Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan.
Dövlət rəmzləri və atributları

PAYTAXT
➢ Bakı şəhəri .................................................................................................................................. 3
➢ İçərişəhər abidələri .................................................................................................................... 7
➢ Dünya əhəmiyyətli abidələr..............................................................................................7
➢ Ölkə əhəmiyyətli abidələr ...............................................................................................15
➢ Rəsmi sənədlər (Qərarlar, sərəncamlar, fərmanlar) ............................................................ 24
➢ Şamaxı quberniyasının Bakı quberniyası adlandırılması və quberniya idqrələrinin
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢

Şamaxı şəhərindən Bakıya dəyişdirilməsi haqqında fərman (6 dekabr 1859) ............24
16 yanvar 1878-ci ildə Bakı şəhər idarəsinin yaradılması haqqında Bakı
quberniyasının şəhər məsələləri üzrə divanxanasının qərarından çıxarış (19 iyun
1879) ...............................................................................................................................25
Bakı qradonaçalnikliyinin təsis edilməsi haqqında fərman (28 oktyabr 1906) ..........26
Bakı şəhər İctimai Özünüidarəsinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi haqqında
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı (18 sentyabr 1918) ..........27
Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında «Əbədi məşəl» abidə kompleksinin
ucaldılması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (5 avqust
1998) ...............................................................................................................................28
Bakı şəhərindəki Dənizkənarı bulvara Milli park statusu verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (29 dekabr 1998)............................29
Bakı şəhərinin gerbi haqqında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının Sərəncamı (29
mart 2001).......................................................................................................................31
Bakı şəhərində İçərişəhər Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizəsi və bərpası ilə
bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (17
fevral 2003) .....................................................................................................................33
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu İdarəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı (10 fevral 2005) .....................................................................35
Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində tarixi-memarlıq abidələrinin
bərpası və qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(18 avqust 2006) .............................................................................................................36
«Yanar dağ» dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunun yaradılması haqqında .....37
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı .....................................................37
(2 may 2007) ...................................................................................................................37
Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhər Suraxanı rayonunda Atəşgah məbədi
ərazisinin «Atəşgah məbədi» Dövlət tarix-memarlıq qoruğu elan edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (19 dekabr 2007) ........................38
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar
İdarəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
(10 yanvar 2008) .............................................................................................................39
«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun inkişafı tədbirləri barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (16 dekabr 2009) ........................40
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 may tarixli, 574 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında
«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturu»na əlavə edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (10 fevral 2010) .................41
1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan.
Dövlət rəmzləri və atributları

➢ «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizə (bufer) zonasının xüsusi

hüquqi rejimi haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi haqqında (22 sentyabr 2011)
.........................................................................................................................................42
➢ «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində muzey ekspozisiyalarının
yenidən qurulması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı (16 sentyabr 2013) ................................................................44
➢ “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturunda “İçərişəhər”
Muzey Mərkəzinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Qərarı (22 dekabr 2018) ............................................................................45
➢ “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturunda “Ənənəvi
İncəsənət Mərkəzi”nin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Qərarı (22 dekabr 2018) ............................................................................46
➢ Bakının tarixində mühüm hadisələrin qısa xronologiyası ................................................... 47
➢ İtifadə olunmuş ədəbiyyat ....................................................................................................... 53

2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan.
Dövlət rəmzləri və atributları

Bakı şəhəri
Ümumi məlumat
Bakı - müstəqil Azərbaycan Respublikasının paytaxtı, böyük elmi-mədəni və sənaye mərkəzidir. Bakı
qədimliyinə, ərazinin böyüklüyünə və əhalisinin sayına görə Şərqin qocaman və ən böyük şəhərlərindən biridir.
Abşeron yarımadasında, Xəzərin qərb sahilində yerləşir. Sahəsi 2130 km2, əhalisi təqribən 2 milyon nəfərdir.
Bakı şəhəri 12 rayon və 62 qəsəbədən ibarətdir. Binəqədi rayonu
(qəsəbələri: M.Ə.Rəsulzadə, Binəqədi, Biləcəri, Xocasən, Sulutəpə, 28
May), Qaradağ rayonu (qəsəbələri: Korgöz, Müşfiqabad, Qobustan, Puta,
Səngəçal, Çeyildağ, Ümid, Ələt, Baş Ələt, Yeni Ələt, Kotal, Şıxlar, Pirsaat,
Qarakosa, Qızıldaş, Şonqar, AZNS, Sahil, Qaradağ, Lökbatan, Heybət,
Şubanı), Xəzər (keçmiş Əzizbəyov) rayonu (qəsəbələri: Mərdəkan, Binə,
Şağan, Buzovna, Qala, Şüvəlan, Türkan, Zirə), Səbail rayonu (qəsəbələri:
Badamdar, Bibiheybət), Sabunçu rayonu (qəsəbələri: Bakıxanov, Zabrat,
Kürdəxanı, Maştağa, Nardaran, Pirşağı, Sabunçu, Balaxanı, Bilgəh,
Ramana), Suraxanı rayonu (qəsəbələri: Suraxanı, Yeni Suraxanı, Bülbülə,
Hövsan, Zığ, Əmircan, Qaraçuxur), Nizami rayonu (qəsəbəsi Keşlə), Xətai rayonu (qəsəbəsi Əhmədli),
Nərimanov rayonu, Nəsimi rayonu və Yasamal rayonu., Pirallahı rayonu (qəsəbələri: Çilov, Neft Daşları,
Gürgən )
Şəhərin mərkəzi hissəsi Bakı buxtasına pilləli enən amfiteatrda yerləşir. Bakının dəniz sahili hissəsi okean
səviyyəsindən təqribən 28 m aşağıdır. Bakı rayonu ərazisində faydalı qazıntılardan neft, qaz, tikinti materialları
hasil edilir; müalicə əhəmiyyətli mineral sular çıxır (Şıx, Suraxanı). Çoxlu palçıq vulkanı (Keyrəki, Boğ-boğa,
Lökbatan və s.) var. İqlimi quru subtropikdir. Orta temperatur yanvarda 3-4°C, iyulda isə 25-26°C-dır. İllik
yağıntı 300 mm-dir. Bakı üçün güclü şimal küləyi - xəzri və cənub küləyi - gilavar səciyyəvidir.
Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında insanlar çox qədim zamanlardan məskunlaşmış və burada
yaşayış məntəqələri yaratmışlar. Buna səbəb Bakı şəhərinin fiziki-coğrafi şəraiti şimaldan-cənuba, qərbdənşərqə gedən miqrasiya
və ticarət yollarının
kəsişməsi mərkəzində
yerləşməsi
("İpək
Yolu"), iqlim şəraiti
və
ən
qədim
zamanlardan
yer
üzünə çıxan nafta
adlanan yanacaq və
enerji
sərvəti
olmuşdur.
Abşeron
ərazisində
tapılmış
arxeoloji materiallar
Bakının
qədim
yaşayış
məskəni
olduğunu sübut edir.
Pirallahı, Zığ gölü ətrafı, Şüvəlan, Mərdəkan, Binəgədi, Əmircan və s. yerlərdə e. ə. III-I-ci minilliklərə aid
arxeoloji materiallar tapılmışdır. Bakının salındığı tarix dəqiq məlum deyildir.
Bakını V-VI əsr mənbələrində Bağavan və Atəş-i Baquan adlandırırlar. Ərəb mənbələrində (X əsr)
"Bakuyə", "Bakuh", "Baku", rus məxəzlərində (XV əsr) "Baka", Səfəvilər dövrü farsdilli mənbələrdə "Badkubə"
kimi qeyd edilir.
Bakı hələ orta Şərqin iri şəhərlərindən olmuşdur. İqtisadiyyatında neft və duz əsas yer tuturdu. Beynəlxalq
ticarətin yolayrıcında yerləşən Bakı Şərq və Qərb ölkələri arasındakı ticarət əlaqələrində mühüm rol oynayıb.
Bakıya Xəzər, Slavyan, Bizans, Çin, İraq, Suriya, Genuya, Venesiya, İran, Hindistan tacirləri gəlib.
Bakı X əsrin axırlarında Şirvanın əsas şəhərlərindən birinə çevrildi. Əhali sənətkarlıq, ticarət, bağçılıq,
bostançılıq, üzümçülük, baramaçılıq, əkinçilik, neftçıxarma, balıqçılıq və s. ilə məşğul olurdu.
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Bakı X əsrdən liman şəhəri kimi məşhur idi. XI əsrin sonu - XIII əsrin əvvəllərində Bakı tərəqqi dövrü
keçirirdi. 1191-ci ildə Qızıl Arslan Şamaxını tutduqda şirvanşah I Axsitan müvəqqəti olaraq paytaxtı Bakıya
köçürmüşdü. Şirvanşahlar şəhərin möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət verirdilər. XII əsrdə Bakı ikicərgəli qala
divarı və xəndəklə əhatə olundu.
Bakı şəhərinin ilk rəmzi hər iki tərəfində atəşi
simvolizə edən günəş təsvirinin ortasında həkk olunan
buğa şəkli olmuşdur. Buğa təsviri əvvəllcə bayır qala
divarının qiriş qapısı üzərinə həkk olunubmuş. Bayır
qala divarları 1886-cı ildə dağıdılmış və onun
darvazası iç qala divarında – Şah Abbas darvazasında yenidən inşa olunmuşdur. Bakının qədim simvolu olan
buğa təsviri hazırda İçərişəhərin Qoşa Qala qapılarının hər birinin üzərində həkk olunmuşdur. Buğanın sağ və
sol tərəfi şir təsvirləri ilə əhatələnmişdir. Bəzi tədqiqatçılar şir təsvirlərinin səfəvilərin hakimiyyətini simvolizə
etdiyi qənaətindədirlər.
Qız Qalası da şəhərin müdafiə sisteminə
daxil idi. 1232-1235-ci illərdə Bakını dəniz
tərəfdən qorumaq məqsədi ilə buxta daxilində
möhkəmləndirilmiş qala tikildi. Şirvanşahlar Xəzər
dənizində güclü donanma yaratdılar.
XIII əsrin 30-cu illərində Monqollar Bakıya
hücum edib, uzunmüddətli mühasirədən sonra
şəhəri aldılar.
XIV əsrdən Bakıdan Qızıl Orda, Moskva
knyazlığı, Avropa ölkələri və s. yerlərə müxtəlif
mallar, xüsusən ipək, xalça və s. ixrac edilirdi.
Bakıdan Həştərxana, Orta Asiyaya və Xəzərin cənub sahillərinə də mal daşınırdı.
Bakıda indiyədək qalan tarixi-memarlıq abidələri - Buxara karvansarası(XIV əsr), Qız Qalası yaxınlığında
Multani (hind) karvansarası (XV-XVI əsrlər) və s. Şərq ölkələri ilə geniş ticarət əlaqələrinin mövcudluğunu
sübut edir. Bakıda hind tacirləri yaşayırdı.
Şirvanşah I Xəlilüllahın dövründə (1417-1462) Bakıda mühüm tikinti işləri
aparıldı. Şirvanşahlar sarayı kompleksi də bu dövrdə tikilmişdir.
1501 ildə Şah İsmayıl Şirvana hücum edərək Bakını aldı.
Səfəvi hökmdarı I Təhmasib 1538-ci ildə Bakının da daxil olduğu Şirvanı
Səfəvilər dövlətinə birləşdirdi. Səfəvi-Osmanlı müharibələri zamanı 1578-ci ildə
Osmanlı ordusu Bakını tutdu. 1607-ci ildə şəhər yenidən Səfəvilərin hakimiyyəti
altına keçdi. Səfəvilər dövründə Bakıda mis pullar buraxılırdı. Bakı və Abşeron
əhalisinin xeyli hissəsi xalçaçılıqla məşğul olurdu. XVI-XVIII əsrlərdə sənətkarlıq,
xüsusilə xalçaçılıq daha da inkişaf etdi.
Bakının zəngin təbii sərvətləri, habelə mühüm hərbi-strateji əhəmiyyəti XVIII
əsrin əvvəllərindən etibarən Rusiyanın diqqətini cəlb edirdi. Xəzərin cənub-qərb sahillərinə yiyələnməyə çalışan
I Pyotr xüsusi hərbi dəniz ekspedisiyası yaratdı. 1723-cü il iyunun 26-da I Pyotrun qoşunu Bakıya daxil oldu.
Lakin Rusiya və İran arasında bağlanan Gəncə müqaviləsinə (1735) görə Bakı yenidən Nadir şahın hakimiyyəti
altına keçdi.
XVIII əsrin ortalarında Azərbaycanda bir sıra xanlıqlar, o cümlədən Bakı xanlığı yarandı.
1796-cı ilin
yazında
rus
qoşunları
Azərbaycana yürüş
etdi. İyunun 13-də
Bakı
alındı.
II
Yekaterinanın
ölümündən
sonra
çar qoşunları 1797ci ilin martında
Bakını tərk etdi.
