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Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 
şə hər də qə dim və or ta əsr lə rə 
aid olan ta ri xi abi də lə rin sa yı da 
çox ola caq. La kin təq dim edə cə-
yi miz ya zı da Ba kı nın giz li qa lan 
abi də lə ri haq qın da mə lu mat ve-
ri lə cək. Bu abi də lə ri baş qa abi də-
lər dən, mə sə lən, Qız qa la sın dan 
fərq lən di rən əsas cə hət on la rın 
göz dən kə nar da ol ma sı dı.

İçə ri şə hər də ki
ye raltı dün ya

Bu gün Azər bay can ta ri xi ilə 
ta nış ol maq is tə yən tu rist lə rin 
ən çox zi ya rət et dik lə ri yer, tə-
bii ki, İçə ri şə hər dir. Bu ra da isə 
ən çox Şir van şah lar sa ra yı, Qız 
qa la sı, bir ne çə məs cid, do lan-
bac yol lar və s. tu rist lə rə gös tə-
ri lir. La kin İçə ri şə hə rin ye ral tı 
dün ya sı nın özü də ay rı lıq da bir 
ta rix dir. Bu ra in sa nı hey rət lən-
di rə cək qə dər ma raq lı ta ri xi ti-
ki li lər lə zən gin dir. Bu ra ye ral tı 
ha mam lar, bir ne çə otaq dan 
iba rət olan su an bar la rı, haq qın-
da in di də əf sa nə lər söy lə ni lən 
giz li yol lar da xil dir.

Аzərbаycа nın оrtа əsr şə hər 
və qаlаlа rındа еh tiyаt üçün ti-
ki lən yеrаl tı giz li yоllа rın оlmа-
sı hаq qındа çох lu mə lumаtlаrа 
rast gə li rik. Хаlq ara sın da bu ki-
mi yеrаl tı giz li yоllаr hаq qındа 
çох dа nı şı lır. Təsа dü fi  dе yil ki, 
şə hər və qаlаlа rın yеrаl tı yоllа-
rı, хü su si mаrаğа sə bəb оlmаqlа 
yаnа şı, оnlа rın təsа düf dən 
yаrаnmа dı ğı və rеаl həyаtа bаğ-
lı оl du ğu nu ta rix çi lər də təs diq 
edir lər. Ba kı şə hə rin də mü da-
fi ə is teh kam la rı ti ki lər kən, qa la 
di var la rı nın əzə mə ti ni, möh-
kəm li yi ni qo ru yub sax la maq və 
mü da fi ə sis te mi ni asan laş dır-
maq üçün möh tə şəm bürc lər və 
di var bo yu ye ral tı yol lar da bu 
ti ki li nin (qa la di var la rı nın) ay-
rıl maz his sə si ki mi in şa olu nub.

İçə ri şə hər də məhz bu məq səd-
lə şi mal tə rəf dən qa la di var la rı-
nın da xi li his sə sin də əs gər lə rin 
ra hat hə rə kə ti üçün Qo şa Qa la 
Qa pı la rı na dək uza nan ye ral tı 
yol in şa edi lib. Ye ral tı yol qa la 
di va rı nın bürc lər dən bi ri olan 
dörd künc qa la-bürc lə qərb və 
şərq tə rəf dən bir lə şir. Qa la-bür-
cün bu cür yer ləş mə si əs gər-
lə rin si lah və sur sat gö tür mək 
üçün ye ral tı yol la cəb bə xa na ya 
ra hat gi rib-çı xa bil mə si məq sə-
di da şı yır dı. Bu ye ral tı yol hə lə 
də öz st ra te ji və me mar lıq əhə-
miy yə ti ni qo ru yub sax la yır. 
Qa la di va rı bo yun ca “İçə ri şə-
hər” met ro stan si ya sı nın İçə ri şə-
hə rə gi riş qa pı sın dan Qo şa Qa la 
Qa pı la rı na qə dər uza nan ye ral tı 
yol müx tə lif il lər də müx tə lif sə-
bəb lər dən bağ la nıb.

 Ye ral tı ti ki li nin içə ri sin də yer-
lə şən bir ne çə otaq dan iba rət su 
an ba rı hal-ha zır da qal maq da dır. 
Bu su an ba rı, ya xın lıq da yer lə-
şən ov dan ilə əla qə li dir. Yеrаl tı 
yоl vах ti lə fəа liy yət də оlаn bö-
yük su kə mə ri nin qа lı ğı dır.

