olan və Azərbaycanda Səlcuq türklərinin hakimiyyətdə olduqları 

1066-1136-cı illər və onun tərkib hissəsi kimi formalaşmış, sonradan isə mühüm ictimailəşmə 

mərhələsini keçmiş və nəticədə müstəqil dövlətlərə çevrilmiş “Atabəylik” təsisatının 

doğurduğu Eldənizlərin hakimiyyəti dövründə geniş surətdə ucaldılan türbə abidələrində türk-

islam mədəni və mənəvi bağlılığı özünü çox bariz şəkildə nümayiş etdirmişdir [7, s. 41-44]. 

Bəhs olunan ilk orta əsrlər dövründən sonrakı tarixi mərhələlərdə, daha doğrusu, xronoloji 

baxımdan son orta əsrlər və tədricən yeni dövr – XVIII – XIX əsrlərdə, o cümlədən də XX 
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əsrin əvvəllərində inşa edilmiş Səbzikar türbələrində bir tərəfdən çoxəsrlik islami 

dəyərlərimizin, dəfn adətlərimizin mühafizə olunduğu öz əksini tapır. Digər tərəfdən isə bu 

unikal türbə abidələrində mənəvi xüsusiyyət və dəyərləri ilə yanaşı, minilliklərlə tarixə malik 

olan qədim milli sənətkarlıq və memarlıq ənənələrimiz də qorunmuş və qeyd edilən mühüm 

maddi mədəniyyət nümunələrinin inşası zamanı xüsusi peşəkarlıqla tətbiq olunmuşdur. Gəncə 

Səbzikar qəbiristanlığının mövcud qəbir, həmçinin məzarüstü abidələrinin hərtərəfli tədqiqi 

zamanı olduqca vacib bir tarixi məqama diqqət yetirilməsi zərurəti yaranır. Daha doğrusu, 

Şeyx Nizami Gəncəvi yurdunun dini, islami dəyərlərimizə sonsuz rəğbət və ehtiramın 

mühafizə edilməsi ilə yanaşı, ilk baxışda yalnız müsəlman adəti təsiri bağışlayan, əslində isə 

hələ eradan əvvəl II-I minilliklərə aid olan və qədim Gəncə ərazisindən aşkar edilmiş 

dulusçuluq nümunələri, həmçinin digər çoxsaylı maddi mədəniyyət abidələrində rast gəlinmiş 

təsvirlərlə bağlı dəfn adətləri ilə əlaqədar ənənələr diqqətə alınmalıdır [14, s. 71]. 

Gəncə Səbzikar məzarlığında əcdadların ruhuna ehtiram, onların əbədi uyuduqları 

məkanları olan qəbir abidələrinə hörmətin əlaməti kimi qəbul edilən və əksər hallarda 

Azərbaycan tarixinin eradan əvvəl I minillik (e.ə. V-IV əsrlərdən başlanan mərhələ nəzərdə 

tutulur-E.H.) və bizim eranın ilk orta əsrlər mərhələlərinə aid alban məzarlıqlarında təsadüf 

olunan əsas səciyyəvi cəhətlər özünü büruzə verir. Bununla əlaqədar bir neçə dəyərli tarixi – 

etnoqrafik baxımdan əhəmiyyətli məqama diqqət yetirilməsi zəruridir: 

- İslamaqədərki milli adət və ənənələrin dəfn mərasimləri ilə bağlı mühüm səciyyəvi 

cəhətlərinin qorunub saxlanılması; 

-  alban nekropollarına (islamdan əvvəlki tarixi mərhələlərdə mövcud olmuş qədim 

məzarlarımızın bu növü) xas olan qəbir quruluşunun bəzi sabit xüsusiyyətlərinə təsadüf 

edilməsi [22, s. 81-82]; 

-  əcdadlarımızın nəsildən – nəslə ötürərək vacib əmanət olaraq mühafizə etdikləri 

məzarların düzülüşü qanunauyğunluğuna minilliklər boyu olduğu kimi riayət edilməsi; 