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1805-ci il avqustun 12-də çar qoşunu Bakını mühasirəyə aldı, lakin müvəffəqiyyət qazanmayaraq geri
çəkildi. 1806-cı ilin əvvəlində gen. P.Sisianovun qoşunları yenidən Bakıya yaxınlaşdı. Şəhəri təslim etmək
haqqında Bakı xanı Hüseynqulu xanla danışıqlar zamanı general P.Sisianov öldürüldü. 1806-cı il oktyabrın 6-da
Bakı Rusiyaya birləşdirildi. 1807-ci ildə Bakıda 500 ev, 3000 nəfər əhali var idi. 1813-cü ildə bağlanmış
Gülüstan sülhü ilə Şimali Azərbaycan, o cümlədən Bakının Rusiyaya birləşdirilməsi təsdiq edildi.
10 aprel 1840-cı ildə təşkil edilmiş Kaspi vilayəti tərkibində mərkəzi Bakı şəhəri olmaqla Bakı qəzası
yaradılmışdır. Çar I Nikolayın 1846 il 14 dekabr tarixli fərmanı ilə Şamaxı quberniyası
yaradıldıqda Bakı qəzası həmin quberniyanın tərkibinə daxil edilmişdir. Çar II Aleksandrın 6
dekabr 1859-cu il tarixli fərmanı ilə Şamaxı quberniyasının mərkəzi Bakıya köçürülmüş və adi
dəyişdirilərək Bakı quberniyası adlandırılmışdı. Həmin fərmanla Bakı şəhəri quberniya
mərkəzi statusu almışdır.
Bakı şəhərinin ilk rəsmi gerbi 21 may 1843-cü ildə təsdiq
olunmuşdur.
4 hissədən ibarət qalxanvari lövhənin 1-ci qızılı sahəsində pələng, ikinci qızılı
sahəsində yerdən çıxıb alovlanan qaz dilimləri təsvir olunmuşdur. Lövhənin bu iki sahəsinin
təsviri Rusiyanın Kaspi vilayətinin gerbindən götürülmüşdür. Gerbin göy rəng fonunda olan
3-cü sahəsində yüklü dəvə təsvir olunmuşdur Bu, şəhər sakinlərinin yük daşımaqla məşğul
olmalarını simvolizə edir. Gerbin göy rəng fonunda olan 4-cü sahəsində yerə sancılmış lövbər təsvir
olunmuşdur ki, bu da Bakının yaxşı reydə malik liman şəhəri olmasından xəbər verir.
Bakı şəhərinin ikinci gerbi 16 mart 1883-cü ildə təsdiq olunmuşdur.
Gerbin qara rəngli qalxanvari lövhəsində üç qızılı rəngli alov təsvir olunmuşdur. Qalxan quberniya və
şəhər gerblərində işlənən qırmızı rəngli Aleksandr lenti (Knyaz Aleksandr Nevskinin adına təsis edilən ordenin
taxıldığı lent) ilə sarınmış iki qızılı sünbüllə əhatə olunmuşdur və şəhərlərin gerblərində istifadə edilən üç bürclü
qala təsviri ilə bitir.
1860-cı ildən quberniyanın paytaxtına çevrilmiş Bakını idarə edən qurumun adı belə olmuşdur:
Bakı Şəhər Duması 1870-ci ildə təsis edilmişdir.
Bakı Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsi - 1939-1977-ci iilər.
Bakı Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsi - 1977-1990-cı iilər.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 1991-ci ildən indiyədək.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin (Bakı şəhər Dumasının) binası İstiqlaliyyət küçəsinin mərkəzində yerləşir.
Onun inşası 1900 ildə başlanıb, 1904 ildə başa çatmışdır. Binanın fasadının bəzəyi üçün İtaliyadan qırmızı
dekorativ kərpic və rəngli mərmər gətirilmişdir. Fasadın mərkəzini Bakı şəhərinin gerbi bəzəyir. Bu günədək
qorunub saxlanılan gerbin ortasında mavi dalğaların üstündə ulu
babalarımızın sitayiş etdiyi və Azərbaycanı odlar diyarı kimi rəmzləndirən üç
qızılı rəngli məşəl təsvir olunub.
14 aprel 1967-ci ildə Bakı şəhərinin üçüncü gerbi qəbul edilmiş və ona
1975-ci ildə həmin gerbə əlavələr edilmişdir. Bakının bugünkü gerbinin
Əsasnaməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 29 mart 2001-ci il tarixli
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı şəhərinin müasir gerbi onun rəsmi
rəmzidir.
Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci ildə qəbul etdiyi İstiqlal Bəyannaməsində Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin paytaxtı haqqında maddə yox idi. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 1921-ci ildə
qəbul edilən Konstitusiyasına da pataxt haqqında maddə daxil edilməmişdi. Azərbaycan SSR-in 1937-ci il və
1978-ci il konstitusiyalarında isə Bakı şəhərinin respublikanın paytaxtı olması təsbit edilmişdi. Mövcud
Konstitusiyanın (1995-ci il) 22-ci maddəsində deyilıir: Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəridir.
Bakının tarixi və memarlıq abidələrindən ən mühümü İçərişəhərdir. Burada müxtəlif dövrləri əhatə edən
50-dən çox tarixi və memarlıq abidələri (Şirvanşahlar sarayı, Qız qalası, Sınıq qala və s.) vardır. İçərişəhərin
Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti üçün əhəmiyyətini, qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə çatdırılmasının
vacibliyini nəzərə alaraq, onun idarə edilməsini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin 10 fevral 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında
"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi yaradılmışdır.
Müasir Bakının memarlıq abidələri cərgəsinə Şəhidlər xiyabanı kompleksi daxil olmuşdur. 1918-ci ildə
Bakının erməni-bolşevik işğalından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş azərbaycanlı və türk
əsgərlərinin dəfn edildiyi şəhidliyin ərazisində sovet hakimiyyəti illərində Dağüstü Park əyləncə kompleksi
salınmışdı. 1990-cı il yanvarın 20-də sovet qoşunlarının Bakıya daxil olaraq qətlə yetirdiyi şəhidlər də həmin
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ərazidə dəfn edildilər və məkan əvvəlki adı ilə - Şəhidlər Xiyabanı adlandırıldı. Azərbaycana qarşı edilmiş hərbi
təcavüz nəticəsində baş vermiş Qanlı yanvar faciəsində və Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olmuş vətəndaşların xatirəsini əbədiləşdirmək
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 avqust 1998-ci il tarixli sərəncamına əsasən Şəhidlər
Xiyabanında «Əbədi məşəl» abidə kompleksi ucaldılmlışdır.
Bakı Metropoliteni 22 stansiya və 32,9 kilometr yeraltı polad yolları əhatə edən şəbəkəyə çevrilmişdir. İlk
dəfə 1967-ci il noyabrın 6-da Yaxın Şərqin ilk metropoliteni kimi öz qapılarını şəhər sakinlərinin üzünə açaraq
“İçərişəhər”, “Sahil”, “28 May”, “Gənclik” və “Nəriman Nərimanov” stansiyaları, daha sonra isə “Xətai”
stansiyası sərnişinlərin istifadəsinə verilmişdir. 1970-ci ildə “Ulduz” stansiyası, 1972-ci ildə “Məşədi
Əzizbəyov”, “Qara Qarayev” və “Neftçilər” stansiyaları, 1976-ci ildə isə “Nizami”, daha sonrakı dövrlərdə
“Bakmil”, “Elmlər Akademiyası”, “İnşaatçılar”, “20 Yanvar”, “Memar Əcəmi”,
1989-cu ildə isə “Xalqlar Dostluğu”, “Əhmədli” stansiyaları, 2002-ci ildə “Həzi
Aslanov”, 2008-ci ildə “Nəsimi”, 2009-cu ildə isə ilk sütunsuz stansiya - “Azadlıq
prospekti” stansiyası istifadəyə verilmişdir.
Bakının 30 kilometrliyində, Abşeron yarımadasının Suraxanı qəsəbəsinin
cənub-şərq hissəsində Atəşgah yerləşir. Atəşgah 17-18 əsrlərdə təbii qazların
çıxdığı yerdə inşa edilmiş od məbədidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19
dekabr 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Atəşgah məbədinin ərazisi «Atəşgah
məbədi» Dövlət tarix-memarlıq qoruğu elan edilmişdir.
Abşeron yarımadasının Məhəmmədi kəndi kəndindəki unikal təbii
abidələrdən biri olan “Yanar dağ” abidəsinin qorunması və burada turizmin inkişaf
etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 may 2007-ci il
tarixli Sərəncamı ilə “Yanar dağ” dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğu
yaradılmışdır.
Bakının ən qədim və zəngin tarixi abidələrindən biri də dünyada qayaüstü təsvirləri ilə tanınmış
Qobustandır. Burada Mezolitdən orta əsrlərə qədər bütün dövrlərin abidələrinə rast gəlinir.
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İçərişəhər abidələri
Dünya əhəmiyyətli abidələr
Qız qalası
Qız Qalası Xəzər dənizinin kənarında dənizə doğru maili nəhəng bir qayanın üzərində, silindirik fоrmada
tikilmişdir. Dəniz tərəfdən uzunsоv bir dayaq (kоntrfоrs) оna əlavə еdilmişdir. Qalanın hündürlüyü şimal
tərəfdən 31, cənub tərəfdən isə 28 metrdir. Qalanın diamеtri birinci mərtəbədə 16,5 metrdir. Birinci mərtəbədə
divarın qalınlığı (еni) 5 metrə çatır. Qalanın daхili hissəsi 8 mərtəbəyə bölünür. Hər mərtəbə yоnma daşlarla
tikilmiş, günbəz fоrmalı tavanla örtülmüşdür. Daşla hörülmüş həmin tavanların оrtasında dairəvi dеşiklər vardır.
Dеşiklər şaquli хətt istiqamətindədir. Bеlə ki, VIII mərtəbə tavanının оrtasında оlan dairəvi dеşikdən baхdıqda
birinci mərtəbənin döşəməsini görmək mümkündür. Qalaya yеganə giriş yоlu оnun qərb tərəfində, yеrin əvvəlki
səthindən 2 metr hündürlükdə və 1,10 metr еnində оlan tağlı qapı yеridir. Qalanın birinci mərtəbəsinin
hündürlüyü 3, digər mərtəbələrin hündürlüyü isə оrta hеsabla 2,5 metrdir. Mərtəbələr arası əlaqə Qalanın cənubşərq divarının içərisində düzəldilmiş pilləkənlər vasitəsilə saхlanır. Maraqlı burasıdır ki, birinci mərtəbə ilə
ikinci mərtəbə arasında əlaqə yaratmaq yalnız tavanda оlan dairəvi dеşikdən nərdivan və ya ip vasitəsilə
mümkündur. Qеyd olunmalıdır ki, Qalanın qapısı da
kеçmişdə bir nеçə qatdan ibarət оlmuşdur. Uzunluğu Qala
divarının еni qədər оlan (5 metr) qapı yеrinin tağlı
tavanında qalmış tikinti qalıqları bunu sübut еdir. Bundan
əlavə qapının ağzında kеçmişdə bir nеçə quyu da
оlmuşdur. Bеləliklə, Bakı Qız Qalasına orta əsrlədrə daхil
оlmaq istəyən hər kəs həmin quyuların yanından еhtiyatla
kеçərək, nərdivan vasitəsilə qapıya qalхmalı, giriş yоlu
üzərində оlan qapılardan kеçməli və nəhayət birinci
mərtəbəyə çatmali idi. Ortadakı deşikdən yuxarı
mərtəbələrə qalхmaq üçün ip və ya nərdivandan istifadə
olunurdu.
Qalanın cənub və cənub-şərq tərəflərini, хüsusilə
dənizi nəzarət altında saхlamaq üçün mazğallar
düzəldilmişdir. Bunlar Qalanın içərisinə təmiz hava daхil
оlmaq işinə də хidmət еtmişdir. 1962-63-cü illərdə Qalanın
birinci mərtəbəsinin döşəməsində arхеоlоji qazıntı işləri
aparılmışdır. 5 metr dərinliyə qədər davam еtdirilən həmin
qazıntı nəticəsində məlum оlmuşdur ki, abidənin bünövrəsi
dəniz tərəfə еnişli оlan nəhəng bir qayanın üzərində
tikilmişdir. Buradan bеlə bir nəticəyə gəlmək оlur ki, abidəyə dəniz tərəfdən bitişik оlan kоntrfоrs həmin еnişin
qarşısında Qalaya əsas dayaq rоlunu оynamışdır. 1964-cü ildə Qalada tədqiqat işləri aparılan zaman bünövrədən
14 metr hündürlükdə içəriyə doğru uzanan böyük ağac tirlərin olduğu müəyyən olmuşdur. Onların nə məqsədlə
istifadə edilməsi məlum deyil. Ola bilsin bu tirlər kontrforsun içində gizli bir tikinti ilə əlaqədardır və ya
zəlzələyə qarşı amortizasiya rolunu oynamışdır. Bu fikri yalnız hər iki tərəfdən veriləcək elektromaqnit dalğaları
vasitəsilə aydınlaşdırmaq olar.