İçə ri şə hər də ki ye ral tı ha-
mam Qo şa Qa la Qa pı la rın dan 
da xil olar kən sol da Ba kı xan-
la rı nın evi nin ye rin də, qa la 
di var la rı nın di bin də yer lə şir.

Qeyd edək ki, bir za man lar bu 
ye ral tı ha mam da şə hə rə gi rən 
ta cir lə ri məc bu rən çi miz di rər, 
tə miz lən mə miş on la rı şə hə rə 
bu rax maz dı lar. Onun qa la qa-
pı la rı nın ya nın da yer ləş mə si də 
bu sə bəb lə izah olu nur.

Bu ad sız ha mam təq ri bən XIV 
əs rin son la rı XV əs rin əv vəl lə ri 
Şir van şah lar döv lə ti nin dinc lik 
və əmi n-a man lıq döv rün də in şa 
edi lib və tеmpеrа tur rе ji mi nin 

sа bit sахlаn ma sı 
üçün yеr аl tındа 
ti  ki  l ib. 

Vахt kеç dik cə, tоrpаq qа tı nın 
qа lın lı ğı аrtаrаq оnu tаmа mi lə 
ör tüb. 1906-cı il də İçə ri şə hə rin 
rus lar tə rə fi n dən tam iş ğa lın-
dan son ra in di ki ye ral tı ha ma-
mın əra zi si rus la rın hər bi ko-
men dant lı ğı na çev ri lıb. Məhz 
hə min dövr də is ti fa də yə ya rar-
sız olan və bir his sə si uç muş 
ha ma mın gün bəz lə ri sö kü lə rək 
üzə ri tor paq la ör tü lüb. Post so-
vet mə ka nın da isə bu əra zi də 
hər bi po lis ida rə si yer lə şib. 

Ba yıl qa la sı
Ba kı nın da ha bir gö rün mə-

yən sir ri isə Ba yıl qa la sı dı. Bu 
gün abi də əsa sən “Ba yıl qəs-
ri” ad lan dı rı lır. XIII əsr də in şa 
edi lən qa la Ba kı da baş ve rən 
güc lü zəl zə lə nə ti cə sin də su-
la rın al tın da qa lıb. Za man-za-
man Xə zər də ni zin də su la rın 
aza lıb-ço xal ma sı ilə əla qə dar 
gah üzə çı xıb, gah da ye ni dən 
gö rün məz olub. Arif Ər də bi li-
nin “Fər had na mə” poema sın-
da da “Ba yıl qəs ri” haq qın da 
ma raq lı mə lu mat lar ve ri lib. 
Qa la nın uzun lu ğu 180, eni isə 
35 metr di. Bu gün də su yun al-
tın da olan qa la bir əs rə ya xın-
dır ki, alim lər tə rə fi n dən təd-
qiq edi lir. 

Qa la nın Xə zə rin di bin də ol ma sı 
elm alə mi nə çox dan mə lum dur. 
Hə lə 1782-ci il də rus xə ri tə çi lə ri tə-
rə fi n dən tər tib edi lən Ba kı li ma nı-
nın xə ri tə sin də “Ba yıl daş la rı”nın 
su dan çıx ma ğa baş la dı ğı qeyd 
edi lib. Bu ma ra ğın sə bə bi abi də-
dən da ha çox, Xə zər də ni zi nin sə-
viy yə si mə sə lə si ilə əla qə dar olub. 
Həm çi nin Ab bas qu lu ağa Ba kı xa-
nov da adı çə ki lən qa la haq qın da 
ma raq lı mə lu mat lar ve rib.

Təd qi qat lar nə ti cə sin də müəy-
yən lə şib ki, qəsr Xə zər də ni zi nin 
sa hi lə ya xın his sə sin də, Ba yıl 
tə pə lə rin dən bi rin də 1232-1233-
cü il lər də Şir van şah Gər şəs bin 

oğ lu Fə ri bür-
zün döv rün-

də ti ki lib.

Qa la da apa rı lan təd qi qat lar 
za ma nı “Ba yıl qəs ri”nin me-
ma rı Əb dül-Mə cid Mə sud oğ-
lu nun adı nın əks olun du ğu 
ya zı fraq men ti ta pı lıb. Bu me-
mar ey ni vaxt da, yə ni 1232-ci 
il də Ab şe ro nun va hid mü da fiə 
sis te mi nə da xil olan, şə hə ri və 
Ba yıl qəs ri ni şi mal dan mü da-
fiə edən Mər də kan də yir mi 
qa la sı nı da ti kib. Ba yıl qəs ri-
nin ti kin ti sin də is ti fa də edi lən 
daş la rın qu ru lu şu təx mi nən 
sək kiz əsr bun dan əv vəl Azər-
bay can da me mar lıq sə nə ti nin 
yük sək sə viy yə də ol du ğu nu 
təs diq edir. Üzə rin də ar dı cıl 
ola raq Şir van şah la rın ad la rı 
ya zı lan daş lar da hər hökm-
da rın adı nın üzə rin də on la rın 
rəmz lə ri olan sim met rik in san, 
hey van, quş və mi fik təs vir lər 
ve ri lib.