-  Gəncədə hələ uzun əsrlər bundan əvvəl olduğu kimi, tanış və yad qəbirlər 

anlayışından uzaq olaraq hər bir vəfat edən şəxsin dəfn edildiyi məzara fərq qoyulmaması, 

bütün məzarlara bərabər surətdə ehtiramlı münasibətin bəslənilməsi ənənəsinin qorunub 

saxlanılması; 

-  islam dininin ən mühüm qayda və göstərişlərinə zidd olmamaq şərtilə dəfn ayinlərinin 

icrası, axirətlə bağlı mərasimlərin yerinə yetirilməsi zamanı təməli çox qədim dini 

təsəvvürlərimizə, o cümlədən zərdüştlük, atəşpərəstliklə bağlı bir sıra ənənələrin, 

təsəvvürlərin yaşadılaraq irsən sonrakı nəsillərə vacib dəyər kimi ötürülməsi [20, s. 67-70];  

-  Gəncə Səbzikar məzarlığının yalnız mühafizə edilmiş ən qədim qəbir abidələrində 

deyil, eyni zamanda sonrakı tarixi mərhələlərdə inşa olunmuş bir çox məzarları və eyni 

zamanda, məzarüstü abidələrində də yerli Arran memarlıq məktəbi ənənələrinin fərqli nəbati 

(bitki) və yaxud həndəsi səciyyəli elementlərinin gəncəli sənətkarlar tərəfindən xüsusi 

ustalıqla həkk edilməsi [5, s. 46]; 
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- xalqımızın, o cümlədən də çox qədim şəhərləşmə mədəniyyəti tarixinin mövcudluğu 

ilə seçilən Gəncə sakinlərinin əski dini-mifoloji dünyagörüşü və təsəvvürlərinin təcəssümü 

qismində çıxış edən ayrı-ayrı kosmoqonik, astral səciyyəli təsvirlərin Gəncə Səbzikar 

məzarlığının təkrarsız tikinti, inşa edilmə xüsusiyyətlərinə malik olan məzarüstü abidələrində, 

xüsusilə də türbə və türbə-sərdabələrində əyani surətdə tətbiq edilməsi; 

-  Gəncə Səbzikar qəbiristanlığında bir tərəfdən atəşpərəstlik, zərdüştlük, digər tərəfdən 

isə islamdan əvvəlki alban dövrü mədəniyyəti ilə bağlı olan bir çox türk əsilli xalqların, 

etnosların folklor nümunələrində qorunub müasir dövrümüzədək çatdırılmış müxtəlif svastik, 

həmçinin mücərrəd səciyyəli, eləcə də antropomorf (insan təsviri formasına malik olan) və 

zoomorf (heyvan təsviri formasında olan) xarakterli təsvirlərin haqqında yuxarıda bəhs edilən 

qəbirüstü xatirə abidələrinin inşa olunması prosesi zamanı bu və yaxud digər dərəcədə nəzərə 

alınması [13, s. 343]; 

-  Tərəzi bürcü altında yaradılışı və mövcudluğu müəyyən edilmiş, məhz bunun nəticəsi 

olaraq minilliklər ərzində ədalətin, düzgünlüyün inadkarlıqla mühafizə olunduğu Gəncə 

şəhərində dini, əxlaqi dəyərlərimizə ehtiramın və ən əsası isə sədaqətin əməli surətdə 

yaşadılmasının əyani şəkildə sübutu kimi sosial mənsubiyyəti, dini – məzhəb göstəriciləri 

baxımından fərq qoyulmadan əsrlər əvvəl olduğu kimi, bütün bu müqəddəs ziyarətgahın əbədi 

sakinlərinin xatirəsinə hörmətlə yanaşılması göstərilməlidir [9, s. 45-51].  