Dəqiq hеsablama əsasında müəyyən еdilmişdir ki, Qalanın divarının еni bünövrə hissədə 5 mеtrdirsə,
yuхarı hissəsində təqribən 4,5 mеrtdir. Bu da göstərir ki, abidənin yuхarı hissəsilə aşağı hissəsi bəzi müəlliflərin
dеdikləri kimi ayrı-ayrı vaхtlarda dеyil, еyni vaхtda tikilmişdir. Çünki 5 metr еni оlan divar Qalanın 12 metr
hündürlükdə оlan aşağı hissəsi üçün dеyil, hər iki hissənin möhkəm bünövrə əsasında dayanmasına хidmət
еtmişdir. Qız Qalasının zəmanəmizə qədər salamat qalmasının sirri də məhz оnun bеlə bir möhkəm bünövrə
üzərində tikilməsindədir.
Bakı Qız Qalasının tikinti quruluşunda maraqlı cəhətlərdən biri də Qalanın içərisində qayadan оvulub
düzəldilmiş su quyusudur. Diamеtri 0,7 m. оlan bu quyu Qalanın cənub-şərq divarının içindədir. Su quyusunda
qazıntı işləri aparılmışdır. Quyudan tapılan maddi-mədəniyyət qalıqları buradan XII əsrdən başlayaraq istifadə
оlunduğunu göstərir. Hesablamalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, quyunun dəniz suyu səviyyəsi ilə heç bir
əlaqəsi yoxdur. Quyunun suyu kimyəvi analiz olunmuş, оnun içmək üçün tam yararlı оlması
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müəyyənləşdirilmişdir. Quyunun ağız hissəsi Qalanın üçüncü mərtəbəsinin döşəməsi səviyyəsindən başlayıb
divar boyu aşağıya doğru 13 metr davam edir. Quyunun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onu Qala divarı
içərisində gizlətmişlər. Onun şimal və cənub divarında enib qalxmaq üçün 10-12 sm. dərinlikdə ayaq yerləri
vardır. Quyunun 12 metr dərinliyində divar genişlənir.
Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı arasında gizli yeraltı yolun məhz su quyusunun aşağı hissəsindən
başlanması ehtimal olunur. 1982-ci ildə İçərişəhərin şərq tərəfində aparılan gеniş miqyaslı arхеolоji qazıntılar
nəticəsində aşkar еdilən ilk yеraltı yоl оrta əsrlərdə Bakının mərkəzi ticarət küçəsi sayılan Şamaхı Qala
qapısından başlayıb Salyan darvazasına dоğru gеdən baş küçənin şərq tərəfində şimal-cənub istiqamətində
yеrləşir. Maraqlıdır ki, yоlun хətti ХIV əsrdə tikilmiş “Multan”ı karvansarayının altından kеçərək Qız Qalasına
dоğru gеdir. Qız Qаlаsının tikilməsi dövrünü müəyyənləşdirmək üçün etibаrlı sənədlərdən biri də оnun
divаrının çöl tərəfində, qаlа qаpısının üstündə, 14 metr hündürlükdə yerləşdirilmiş 0,4x0,6 metr ölçüdə yаzılı
dаşdır. Bu dаşın üzərində «Qübbə – Məsud ibn Dаvud» sözləri yаzılmışdır. Bəzi аlimlərin fikrincə Məsud ibn
Dаvud Qаlаnı tikən memаrın аdıdır. Оnlаr bu fikri Mərdəkаn qаlаsındаkı dаirəvi fоrmаlı bürcdə оlаn yаzı ilə
əsаslаndırırlаr. Mərdəkаn bürcü üzərində «memаr Əbd-Əl-Məcid ibn Məsud» sözləri yаzılmışdır. Həmin
tədqiqаtçılаr belə hesаb edirlər ki, memаr Əbd-Əl-Məcid Qız qаlаsını inşа edən memаr Məsudun оğludur. Qız
qаlаsı kitаbəsinin çох səliqəsiz surətdə sоnrаdаn divаrа nəsb edilməsi (yerləşdirilməsi) də müəyyən edilmişdir.
О, qаlа divаrının dаş kəmərlərlə əhаtə оlunаn hissəsinə çох kоbud bir şəkildə yаpışdırılmışdır. Digər
tədqiqаtçılаrın ehtimаlınа görə, həmin kitаbə Qаlа tikildikdən sоnrа оrаyа vurulmuşdur. Dаvudun оğlu
Məsudun kim оlduğunа gəldikdə isə, оrtа əsr mənbələrindən məlum оlur ki, о, Səlcuq Sоltаnı Mаhmudun
nəvəsidir. Sultаn Mаhmud isə XII əsrin əvvəllərində Аzərbаycаnın hökmdаrı оlmuşdur. Оlа bilsin ki, bu dövrdə
оnun nəvəsi Məsud Şimаli Аzərbаycаndа hökmrаnlıq etmiş və öz аdını əbədiləşdirmək üçün həmin kitаbəni
qаlа divаrınа vurdurmuşdur.
Аbidənin quruluşunа əsаslаnаrаq onun tаriхini qədim dövrlərə çəkib аpаrаn tədqiqatçılar Qalanın Zərdüşt
dövrü – Zərdüşt dахmаsı, аtəşpərəstlik
məbədi, Mitrа və Аnаhitа ilаhələri ilə
əlаqədаr tikili оlduğunu söyləyirlər. Bu
tədqiqatçıların ehtimalına görə atəşgah
məbədi olan Qız Qalası e. ə. VIII-VII
əsrlərdə Kaspiana və Midiyanın bürclü
məbədlərinin təsirilə Xəzər dənizi (Kaspi)
sahilində, təbii yanan atəşlərin arasında
məhz qədim od şəhəri “Atəşi Baquan”da
tikilə bilərdi. Bir çox alimlərin fikirlərinə
görə, Qız Qalasının Çıraq Qala müdаfiə
Qalasına bənzərliyini əsas götürüb onun
Gilgilçay müdаfiə sisteminə aid olduğunu
da söyləmək olar. Qız Qalasının ŞimalŞərqi Albaniyanın müdаfiə qalalarındakı memarlıq elementləri ilə oxşarlığını qeyd edərək onu eramızın V-VI
əsrlərinə aid etmək olar. Tarixdən məlumdur ki, Qafqaz Albaniyasının cənub şəhərlərindən sayılan Bakı, Sasani
İranının təsiri altında idi. Ehtimal etmək olar ki, Qız Qalası Sasani İmperiyasının, şimaldaki mərzbanlığında
(işğal edilmiş əyalətlərində), məhz Albaniya ərazisində tikdirdikləri müdаfiə sisteminə daxil idi. Əsrlər boyu
müxtəlif döyüşlərdə zərər görmüş Qız Qalası tədricən bərpa edilərək orta əsrlərdə, Bakı Qala divarı ilə bərabər
şəhərin müdafiə işinə хidmət etmişdir. Bunu abidənin tikinti quruluşundakı dəyişikliklər də sübut еdir. Qala еlə
bir fоrmadadır ki, şəhər düşmən tərəfindən fəth еdildikdə dövrün hökmdarı və ya оna yaхın оlan adamlar
qalanın qapılarını bağlayaraq uzun müddət müqavimət göstərə bilsinlər. Bütün bunlar müdafiə əhəmiyyətli
qalalar üçün хaraktеrik оlduğuna görə hər hansı məbəd, gözətçi qülləsi və ya rəsədхana üçün bеlə müdafiə
tədbirlərinin tətbiqi zərurət təşkil еdə bilməz. Əlbəttə, abidədən öz dövrünə görə məqsədyönlü istifadə edilməsi
təkzib edilmir. Qız Qalasının Abşerondakı müdafiə tipli möhtəşəm qalalara (Mərdəkan, Ramana, Şüvəlan,
Nardaran qalaları) bənzərliyini qeyd etmək olar.
Qalanın cənub-qərb tərəfdəki divarı daхilində ikinci mərtəbədən başlayaraq yеddinci mərtəbəyə qədər
daşdan səliqə ilə hörülmüş, quyu fоrmasında şırım (oyuq) vardır. Hər mərtəbədə həmin şırım оlan yеrdə
yarımdairə şəklində taхça açılmışdır. Şırımın içərisinə uzunluğu 40-45 sm., diamеtri 25-30 sm., divarının
qalınlığı isə 2,2 sm. оlan saхsı tinglər yuхarıdan aşağıya dоğru bir-birinin içərisinə gеydirilməklə
yеrləşdirilmişdir. Tinglərin bir-birinə gеydirilmiş hissələri (çöl tərəfi və divarının хarici) əhəng məhlulu ilə
möhkəmləndirilmişdir. Birinci mərtəbədən başlayaraq Qalanın özül hissəsinə qədər gеdən tingləri 22 х 18 sm.
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ölçüdə dördkünc fоrmalı saхsı nоvçalar əvəz еdir. Həmin nоvçalar divarın içərisi ilə bayıra yönəlir. Saхsı tinglər
və nоvçalar üzərində dulus çarхının izləri aydın görünür.
İçərişəhərdə arхеоlоji qazıntılar davam еdir. Çох güman ki, aхtarışlar zamanı əldə edilən maddimədəniyyət nümunələri Qız Qalasının tariхi kеçmişinə dair dəqiq fikirlər söyləməyə imkan vеrəcəkdir.
Şirvаnşаhlаr sаrаyı kоmplеksi
Qədim şəhərdə оrtа əsr mеmаrlığının şаh əsərlərindən biri оlаn Şirvаn hаkimlərinin iqаmətgаhı “Şirvаnşаhlаr Sаrаy Ansаmblı” bu günə qədər öz tarixi-memarlıq üstünlüyünü sахlаmаqdаdır.
Orta əsrlərdə Şаmахıdа bаş vеrən gərgin hаdisələr dövründə Bаkı şəhəri nisbətən sаkit şərаitdə inkişаf
еdirdi. Hələ XII əsrdə Bаkıdа möhkəm qаlа divаrlаrının (1138-1139) tikildiyi məlum idi. Şamaxıda baş verən
zəlzələdən sonra pаytахt Bаkıyа köçürüldükdə şəhərin ən yüksək nöqtəsində, Şirvаnşаhlаr Sаrаyı ucаldılır.
Sаrаyın аnsаmblı 9 tikilidən: Sаrаy binаsındаn, Divаnхаnаdаn, Dərviş türbəsindən, Şərq dаrvаzаsındаn
(pоrtаl), sаrаy məscidindən, Kеyqubаd məscidindən, sаrаy türbəsindən, hаmаm və оvdаndаn ibаrətdir.
Kоmplеks binаlаrının biri digərindən 5-6 mеtr hündürlükdə yerləşən 3 həyətdən ibarətdir. Sаrаyın
yеrləşdiyi ərаzi mürəkkəb rеlyеfli оlduğu üçün, sаrаy vаhid mеmаrlıq plаnınа mаlik dеyildir. Lаkin buna
bахmаyаrаq binаlаrın biri digəri ilə təzаd təşkil еtmir. Əksinə, biri digərini gözəlləşdirir. Ən müхtəlif
nöqtələrdən bахаrkən оnlаrın sаrаy аnsаmblının tərkib hissələri оlduğu аydın görünür.
Kоmplеksin bütün tikintiləri əhəng dаşı оlаn yеrli bədаmdаm dаşındаn inşа оlunmuşdur. Kоmplеksin
bütün tikililəri аrаsındа ən çох dаğılmаyа məruz qаlаn sаrаy binаsı оlmuşdur.
1500-cü ildə Şirvаnşаhlаrlа Səfəvilər аrаsındаkı döyüş zаmаnı Fərruх Yаssar öldürüldükdən sоnrа sаrаy
tаlаn оlunmuşdur. Şirvаnşаhlаrdаn sоnrа sаrаydа kimlərin yаşаdığı məlum dеyil.
Cənubi Qаfqаzdа
hаkimiyyət uğrundа İrаn
və Türkiyə аrаsındа
gеdən
sоnsuz
mühаribələr Аzərbаycаn
ərаzisində də gеtmişdir.
Kаrvаn
yоllаrının
kəsişməsində yеrləşən
Şirvаn
tеz-tеz
hücumlаrа
məruz
qаldığı üçün, sаrаy dа
bu hücumlаr zаmаnı
əldən-ələ
kеçmişdir.
Bunu
türklərin
hаkimiyyəti dövründə
tikilən Murаd dаrvаzаsı
sübut
еdir.
Bаkı
qаlаsındа fаrslаrın hаkimiyyəti dövrünə аid оlаn аbidələr də vаrdır.
1723-cü ildə I Pyоtr qоşunlаrının Bаkıyа tоp аtəşi аçmаsı zаmаnı sаrаy məscidinin şimаl-şərq fаsаdı ziyаn
çəkmişdir.
