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Tarixi-memarlıq abidələri 

 

Zəngəzurda tarixən mövcud olan və günümüzədək mövcudluğunu qoruyub saxlayan tarixi-memarlıq abidələrinin 

əksəriyyəti dini inanclarla və qəbirüstü abidələrlə bağlıdır.  

Qədim Zəngəzurun əhalisi təkallahlılığı qəbul edənədək müxtəlif dinlərə - bütpərəstliyə, atəşpərəstliyə və 

zərdüştiliyə etiqad edirdilər. Zərdüştlik ilk tanrıçılıq dini kimi meydana çıxsa da, Zəngəzurda kütləvi yayılmamışdı. 

Xristianlığın və islamın yayılmasına qədər, bu yerlərdə atəşpərəstlik geniş yayılmışdı. Atəşpərəstliklə bağlı dini 

etiqadlar zəngəzurluların adət-ənənələrində bu gün də bariz şəkildə özünü büruzə verir.  

VII əsrin ikinci yarısında Ərəb xilafəti Albaniyanı işğal etdikdən sonra Zəngəzur əhalisinin bir qismi xristian 

dinindən islam dininə keçmiş, bir qismi isə xristianlıqda qalmışdı. Hazırda Qarabağda və Zəngəzurda yaşayan köklü 

albanların və qıpçaq türklərin özlərini “erməni” kimi tanımaları məhz bu tarixi prosesin nəticəsidir. Bu bölgələrdə olan 

günümüzə qədər gəlib çıxmış Alban məbədlərinin hamısı erməni-qriqorian kilsələrinə çevrilmişlər. Zəngəzurun Sisian 

nahiyəsindəki IV-V əsrlərə aid Tanaat məbədi, VI-VII əsrlərə aid müqəddəs Qriqori, yaxud Qarakilsə məbədi, Gorus 

nahiyəsindəki IX əsrə aid Tatev məbədi kimi bir çox məbədlər erməni-qriqorian kilsələrinə çevrilmiş qədim Alban 

abidələri nümunələrindəndirlər. Bu abidələr ermənilər tərəfindən dünyaya qədim erməni kilsələri kimi təqdim olunsa 

da, tarixi-elmi dəlillər bu abidələrin sırf Alban məbədləri olduğunu təsdiq edir. 

Zəngəzurda çox sayda pirlər, ocaqlar, ziyarətgahlar mövcuddur. Sisian rayonundakı Qırxlar, Salvartı pirləri, 

Qafan rayonundakı Prdavidan, Çiləxana pirləri, Meğri rayonundakı Buğakar piri,  Laçın rayonundakı Quşçu, Ağababa, 

Sultan baba pirləri, Qubadlı rayonundakı Mir Sədi ağa ocağı, İmamzadə ocağı, Ağ Hasar piri zəngəzurluların hər zaman 

üz tutduqları müqəddəs ocaqlardır. Laçın rayonundakı Ağoğlan məbədi, Həmzə Sultan sarayı, Cicimli türbəsi, Sisian 

rayonundakı Ağüdi qəbirüstü abidəsi, Meğri rayonundakı Baba Hacı məqbərəsi, Zəngilan rayonundakı Bartaz Qız 

qalası, Məmmədbəyli türbəsi, Qubadlı rayonundakı Göy Qala, Dəmirçilər türbəsi, Mahrızlı, Dondarlı məscidləri kimi 

tarixi-memarlıq abidələrinin bir qismi erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış, bir qismi də erməni irsi kimi qələmə 

verilir. Qərbi Zəngəzurun bir sıra yaşayış məntəqələrindəki müsəlman məbədlərinin qalıqları isə hələ də qalmaqdadır. 

1993-cü ildə Şərqi Zəngəzurun işğalından sonra oradakı yüzlərlə qoç heykəllər də erməni vandallağı nəticəsində məhv 

edilmişdir. 