 

3. Multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrinin öyrənilməsində Səbzikarın 

memarlıq abidələrinin əhəmiyyəti 

Gəncə şəhərində çox dəyərli, örnək olan bir ənənə mövcuddur. Heç bir gəncəli başqa 

bir şəxsin, dostunun, yoldaşının, qohum-əqrəbasının evinə əliboş baş çəkməyir. Digər bir 

şəxsin ocağına, evinə gedərkən əlində ruzi, bərəkət və eyni zamanda ehtiram əlaməti olaraq 

halal bir nemət, xüsusilə də şirniyyat aparmaq Gəncədə dəyişməyən və çox güman ki, 

minilliklərlə tarixi ənənələrə sahib olan çox xoş və ibrətamiz adət kimi müasir dövrümüzdə də 

yaşadılır. Yuxarıda qeyd olunan və dini baxışlarla heç bir əlaqəsi, bağlılığı olmayan bu 

dəyərli milli-mənəvi dəyərimiz, ənənəmiz dəfn olunmuş əziz insanlarına münasibətdə də bir 

növ adət olaraq qorunmuş və nəsildən-nəslə ötürülmüşdür. Bir çox ənənəvi milli 

bayramlarımızın qeyd olunduğu vaxtlarda Gəncə sakinləri qohum-əqrəbalarının, vəfat etmiş 

ailə üzvlərinin məzarlarını baş çəkərkən müvafiq bayramın mühüm göstəricilərini, 

atributlarını özləri ilə gətirir, qəbirlərin üzərinə əklil, gül-çiçək dəstələri ilə yanaşı, səməni 

kimi milli ənənələrimizi əks etdirən əşyaları da qoymaqla bir növ əski tarixi mərhələlərdən 

qaynaqlanan inam və etiqadlarımızı nümayiş etdirmiş olurlar. Amma burada bir məqama 

xüsusi diqqət yetirilməsi vacibdir ki, Gəncə Səbzikar qəbiristanlığı kimi digər mühüm 

ziyarətgahlarımız, ehtiram bəstənilən məkanlarımız, o cümlədən də burada inşa edilmiş 

abidələrimizdə, müxtəlif maddi mədəniyyət nümunələrimizdə rast gəldiyimiz bu cür əski adət 
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və ənənələrimiz heç vaxt bütpərəstlik, politeizm (çoxallahlılıq) ilə əlaqələndirilə bilməz [13, s. 

342-344]. 

Çünki əcdadların ruhuna, heyvan və bitkilərə, həmçinin ayrı-ayrı təbiət abidələrinə 

sitayişi ehtiva edən fetişizm, totemizm amimizm kimi primitiv, bəsit dini təsəvvür 

sistemlərindən fərqli olaraq, bizim əcdadlarımızhələ eradan əvvəl IV-II minilliklərə aid çox 

saylı maddi tapıntıların da sübut etdiyi kimi, təkallhlığı təcəssüm etdirən tanrıçılıq (yaxud göy 

tanrı dini), zərdüştlük, atəşpərəstlik kimi dinio etiqadlara əsaslanmışlar. Məhz bu səbəbdən də 

islam dininin qəbulundan sonrakı tarixi mərhələlərdə də müasir dövrümüzdə olduğu kimi, 

islamdan əvəlki milli-mənəvi dəyərlərimiz, islami, dini ənənələrimizlə birgə vəhdət şəklində 

inkişaf etmiş və nəsildən-nəslə ötürülərək mühafizə edilmişdir. Eyni zamanda, Gəncə 

Səbzikar qəbiristanlığı kimi qədim tarixə malik ziyarətgah əhəmiyətinə malik olan 

məkanlarımızda islami dəyərlərlə milli-mənəvi ənənələrimizin üzvi surətdə bağlılığının 

təcəssümü olan qəbir və qəbirüstü xatirə abidələri digər çox mühüm bir tarixi həqiqəti diqqətə 

çatdırmış olur. Belə ki, VII-VIII əsrlərdə qüdrətli imperiya yaratmış və olduqca geniş əraziləri 

tabe edən və Azərbaycan ərazisinə gəlmiş ərəblər ilk dəfə olaraq onların heyrətinə səbəb 

olmuş məsələrlə üzləşmişlər. Belə ki, onlar ilk dəfə olaraq çox vətənpərvər, cəsur insanların 

inadkar müqaviməti ilə baş-başa qalışdılar. Bundan əlavə, ərəblər özlərindən qat-qat daha 