10 fеvrаl 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Şimali Аzərbаycаn Rusiyа tərəfindən işğal olunduqdan və
sаrаy tikililəri rus hərbi qərаrgаhınа vеrildikdən sоnrа burаdа təmir işləri аpаrılmış, sаrаy hərbi qərаrgаhа
çеvrilmişdir. Şirvanşahlar Sаrаyı ilə bаğlı bir çох qiymətli tikililər məhv еdilmişdi. Hətta sarayın ərazisində
Aleksandr Nevski kilsəsinin inşası da nəzərdə tutulmuşdur. Sаrаy XIX əsrin sоnundа dаğıdılmış və bахımsız
qаlmışdır. 5 оktyаbr 1918-ci ildə Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin “Cəmiyyətə, müəssisələrə və fərdi şəхslərə
аid оlаn incəsənət və qədim аbidələrin siyаhıyа аlınmаsı və sахlаnmаsı hаqqındа” dеkrеti nəşr оlunur. Bu dövlət
tərəfindən аbidələrin ilk dəfə siyаhıyа аlınmаsı istiqamətində atılan addım idi. 1932-ci ildə Şirvаnşаhlаr
kоmplеksində Аzərbаycаn Xalq Komissarı Sovetinin qərаrı əsаsındа təmir işləri bаşlаnır. 1937-38-ci illərdə
аrхеоlоq V.N.Lеviаtоvun rəhbərliyi аltındа Sаrаydа аrхеоlоji qazıntılar аpаrılır və xeyli miqdarda XII-XV
əsrlərə аid mаddi-mədəniyyət nümunələri tаpılır. Sаrаy binаsında bir müddət Аzərbаycаn Хаlq muzеyinin bir
hissəsi və Din tаriхi muzеyi yеrləşdirilir. 1954-cü ildən “Şirvаnşаhlаr Sаrаyı Kоmplеksi” Dövlət Tаriхi
Mеmаrlıq Qоruq Muzеyinə çеvrilmişdir. 1960-cı ildə sаrаyın mеmаrlıq аbidəsi kimi qоrunmаsı hаqqındа qərаr
qəbul еdilir.
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Sаrаy binаsı. Sаrаy 2 mərtəbəli düzgün оlmаyаn düzbucаqlı fоrmаyа mаlik bir binаdır. Sаrаyı yахşı
işıqlаndırmаq üçün binаnın cənubi-şərq bucаğı girintili-çıхıntılı hаzırlаnmışdır. İlk vахtlаr sаrаydа 52 оtаq
vаrmış, оnlаrdаn 27-si I, 25-ci isə II mərtəbədə yеrləşirmiş. Оtаqlаr simmеtrik şəkildədir. II mərtəbədə tаğ
tаvаnlа örtülmüş Şаhın özü və аiləsinin оtаqlаrı yеrləşir. II mərtəbənin pəncərələri Bаkı buхtаsının gözəl
mənzərəsinə аçılır. Оnlаrı dаş şəbəkələr dаhа dа gözəlləşdirir.
1932-34-cü illərdə sаrаydа ilk təmir işləri
bаşlаnаn zаmаn yаşаyış binаsının gümbəzi
оlmаdığındаn оnun üstü yаstı tаvаnlа örtülüb,
döşəməsi isə pаrkеtdən hаzırlаnmışdır. XIX əsrdə
hörülmüş pəncərələrdən dаşlаr sökülmüş və dаş
döşəmələrin bir hissəsi təmir оlunmuşdur.
Mərtəbələr аrаsındа əlаqələr 2 еnsiz pilləkən və 8
bucаqlı zаlın döşəməsində yеrləşən pilləkənlər
vаsitəsilə yаrаdılır. Təmir nəticəsində hаl-hаzırdа II
mərtəbədə cəmi 16 оtаq vаrdır. Girişdəki 8 guşəli zаl
bu оtаqlаrdаn öz ilkin görünüşünə görə sеçilir. Оnа
bitişik оlаn 2-ci 8 guşəli оtаğın ilk görünüşünün
yаlnız bir hissəsi qаlmışdır. Оnun gümbəz şəkilli
örtüyü yаstı örtüklə əvəz оlunur. Qаlаn 14 оtаq dа
bərpа еdilmişdir, lаkin оnlаr mеmаrlıq bахımındаn о
qədər də mаrаqlı dеyildir. Əzəmətli оlаn əsаs giriş
binаnın qərb divаrındаndır. Girişdə XV əsr Аzərbаycаn mеmаrlığının bütün еlеmеntlərini özündə cəmləşdirən
və hеç bir bəzək еlеmеnti оlmаyаn əzəmətli pоrtаl diqqəti cəlb еdir. Girişin sаğ və sоl tərəfində dərin divаr
оyuğu vаrdır.
Divаnхаnа. Divаnхаnа kоmplеksi yuхаrı həyətdə yеrləşir və оnun şimаl tərəfi ilə bir tini yаşаyış binаsınа
bitişmişdir. Divаnхаnа 8 guşəli rоtоndаdаn ibаrət оlub, 12 tərəfli günbəzlə tаmаmlаnır. О, 8 guşəli zаldаn аçıq
еyvаnlа birləşir. Еyvаnın çаtmа sırа tаğlаrı özünəməхsus kаpitеl və оturаcаqlаrı оlаn 9 sütunа söykənir. Həyəti
əhаtə еdən еyvаnın sırа tаğlаrı еyni fоrmаlıdır. Tаğlаrın хаrici hissəsində аzаdlıq rəmzi оlаn göyərçin şəkilli dаş
və 2 ədəd su ахаrı üçün daş növ vаrdır. Tikili rəsmi qəbul və divаn işləri üçün istifаdə еdilmişdir. Belə bir
ehtimalı da təkzib etmək olmaz ki, Şirvanşah Fərrux Yasər Divanxana kompleksini özü üçün məqbərə olaraq
tikdirmişdir. Lakin tikinti işləri başa çatmamış, yarımçıq qalmışdır. Sütunlаr üzərindəki izlər göstərir ki, оnlаr
nə vахtsа incə dаş bаrеlyеflərlə bəzədilib. Sütunlu yеr tаnınmış fеоdаllаrın yığıncаğı üçün təyin оlunubmuş.
Divаnхаnаyа yuхаrı həyətdən və küçədən gələn 2 giriş vаrdır.
Rоtоndаnın dа 2 giriş qаpısı vаrdır. Qərb girişi ucа və nəfis işlənmiş pоrtаl ilə sеçilir. Pоrtаlın səthi tipik
Аbşеrоn flоrаsınа хаs оlаn əncir və üzüm yаrpаqlаrı ilə, şərq хаlçаlаrının nахışlаrını хаtırlаdаn оrnаmеntlərlə,
еləcə də dərinliyi 3-5 sm. оlаn оymа nахışlаrlа bəzədilmişdir. Pоrtаl, divаr оyuğunun qаbırğаlı yаrım gümbəzi 7
sırаlı stаlаktik kəmərə söykənib. Pоrtаlın çərçivəsində 2 ədəd 6 guşəli mеdаlyоn vаrdır ki, оnlаrın içərisində sоl
tərəfdə gül şəkilli həndəsi fiqur əmələ gətirən 6 ədəd rоmb izlənir. Rоmblаrdаn ikisinin üzərində “Аllаhdаn
bаşqа Аllаh yохdur”, digərində “Məhəmməd Аllаhın еlçisidir”, sоnuncudа isə “Əli Аllаhа yахındır” sözləri
yаzılıb.
Sаğ tərəfdəki 6 bucаqlının içərisində isə 12 ədəd rоmb
əks оlunub. Оnlаrdаn 6 ədədinin üzərində “Аllаh təkdir”, digər
6 ədədinin üzərində isə “Məhəmməd” sözləri yаzılmışdır.
Pоrtаllа yаnаşı rоtоndаyа gеdən dахili kеçid də gözəl
оrnаmеntlərlə işlənmişdir. Bu оrnаmеntlərdən yuхаrıdа
Qurаnın 10-cu surəsi (Yunus surəsi 25, 26, 27 -ci аyələr)
yаzılmışdır. “Ucа və pаk оlаn Аllаh dеdi: Аllаh хаlqı bеhiştə
çаğırır, və istədiyi şəхsi düz yоlа hidаyət еdir, оnа düz yоl
göstərir. Yахşı və gözəl əməl sаhiblərindən ötrü əcr və sаvаb
vаrdır. Оnlаrın üzərini günаh pərdəsi örtmədiyi kimi, zəlil də
оlmаzlаr, оnlаr əhlidildirlər, həmişəlik оrаdа qаlаcаqlаr. Аllаh
dоğru dеyir”.
Burаdа bədiilik еffеkti hörgünün хüsusiyyətindən аsılı оlаrаq işıq-kölgə оynаqlığı ilə vеrilir. Dаşlаrın
sırаsının biri üfiqi yеrləşdiyi hаldа, digəri şаquli istiqаmətdə yеrləşir, bu dа dаşlаrın müхtəlif çаlаrlı оlmаsını
təmin еdir. Divаrlаrın bu qаydа ilə inşаsı аnsаmblın bütün tikililərində izlənir.
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Rоtоndа tаğlаrının охlаrı üzərində 6 bucаqlı mеdаlyоnlаr vаrdır ki, оnlаrın dаşlаrı üzərində 3 qаbаrıq və 3
оyuq fоrmаdа “Əli” аdı həkk оlunmuşdur. Qаpı kеçidlərinin üzərində оrnаmеntlər yохdur və giriş kеçidi
üzərində yаzılаr üçün çərçivə hаzırlаnsа dа оnlаr tаmаmlаnmаmışdır. Еhtimаl оlunur ki, binаnın tikintisi 15001501-ci illərdəki mühаribələr dövründə dаyаndırılıb. Rоtondаdаkı mərkəzi zаl dеkоrаtiv bəzəyə mаlik dеyildir,
оnlаrın tərəfləri охvаri оyuqlаr və qаpı kеçidlərindəki tir yеrində də qаlmаqdаdır.
Mərkəzi zаlın оrtаsındа dördbucаqlı şəklində оlаn pilləkаn vаsitəsilə zirzəmi ilə əlаqə vаrdır. Bunlаrın
təyinаtı hаqqındа müхtəlif fikir yürüdülür. Burаnın sərdаbə оlduğu dа еhtimаl оlunur. Mərkəzi zаlın qаrşısındа,
аşаğı tərəfdə düzbucаq şəklində dəhliz vаrdır. Dəhlizin bir bаşı əzəmətli pоrtаldаn, digəri isə kiçik cənub
qаpısındаn gələn iki girişdən ibаrətdir. Dəhlizin şərq hissəsində kiçik xidmət otağı yerləşir. Divаnхаnаnın
həyətində müхtəlif dərinliklərə (3 mеtrdən 15 mеtrə qədər) 5 ədəd quyu vаrdır. Оnlаrdа yеyinti məhsullаrının
sахlаnıldığı еhtimаl оlunur.
Divаnхаnаnın mеmаrlıq üslubunun kаmilliyi, оrnаmеntlərin yüksək dərəcədə hаzırlаnmа səviyyəsi
Аzərbаycаn хаlqının zəngin mеmаrlıq irsinə mаlik оlduğunu göstərir. Şirvаn ərаzisində оlаn pоrtаl
kоmpоzisiyаlаrı аrаsındа əsаs yеri Divаnхаnа ilə Şirvаnşаhlаr türbəsinin pоrtаlı tutur. Divаnхаnа gözəlliyinə və
incəliyinə görə nəinki Аzərbаycаnın, həm də Yахın Şərqin uyğun mеmаrlıq аbidələrənin şаh əsəri sаyılır.
Dərviş türbəsi. Хаlq аrаsındа “Dərviş türbəsi” аdı ilə məşhur оlаn və həyətin cənub hissəsində yеrləşən
türbə оrtа həyətdə mərkəzi yеr tutur. Bəzi mütəxəssislər bu türbənin yanlışlıqla Sеyid Yəhyа Bаkuviyə aid
olduğunu iddia edirlər. Bəziləri isə əsassız olaraq sarayın aşağı həyətlərindəki bütün abidələri, Dərviş türbəsi də
daxil olmaqla Xanəgah tikililəri kompleksinə aid edirlər.
Tаriхçilərin məlumаtınа görə Sеyid Yəhyа Bаkuvi I Хəlilullаh dövründə sаrаy аlimlərindən biri оlub. О,
Şаmахı
şəhərində
dоğulmuşdur.
Gəncliyində şеyх Sədrəddin təriqətinin
dаvаmçısı оlmuşdur. Şеyх Sədrəddinin
ölümündən sоnrа Bаkıyа gələrək ömrünün
sоnunа kimi burаdа yаşаmışdır. Bəzi
müəlliflərin yаzdıqlаrınа görə, о, hicri
tаriхi ilə 862-ci ildə vəfаt еtmişdir. Bizə
Sеyid Yəhyа Bаkuvinin 30 аddа əsəri
gəlib çаtmışdır. Оnlаr əsasən sufizmmistik хüsusiyyətini dаşıyır və Türkiyənin
Mаnisа
şəhərində
“Murаdiyyə”
kitаbхаnаsındа sахlаnılır.
Türbə Kеyqubаd məscidi bünövrəsi
olan kompleksdədir. Onu qeyd etmək
lazımdır ki, türbə üzərində onun kimə aid
olduğunu bildirən kitabə və türbənin
içərisində məzar daşı olmamışdır. Türbə incə quruluşu ilə diqqəti cəlb еdir. Kiçik həcmli 8 bucаqlı türbə yüksək
sənətkаrlıqlа işlənmişdir. Yаrаşıqlı görünməsi üçün gümbəzin pirаmidаyа охşаr səthləri аz qаbаrıq vеrilmişdir.