Ermənilər Qərbi Zəngəzurda azərbaycanlıların çoxəsrlik mədəni irsini və izini yox etməyə çalışsalar da, onu 

yaddaşlardan, foto-video materiallardan və sənədlərdən silə bilmədilər. Oradakı müsəlman qəbiristanlıqlarında olan qoç 

və at fiqurlarının öz əksini tapdığı yüzlərlə qəbirüstü abidə və sənduqələr bu torpaqların azərbaycanlılara məxsus tarixi 

keçmişindən xəbər verir. Şərqi Zəngəzurun Ermənistan ordusunun işğalı dövründə tarixi-memarlıq abidələrinə qarşı 

törədilən vandalizmin nəticələri qısa müddətdə aradan qaldırılacaq, hər bir abidə, bütün məscidlər yenidən bərpa 

olunacaq. Lakin erməni cinayətkarlarının törətdikləri vandallıqlar foto və videolar vasitəsilə gələcək nəsillərə tarixin 

ibrət dərsləri kimi çatdırılacaq.  
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Zəngəzurdakı tarixi-memarlıq abidələrinin bir qismi haqqında qısa informativ məlumatı təqdim edirik. 

Qərbi Zəngəzurdakı tarixi-memarlıq abidələri: 

Tarixi 500 ildən yuxarı sayılan Urud qəbirüstü abidələri Sisian rayonunun Urud kəndinin qənşərində, Urud 

qalasının qarşısında, Bazarçayın sol sahilində yerləşir. Qəbiristanlıqda 100-ə yaxın müsəlman-türk xalqlarına məxsus 

qəbirüstü abidələr mövcuddur. Urud qəbiristanlığındakı qəbirüstü abidələr Sovet hakimiyyəti illərində azərbaycanlı 

alimlər Ələsgər Ələkbərov, Ziya Bünyadov, Məşədixanım Nemətova tərəfindən tədqiq edilmişdir. Urud 

qəbiristanlığında olan qəbir daşlarındakı yazılar da ərəb 

qrafikasının kufi, nəsx, süls, nəstəliq üslubları işlənmişdir. 

Urud abidələrindəki sənduqələr, qoç və at fiqurları, 

fiqurlar üzərindəki şəkillər, yazılar türk xalqlarının 

islamaqədərki mədəniyyətini, məişətini, adət-ənənələrini, 

ov, məclis, toy-yas mərasimlərini və s. səhnələri, onqonlar 

və şamanizm kultuna pərəstişi əks etdirən oymalar bu 

ərazinin köklü sakinlərinin məişəti haqqında əvəzsiz tarixi 

məlumat verirlər. Qərbi Zəngəzur Sovet Ermənistanının 

tərkibinə qatıldıqdan sonra ermənilər Uruddakı qəbirüstü 

abidələrin bəzilərini oğurlamışlar. Sisian rayonun 

ərazisindəki qoç heykəllərin əksəriyyəti məhv edilmiş, bir 

qismi isə 1993-cü ildən Sisian şəhərindəki tarix muzeyinin 

həyətində “erməni mədəniyyət abidələri” adı altında nümayiş etdirilir. Urud qəbiristanlığından gətirilən qoç 

heykəllərdən ikisi hazırda Naxçıvan Dram Teatrının qarşısında, digər ikisi isə Gəncə şəhərində Nizami Muzeyinin 

qarşısında Zəngəzurun tarixi keçmişinə, tarixi həqiqətə şahidlik edir.  

Urud qalası qədim Zəngəzurun Qarakilsə nahiyəsinin Urud kəndində Bazarçayın sağ sahilindəki təpəlikdə VI-

VII əsrlərdə inşa edilmişdir. Qala 1075-1094-cü illərdə Sünikin hökmdarı I Senikərimə məxsus idi. Qalanı 1104-cü ildə 

Səlcuq türkləri ələ keçirmişlər. XIII əsrin əvvəllərində 

Xəzərin şimalından gələn qıpçaq Orbelilər nəsli 

Zəngəzurda məskunlaşaraq xristianlığı qəbul etmişlər. 

Orbelilər nəsli sonradan erməniləşmişlər. Əmir 

Teymurun qoşunları 1386-cı ildə Süniki işğal edərkən 

Urud qalasını da zəbt etmişdir. Qaraqoyunlu hökmdarı 

Qara Yusif 1407-ci ildə Urud qalasını almış və yerli 

feodal məlik Bağırı qalanın hakimi təyin etmişdir. 

Qaraqoyunlu feodallarından olan Məlik Bağırın tayfası 

üç yüz ilə yaxın bir müddətdə Urud qalasının hakimi 
 

Urud qalası  

 

Urud qəbirüstü abidələri 
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olmuşlar. Məlikbağırlılar XX əsrin əvvəllərinə kimi Urudda yaşamış, yüksək dini təhsil görmüş, dini rütbə daşımış, 

savadlı, sayılıb seçilən bir nəsil kimi tanınmışlar. Urud qalası indi uçulub-dağılmış haldadır, qalanın yuxarıdan görünüşü 

şimal-qərb və cənub-şərqə doğru uzanan yəhər formasındadır. Qala hər üç tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuşdur. 

