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Azər bay can əra zi sin də olan ta ri xi ti ki li lə rin, abi də lə-

rin bə zi lə ri müx tə lif me mar lıq sir lə ri ni bu gü nə cən 
özün də qo ru yub sax la yır. Şərq lə Qər bin kə siş mə 
nöq tə sin də yer lə şən Azər bay ca nın coğ ra fi ba xım dan 

st ra te ji möv qe yə sa hib ol ma sı ay rı-ay rı yer lər dən ta cir lə rin, 
sə nət kar la rın, say sız-he sab sız də və kar van la rı nın bu ra axı nı-
na şə rait ya ra dıb. Şər qin müx tə lif di yar la rın dan Azər bay ca na 
gə lən in san lar bu ra da öz və tən lə ri nə aid ti ki li lə rin in şa sı na 
ça lı şıb. Or ta əsr lər də ta ri xi abi də lə rin bö yük ək sə riy yə ti nin 
klas sik Şərq me mar lıq üs lu bun da ti kil mə si tə bii hal dır. Çün ki 
İs lam di ni nin yük sək nü fu zu özü nü me mar lıq abi də lə rin də də 
gös tə rir di. Me mar lar, sə nət kar lar in şa et dik lə ri sa ray, məs cid, 
rə səd xa na, ha mam, mey xa na və kar van sa ra lar da di ni mo tiv lə-
rin qa bar dıl ma sı na və di ni amil lə rin abi də nin konst ruk si ya sı-
nın əsas tər kib his sə si ol ma sı na ça lı şır dı lar. Əks hal da, hə min 
ti ki li nin me ma rı nı çox cid di cə za göz lə yir di. 

Bu nun la ya na şı, or ta əsr lər 
Azər bay ca nın da me mar la rın ək-
sə riy yə ti döv rün tə lə bi ilə fəl sə-
fə, ri ya ziy yat, ast ro no mi ya, hən-
də sə, fi  zi ka ki mi elm sa hə lə ri nə 
yax şı bə ləd idi lər. Odur ki, in şa 
et dik lə ri bi na la ra xü su si me mar-
lıq üs lub la rı nı, xü su siy yət lə ri-
ni, bir söz lə, ya ra dı cı lıq sir lə ri ni 
də “ya zır dı lar”. Bu sə bəb dən də 
nəin ki or ta əsr lər, hətt  a ye ni dövr 
(XIX əsr) Azər bay can me mar lı-
ğın da kı bə zi ti ki li lər öz lə rin də 
bir çox sir lə ri qo ru yub sax la yır. 
Mə sə lən, XIX əsr də Göy çay ra yo-
nun da in şa edi lən ye ral tı ha mam 
özəl li yi nə gö rə bir çox ta ri xi ob-
yekt lər dən fərq lə nir.

Göy çay mö cü zə si
Göy ça yın var lı şəxs lə rin dən 

olan Həz rət bəy Ağa za də bu 
böl gə də ki məş hur ha ma mı öz 
qı zı üçün ce hiz lik tik di rib. Göy-
çay şə hə ri nin mər kə zin də ən 
qə dim ti ki li olan ye ral tı ha ma-
mın çir kab su la rı nın han sı yol-
la, ne cə və ha ra axı dıl ma sı ba rə-
də, hə lə ki, heç ki min mə lu ma tı 
yox dur. Bu is ti qa mət də araş dır-
ma lar apa rıl sa da, hə lə lik də qiq 
nə ti cə əl də edil mə yib. Bu fak tın 
özü ti ki li nin ne cə bö yük me-
mar lıq mö cü zə si ol ma sı na sü-
but dur. Am ma bu da ha ma mın 
əsas özəl li yi de yil.

Tor paq sət hin dən 2 metr də-
rin lik də yer lə şən, kvad rat şək-
lin də olan ti ki li nin oval şə kil li 
3 bö yük sa lo nu var. Sa lon lar-
dan iki si qa dın lar, bi ri isə ki-
şi lər üçün nə zər də tu tu lub.
Bu ha mam dan ey ni vaxt da 70 
nə fər is ti fa də 
edə bi lib.

Ha ma mın ən bö yük özəl li yi bu-
dur ki, içə ri də qız dı rı cı sis tem 
ol ma sa da, qış vax tı onun dö şə-
mə si çox is ti olub. De yi lən lə rə 
gö rə, ha ma mın ocaq xa na sın da 
həm su qız dı rı lıb, həm də ora-
da ya ra nan is ti ha va dö şə mə nin 
al tı ilə hər ye rə ya yı lıb. Biş miş 
kər pic lə ha zır la nan dö şə mə qız-
dıq da, qış vax tı be lə ha ma mın 
içə ri si is ti olur muş. Ötən əs rin 
30-40-cı il lə rin də bu ha mam dan 
həbs xa na ki mi is ti fa də edi lib. 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin dən 
son ra isə ha mam pen dir se xi 
ki mi fəaliy yət gös tə rib. 1958-ci 
il də bu bi na ye ni dən tə mir edi-
lə rək ha mam ki mi is ti fa də yə 
ve ri lib. 