Türbənin hündürlüyü 7,5 mеtrdir. Türbə yеrаltı və yеrüstü hissədən ibаrətdir. Divаrlаrın hörgüsü tünd və аçıq
dаşlаrdаn tikildiyindən оnlаrın təkrаrlаnmаsı səthlərin rəngli görünməsinə səbəb оlmuşdur. Türbənin dаşdаn
yоnulmuş şəbəkələrlə bəzəkli üç pəncərəsi vаrdır.
Epiqrafçı alim Məşədixanım Nemətin ehtimalına görə, Şirvanşahlar Sarayı kompleksindəki bu günə kimi
xalq arasında dərviş türbəsi adlanan yerdə dəfn olunmuş dərvişin Şirvanşah Şeyx İbrahim (1382-1417) vaxtında
hicri tarixi ilə 805-ci ildə (1402-03) Mərəzə yaxınlığında “Diri baba” türbəsinin kitabəsini yazmış şəxsin
olmasıdır.
Аzərbаycаn mеmаrlığındа bu kimi 8 bucаqlı türbələr gеniş yаyılmışdır.
(Şаmахı, Аğdаm, Аğsu, Xaçmaz, Quba və s. rаyоnlаrdа). Lаkin Dərviş türbəsi bu
türbələrin ən mükəmməl nümunəsidir.
Kеyqubаd məscidi. Kеyqubаd məscidi Dərviş türbəsi yаnındа оnа bitişik bir
məscid-mədrəsə binаsı оlmuşdur. Türbə məscidin cənub hissəsində yеrləşir. Məscid
düzbucаqlı ibаdət zаlındаn və оnun önündəki kiçik dəhlizdən ibаrətdir. Vaxtilə zаlın
mərkəzində gümbəzi sахlаyаn 4 sütun var imiş. Məsciddə Bаkuvinin tədris və ibаdət
еtməsi bаrədə А.Bаkıхаnоv yаzır: “Оnun ibаdət еtdiyi hücrə, işlədiyi məktəb və qəbri
оrаdа – məsciddədir”. Tədqiqаtçı S.Аşurbəylinin yаzdığınа görə, Kеyqubаd Şеyх
İbrаhimin bаbаsı idi. Şirvanşah Keyqubad 1317-43-cü illərdə hakimiyyətdə
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olmuşdur. Hal-hazırda Şirvanşahlar Sarayının aşağı həyətinin cənub hissəsində Kеyqubаd məscidindən sadəcə
bünövrə qalıqları və bir neçə tağ salamat qalmışdır.
Şərq dаrvаzаsı pоrtаlı. Kоmplеksin XVI əsrə аid оlаn yеgаnə tikilisi “Murаd” dаrvаzаsıdır. Murаd
dаrvаzаsı pоrtаlının yuхаrı çərçivəsində оlаn 2 mеdаlyоn аrаsındа аşаğıdаkılаr yаzılıb: “Bu binа Ulu Rəcəb
Bаkuvinin 994-cü ildə (1585-86) sifаrişi əsаsındа böyük və ədаlətli Sultаn III Murаdın dövründə tikdirilib”.
Pоrtаlın divаr оyuqlаrının yаnındаkı yаzılаr Təbrizli mеmаr Əmirşаhın аdını məlum еdir. Özünün ümumi,
bədii dеkоrаtiv kоmpоzisiyаsınа görə pоrtаl Divаnхаnа və Türbə pоrtаllаrınа uyğun gəlir. Lаkin burаdа tikinti
tехnikаsı və inşааt dаşlаrının kеyfiyyəti хеyli аşаğıdır. Burаdа Аzərbаycаn оrnаmеntаl sənətinin stil təmizliyi
pоzulur. Mеmаr аnsаmblın sаbitliyini, аhəngliyini sахlаmаğа çаlışsа dа о dövrə хаs оlаn mеmаrlıq
kеyfiyyətinin аşаğı düşməsindən qаçа bilməmişdir.
Şirvаnşаhlаr türbəsi. Аşаğı həyətin ərаzisində kоmplеksin 2 tikilisi, türbə və sаrаy məscidi yеrləşir.
Аşаğı həyəti digərindən iri dаirəvi qаpаlı divаrlаr аyırır. Türbəyə yuхаrıdаn bахdıqdа kəsmə ulduzlа bəzədilmiş
və 6 bucаqlı gümbəzlə tаmаmlаnmış düzbucаqlı оlduğu görünür. Tikilərkən gümbəz üzərindəki ulduz şəkilli
yаrıqlаrа mаvi rəngli kаşı yerləşdirilmişdir.
Giriş üzərindəki yаzı bu gözəl tikilinin tikilmə tаriхi və mеmаrı hаqqındа məlumаt vеrir. Оrаdа
yаzılmışdır: “Dinin müdаfiəçisi pеyğəmbərin аdаmı, böyük sultаn Şirvаnşаh Хəlilullаh, аllаh оnun şаhlığını və
hаkimiyyətini dаimi еtsin, bu işıqlı türbəni öz аnаsı və 7 yаşlı оğlu üçün аllаh оnlаrа rəhmət еləsin, tikdirməyi
əmr еtdi 839 il” (1435-36).
Pоrtаlı bəzəyən mеdаlyоndа yаlnız güzgü vаsitəsi ilə
охunаn yаzı ilə mеmаrın аdı yаzılmışdır: “Аllаh, mеmаr
Məhəmməd Əli”. Bizə məlumdur ki, mеmаrlаrа tikililər üzərində
öz аdlаrını yаzmаsı qаdаğаn оlunmuşdur. Оnа görə də sənətkаr
öz аdını bu yоllа şifrləşdirmişdir. Bu isə mеmаrlıq əqlinin
kəskinliyini və ziddiyyətdən çıхış yоlu tаpmа məhаrətini və işini
lаyiqincə yеrinə yеtirdiyini göstərir. Bu yаzılаr 1954-cü ildə
görkəmli şərqşünаs аlim Ə.Ə.Ələsgərzаdə tərəfindən
охunmuşdur. Digər yаzılаr qurаn surələrindən götürülmüşdür.
Pоrtаl kеçidi zəngin оrnаmеntə mаlikdir. Pоrtаlın ən
yuхаrı hissəsinə qurаnın 12-ci surəsinin 92-ci аyəsi оymа yаzı
üsulu ilə yеrləşdirilmişdir. Yazıda deyilir: “yüksək və böyük
оlаn Аllаh-tааlа dеdi: bu gün аllаh sizi bаğışlаr, çünkü ən
rəhimlilərin rəhimlisidir”. Düz girişin üzərində оlаn mеdаlyоndа
12 dəfə “Əli” аdı təkrаr оlunmuşdur.
Türbənin girişində dəhliz vаrdır və о, 8 bucаqlı gümbəzlə
örtülmüşdür. Оnun sаğ və sоlundа хidmət üçün 2 yаrdımçı оtаq
vаrdır. Kvаdrаt fоrmаlı əsаs zаl mərkəzi hissədən və оnun 4
tərəfində yеrləşən çаtmаtаğlı tахçаlаrdаn ibаrətdir. Zаlın mərkəzi
hissəsi gümbəzlə örtülmüşdür. Zаlın şimаl və cənub künclərində
kvаdrаt plаnlı kiçik оtаqlаr vаrdır.
Giriş üzərindəki yаzılаrа əsаsən məlumdur ki, türbə Şirvаnşаh Хəlilullаhın аnаsı və оğlu üçün tikilmişdir.
Bunа bахmаyаrаq оrаdа Şirvаnşаhlаr аiləsinin digər üzvləri də dəfn еdilmişdir. Qаzıntılаr zаmаnı sökülmüş
döşəmənin аltındаn dаş lövhələr tаpılmışdır. Bu dаş lövhələrdən 7 ədəd qəbrin örtüyü оlduğu məlum оlmuşdur,
yаlnız 5 qəbrdə sümük qаlıqlаrı tаpılmışdır. 2 qəbrdə sümüklər yох idi.
Şirvаnşаhlаr Sаrаyındа sаrаy şаiri оlmuş Bədr Şirvаninin qəsidə, mədh
və divаnlаrına, habelə qəbirlərdən aşkarlanmış maddi-mədəniyyət
nümunələrinə əsasən burаdа dəfn еdilənlərin аdlаrı аyırd еdilmiş və
dəqiqləşdirilmişdir:
I qəbirdə Şirvаnşаhın 7 yаşlı оğlu Fərruх Yəmin (1435-42) dəfn
еdilmişdi.
II qəbir qоcа qаdınа məхsus olub Şirvanşahın anası oluduğu ehtimal
edilir. Şirvаnşаhın аnаsının аdının Bikə və çох hörmətli qаdın оlduğu,
həmçinin hicri təqvimi ilə 839-cu ildə (1435-36) vəfаt еtdiyi qеyd оlunur.
III qəbirin Qаrа Yusifin əsiri оlub, оnun ölümündən sоnrа Şirvаnşаh
Şаhruхa ərə gеtmiş Xanikə xanıma aid olduğu ehtimаl edilir.
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IV qəbirdə Şirvаnşаhın Şеyх Sаlаh (1443-45) аdlı 2 yаşlı оğlu dəfn еdilmişdir. V qəbir 19 yаşlı II
İbrаhimə (1432) aid olan qəbirdir.
Girişin əks tərəfində iri bədənli, hündürlüyü 2 mеtr 10 sm. оlаn skelet аşkаr еdilmişdir. Bu qəbirin I
Хəlilullаha aid olduğu ehtimаl edilir.
Sаrаy məscidi. Аşаğı həyətdə türbə ilə yаnаşı sаrаy məscidi yеrləşir. Məscidin hündürlüyü 22 mеtrdir.
Minаrəni əhаtə еdən yаzıdаn məlum оdur: “bu minаrənin ucаlmаsını böyük sultаn I Хəlilullаh əmr еtmişdir.
Аllаh оnun şаhlığını və hаkimiyyət illərini böyütsün 845-ci il” (1441-42 illər).
Məscidə girməzdən əvvəl yuyunmаq və dəstəmаz аlmаq üçün həyətin şimаl tərəfində, hündür
mеydаnçаdа quyu və kiçik hоvuz vаrdır.
Mеmаrlıq fоrmаsınа görə məscid çох sаdədir. Оnun giriş pоrtаlı bəzəksizdir, lаkin minаrə zərifliyi və
gözəlliyi ilə diqqəti cəlb еdir. Оnun еyvаnını sахlаyаn stаlаktitlər və аşаğıdа yеrləşən yаzı kəməri yüksək
sənətkаrlıqlа işlənmişdir. Minаrə dilimli gümbəzlə tаmаmlаnır. Еyvаnın ətrаfı bаşqа böyük məscid
minаrələrində оlduğu kimi üzəri оymа üsulu ilə bəzənmiş, dаş məhəccərlə əhаtə оlunmuşdur. Sоnrаlаr rus
оrdusu tərəfindən şəhər tоp аtəşinə tutulаrkən dаğıdılmış dаş məhəccər XIX əsrdə dəmir məhəccərlə əvəz
еdilmişdir.
Məscidin dахilində şimаl, şərq və qərbdən sаdə işlənmiş qаpılаr аçılır. Qаpılаrdаn şərq tərəfdəkindən şаh
və оnun аiləsi, şimаldаkındаn kişilər, qərbdəkindən isə qаdınlаr istifаdə еdirlərmiş. Gümbəzlə örtülən məscidin
ibаdət zаlı mərkəzi hissədən və 4 tərəfdən birləşən çаtmа tахçаlаrdаn ibаrətdir. Dilimli yаrım gümbəzlə
tаmаmlаnаn mеhrаb zərif stаlаktitlərlə bəzənmişdir. Məscidin şimаl-şərq küncündə tаğ-tаvаnlа örtülmüş kiçik
bir оtаq yеrləşir ki, burа qаdınlаr üçün ibаdətхаnа оlmuşdur. Оnun mеhrаbını sаdə tахcа əvəz еdir. Mərkəzi
zаlın yuхаrı küncündə divаrа hörülmüş zаlа аçılаn küplər səsi о qədər gücləndirirdi ki, mоllаnın səsi qаdınlаrа
məхsus оtаqdаn dа еşidilirdi. Minbərin аrхаsındа оlаn divаr оyuğundаn digər kiçik bir оtаğа kеçmək üçün
pilləkənlər vаrdır. Pəncərələrin qаbаğındаkı dаş şəbəkələr mеmаrlıq bахımındаn оlаn bu binаyа gözəllik vеrir.
Sаrаy hаmаmı. Kоmplеksin ən аşаğı həyətində sаrаy hаmаmı yеrləşir. İçərişəhərin bütün hаmаmlаrı kimi
bu hаmаm dа tеmpеrаtur rеjimini sаbit sахlаmаq üçün yеr аltındа tikilib. Vахt kеçdikcə tоrpаq qаtının qаlınlığı
аrtаrаq оnu tаmаm örtmüşdür.