Yalnız cənub-qərb tərəfdən qoşa hasar divarlarının qalıqları görünür. Hasar iri, yonulmamış bazalt daşlarla və gəc 

məhlulla hörülmüşdür. Urud qalasının Bazarçaya baxan divarında çaya doğru gedən yeraltı yolun qalıqları indiyədək 

saxlanılmaqdadır.  

Urud körpüsü Zəngəzur mahalının Qarakilsə nahiyəsinin Urud kəndində XIX əsrə aid memarlıq abidəsidir. 

Bazarçayın sağ və sol sahilini birləşdirən bu birtağlı körpünün 

üzərindəki kitabədə 1849-cu ildə inşa olunması qeyd edilmişdir. 

Körpü hər iki tərəfdən möhkəm bazalt qayanın üzərində çay daşı 

və yonulmuş qayalarla əhəng və qumla tikilmişdir. Yerli sakinlərin 

söylədiyinə görə körpünün tikintisinə yüz min yumurta 

işlənmişdir. 

 

Ağudi qəbirüstü abidəsi Qarakilsə nahiyəsinin 

Ağudi kəndində, Sisian şəhərindən 5 km məsafədə, Ağudi-

Sisian yolunun kənarında yerləşir. Ağudi qəbirüstü abidəsi 

VII əsrdə tikilmişdir. Ağudi abidəsi üç mərtəbəli quruluşa 

malikdir. Abidənin birinci mərtəbəsi geniş meydançanı 

xatırladır. Bu meydançanın altında iki giriş qapısı olan 

tağvari kiçik mağara diqqəti cəlb edir. İkinci mərtəbə 

yanlarda dördbucaq şəkilli iki sütundan və ortada 

səkkizbucaqlı bir sütundan ibarətdir. Hər iki kənar sütun 

tağvari hörgü vasitəsilə orta sütunla birləşmişdir. Abidənin 

üçüncü mərtəbəsi gözəl memarlıq quruluşuna malik üç 

sütundan ibarətdir. Ağudi kəndi Sisian rayonunun ən qədim 

azərbaycanlı kəndlərindən biri idi. Hazırda ermənilər bu 

abidəni qədim erməni abidəsi kimi qələmə verməyə 

çalışırlar.  

 

Ağudi qəbirüstü abidələri 

 

Urud körpüsü  
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Tanaat məbədi - Qarakilsə nahiyəsinin Ərəfsə kəndi ilə Təzəkənd kəndləri arasında, yüksək dağlıq ərazidə 

yerləşən qədim xristianlığın ilk dövrlərinə (IV-V əsrlərə) aid olan alban məbədi 

yarıdağılmış vəziyyətdədir. Məbəd qırmızı daşdan inşa edildiyi üçün yerli 

azərbaycanlı əhali onu həm də Qırmızı kilsə adlandırmışdır. Tədqiqatçıların 

fikrinə görə bölgədə xristianlığın yayılmasına qədər abidə atəşpərəstlik məbədi 

olmuşdur. “Sünik tarixi” əsərinin müəllifi Stepan Orbeliana görə isə məbəd 491-

ci ildə tikilmişdir. Məbədin ətrafında XIII-XVII əsrlərə aid xaçdaşlar, 

qəbiristanlıq, qala xarabalıqları və s. abidə qalıqları vardır. 

Tatev 

monastır kompleksi Qarakilsə nahiyəsinin Gorus 

şəhərinin yaxınlığında, Oxçu çayının sahilində 

yerləşir. Monastır Tatev kəndi yaxınlığındakı böyük 

bazalt qayanın üzərində inşa olunmuşdur. Bu monastır 

XI əsrdə alban monastırı kimi tikilmiş, sonradan 

erməniləşdirilmişdir. Monastırın adı Moisey 

Kalankatuklunun “Alban tarixi” əsərində çəkilir. 

Albanlar xristianlığın diofizit məzhəbinə mənsub 

olduğu üçün erməni kilsəsi tərəfindən sıxışdırılmışdır. 