üstün mədəni dəyərlərə sahib olan əcdadlarımızın yaratdıqları abidələr qarşısıda heyran 

olmuşlar. Ən azı beş min illik dövlətçilik tarixinə malik olan xalqımızın bu zəngin idarəçilik 

təcrübəsindən hələ uzun müddət ərzində bəhrələnmişlər [6, s. 27]. 

Gəncə Səbzikar abidəsinin nümunəsində məhz yerli ənənələr əsasında təşəkkül tapmış 

və tədrici inkişaf sayəsində ümumdünya və eyni zamanda ümumislam mədəniyyətinin 

zənginləşməsində Gəncənin, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının çox yüksək, müstəsna rolunu 

aşağıdakı mühüm müddəlarla təsbit etmək və ilk dəfə elmi ictimaiyyətə çatdırmaq 

mümkündür: 

- Səbzikar qəbiristanlığında günümüzədək qorunub saxlanılmış və inşa edilmə tarixi 

XVIII-XIX əsrlərə təsadüf edən qüləvari formalı günbəzə sahib türbələrin tikilmə üslubu, 

inşat keramiksının zərgər dəqiqliyi ilə tətbiq olunması. Bəhs olunan sənətkarlıq və memarlıq 

üsulunun geniş şəkildə istifadə edilməsi ilk orta əsrlər mərhələsi, xüsusilə də IX-XII əsrlərdə 

yüksək intişar tapmışdır. Amma Gəncə üçün səciyyəvi hesab olunan kərpiclə inşa üslubu daha 

qədim tarixi mərhələlərə aid maddi tapıntılarda üzə çıxarılmışdır [13, s. 339]. 

- Məhz minilliklər ərzində Gəncə üçün səciyyəvi sənətkarlıq və eyni zamanda memarlıq 

ənənəsi kimi dəyərləndirilən məşhur “Qızıl kəsişmə” kərpic inşası Səbzikar tarixi-memarlıq 

abidəsinin çoxlu sayda məzarları və xüsusilə də məzarüstü abidələrində, türbə-sərdabələrində 

əyani surətdə mühafizə edilmişdir.  

Bu qədim abidə inşası ənənəsinin ilk və eyni zamanda, ən qədim nümunələrinə Gəncə 

şəhərinin qalıqları, buradan aşkar olunmuş bir çox maddi-mədəniyyət nümunələrində təsadüf 

edilmişdir. Bu tarixi-etnoqrafik və arxeoloji abidələrin bir qismində, o cümlədən Gəncə 
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İmamzadə abidəsində bilavasitə “Qızıl kəsişmə” inşa üslubunun müəyyən qədər qorunub 

saxlanılmaqla tətbiq edildiyi məlumdur [11, s. 188-191]. 

Nümunə olaraq, dulusçuluq məmulatları, sümükişləmə sənəti ilə bağlı əşyalar, ayrı-ayrı 

şüşə (antik mərhələyə aid məmulatlar nəzərdə tutulur) istehsalı məmulatları, eləcə də müxtəlif 

metal və daş sənətkarlıq nümunələri göstərilə bilər. 

- Gəncə şəhərinin ən azı dörd min illik şəhər mədəniyyəti mərkəzi kimi tarixinin təsbit 

edilməsində müstəsna əhəmiyyət  kəsb edən yerli bişmiş (ayrı-ayrı mərhələlərə aid abidələrin 

bir qismində çiy kərpic) qırmızı kərpicdən inşa edilmiş müxtəlif tikililərin, həmçinin ayrı-ayrı 

sənətkarlıq məmulatlarının çox böyük tarixi mənbəşünaslıq əhəmiyyəti vardır. Əvvəla, məhz 

yerli memarlıq ənənələrinin bütün müsəlman xalqlarının orta əsrlər mərhələsi üçün səciyyəvi 

hesab edilən müxtəlif ictimai, həmçinin dini, xatirə səciyyəli abidələrinin inşa olunmasında 

istifadə edilməsi üçün bir mənbə, başlanğıc rolunu oynadığı, şübhəsiz ki, bu cür sübuta 

yetirilir [21, s. 342-343]. 