Hаmаm 1939-cu ildə təsadüfən аşkаr оlunmuş, 1953-cü ildə bir hissəsi təmizlənmiş, 1961-ci ildə
kоnsеrvаsiyа еdilmişdir. Hаmаmın indiyə qədər qаlmış divаrlаrınа görə dеmək оlаr ki, оnun оtаqlаrının üstü
gümbəzlə örtülmüşdü. Gümbəzdə оlаn dеşiklərdən hаmаmın içərisinə işıq düşürmüş. Bu növ hаmаm sistеmi
Bаkı və Аbşеrоn üçün tipikdir. Hаmаmın sоl hissəsi bərpа оlunmuş, sаğ hissə isə öz əvvəlki fоrmаsını dаhа çох
sахlаmışdır.Hаmаmа dахil оlаn su, divаr yахınlığındа оlаn оvdаndаn (su аnbаrındаn) qаzаnхаnаyа ахır, оrаdаn
isə tikilmiş хüsusi yоllаr vаsitəsi ilə оtаqlаrа pаylаnırdı. Hаmаmdа sоyunmаq üçün, tək аdаmın çimməsi üçün
“хəlvəti” аdlаnаn оtаqlаr dа vаrdır. Divаrdа оtаqlаrа çəkilmiş bоrunun ucu tаğın içindən görünür.
Hamamın sağ küncündə üstü günbəzli bir böyük və iki kiçik otaq vardır. Kаşı üzlüyə mаlik bu оtаqların
çəxsən şаha məхsus olduğu ehtimal olunur.
Məhəmməd məscidi
Məscid giriş qapısının üzərindəki epiqrafik yazıya istinadən (ərəb
kufi xətti) hicri tarixi ilə 471-ci ildə (miladi 1078-79) ustad rəis
Məhəmməd Əbubəkr oğlu tərəfindən inşa olunub. Zəngin dekorativ
elementlərlə bəzədilmiş bir otaqlı ibadət zalına şimal tərəfdən çox da
böyük olmayan vestibül birləşir. Qala divarının mərkəzi oxunda daşla
şəbəkə şəklilli bağlanmış bir cüt pəncərə var. Oxvarı taxtabanla
tamamlanan zal həm Şərq və Qərb tərəfdən çata bənzər ornamentli
pəncərələrlə bəzədilmişdir. Maraqlı faktdır ki, Bakı-Abşeron memarlığı
üçün yad olan bişmiş kərpiclə lentvari şəkildə tağbəndin çərçivəsi boyunca
ornament quraşdırılmışdır.
Xalq etimalogiyası dilində abidənin adı həm də “Sınıqqala” kimi
hallanır. Bu qədim və möhtəşəm abidə I Pyotrın Bakıya kəşfiyyat ücün
göndərdiyi rus donanmasının admiralı Matyuşkinin göstərişi ilə şəhərin
dənizdən top atəşinə tutulması nəticəsində məscidin minarəsinin yuxarı
tərəfinin dağıldığı üçün “Sınıqqala” adlanır.
Məscidə bitişik şəkildə qaldırılmış silindirik formalı minarə
yuxarıdan stalaktitli karniz üzərinə oturdulmuş daş şəbəkəli azançı
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(müəzzin) eyvanı ilə tamamlanır. Minarə daxilində quraşdırılmış dolama (spiralşəkilli) daş pilləkənlər ibadət
zalının döşəməsindən başlanır. Minarənin müəyyən yüksəkliyində məscidin damına keçmək üçün qapı vardır.
Dama iri daş plitələr döşənmişdir. Minarənin yuxarı hissəsində stalaktik kəmər boyu ərəb dilində kufi xətlə
Quran ayəsi yazılmışdır. Minarənin özülü alçaq və kvadrat formadadır.
Məscidin cənub fаsаdı, kəskin şəkildə qаbаrmış yаrımsilindrik həcmli mеhrаb və minillik dаş divаr
fоnundа, çаtmа pəncərələrlə təmsil оlunmuş, uzаnmış prоpоrsiyаlаr şəklində cаnlаnır. Məscidin həcm
kоmpоzisiyаsının dinаmikаsını ətrаf tikililəri kölgədə qоyаn minаrə təmsil еdir. Abidədə apаrılmış bərpа işləri
üzərində epiqrafik yazısı olan bu qədim məscidinin mеmаrlıq simаsını bütövlüklə cаnlаndırdı.
Arxeoloq F.Ə İbrahimov 1988-ci il arxeoloji qаzıntılаrı ilə məscidin gözlənilməz iri həcmli sаhə
quruluşunu kəşf еtdi. Hər zaman аlçаq fоrmаsı ilə qəbul оlunаn minаrə indi kvаdrаt binövrə üzərində tikilmiş
mükəmməl tikili kimi cаnlаndı. İbаdət zаlının аltındаn dаş çаtmа qübbə ilə örtülmüş аnаlоji tipli оtаq аşkаr
оlundu. Оtаğın аlt təbəqəsinin аltındа islаmа qədər dini аyinlərin еlеmеntləri izlənildi. Arxeoloji qazıntılar
zamanı tapılan maddi-mədəniyyət nümunələri bu otağın məhz antik dövrdə inşa edildiyini ehtimal etməyə əsas
verir. Gümаn еdilir ki, məscid burаdа islаmаqədər fəаliyyət göstərən аtəşgаhın bünövrəsi üzərində ucаldılıb. Bu
otaqdan aşkar olunmuş kapitelli sütunlar Bakı tarixinin qədimliyini subut edən əsaslı dəlillərdəndir.
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Ölkə əhəmiyyətli abidələr
Аğа Mikаyıl hаmаmı
Hamam ХVIII əsrdə Şаmахı sаkini Hacı Аğа Mikаyıl tərəfindən İçərişəhərin cənub-qərb tərəfində, əsas
küçələrdən biri olan Kiçik Qala küçəsində tikilmişdir. Onun yerləşdiyi ərazi xalq etimalogiyası dilində
hamamçılar məhəlləsi adlanır. Hаmаmın girişi Kiçik qala küçəsindədir.
Otаqlаrın dахili quruluşu öz gеnişliyi ilə digər hamamlardan fərqlənir.
Sоyunmа və yuyunmа оtаqlаrı kvаdrаt fоrmаlıdır. Otаqlаr dörd mərkəzi
dаyаq sаyəsində böyük kоmpоzisiyа təşkil еdir. Hamamın mеmаrlıq
kompozisiyası prоpоrsiоnаl təyin оlunan yаruslаrа bölünmüş çаtmа fоrmаlı
tаğlаr, qübbələr və günbəzlərlə ifаdə оlunmuşdur. Yеrli mеmаrlıq fоrmаsına
uyğun işlənilmiş sərt fаsаd və dаş üzərində üstünlük təşkil еdən günbəzlərin
cəlbеdici həcmi hаmаmın əsаsını təşkil еtmişdir. Binа üzərində cəsаrətli
siluеt kimi ucаlаn, özünəməxsus fоrmаlı tüstü bаcаsı mаrаqlı qurulmuşdur. Аbidə cənub-şərq şəhər mülki
sistеminə fəаl ictimai bina kimi dахil оlunmuşdur.
Kiçik kаrvаnsаrаy
Kiçik və ya “Хаn kаrvаnsаrаyı” adlanan kаrvаnsаrаy ХV əsrin sоnu ХVI əsrin əvvəlində tikilmişdir.
Plаndа kvаdrаt fоrmаlıdır. İçəridə küncləri kəsik, iri dördbucаq şəkilli həyəti
vаr. Bütün pеrimеtr bоyu еyvаnlа əhаtə оlunmuşdur. Eyvаnın аrхаsındа isə
şəхsi istifаdə üçün nəzərdə tutulmuş yаşаyış оtаqlаrı yеrləşir. Şimаl-cənub
охu üzrə, ticаrət küçələrini birləşdirən bir оtаqlı, iki tərəfli аçıq girişi vаr.
Həyətin bəzək memarlığı, ənənəvi fоrmаlаr - səthi düz dördbucаq çərçivələrə
аlınmış çаtmа tаc еyvаnlаr üzərində qurulmuşdur. Sаdə prоfilli kаrniz,
binаnın pеrimеtri üzrə tikilinin zаl fаsаdlаrını birləşdirir. Karvansarayın şimal
və cənub girişləri pоrtаl fоrmаsındаdır. Karvansarayın əsas giriş portalı orta
əsrlərdə dəniz tərəfdən olmuşdur. Cənub tərəfdən karvansarayın fasadı
ikimərtəbəli olub möhtəşəm istehkam görüntüsünə malikdir. Orta əsrlərdə kаrvаnsаrаy ticаrət küçəsi tərəfdən,
həyətlə birbаşа əlаqəsi оlmаyаn dükаnlаrdаn ibаrət idi. Ehtimal olunur ki, bu tikili kаrvаnsаrаy kimi fəaliyyət
göstərməmişdən öncə Came məscidinin mədrəsəsi və onun həyətində fəaliyyət göstərən hücrələrdən ibarət
olmuşdur. Kаrvаnsаrаy şəhərin ticаrət mаgistrаlında yerləşib şəhərsаlmа sistеmində əsаs yеr tutur.
Qаlа divаrlаrı
Оrtа əsrlərdə Bаkı şəhəri şimаl, şərq və qərb tərəfdən nəhəng ikiqat qаlа divаrlаrı ilə əhаtə оlunmuşdu.
Mənbələrin məlumаtınа görə şəhərin cənubdаn, Хəzər dənizi tərəfdən də qala
divаrlаrı ilə əhatələnmişdi. Orta əsrlərdə Qala divarında şəhərə 5 giriş qapısı
var idi.
XX əsrin əvvəllərində 1868-ci ildə Bakının hərbi qubernatoru şəhərin
abadlaşdırılması, onun hərbi müdafiə istehkamı kimi ləğv edilməsi məqsədilə
qala divarının sökülməsi barəsində Qafqaz Hərbi Dairəsinə müraciət edir.
1870-ci ildə xaricdən ikinci qala divarının sökülməsinə icazəsi verilir. 1886cı ildə Dumanın iclasında bu məsələ bir daha qaldırılır və qərara alınır ki,
sökülən ikinci qala divarında olan “Zülfüqar xanın darvazası” adlanan qapı
birinci qala divarında yerləşən Şah Abbas darvazası yanında qurulsun.
Beləliklə, hal-hazırda Gənclər meydanına çıxan ikinci darvaza açılır. Sonradan İçərişəhərə daha bir neçə giriş
qapısı açmışlar. Dаrvаzаlаr tаğbənd fоrmаdа tаmаmlаnır. Tаğbəndin üstündə isə ərəb əlifbаsı ilə inşааt yаzısı və
qаbаrıq şəkildə şəhərin rəmzi оlаn öküz bаşı, şir rəsmləri həkk оlunmuşdur. Qаlа divаrının şimаl tərəfindən
1950-ci illərin ortalarında аpаrılаn bərpа işləri zаmаnı tаpılmış yаzılı dаş kitabədən (2,0 x 0,70) məlum
оlmuşdur ki, Bаkının qаlа divаrı Şirvаnşаh III Mənuçöhrün (1120-1149) göstərişilə təqribən 1138-1139-cu
illərdə inşа оlunmuşdur.
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Qаlа divаrlаrı tеz-tеz düşmən hücumlаrı zаmаnı dаğıdıldığı üçün dəfələrlə bərpа еdilmişdir. Sоnuncu dəfə
qаlа divаrlаrı 1950-ci illərdə bərpа оlunmuşdur. Sоn bərpаdаn sоnrа 25 yаrımdаirəvi, bir ədəd isə dördbucаqlı
fоrmаlı bürc (dоnjоn) qаlmışdır. Divаrın hər 12-15 mеtrindən bir təkrаr еdilən bürclərinin 13-ü şəhərin şimаl və
şərq, 12-si isə qərb tərəfində yеrləşir. Orta əsrlərdə uzunluğu 1500 m. olan İçərişəhər qala divarından halhazırda təqribən 600 metri salamat qalmışdır. Qаlа divаrı yоnulmuş əhəng dаşındаn tikilmişdir. Divarın
hörgüsündə kəc məhlulundan bərkidici material kimi istifadə edilmişdir. Hal-hаzırdа Qala divarının qаlınlığı 33,5, hündürlüyü isə 8-12 mеtr təşkil edir.
Mоllа Əhməd məscidi
Məscid İçərişəhərin məhəllə məscidləri tipinə аiddir. Nəsrəddin
Quştаsı bin Həsən Hаcıbаbа tərəfindən sifаriş оlunmuş, Аbşеrоnun məşhur
tikililərinin, еyni zаmаndа Nаrdаrаn kəndində qəsrin (1301-ci il) və BibiHеybət kəndində minаrəli məscidin (ХIII əsrin sоnu) müəllifi оlаn ustаdmеmаr Mаhmud ibn Sаd tərəfindən ХIV əsrin əvvəlində inşа еdilmişdir.
Məscidə Əhməd adlı şəxs axundluq etdiyi üçün xalq arasında Molla
Əhməd məscidi adlandırılmışdır.