1286-cı ildə monastır Orbelilər nəslinin nəzarəti altına 

keçmişdir. XVI-XVIII əsrlərdə Səfəvilərin 

hakimiyyəti dövründə kompleksdə bərpa işləri həyata 

keçirilmiş və bir neçə yeni bina inşa olunmuşdur. 

XVIII əsrin əvvəllərinə aid erməni mənbələrində Tatev monastırının Eçmiədzin kilsəsinə qarşı mübarizə apardığı qeyd 

edilir. 1822-ci ildə Qarabağ xanlığının Çar Rusiyasının tərkibinə 

qatılmasından sonra, 1836-cı ildə alban həvari kilsəsinin müstəqilliyinə 

son qoyulmuş və Tatev monastırı yeparxiya kimi Eçmiədzin 

katolikosluğuna tabe etdirilmişdir.  

Orta əsr oğuz abidələrinə aid Baba Haci məqbərəsi Meğri 

rayonunun Nüvədi kəndi yaxınlığındadır. Məqbərənin hündürlüyü 3,5 

metr, çevrəsinin diametri 6 metrdir. Baba Haci məqbərəsi bayırdan dairəvi, 

daxildən isə 16 guşəli plandadır. Xalq arasında yayılmış rəvayətə görə, bu 

məqbərə Babəkə məxsusdur. 

 

Tanaat məbədi 

 

Tatev monastırı 

 

Baba Haci məqbərəsi 
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Buğakar piri Meğri rayonunun Buğakar kəndi ərazisində 

ziyarətgahdır.  Azərbaycan memarlığı üslubunda inşa 

edilmişdir. Buğakar kəndi adını IX əsrdə yaşamış sərkərdə Buğa 

Əl-Kəbirin adından almış, ziyarətgah isə kəndin adı ilə 

“Buğakar ziyarətgahı” kimi tanınmışdır. O, xalq arasında Sultan 

Seyid Əhməd məqbərəsi kimi də tanınır. Qədim dövrlərdən 

azərbaycanlılar yaşayan Buğakar kəndi 1939-cu ildə ləğv 

edilərək əhalisi Lehvaz kəndinə köçürülmüşdür. Lakin Buğakar 

piri ətraf kəndlərin azərbaycanlı əhalisi üçün ziyarətgah olaraq 

qalırdı. Azərbaycanlılar 1988-ci ildə Qərbi Zəngəzurdan zorla 

qovulduqdan sonra bu abidə ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. 

Sisian rayonunun mərkəzindəki hündür təpəlikdə salınmış 

Qarakilsə məbədi VI-VII əsrlərdə inşa edilmişdir. Albanların 

yaratdığı dini abidələrdən sayılan bu məbəd qara, yonulmuş bazalt 

daşdan tikildiyinə görə Qarakilsə adlandırılmışdır. Tarixi mənbələrə 

görə Qarakilsə məbədi xristianlıqdan əvvəl bu bölgədə mövcud olmuş, 

bütpərəst məbədinin yerində tikilmişdir. Qarakilsə məbədinin 

memarlığında digər alban məbədlərində və bir çox yunan kilsələrində 

işlənilən üslub və ornamentlər geniş yer tutur. Qarakilsə məbədi 1931-

ci ildə Sisianda baş vermiş zəlzələ nəticəsində qismən dağılsa da, 

sonradan bərpa edilmişdir. 

Zəngəzurda müdafiə-istehkam xarakterli qalalardan biri də 

analoqu olmayan Mığrı qalası idi. Meğri şəhərinin şimal 

hissəsində dağ təpələri üzərində nal formasında inşa edilmiş 

qalanın divarları yonulmamış, hamarlanmamış qranit daşlardan 

və gil palçıqla hörülmüşdür. Qalanın bir hissəsini də sıldırımlı 

qayalar, dağlar təbii hasar kimi qoruyurdu. Altıbürclü bu qala 

haqqında ilk dəfə 1083-cü ildə məlumat verilmişdir. XVIII əsrdə 

qala tamamilə yenidən bərpa olunmuşdur. Qalanın 6 bürcü (dördü 

dairəvi, ikisi düzbucaqlı) Meğri şəhərinin “Böyük məhlə” deyilən 

hissəsinin şimalında, dağın zirvələri üzərində nal formasında 

düzülərək, sanki şəhəri dövrələmişdir. 