Çünki, Gəncə şəhərinin istər qədim və antik dövr mərhələləri, istərsə də ilk orta əsrlər 

və sonrakı dövrlər üçün səciyyəvi olan tikinti-memarlıq, ənənələri tədricən Azərbaycan 

ərazisində VII-VIII əsrlərdə hakimiyyətdə olmuş ərəblər tərəfindən mənimsənilmişdir. 

Sonrakı tarixi mərhələlərdə çox böyük bir coğrafi məkanı-qərbdən Atlantik okeanı, sahillərini 

əhatə edən Pireney yarımadası, həmçinin Şimali Afrika, eləcə də şərqdən Mərkəzi Asiya, Çin 

sərhədlərinə qədər uzanan əraziləri özündə cəmləşdirən Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil 

edilmiş digər xalqların əksər qismi tərəfindən təməli məhz Azərbaycan ərazisində, Gəncə 

kimi qədim mədəniyyət mərkəzlərində qoyulmuş, inşaat ənənələrinin bəhs bəhs olunan 

sənətkarlıq üsulları mənimsənilmiş və olduqca möhtəşəm abidələrin inşa edilməsi işində 

uğurla tətbiq olunmuşdur [7, s. 45-62]. 

Nəcəf, Bəlx, Şiraz, Bağdad, Məşhəd memarlıq məktəblərinin inkişafında Gəncənin 

nəinki çoxəsrlik, hətta minilliklərlə tarixi olan ənənələrə sahib inşaat keramikası, daha 

doğrusu qırmızı bişmiş kərpiclə tağların ustalıqla işlənilməsi [26, s. 117-118] və “Qızıl 

kəsişmə” üsulu ilə abidələrin inşa olunması üslubunun tarixi əhəmiyyəti danılmazdır. Odur ki, 

bu həqiqətlərin Səbzikar tarixi-memarlıq abidəsinin nümunəsində isbat olunaraq geniş elmi 

ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması vacib məsələdir [24, s. 62-64]. 

        Nəticə. Gəncə Səbzikar abidəsinin dünyada bənzəri olmayan qəbirüstü abidələri, öz 

növbəsində bir-biri ilə oxşar xüsusiyyətlərinin mövcud olmasına baxmayaraq, heç bir türbə 

yaxud türbə-sərdabə digərinin ayrı-ayrı sənətkarlıq cəhəti, memarlıq nöqteyi nəzərdən 

üslubunu təkrar etmir. Əksinə, qeyd olunan məzarüstü xatirə abidələri bir-birindən əsas inşa 

və milli mənsubiyyət məsələləri istisna edilməklə, digər əksər xüsusiyyətləri baxımından 

əsaslı surətdə fərqlənir. Baxmayaraq ki, tədqiq edilən qəbir abidələrinin inşa olunma tarixi 

arasındakı fərq dövr baxımından heç də böyük deyildir. Hətta əksər məzarüstü xatirə 

abidələri, xüsusilə də şəcərə, nəsil sərdabələri eyni tarixi mərhələrdə inşa edilməsi ilə diqqət 

cəlb edir. Nümunə olaraq XIX əsrin ikinci yarısı, həmçinin XIX əsrin sonu və XX əsrin 
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əvvəllərinə aid türbə-sərdabələr göstərilə bilər. Gəncə  şəhərinin son orta əsrlər və müasir 

dövrlərinə aid fərqli, bununla yanaşı, təməli çox əsrlik milli ənənələrə istinad edən ümumi 

oxşar xüsusiyyətlərə malik olan müxtəlif görkəmli şəxsiyyətlər, ayrı-ayrı tanınmış şəcərə və 

nəsillərlə bərabər, sıravi insanlara məxsus olan qəbirləri, məzarüstü xatirə abidələrinin tarixi-

etnoqrafik, eləcə də memarlıq və sənətşünaslıq nöqteyi-nəzərdən təfərrüatlı elmi tədqiqi 

yüzlərlə yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri ilə bərabər, çox zəngin tarixi nümunələrlə 

zəngin olan yeraltı Gəncənin öyrənilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir.  