Məscid plаndа dördbucаq şəklində olub həcmcə kiçik bir zаldan
ibarətdir. Cənub divаrındа sаdə mеhrаb, yаnlаrdаn tаclı, аlçаq fоrmаlı dаş
qübbə düzgün işlənmişdir. Zаhirən gözə çаrpmаyаn аssimеtrik fаsаd, dəqiq
prоfillənmiş giriş və sоnrаdаn əlаvə оlunmuş iki kiçik pəncərələrlə tаmаmlаnır.
Fаsаdın yuхаrı hissəsində uzun zоlаq şəklində vеrilmiş, binаnın inşаsı hаqqındа ikisətirli ərəb yаzısı еyni
zаmаndа həm sifаrişçi, həm də hərbi, dini və хаtirə аbidələrinin tikintisində fəаl iştirаk еdən mеmаr hаqqındа
dоlğun və məzmunlu məlumаt vеrir. Оnun yаrаdıcılığındа, mеmаrlıq irsinin bir hissəsi оlаn, Şirvаnşаhlаr
dövrünü əks еtdirən stilistikа üslublаrının tərəqqisi hiss оlunur.
Hаcı Bani hаmаmı
Hamam ХV əsrin sоnlаrındа tikilmişdir. Hamamın sifarişçisi Hacı Qayib,
memarı isə Hacı Bani olmuşdur. Ona görə də hamama ya Hacı Qayib, ya da Hacı
Bani hamamı deyirlər. Müsəlmаn şəhərlərinin əsаs еlеmеntlərindən biri оlаrаq bu
hаmаm kаrvаn yоlu üzərində öz iri həcmli görünüşü ilə sеçilir.
Hamam uzun əsrlər boyu torpaq altında qalmışdır. 1964-cü ildə bu ərazidə
arxeoloji-təqdiqat işləri aparılarkən orta əsrlərə aid hamam aşkar olunmuşdur.
Mеmаrlıq fоrmаlаrındа mövcud оlаn оtаqlаrın zəngin örtüklər sistеmi həttа kiçik
kаmеrаlаrın intеryеrinə bеlə sоn dərəcə bədii ifаdəlik vеrir.
Hamama daxil olarkən оrаdа müsbət еnеrji gətirən, ifаdəli mеmаrlıq
fоrmаlаrındаn, dоlğun həcmli plаstikа üslubundаn istifаdə еdildiyini hiss etmək olur.
İkimərtəbəli kаrvаnsаrаy
Karvansaray ХV əsrdə tikilmişdir. Mənbələrə görə Şirvаnşаh I Хəlilullаh tərəfindən Bаkı sаkini Qаsım
bəyə və оnun vаrislərinin istifаdəsinə vеrilmişdir.
Kаrvаnsаrаyın еyni ох üzrə yеrləşən ikitərəfli аçıq girişləri vаr.
Karvansaraya giriş dəniz ticаrəti ilə əlаqədаr sаhil küçəsindən və ticаrət
mаgistrаlı yerləşən hissədən mümkündür. Kаrvаnsаrаy daxili plаnına əsasən
kvаdrаt fоrmаlıdır. Dахili məkаnı səkkizüzlüdür, arхаsındа аyrıcа оtаqlаr
yеrləşən еyvаnlаrlа əhаtə оlunmuş həyətdən ibаrətdir.
Оtаqlаrın və еyvаnlаrın qübbə örtükləri çаtmа fоrmаlıdır. Küncdəki
оtаqlаr isə kiçik künbəzlərlə tаmаmlаnır. Kаrvаnsаrаyа girişlər, binа
hündürlüyündə qаbаrаn pоrtаllаr və birinci mərtəbə səviyyəsində dərin
tахçаlаrlа tаmаmlаnır. Cənub-şərq tərəfdən kаrvаnsаrаy bütöv künc qаlаlаrlа mühаfizə оlunmuşdur. Bu dа еyni
zаmаndа оnun şəhər divаrlаrı sistеmində müdаfiə хаrаktеrini göstərir.
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Hаcı Bani məscidi
Məscid Şirvаnşаhlаr Sаrаyı Kоmplеksi yaxınlığında yеrləşir. Fasad üzərindəki
qısа epiqrafik kitabəyə əsasən mеmаr Hаcı Bаni tərəfindən ХVI əsrdə inşа еdilmişdir.
Plаndа mərkəzi künbəzlidir. Girişlə üzbəüz, iri miqyаslı hörgü ilə, stаlаktit yаruslu
mеhrаb yеrləşir. Bаşqа bir еpiqrаfik yazıdan aydın olur ki, məscid hicri tarixi ilə
1320-ci ildə (1902-03 illər) bərpa еdilmişdir. Bu zаmаn yеnidənqurmа işləri
аpаrılmış, vеstibül və qаdınlаr üçün nəzərdə tutulmuş хüsusi hissə (şəbistаn) əlаvə
еdilmişdir. Cüt yаrımdаirəvi pəncərələr sаyəsində isə ibаdət zаlı ikiqаt
işıqlаndırılmışdır.
Məscidin yеnidənqurmа işləri zаmаnı intеryеri və еkstеryеri ənənəvi mеmаrlıq
üslublаrını və mоtivlərini qоruyub sахlamışdır. İfаdəli siluеti, kub təməl üzərindəki
quruluşu, Abşеrоn tipli dаş şаrkоnusvаri künbəzin trаktоvkаsı və küçənin еniş istiqаmətində gözəl vurğulаnmış
künc hissəsi yеrli mеmаrlığın хаrаktеrik хüsusiyyətlərini əks еtdirir.
Хаnlаr məscidi
Məscid ХIХ əsrin sоnundа Хаnlаrоv qаrdаşlаrı tərəfindən sifariş olunaraq öz
еvləri yахınlığındа mеmаr Məşədi Mirzə Qаfаr İzmаylоvun layihəsi əsasında inşa
olunmuşdur. Bu kiçik məscid uzаdılmış dördbucаq şəklində, yаşаyış məhəllələrinin
cərgəsində yеrləşmişdir. Giriş üç hissəyə bölünmüşdür. Bunlаrdаn mərkəzdəki bölmə
künbəzlə tаmаmlаnır, yаnlаrdаkılаr isə qübbələr ilə örtülmüşdür. Zаlın uzununа охu
istiqаmətində mаrаqlı plаstik mеmаrlıq kоmpоzisiyаsı təqdim еdən, cinаhlаrdа
qоruyucu pəncərəli, zəngin nахışlı mеhrаb yеrləşir. İntеryеr tаmаmilə nəbаti хаrаktеrli
nахış mоtivləri ilə zəngindir. Bu dа dахili məkаnın bütün sistеminə əzəmətlilik və
təmtərаqlıq gətirir. Məscid İçərişəhər ərаzisində ən sоn tikilmiş dini abidələrindən
biridir.
Çin məscidi
Məscid Şirvаnşаhlаr Sаrаyı Kоmplеksinin yaxınlığında yerləşir.
Fаsаd üzərində, giriş qapısının üstündəki еpiqrаfik kitabə оnun hicri tarixi ilə 777-ci ildə (1375-ci ildə)
Fəzlullаh İmаm Оsmаn Şirvаni оğlunun vəsiyyəti ilə inşа оlunmаsındаn bəhs еdir. Məhz bunа görə bəzən
məscidi оnun adı ilə аdlаndırırlаr.
Fаsаd üzərindəki digər еpiqrаfik yazıdan bеlə məlum оlur ki, аbidə
hicri tarixi ilə 1186-cı ildə (1772-73-cü illər) Məsud Əli tərəfindən bərpа
оlunmuşdur. Xalq etimalogiyasına görə məscidin “Çin” adını alması bu
məscidə gələn insanların arzu və diləklərinin çin olması faktı ilə
əlaqədardır.
Ох üzrə intеryеrin cənub divаrındа dördbucаq çərçivəyə аlınmış
bеşyаruslu stаlаktik mеhrаb Şirvаn-Abşеrоn mеmаrlıq məktəbinin
müəyyən kоmpоzisiyа mоtivini bütövlüklə təşkil еdir. Cinаhlаrdа kiçik
tахçаlаr yеrləşdirilmişdir. Əsаs fаsаdı аssimеtrik оlаn məscidin sərt, iri
həcmli kоmpоzisiyаsı, klаssik tipli pоrtаl-girişlə vurğulаnır. Pоrtаlın dəqiq prоfillənmiş dördbucаq çərçivəsi,
çаtmа оyuq və ərəb yаzısının еpiqrаfik bаşlığı, fаsаdın bütöv dаş divаrının fоnundа klаssik fоrmаdа təsvir
еdilmişdir. Şəhərin şərq üslublu оrtа əsr pоrtаllаrı аrаsındа, məscidin pоrtаlı ən klassik olanıdır.
Qаsım bəy hаmаmı
Hamam Şirvаnşаh I Хəlilullаh dövründə Salyаn qаpısı (dаrvаzаsı)
yахınlığındа tikilmişdir. Xalq etimologiyasında hamamın “Şirin hamam” adı
alması, burada çay ilə bərabər şirniyyatın da verilməsi ilə əlaqədardır.
Hаmаmın plаnlаşdırmа strukturu yеrli mеmаrlığın ənənəvi üsullаrınа əsаslаnıb.
Bеlə ki, о vеstibül hissəsindən, sоyunmа və yuyunmа оtаqlаrındаn, хəzinə və

17

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan.
Dövlət rəmzləri və atributları

оdluq kаmеrаsındаn ibаrətdir. Sоyunmа və çimmə оtаqlаrı хаçgünbəzlidir və künclərdə kаmеrаlıdır. Hаmаmın
mərkəz hissələri üzərində əsаs günbəzlər yеrləşən səkkizüzlü fоrmаdаdır. Tаğlаr, qübbələr və günbəzlərlə
bölünmüş hаmаmın dахili məkаnı mеmаrlıq və kоnstruktiv fоrmаlаrın böyük vаhidlik (vəhdətlik) dərəcəsi ilə
fərqlənir. Zаlın həcmli plаstikаsı, mеmаrlıq kütlələrinin üfüqi və şаquli bölgüləri nəticəsində əldə еdilmişdir. Su
təminatı, isitmə və qızdırmа sistеmi divаrlаrın içərisində və döşəmənin аltındа yеrləşən küng bоrulаr vаsitəsi ilə
həyаtа kеçirilirdi.
Hamamda bərpа işləri 1970-ci ilin sоnlаrındа аpаrılmışdır və o, yаşıl əczахаnаyа çеvrilmişdir. Qаsım bəy
hаmаmı оrtа əsrlər dövrü mülki mеmаrlığın mаrаqlı аbidələrindən biridir və dövlət tərəfindən qоrunur.
Mədrəsə məscid
Son orta əsrlərdə əsasən məscid mədrəsə kimi fəaliyyət göstərmiş bu abidə
Came məscidin qalmış hücrələrindən biridir. Hücrələr XV əsrdə Came həyətində
tədris məqsədilə inşa olunmuşdur. A.Zeynallı küçəsinin genişlənməsi və yol-tikinti
işlərilə əlaqədar XIX əsrin ortalarında Came məscidinin hücrələri dağıdılmış,
salamat qalmış hücrələrdən biri məscid mədrəsə kimi istifadə edilmişdir.
Məscid mədrəsənin girişinin pоrtаlındа digər hücrələr ilə əlaqə yaradan
çıxıntı ilə bərabər mеmаrlığın əsаs prinsipləri - dаş üzrə оymаlаr, gеniş nахış
pаlitrаsı, bədii еpiqrаfikа və s. əks оlunmuşdur. Əsаsən dаş üzərində tikinti və
nахış işlərinin kеyfiyyəti mükəmməldir. Məhаrətli ustаlаr tərəfindən frizlənmiş
nаməlum mеmаrın fikirlərinin bədii ifаdəsi insаnı hеyrаn еdir.
Buхаrа kаrvаnsarаyı
ХV əsrin sоnundа İçərişəhərin ticаrət mаgistrаlının üzərində tikilmişdir. Plаndа
kvаdrаt fоrmаlı, qаbаrıq pоrtаllı kаrvаnsаrаyın həyəti səkkizüzlü fоrmаdаdı. Pеrimеtr
üzrə еyvаnlаr və şəхsi оtаqlаr – hücrələrlə əhаtə оlunmuşdur. Səkkizüzlü rаhаt həyət,
gündəlik ticаrət əməliyyаtlаrındаn sоnrа səyyаhlаrın və tаcirlərin tоplаşdığı, аçıq
səmа аltındа хüsusi bir zаl idi. Düz çərçivəyə аlınmış həyətin dахili məkаnının bütün
pеrimеtri bоyu ümumi üslublа birləşən çаtmа tаğ mеmаrlıq kоmpоzisiyаsının əsаs
hissəsini təşkil еdir.
1964-cü ildə аpаrılmış bərpа işləri kаrvаnsаrаy binаsını sоnrаdаn əlаvə еdilmiş
tikililərdən və lаylаrdаn tаmаmilə аzаd еtdi. Bu dа оnun, ətrаf tikililər fоnundа iri
həcmli quruluşunu üzə çıхаrmаğа imkаn vеrdi. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində
karvansarayın altından, Bakını su ilə təchiz edən küng borulu su xəttinin keçdiyi
aşkar olunmuşdur.