 

Buğakar piri 

 

Qarakilsə məbədi 

 

Mığrı qalası 
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Oxçu qalası Zəngəzur mahalının Qafan rayonunun, Oxçu və 

Gığı çaylarının qovuşuğunda, Novruzyurd adlı hündür təpəliyin 

üstündə yerləşir. Erməni mənbələrində “Bağaberd” adı ilə təqdim 

olunur. İnşa olunma tarixi VI-VII yüzillərə aid olan qala 

Zəngəzurdakı beş Babək qalasından biri hesab edilir. Xustub və 

Gəzbel dağ zirvələrini bir-birindən ayıran əhəmiyyətli mövqedə 

yerləşən qalanın iki tərəfi sıldırım dərə, digər iki tərəfi isə ikiqat 

divarla əhatələnmişdir. Oxçu qalası 1170-ci ildə Səlcuq türkləri 

tərəfindən alınarkən dağıdılmış, sonralar təzədən bərpa edilmişdir. 

26- 27 bürcü olduğu ehtimal edilən qalanın son vaxtlara qədər 17 

bürcü qalmaqda idi. 

Pir Davidan ziyarətgahı Qafan rayonunun Pirdavidan kəndində yerləşir. Bəzi müəlliflərə görə, Xürrəmilər 

hərəkatının başçısı Cavidanın (807-816-cı illər) qəbiri orada yerləşir. Görkəmli Azərbaycan ədibi Məmməd Səid 

Ordubadi “Qanlı sənələr” əsərində Pirdavidan kəndini 1905-ci ildə ermənilərin necə viran qoymasından bəhs edir. O, 

Pir Davidan məqbərəsinin İmam Rzanın qardaşı Davudla bağlı olduğunu qeyd edir. Sultan Davud şiələrin 6-cı imamı  

Cəfər Sadiqin nəvəsidir. Mənbələrdə göstərilir ki, Museyi-Kazımın 40 övladı - 23 oğlu, 17 qızı olmuşdur. İmam 

Əli Rza onun 1-ci oğlu, Davud isə 22-ci oğludur. Əli Rza şiələrin səkkizinci imamıdır. Onun qəbiri indi Məşhəddə 

ziyarətgahdır. İmam Rzanın kiçik qardaşı Davud isə Qafan ərazisində dəfn edilmiş və məzarı pirə çevrilərək Pir Davidan 

– yəni Davudun Piri adlandırılmışdır. 

 

Şərqi Zəngəzurdakı tarixi-memarlıq abidələri: 

Ağoğlan məbədi Laçın-Minkənd şose yolunun 30-cu kilometrliyində, Həkəri çayının sağ sahilində, Kosalar 

kəndinin yaxınlığında yerləşir. Ağoğlan məbədi V-VI əsrlərə aid alban monastırıdır. Abidə müxtəlif dövrlərdə uçqun və 

dağıntılara məruz qaldığından IX əsrdə bu abidə yenidən inşa 

edilərək forma etibarı ilə kilsə üslubuna - monasıtra 

uyğunlaşdırılıb. Ağoğlan məbədinin uzunluğu 25, eni isə 12,5 

metrdir. 1992-ci ildə Laçın rayonunu işğal etdikdən sonra 

ermənilər qeyri-qanuni olaraq Ağoğlan monastırının memarlıq 

quruluşunda və interyerində dəyişikliklər edib, abidənin divarları 

üzərində olan bir neçə daş yazıları, eləcə də alban dövrünə 

məxsus xeyli sayda ornament və simvolları tamamilə silib, 

onlardan bir çoxunun isə formalarını dəyişdirərək tanınmaz hala 

salıblar. 2006-cı ildə ermənilər bu abidəni ikinci dəfə təmir 

etdirmək bəhanəsi ilə abidənin divarlarının müxtəlif yerlərinə 

 

Oxçu qalası 

 

Ağoğlan məbədi 
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erməni qriqorian məzhəbinə məxsusluğunu göstərən lövhələr yerləşdiriblər. 2020-ci il dekabrın 1-də Laçın rayonu 

işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycanın alban-udi xristian icmasının nümayəndələri “Ağoğlan” məbədini ziyarət 

edirlər. 

Dəmirçilər kəndindəki türbələr Qubadlı rayonunun Dəmirçilər 

kəndi ərazisində iki qülləvarı türbə şəklindədir. Onlardan birincisi 

Ağaçayın sağ sahilində yerləşir. Türbə planda səkkizbucaqlı formadadır. 