Qız qalasının gizlinləri
XII əsr də məş hur me mar Mə-

sud Da vu doğ lu tə rə fi n dən in şa 
edi lən Qız qa la sı nın ta rix çə si, 
ne cə ti kil mə si və ora da baş ve-
rən dö yüş lər haq qın da əf sa nə-
lər do la şır. La kin baş dan-ba şa 
sirr olan bu qa la nın mö cü zə li 
me mar lıq cə hə tin dən az da nı şı-
lıb. Nə həng qa ya üzə rin də ti ki-
lən qa la nın yu xa rı dan ba xa raq 
9 rə qə mi şək lin də gö rün mə si nə 
xü su si diq qət ye ti ri lib. Bu ra da 
söh bət, tə bii ki, ti ki li nin müt ləq 
han sı sa rə qə mə ox şa ma sın dan 
get mir. Bu ra da 9 sa də cə bir for-
ma dır ki, ti kin ti za ma nı tət biq 
edi lən me mar lıq sir lə ri də öz 
baş lan ğı cı nı bu ra dan gö tü rür. 

Qa la nın tək doq quz rə qə mi nə 
yox, həm də bu ta ya ox şa ma sı na 
səy gös tə ri lib. Mi fo lo gi ya mız da 
od, işıq və Gü nə şin rəm zi he sab 
edi lən bu ta ilə ya na şı, ti ki li nin 
sək kiz pən cə rə sin dən yu xa rı-
da kı dör dü elə yer lə şib ki, de-
kab rın 22-də, yə ni qış gün dö-
nü mün də Gü nə şin şüala rı bu 
pən cə rə lər dən dü şə rək qa la nın 
içi ni işıq lan dı rır. Gü man edi-
lir ki, məhz qı şın bu ən qı sa 
gü nün də ka hin lər gü nün ye ni 
döv ret mə si üçün ayin lər ic ra 
edib lər. Gü nəş işı ğı nın hə min 
his sə dən il də cə mi bir də fə Qız 
qa la sı na da xil ol ma sı hə qi qə tən 
də hey rə ta miz fakt dır. Bu, XIX 
əs rin rus hərb çi-mü hən dis xə ri-
tə lə rin də də öz təs di qi ni ta pır. 
On lar Qız qa la sı nı “Xun sar” 
ad lan dı rıb lar ki, bu da “An sar 
Gü nəş” və ya “Gü nəş qəs ri” 
mə na sı nı ve rir.

Bə zi alim lə rin fi k rin cə, qa la-
da kı xey li ele ment ul duz la rın 
və Gü nə şin bi ril lik sik li ni mü-
şa hi də et mək üçün nə zər də tu-
tu lub və qə dim in san la rın hə ya-
tın da mü hüm rol oy na yıb.

Alim lər dü şü nür ki, Qız qa la-
sı Gü nə şin bir il ər zin də fır lan-
ma sı nı mü şa hi də et mək və bu 
sik lin mü hüm pro ses lə ri ni - fə-
sil lə rin də yiş mə si ni öy rən mək 
məq sə di ilə in şa edi lib. Tə sa dü-
fi  de yil ki, Qız qa la sın dan ge cə-
lər sə ma nı seyr edər miş lər. Qa-
la nın pən cə rə lə rin dən üfü qün 
ən par laq ul duz la rı nı, mə sə lən, 
Ve qa bür cün də ki Li ra, Əq rəb 
bür cün də ki An ta res, Bö yük Ayı 
bür cün də ki Si rius ul duz la rı nı 
gör mək olar. Özü də qa la nın 
pən cə rə lə ri nin hər bi ri müəy-
yən ul du za - bi ri Si riusa, di gə ri 
Ve ne ra ya, bir baş qa sı An ta re sə 
və s. ba xır.

Bə zi ver si ya la ra gö rə isə Qız 
qa la sı nın konst ruk si ya sı di ni 
prin sip lə rə əsas la nır. Bu ta-
ri xi abi də il kin gör kə min də 
içi boş, si lindr va ri ti ki li olub. 
Da xi li di var lar bo yun ca yu xa-
rı qal xan pil lə kən lər yo nu lub. 

Qa la nın dör dün cü mər tə bə-
sin dən da mı na qə dər yer lə şən 
pən cə rə lər Gü nə şin tra yek to-
ri ya sı nı tək rar edə rək, xü su si 
qövs ya ra dır. Ey ni za man da 
pən cə rə lər gü nə şin çıx ma sı na 
və qış gün dö nü mü nə (22 de-
kabr) is ti qa mət lə nib. Ast ro fi-
zi ki təd qi qat lar gös tə rir ki, qış 
gün dö nü mün də gü nəş şüala rı 
pən cə rə lər dən içə ri do la raq 
bü tün Qız qa la sı nı işıq lan dı-
rır.