Qeyd olunan mənbəşünaslıq əhəmiyyətinə malik xüsusiyyətlər bir sıra mühüm maddi 

nümunələrdə özünü büruzə verə bilmişdir. Dəyərli inşaat və memarlıq üsulu kimi 

qiymətləndirilən tağların inşasında müşahidə olunan sənətkarlıq elementləri, bundan əlavə, 

Gəncə şəhərində minilliklərlə tarixə, olduqca zəngin sənət ənənələrinə sahib olan dulusçuluq 

sahəsinin ayrı-ayrı növlərini təmsil edən nümunələr üçün səciyyəvi hesab edilən cəhətlərinin 

mövcudluğu, şəhərdə urbanizasiya - şəhərsalma prosesinin ən vacib göstəricilərindən hesab 

olunan dulusçuluğun müxtəlif sahələri təşəkkül tapmışdır. Bunlara mayolika, inşaat 

dulusçuluğu (inşaat keramikası), kaşıkarlıq, su və kanalizasiya sistemləri borularının 

hazırlanması, çini qablar istehsalı, eləcədə məişət, təsərrüfat təyinatlı saxsı qabların, gildən 

hazırlanan məmulatların istehsalı ilə bağlı bir çox sahələri aid etmək mümkündür.  

 Bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, yeraltı Gəncənin bəhs olunan təkrarsız sənətkarlıq 

nümunələri ilə zəngin hissələrinin tədqiqində məhz bu nöqteyi-nəzərdən dulusçuluq sənəti və 

onun müxtəlif sahələrinin öyrənilməsi mənbə olaraq əhəmiyyət kəsb edir. Maddi mədəniyyət 

nümunələrinin inşasında Gəncə üçün səciyyəvi hesab olunan inşaat materialı kimi (yerli 

tikinti materialı kimi) bişmiş qırmızı kərpicdən istifadə edilməsi xüsusilə maraq doğurur. Orta 

əsrlər mərhələsindən etibarən inşa olunmuş və iki mərtəbəli fayton yollarının mövcudluğu ilə 

fərqlənən yeraltı Gəncə yollarında da Səbzikar məzarlığındakı bir çox  qəbirüstü xatirə 

abidələrinin, eləcə də qəbirlərin hazırlanmasında istifadə edilən materialları yerli xammal 

ehtiyatlarına əsaslanmışdır. Bundan əlavə, Səbzikar məzarlığında rast  gəlinən çoxsayılı 

abidələrin də yeraltı Gəncədən aşkar olunmuş ayrı-ayrı maddi mədəniyyət nümunələri ilə 

qarşılıqlı elmi-müqayisəli təhlilinin aparılması nəticəsində həm bəhs edilən abidələrin dəqiq 

xronoloji dövrləşdirilməsi həyata keçirilə bilər, eyni zamanda Səbzikardakı məzarüstü xatirə 

abidələrinin üzərində əks etdirilmiş müxtəlif aşkar və kosmoqonik, tarixi əhəmiyyətə malik, 

ilk baxışda tam açıqlanması mümkün olmayan dərin məzmunlu təsvirlərin izahının 

mümkünlüyü üzə çıxmış olar. Ümumiyyətlə, Səbzikar qəbiristanlığının çoxəsrlik tarixə malik 

məzar abidələrinin elmi əsaslarla tədqiqi sayəsində şəhərdə multikultural dəyərlərin, 

tolerantlıq ənənələrinin yeni mənbələrə istinadən daha müfəssəl araşdırılması önəmlidir.  
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