Türbənin iç hündürlüyü 4,5 metrdir. İç divarlar yaxşı yonulmuş daşlarla 

üzlənib. Türbənin bütün xarici üzləri Elxanilər dövrünün Arazboyu 

türbələri üçün səciyyəvi olan çiyinli dayaz tağlar şəklində işlənib. Şərq və 

qərb tağçalarının ortasında kiçik pəncərə gözləri qoyulub. Qapı gözü yer 

səviyyəsindən 1,2 metr yüksəklikdədir. İkinci türbə də Ağaçayın sağ sahil 

yamacının yanında, Dəmirçilər və Dondarlı kəndləri arasındadır. Əlverişli 

yerinə görə türbə uzaqdan da yaxşı görünür. Onun da planı səkkizbucaqlı 

formadadır. Tikinti materialı, inşaat texnikası və memarlıq həllinə görə, 

bu abidə birinci türbə ilə eynidir. Yalnız ikinci türbənin ölçüləri bir qədər iri (üst kameranın iç ölçüsü 6,2 metr, korpusun 

yerdən hündürlüyü 6,9 metrdir), xarici üzlərindəki çiyinli dayaz tağçaların forması isə bir qədər fərqlidir. Bu türbələrin 

hər ikisi XIII-XIV əsrlərin abidələri hesab edilir.  

Dondarlı məscidi Qubadlı rayonunun Dondarlı 

kəndində 1732-ci ildə Nadir şah tərəfindən inşa 

etdirilmişdir. Həmin vaxt Şirvandan Zəngəzura gələn 

Nadir şah tikdirdiyi bu məsciddə ibadət etmişdir. Dondarlı 

məscidi yerli inşaat materialları ilə tikilmişdir. Məscid 

uzaqdan ikimərtəbəli kimi görsənir. Əslində bina 

birmərtəbəlidir. Məscid təqribən bir metrlik kürsü 

üzərində inşa edilib. Eni iki metrə çatan eyvandan birbaşa 

ibadət zalına qapı açılır. Giriş qapısı yuxarıdan yarım 

dairəvi tağbəndlə tamamlanır. Dondarlı məscidinin ibadət 

zalında dörd ədəd daş sütunlar qoyulub. Sütunlara kömək 

məqsədi ilə yan divarlar üzərində pilaystrlar 

quraşdırılmışdır. Onlar zalın üstünü örtən gümbəzlərin 

daha da dayanıqlı olmasına şərait yaradır. Məscidin dam tərəfdən örtüyü Şuşa, Ağdam, Füzuli və digər şəhərlərin 

məscidlərində olduğu kimi yamaclı formada həll edilmişdir. Dondarlı məscidi Zəngəzurdakı qədim islam memarlığının 

gözəl nümunəsidir. 

 

Dəmirçilər türbəsi 

 

Dondarlı məscidi 
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Hacı Bədəl körpüsü XIX əsrdə Dəmirçilər kənd sakini, fitri istedad sahibi olan Hacı Bədəl tərəfindən Ağaçay 

çayı üzərində tikilmişdir. Körpünün inşasında xüsusi bəzək vurmaqla put 

daşdan, əhəng və yumurta sarısından istifadə olunmuşdur. Bu körpü 15 

kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsini təmin etmişdir. Körpünün son dərəcə 

maraqlı arxitekturası vardır. Tağbənd formasında tikilmiş körpünün 

ortasında dayaqlar qoyulmamışdır. Belə etməkdə məqsəd kükrəyib daşan dağ 

çayının maneəsiz axını üçün idi. Bu tarixi abidə Qubadlının işğalına qədər 

olduğu kimi qalırdı.  

 

Laləzar körpüsü Qubadlı rayonunun Əliquluuşağı kəndi ərazisində 

Bərgüşad çayı 

üzərindədir. Maraqlı memarlıq quruluşuna malik olan körpü 

1867-ci ildə inşa edilmişdir. Laləzar körpüsü düz oval şəklində 

tikilib. Mərkəzindəki iki düz sütun tağlarla tamamlanaraq körpüyə 

ikitağlı görkəmi verir. Körpünün uzunluğu 17 metr, eni 2,8 metr, 

hündürlüyü 4,5 metrdir. İşğal dövründə körpüyə ciddi zərər 

dəyməsə də, divarında onun inşa tarixini göstərən lövhə 

üzərindəki yazılar ermənilər tərəfindən silinib. 