Mü tə xəs sis lə rin ək sə riy yə ti 
bu fi  kir də dir ki, qəsr dörd yüz 
il dən ar tıq Xə zər su la rı al tın da 
giz lən mə səy di, Ab şe ro nun bir 
çox abi də lə ri ki mi, bu qa la dan 
da iz qal ma ya caq dı. 1939-1969-
cu il lər ər zin də qəsr əra zi sin də 
apa rı lan ar xeolo ji təd qi qat iş lə-
rin də di var uçuq la rı al tın dan və 
su di bin dən 700-dən ar tıq ya zı lı 
daş ta va lar çı xa rıl dı. 

Bu gün Ba yıl qa la sı nın çox 
his sə si ero zi ya ya uğ ra yıb. Qa-
la nın yal nız müəy yən his sə si 
sa la mat dır. La kin bu da onun 
me mar lıq üs lu bu na, ta ri xi li yi nə 
xə ləl gə tir mir. 

Abi də nin on beş qül lə si var. 
Bun lar dan yal nız şi mal-qərb 
ti nin də ki və cə nub da kı iki 
qül lə dairə vi for ma da dır və 
içə ri si boş dur. İçə ri si bü töv 
olan on iki qül lə nin ha mı sı 
ya rım dairə şək lin də dir. Künc-
lər də olan üç dairə vi qül lə nin, 
qəs rə gir mək üçün 1,3 m enin-
də qa pı sı var. Sək kiz və doq-
qu zun cu qül lə lə ri bir ləş di rən 
cə nub di va rın da, ha be lə on 
dörd və on be şin ci qül lə lə ri 
bir ləş di rən şi mal- qərb di va-
rın da da 1,6 metr enin də qa pı 
qo yu lub. Qül lə lə rin bə zi lə-

rin də yu xa rı his sə yə 
çıx maq üçün daş 
pil lə kən lər möv-
cud dur. Bü tün di-
var bo yu, kür sü-
lük dən yu xa rı da, 
hər 15-20 metr dən 

bir dörd bu caq lı 
for ma lı mə-
sa fə lər qa-

lıb.

Abi də nin təd qi qi za ma nı 
onun döv rü nü gös tə rən ma-
te rial lar da əl də olu nub. Bə zi 
daş la rın üzə rin də hic ri 632-ci il 
ta ri xi qeyd olu nub ki, bu da mi-
la di 1232-1235-ci il lə rə mü va-
fi q dir. Bun dan əla və, 1939 – cu 
il də bu ra dan ta pı lan mis pul lar 
üzə rin də Şir van şah Güş tasp 
Fər rux za də və Xə lif əl-Nə si rin 
ad la rı ya zı lıb.

Ba yıl qa la sı nın cə nub qa pı sı 
və qar şı sın da kı ti ki li lər də niz 
ti ca rə ti ilə bağ lı ol du ğu hal-
da, sa hi lə ya xın şi mal qa pı sı 
və qar şı sın da kı ti ki li lər Şir van-
şah la rın iqa mət ga hı olub. Qəs-
rin or ta sın da – daş dö şə mə li 
mey dan ça da mo nu men tal bir 
ti ki li nin özü lü üzə çı xa rı lıb. 
Bə zi araş dır ma çı lar bu yer də 
Ab şe ron qa la la rı nın ənə nə vi 
qül lə lə ri ti pin də bir qül lə nin 
ucal dı ğı nı söy lə dik lə ri hal da, 
ək sər təd qi qat çı lar onu atəş-
gah və ya mə bəd qa lıq la rı he-
sab edir. 