Am ma, tə bii ki, de yi lən fakt-
lar qa la nın mü da fi ə əhə miy yə-
ti ni azal da bil məz. Döv lət çi lik 
ta ri xi miz öz mü da fi əsi nə gö rə 
bu qa la ya borc lu dur. 1964-cü 
il də qa la da təd qi qat iş lə ri apa-
rı lan za man bü növ rə dən 14 
metr hün dür lük də içə ri yə doğ-
ru uza nan bö yük ağac tir lə rin 
ol du ğu müəy yən edi lib. On la-
rın nə məq səd lə is ti fa də edil-
mə si mə lum de yil. Ola bil sin, 
bu tir lər kontr for sun için də 
giz li bir ti kin ti ilə əla qə dar dır 
və ya zəl zə lə yə qar şı amor ti-
za si ya ro lu nu oy na yıb. Də qiq 
he sab la ma əsa sın da müəy yən 
edi lib ki, qa la nın di va rı nın eni 
bü növ rə his sə də 5 metr dir-
sə, yu xa rı his sə sin də təq ri bən 
4,5 metr dir. Bu fakt lar qa la nın 
mü da fi ə funk si ya sın da da me-
mar lıq sir lə ri nin giz lən di yi nə 
sü but du.

Ba kı da iki sir li ha mam 
Bun lar dan bi ri “Ha cı Ba ni” 

ha ma mı dır. Ha mam ХV əs rin 
sоnlа rındа ti ki lib. Ti ki li nin si-
fa riş çi si Ha cı Qa yib, me ma rı isə 
Ha cı Ba ni ol du ğu üçün ona be lə 
ad ve ri lib. Mü səlmаn şə hər lə ri-
nin əsаs еlеmеnt lə rin dən bi ri 
ki mi bu hаmаm kаrvаn yо lu 
üzə rin də öz iri həcm li gö rü nü şü 
ilə sе çi lib.

Şə hə rə da xil ol maq is tə yən 
ya del li kar van lar müt ləq qa la 
di var la rı nın ya nın da yer lə şən 
bu ha mam da yu yun ma lı və tə-
miz olan dan son ra içə ri ke çə bi-
lər di lər.

1964-cü il də ar xeolo ji-təd qi-
qat iş lə ri apa rı lar kən aş kar olu-
nan ha mam da qə dim Hin dis ta-
na aid me mar lıq nü mu nə lə ri nə 
rast gə li nib. Bu ra da kı оtаqlа rın 
zən gin ör tük sistе mi, hətt а ki-
çik kаmеrаlа rın intеryе ri nə bе lə 
sоn də rə cə bə diilik vе rir.

Ha ma ma da xil olar kən оrаdа 
bə dii mеmаr lıq fоrmаlа rındаn, 
dоl ğun həcm li plаs tikа üs lu-
bundаn is tifа də еdil di yi ni gör-
mək olar. Qə dim Hin dis tan da 
və Şər qin baş qa yer lə rin də ra-
hat lıq ami li nə xü su si diq qət ye-
ti ri lir di. İn sa nın da xi lən gər gin-
lik dən xi la sı və müs bət ener ji 
ilə tə zə lən mə si üçün me mar lar 
bu ha ma mı da hə min üs lub da 
ti kib lər. Su sə si nin ne cə hə zin 
şı rıl tı ya çev ril mə si nin özü baş-
dan-ba şa sir dir.

Baş qa bir ha mam isə Şir-
vаnşаh I Хə li lullаh döv rün də 
“Salyаn qа pı sı” yа хın lı ğındа 
ti ki lən “Ha cı Qa sım” ha ma mı-
dır. Hаmа mın st ruk tu ru yеr li 
mеmаr lı ğın ənə nə vi üsullа rınа 
əsаslа nıb. Bе lə ki, о, vеs ti bül 
his sə sin dən, sо yunmа və yu-
yunmа оtаqlа rındаn, хə zi nə və 
оd luq kаmеrа sındаn ibа rət dir. 
Sо yunmа və çim mə оtаqlа rı 
хаç gün bəz li dir və künc lər də 
kаmеrа lı dır. Tаğlаr, qüb bə lər 
və gün bəz lə rə bö lü nən hаmа-
mın dа хi li məkа nı mеmаr lıq və 
kоnst ruk tiv fоrmаlа rın bö yük 
vа hid lik də rə cə si ilə fərq lə nir. 
Zа lın həcm li plаs tikа sı üfü qi 
və şа qu li böl gü lər nə ti cə sin də 
əl də еdi lib. Su tə mi na tı, isit mə 
və qız dırmа sistе mi divаrlа-
rın içə ri sin də və dö şə mə nin аl-
tındа yеr lə şən bо rulаr vа si tə si 
ilə həyаtа kе çi ri lir di. 

Bə li, Azər bay can da kı ha-
mam lar, kar van sa ra lar, rə səd-
xa na lar, qa la lar özün də xey li 
me mar lıq sir lə ri ni giz lə mək də-
dir. Bu sir lər həm də Azər bay-
ca nın mə də niy yət ta ri xi nin qə-
dim li yi nə və zən gin li yi nə bir 
sü but dur.

El min NU Rİ

nə fər is ti fa də 
edə bi lib.

Tarixi abidələrimizdəki 
memarlıq sirləri