Həmzə Sultan sarayı Laçın rayonunun Hüsülü kəndində 

yerləşir. Sarayın tikilmə tarixi 1761-ci ilə ehtimal edilir. Sarayın 

ümumi mənzərəsindən aydın olur ki, qəsrin hündür qülləsi 

olub. Qəsrin cənub tərəfinin küncündə giriş qapısı var. Saray 

ikimərtəbəlidir. Saray geniş və böyük zala, xeyli sayda 

yardımçı otaqlara malikdir. Binanın tikintisində şərq 

memarlıq ənənələrindən geniş istifadə edilib. Saray binası 

yerli daşlardan və gəc-əhəng qatışığından inşa edilib. İşğal 

illərində ermənilər “Həmzə Soltan” sarayını təmir edərək 

turistlərin qonaq evi kimi istifadə edirdilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Həmzə Sultan sarayı 

 

Laləzar körpüsü 

 

Hacı Bədəl körpüsü 
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Cicimli türbələri Laçın rayonunun Cicimli kəndi yaxınlığındakı məzarlıqda ucalan yanaşı iki türbədir. Onlardan 

tarixən qədim olan Məlik Əjdər türbəsinin içərisi dairəvi, bayır tərəfdən isə səkkizbucaqlı formadadır. Türbəyə 

düzbucaqlı aşırımı olan giriş qapısı korpusun 

şimal üzündə yerləşir. Qapı gözünün üstü sivri 

tağ forması verilmiş bütöv bir arxitrav daş ilə 

örtülmüşdür. Onun haşiyəsi içərisində yonma 

atlı fiqurun izləri müşahidə olunur. Abidənin 

bir sıra detalları Qubadlının Dəmirçilər 

kəndindəki türbələrdə işlədilmiş detallarla 

eynidir. Üstündə inşaat kitabəsi və naxışlı 

səthlər yoxdur. Tədqiqatçılar Cicimli 

türbəsinin XII-XIII əsrlərdə tikildiyini ehtimal 

edirlər. Bu abidənin XIII əsrin sonlarında - 

Elxanilər çağında inşa edildiyi daha inandırıcı 

görünür. El arasında “Kar günbəz” adlanan 

ikinci Cicimli türbəsi içəridən xaçvari, bayır 

tərəfdən isə kvadrat şəkillidir. Bu abidənin 

XVII əsrdə inşa edildiyi ehtimal olunur. 

Məmmədbəyli türbəsi Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndində piramidal günbəzlərlə örtülmüş 

səkkizguşəli prizmadan ibarətdir. Türbənin qapısı yerdən 1,8 

m. hündürlükdədir. Orada yeraltı sərdabə də mövcuddur. 

Sərdabənin döşəməsi yaxşı cilalanmış daşlarla döşənmişdir. 

Bu türbənin girişi üstündə olan və nəsx xətti ilə yazılmış bir 

kitabə vardır. Bu kitabədə dörd sətirdə “Qurani-Kərim”dən 

ayələr əks olunmuşdur. İki sətirdə, türbənin Məhəmməd əl-

Hacın oğlu Yəhyanın şərəfinə hicri tarixi ilə 704-cü ildə 

(miladi 1305-ci il) tikildiyi göstərilmişdir. Ermənilər 

tərəfindən işğal olunduğu dövrdə günbəzin yuxarı hissəsi 

dağılmışdır. Məmmədbəyli türbəsinin yerləşdiyi ərazi 20 

oktyabr 2020-ci ildə işğaldan azad edilmişdir. 

 

Cicimli türbələri 

 

Məmmədbəyli türbəsi 
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Sarı Aşığın xatirə muzeyi Laçın rayonu ərazisindədir. 

Məşhur Sarı Aşığın qəbri Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonları 

ərazisindən keçən Həkəri çayının sağ sahilində, onun sevgilisi 

Yaxşının qəbri isə sol sahilindədir. Aşıq XVII əsrdə Laçın 

rayonunun Güləbird kəndində yaşamışdır. 1988-ci ildə Güləbird 

kəndində Sarı Aşığın xatirə muzeyi istifadəyə verilmişdi. Xatirə-

muzeyinə Sarı Aşıqla bağlı 150 əşya bağışlanılmış və abidəsi 

ucaldılmışdı. 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 

Laçın 

rayonunun işğal 

edilməsi 

nəticəsində 

muzeyin binası 

və onun bütün eksponatı məhv edilmiş və talan olunmuşdu. 