Bu gün öl kə mi zə gə lən xa ri-
ci qo naq la rın, tu rist lə rin mə-
lum ta ri xi abi də lər lə ya na şı, 
“Ba yıl qəs ri” ki mi qə dim şə-
hər sir lə ri ilə də ta nış ol ma la rı 
çox va cib dir. Ba kı nın gö rün-
mə yən ta ri xi ilə bağ lı cə mi iki 
fak ta to xun duq. La kin Sa ra 
Aşur bəy li nin “Ba kı nın ta ri xi”, 
“Şir van şah lar döv lə ti” əsər lə-
rin də, Qıl man İl ki nin “Ba kı və 
ba kı lı lar”, Ma naf Sü ley ma no-
vun “Eşit dik lə rim, gör dük lə-
rim, bil dik lə rim” ad lı sə nəd li 
mo noq ra fi ya la rın da Ba kı nın 
gö rün mə yən ta ri xi haq qın da 
xey li mə lu mat la ra rast gəl mək 
olar.

El min NU Rİ

Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 

Ba kı da yer lə şən ta ri xi abi də lər haq qın da çox 
da nış maq olar. Bu ba rə də ye tə rin cə da nı şı lıb 
da, ya zı lıb da. Bir ne çə əs rin şa hi di olan hə-
min abi də lər – qa la lar, kar van sa ra lar, ya şa yış 

məs kən li ti ki li lər, müx tə lif din lə rə eti qa dı əks et di rən 
iba dət ocaq la rı və s. Ba kı nın qə dim Şərq ko lo ri ti nin 
qo ru nub sax la ma sın da bö yük rol oy na yıb lar. 
Ba kı haq qın da mə-
lu mat ilk də fə era-
mız dan 3500 il əv vəl 
bi rin ci Mi sir fi ro nu Me-
ne sa nın döv rün də 
“Ölü lər Ki ta-
bın da” qeyd 
edi lib. Bun-
dan baş qa, 
B a  k ı  n ı n 
qə dim şə-
hər ol ma sı nı 
Ab şe ron da və 
Qo bus tan da 12 min 
il ta ri xi olan daş üzə-
rin də ya zı lar, ar xeolo ji 
ta pın tı lar da sü bu ta ye ti rir. 
Era mız dan əv vəl I əsr də Ro ma 
im pe ra to ru Pom pe yin və Lu kul-
lun Za qaf qa zi ya nın iş ğa lı məq-
sə di lə Ba kı nın ət ra fın da sal dıq la rı 
hər bi dü şər gə lər ba rə sin də Av-
qust Qay Ok ta vi tə rə fin dən ya zı-
lan daş ya zı bu na əya ni mi sal-
dır. De yi lən lə ri nə zə rə al maq la 
bu gün Ba kı nın 5,5 min dən çox 
ya şı ol du ğu nu söy lə yə bi lə rik.

Bu ad sız ha mam təq ri bən XIV dən da ha çox, Xə zər də ni zi nin sə- Bun lar dan yal nız şi mal-qərb 

üzə rin də Şir van şah Güş tasp 
Fər rux za də və Xə lif əl-Nə si rin 

Ba kı haq qın da mə-
lu mat ilk də fə era-
mız dan 3500 il əv vəl 
bi rin ci Mi sir fi ro nu Me-
ne sa nın döv rün də 
“Ölü lər Ki ta-
bın da” qeyd 
edi lib. Bun-
dan baş qa, 

hər ol ma sı nı 
Ab şe ron da və 
Qo bus tan da 12 min 
il ta ri xi olan daş üzə-
rin də ya zı lar, ar xeolo ji 
ta pın tı lar da sü bu ta ye ti rir. 
Era mız dan əv vəl I əsr də Ro ma 
im pe ra to ru Pom pe yin və Lu kul-
lun Za qaf qa zi ya nın iş ğa lı məq-
sə di lə Ba kı nın ət ra fın da sal dıq la rı 
hər bi dü şər gə lər ba rə sin də Av-
qust Qay Ok ta vi tə rə fin dən ya zı-

Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 
şə hər də qə dim və or ta əsr lə rə 
aid olan ta ri xi abi də lə rin sa yı da 
çox ola caq. La kin təq dim edə cə-
yi miz ya zı da Ba kı nın giz li qa lan 
abi də lə ri haq qın da mə lu mat ve-
ri lə cək. Bu abi də lə ri baş qa abi də-
lər dən, mə sə lən, Qız qa la sın dan 
fərq lən di rən əsas cə hət on la rın 
göz dən kə nar da ol ma sı dı.

İçə ri şə hər də ki
ye raltı dün ya

Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 

lan daş ya zı bu na əya ni mi sal-
dır. De yi lən lə ri nə zə rə al maq la 
bu gün Ba kı nın 5,5 min dən çox 
ya şı ol du ğu nu söy lə yə bi lə rik.