Güləbird kəndi 9 noyabr 2020-ci ildə işğaldan azad edilmişdir. 

 

Şərifan sərdabəsi Zəngilan rayonunun Şərifan kəndində 

yerləşir. 1974-cü ildə aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı bu 

ərazidə “Şəhri-Şərifan”, yaxud “Şəhri-Xəlifan” adı ilə tanınan bir 

orta əsr şəhərinin xarabalıqları aşkar olunmuşdur. Şəhər qalığının ərazisi 9 hektara yaxındır. Aparılan tədqiqat zamanı 

şəhər ətrafında iki qəbiristanlığın olduğu müəyyən edilib. Onlardan biri şəhərin varlı əhalisinə məxsus sərdabə tipli 

qəbirlərdən, ikinci qəbiristanlıq isə şəhərin cənub-qərbində olub, üstü şalbanlarla örtülən qəbirlərdən ibarətdir. Hər iki 

qəbiristanlıqda dəfnetmə islam şəriətinə uyğun aparılıb. Şərifanda aparılan qazıntılar zamanı xeyli miqdarda maddi-

mədəniyyət qalıqları aşkar edilib. Arxeoloji materiallara əsasən, 

şəhər tipli yaşayış məskəni olan Şərifan XIV əsrdə salınmış və XVII 

əsrə kimi burada intensiv yaşayış olmuşdur. Həkəri çayının sağ 

sahilində olan Şərifan kəndindəki türbənin ancaq sərdabə hissəsi 

bizə gəlib çatmışdır. Sərdabənin plan forması çıxıntıları olan 

kvadratdır (5,4 x 5,4 metr). Sərdabənin cənub divarında dayaz 

düzbucaqlı mehrab tağçası var. Onun üst hissəsi stalaktitlə, yanları 

incə sütuncuqlarla bəzədilmişdir. Sərdabənin çıxıntıları tağbəndlə, 

mərkəzi hissəsi sferik günbəzlə örtülmüşdür. Divar və tağları yaxşı 

yonulub cilalanmış daşlarla üzlənmişdir. Şərifan sərdabəsi XIII-XIV 

əsrlərin qovşağında tikilmiş abidə hesab edilir. 20 oktyabr 2020-ci ildə Şərifan kəndi işğaldan azad edilmişdir. 

 

Şərifan sərdabəsi 

 

Sarı Aşığın xatirə muzeyi 

 

Sarı Aşığın dağıdılmış xatirə muzeyi 
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Zəngilan məscidi rayon mərkəzində olan bu məscidin inşası XVII-XVIII əsrlərə aid edilir. Məscidin Səfəvilər 

dövründə tikilməsi güman edilir. Onun ölçüləri 12x20 m-dir. Tikintisində əsasən yerli əhəng daşından istifadə edilmişdi. 

Divarlar üzlənməmişdi. Məscidin qapısı günçıxana 

açılırdı. Qapı tağformalı idi. Onun üst tərəfində 

kitabəsi var idi. Təəssüf ki, Sovet hakimiyyəti illərində 

bu məsciddən anbar kimi istifadə olunurdu. Erməni 

vandalları bu məscid binasını viran qoymuşlar. 20 

oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan şəhəri işğaldan azad 

edildikdən sonra məscidin xarabalıqları aşkar 

edilmişdir. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil 

olunan həm xarici, həm yerli ekspertlərdən ibarət olan 

komissiya məscidin mövcud binasını 

qiymətləndirmişlər. Hazırda Heydər Əliyev Fondu 

məscidin bərpası işlərini həyata keçirir. Prezident 

İlham Əliyev 26 aprel 2021-ci ildə ailə üzvləri ilə 

birlikdə Zəngilanda səfərdə olarkən məscidin yenidən 

bərpası üçün təməl daşı qoyulub.  

 

Qeyd: Şərqi Zəngəzurdakı tarixi-memarlıq abidələri barəsində daha ətraflı məlumatı Prezident Kitabxanasının 

“ERMƏNİ VANDALİZMİ: Əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri” layihəsindən əldə etmək olar. 

(https://armenianvandalism.preslib.az/) 

 

Dağıdılmış Zəngilan məscidinin yerində təməlqoyma 

mərasimi 

https://armenianvandalism.preslib.az/