Bu ad sız ha mam təq ri bən XIV 
əs rin son la rı XV əs rin əv vəl lə ri 
Şir van şah lar döv lə ti nin dinc lik 
və əmi n-a man lıq döv rün də in şa 
edi lib və tеmpеrа tur rе ji mi nin 

sа bit sахlаn ma sı 
üçün yеr аl tındа 
ti  ki  l ib. 

dən da ha çox, Xə zər də ni zi nin sə-
viy yə si mə sə lə si ilə əla qə dar olub. 
Həm çi nin Ab bas qu lu ağa Ba kı xa-
nov da adı çə ki lən qa la haq qın da 
ma raq lı mə lu mat lar ve rib.

Təd qi qat lar nə ti cə sin də müəy-
yən lə şib ki, qəsr Xə zər də ni zi nin 
sa hi lə ya xın his sə sin də, Ba yıl 
tə pə lə rin dən bi rin də 1232-1233-
cü il lər də Şir van şah Gər şəs bin 

oğ lu Fə ri bür-
zün döv rün-

də ti ki lib.

Bun lar dan yal nız şi mal-qərb 
ti nin də ki və cə nub da kı iki 
qül lə dairə vi for ma da dır və 
içə ri si boş dur. İçə ri si bü töv 
olan on iki qül lə nin ha mı sı 
ya rım dairə şək lin də dir. Künc-
lər də olan üç dairə vi qül lə nin, 
qəs rə gir mək üçün 1,3 m enin-
də qa pı sı var. Sək kiz və doq-
qu zun cu qül lə lə ri bir ləş di rən 
cə nub di va rın da, ha be lə on 
dörd və on be şin ci qül lə lə ri 
bir ləş di rən şi mal- qərb di va-
rın da da 1,6 metr enin də qa pı 
qo yu lub. Qül lə lə rin bə zi lə-

rin də yu xa rı his sə yə 
çıx maq üçün daş 
pil lə kən lər möv-
cud dur. Bü tün di-
var bo yu, kür sü-
lük dən yu xa rı da, 
hər 15-20 metr dən 

bir dörd bu caq lı 
for ma lı mə-
sa fə lər qa-

lıb.

Abi də nin təd qi qi za ma nı 

Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 
şə hər də qə dim və or ta əsr lə rə 
aid olan ta ri xi abi də lə rin sa yı da 
çox ola caq. La kin təq dim edə cə-
yi miz ya zı da Ba kı nın giz li qa lan 
abi də lə ri haq qın da mə lu mat ve-
ri lə cək. Bu abi də lə ri baş qa abi də-
lər dən, mə sə lən, Qız qa la sın dan 
fərq lən di rən əsas cə hət on la rın 
göz dən kə nar da ol ma sı dı.

İçə ri şə hər də ki
ye raltı dün ya

onun döv rü nü gös tə rən ma-
te rial lar da əl də olu nub. Bə zi 
daş la rın üzə rin də hic ri 632-ci il 
ta ri xi qeyd olu nub ki, bu da mi-
la di 1232-1235-ci il lə rə mü va-
fi q dir. Bun dan əla və, 1939 – cu 
il də bu ra dan ta pı lan mis pul lar 
üzə rin də Şir van şah Güş tasp 

Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 

Ba kı haq qın da mə-
lu mat ilk də fə era-
mız dan 3500 il əv vəl 
bi rin ci Mi sir fi ro nu Me-
ne sa nın döv rün də 
“Ölü lər Ki ta-
bın da” qeyd 
edi lib. Bun-
dan baş qa, 

hər ol ma sı nı 
Ab şe ron da və 
Qo bus tan da 12 min 
il ta ri xi olan daş üzə-
rin də ya zı lar, ar xeolo ji 
ta pın tı lar da sü bu ta ye ti rir. 
Era mız dan əv vəl I əsr də Ro ma 
im pe ra to ru Pom pe yin və Lu kul-
lun Za qaf qa zi ya nın iş ğa lı məq-
sə di lə Ba kı nın ət ra fın da sal dıq la rı 
hər bi dü şər gə lər ba rə sin də Av-
qust Qay Ok ta vi tə rə fin dən ya zı-
lan daş ya zı bu na əya ni mi sal-
dır. De yi lən lə ri nə zə rə al maq la 
bu gün Ba kı nın 5,5 min dən çox 
ya şı ol du ğu nu söy lə yə bi lə rik.

İçə ri şə hər də məhz bu məq səd- Vахt kеç dik cə, tоrpаq qа tı nın Qa la da apa rı lan təd qi qat lar 
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