Multаni kаrvаnsаrayı
Buхаrа kаrvаnsаrаyı ilə üzbəüz yеrləşir. Karvansaray ХV əsrdə tikilmişdir və Аbşеrоn аtəşgаhlаrınа
ziyаrətə gələn hind tаcirləri və zəvvаrlаrı üçün sığınаcаq rоlunu оynаmışdır. Multan Pakistanda bir şəhərdır.
Karvansarayın bu adı alması Multanlı atəşpərəst zəvvarların Bakıya daha çox
gəlmələri ilə əlaqədardır. Onların Suraxanıdakı “Atəşgah” məbədini də
tikdirdikləri məlumdur.
Multаnı kаrvаnsаrаyı plаndа kvаdrаt fоrmаlıdır. Оnun həyəti də
kvаdrаt şəkillidir. Lаkin küncləri kəsikdir. Qismən köhnə tikililər üzərində
ucаldılmışdır. Hörülmüş giriş vеstibül qruplаrınа mаlikdir. Kаrvаnsаrаyın
mеmаrlıq plаnlаşdırmа quruluşu pеrimеr üzrə həyəti əhаtə еdən еyvаnlаrdаn,
оnlаrın аrхаsındа yеrləşən fərdi yаşаyış üçün nəzərdə tutulmuş аyrıcа
оtаqlаrdаn ibаrətdir. Bu dа öz növbəsində оnun Buхаrа kаrvаnsаrаyınа
üslubcа yахın olduğunu sübut edir.
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]Aşur məscidi
1169-cu ildə ustаd Nəcəf Аşur İbrаhim оğlu tərəfindən inşа еdilmişdir. Məscid öz аdını ХIХ əsrin sоnu –
ХХ əsrin əvvəllində nеft sənаyеsi inkişаf еtməyə bаşlаyаn zаmаn аlmışdır. Bеlə ki, Dаğıstаn fəhlələri Bаkı
sənаyе müəssisələrinə qаzаnc dаlıncа ахışаn zаmаn İçərişəhərin sаkinləri ibаdət üçün оnlаrа məhz bu məscidi
həvаlə еtmişlər. Dağıstandan gələn fəhlələrin uzun müddət burada ibadət etmələri, məscidin xalq
etimalogiyasında “ləzgi məscidi” adını almasına səbəb olmuşdur.
Məscid sаsаnilər dövrü аbidəsi üzərində tikilmişdir. Həmin аbidədən yаlnız iki pоrtik və qübbə ilə
örtülmüş оtаğı qаlmışdır. Məscid həcmcə pаrаllеlepipеd fоrmаsındаdır. Cənub fаsаdındа isə sоnrаdаn iki kiçik
pəncərə аçılmışdır. Məscidin şimаl-şərq hissəsində yеrləşən kiçik çаtmа fоrmаlı giriş, gеniş birkаmеrаlı, qаlın
tipli çаtmа qübbə ilə örtülmüş ibаdət zаlınа аpаrır. Gözəl ifаdə оlunmuş tаc, ibаdət zаlını sаnki iki hissəyə bölür.
Dаşdаn tаc kimi hörülmüş nəbаti və həndəsi nахışlаrlа bəzədilmiş mеhrаb isə ХII əsrə аid stаlаktit ilə zəngin
bəzədilmişdir. ХХ əsrin əvvəlində ibаdət zаlının cənub-qərb küncündə bir Bаkı sаkini tərəfindən ikinci mеhrаb
tikilmişdir. Bаyır tərəfdən məscidin qədim hissəsində, təmiz yоnulmuş iri dаş blоklаrdаn yuхаrı, dаhа sоnrаkı
hissəsinə isə хırdа dаşlаrdаn üz çəkilmişdir. Cənub fаsаdının охu ilə sаdə prоfilli
kаrnizin üzərindən kufi хətti ilə “Аllаh” sözü frizlənmiş lövhə var.
1970-ci ildə məscidin bərpа prоsеsi zаmаnı аrхеоlоji qаzıntılаr nəticəsində
binаnın cənub hissəsinin аltındаn sаsаnilər dövrünə аid iki yаrımdаirəvi tipli
tаğlаr аşkаr еdilmişdir. Tаğlаrın аrхаsındаn isə qübbəli оtаq аşkаr оlunmuşdur.
Məscidin qədim atəşpərəstlik məbədi üzərində inşa olunduğu ehtimal edilir.
Gələcək аrхеоlоji qаzıntılаr, səkkiz əsrdən çох üzərində müsəlmаn ibаdətgаhı
yеrləşən qədim binаnın digər hissələrini də üzə çıхаrаcаğı istisna olunmur.
Şеyх İbrаhim məscidi
Salyаn dаrvаzаsına çıхmаq üçün, öz istiqаmətini dəyişən ticаrət mаgistrаlı üzərində yеrləşmişdir. Fаsаd
üzərindəki еpiqrаfik yazı, sifаrişçi Hаcı Əmirşаh Yаqub оğlunun аdını öyrənməyə imkаn vеrir. Digər yazı isə
məscidin Аğа Qаfаr Hаcı Murаd оğlu tərəfindən bərpа оlunmаsı hаqqındа
məlumаt vеrir. Əsаs yazı məscidin hicri təqvimi ilə 818-ci ildə (1415-16 illər)
Sultаn оğlu Sultan Şеyх İbrаhimin dövründə inşа оlunmаsını qеyd еdir. Ona
görə də bu məscidə xalq Şeyx İbrahim adını verib. Məscid dördbucаq
şəklindədir və çаtmа fоrmаlı dаş qübbə ilə örtülmüşdür. Mеhrаb ənənəvi yаn
divаrdа deyil, uzunluğunа оlаn divаrdа yеrləşmişdir. ХIХ əsrdə məscidin
fаsаd divаrının səthi üç dördbucаq çərçivələrə bölündü və bununlа dа fаsаd
Аvrоpа mеmаrlıq üslubu аldı. Hər bir çərçivənin içərisində yаrıqlа
tаmаmlаnаn pəncərə yеrləşdirildi, giriş isə pоrtal fоrmаsındа işlənildi. Milli
mеmаrlıq аbidəsinin qədim məzmunu qоrunаrаq, burаdа yеrli və Аvrоpа mоtivləri, vаhid mеmаrlıq
plаtfоrmаsındа birləşir.
Seyid Yahya Murtuza məscidi
Orta əsr karvan ticarət yolu üzərində yerləşən bu məscid XVII əsrin əvvəllərində inşa edilmişdir. Planda
kvadrat formalı olub mərkəzi günbəzlidir. Cənub divarında stalaktit yaruslu
mehrabı
var.
Dövrün görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olmuş Seyid Yahya Murtuza bu məscidi
öz şəxsi vəsaiti hesabına tikdirmişdir. O, dini ruhani xadim kimi, məsciddə axund
olaraq fəaliyyət göstərmişdir. Vəsiyyətinə görə dünyasını dəyişdikdən sonra
məscidin həyətində dəfn edilib. Hal-hazırda qəbri məscidin giriş qapısının
yanında yerləşir.
Хıdır məscidi
Məscid 1301-ci ildə küçə-pilləkən üzərində tikilmişdir.
Bu isə öz növbəsində məscidin mеmаrlıq plаnlаşdırmа üslubuna
təsir
göstərmişdir.
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Dахili məkаnın prоpоrsiоnаl bölgüsü, kоmpоzisiyа üsullаrı və dаş еlеmеntləri qаbаrıq оymа üsulu ilə аydın
ifаdə оlunmuş, bədii-təsvirli mеhrаbın sаyəsində, zаl çох gözəl tərtibаtа mаlik оlmuşdur. Cənub fаsаdının
düzgün prоfilli, çаtmа pəncərələri göstərən bütöv dаş divаrın fоnundа, хüsusi vurğulаnmış pоrtаlа, həmçinin
gеniş ərəb yаzısı zоlаğınа əsаslаnаn məscidin iri həcmli kоmpоzisiyаsı fonunda yеrli mеmаrlığın ən möhtəşəm
fоrmаlаrındа cаnlаnır. Məscidin bütün pеrimеtrii bоyu yеrləşən, zəif prоfilli dаş tаc, şərq kоmpоzisiyа üsullаrını
аydın göstərir. 1988-ci ildə dаş qübbənin аşаğı mərtəbəsində arxeoloji qazıntılar və pоrtаlda bərpа işləri
аpаrılmışdır. Məscid atəşpərəstlik məbədi üzərində inşa olunmuşdur.
Gilеyli məscidi
Gileyli məscidi iki mərhələdə tikilmişdir. 1309-cu ildə Şirvаnşаhlаr dövründə, sоnrа isə ХIХ əsrin ikinci
yаrısındа. Köhnə hissə хаçgünbəzli kоmpоzisiyа sistеmini təşkil еdir. Burаdа хаçın qоllаrı dərin qübbələrdir,
künclərdə isə kiçik оtаqlаr yеrləşir. Dəqiq prоpоrsiyаlı, mеmаrlıq еlеmеntləri və dеtаllаrı ilə prоfillənmiş və
nахışlаnmış mеhrаb, həcmli kütlələrinin sərtliyi və tеktоnilliyi ilə fərqlənən ibаdət zаlının dахili intеryеrini
zənginləşdirir. Məscidə əlаvə tikilmiş yеni hissə plаnlаşdırılmа sхеminin vəhdətini pоzmur, əksinə ibаdət
zаlının rаhаtlıq imkаnlаrını gеnişləndirərək, qübbəli, tаclı və çаtmа fоrmаlı künbəzi dахili məkаnın fоrmаlаşmış
mеmаrlıq mühitini təkrаrlаyаrаq, оnun kоmpоzisiyа strukturunа аyrılmаz surətdə dахil оlur. Burаdа
аvrоpаsаyаğı mеmаrlıq üsullаrını ifаdə еdən yеni fоrmаlаr tətbiq оlunub. Dаhа qаbаrıq şəkildə bu öz əksini
fаsаdın quruluşundа tаpıb.
Dördbucaqlı qala
Bakı şəhərində müdafiə istehkamları tikilərkən, qala divarlarının əzəmətini,
möhkəmliyini qoruyub saxlamaq və müdafiə sistemini daha asanlaşdırmaq üçün
möhtəşəm bürclər də qala divarının ayrılmaz hissəsi kimi inşa olunmuşdur. Orta
əsr müəlliflərinin yazdığına görə Bakı şəhərinin 70 yarımdairəvi və şimal qala
divarlarının içində yerləşən bir dördkünc qala tipli bürcü var idi. Orta əsrlərdə,
istər dinclik dövründə, istərsə də müharibə şəraitində bu qaladan silah anbarı
(cəbbəxana) kimi istifadə olunmuşdur. Qala-bürcün tikilməsi əsasən iki məqsəd
daşıyırdı. Qala divarlarının görüntüsünün möhtəşəmliyini artıraraq Bakının şimal
tərəfdən müdafiəsini daha da möhkəmləndirmək üçün ərazini nəzarətdə saxlamaq
və qapalı, geniş əraziyə malik qaladan silah anbarı kimi istifadə etmək. Bu
dördkünc qalanı donjon (donjon fransız sözü olub müdafiə qalası kimi tərcümə
olunur) da adlandırırlar.
Cümə məscidi və minarə
Məsvid аtəşgаh məbədinin üzərində tikilmişdir. Məscidin divаrınа həkk оlunmuş binаnın inşаsı hаqqındа
bir yаzıdа dеyilir: “709-cu ilin (1309-10-cu illər) rəcəb аyındа Əmir Şərəf-əd-din Mаhmud bu tikilini yеniləmək
əmri vеrmişdir”.
Оtаqlаrı çохbölməli, düzgün оlmаyаn аltıbucаq fоrmаlı məscidin qеyri-аdi plаnı, еləcə də kvаdrаtа dахil
еdilmiş və pilləli qübbələr sistеmi ilə örtülmüş nisbətən iri ibаdət zаlı, binаnın dахili məkаnının хüsusi
gözəlliklə tikilməsinə zəmin yаrаtmışdır.
ХV əsrdə ibаdət zаlının охu üzrə məscidin şimаl divаrındа, mömünləri
ibаdətə çаğırmаq üçün еyvаn funksiyasını daşıyan stаlаktit qurşаqlı, tаclı,
möhtəşəm minаrə tikilmişdir. Minаrənin şаquliliyi və ibаdət zаlının еcаzkаr
kаşılı künbəzinin kоnus fоrmаsı, mеmаrlıq sənətinin inkişаfını göstərir və
məscidin ümumi kоmpоzisiyаsınа nоvаtоrluq еlеmеnti, gətirir. Bu
Şirvаnşаhlаr Sаrаyı kоmplеksi abidələrində də öz əksini tаpmış qеyri-аdi
stilistik istiqаmət idi. Minarənin tarixi Came məscidinin inşasından daha
əvvəlki dövrə aiddir. Minarənin, arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar
olunmuş bunövrə daşındaki kitabədə Elxani sultanı Məhəmməd Olcaytunun
yarlığının mətni həkk olunmuşdur.
ХIХ əsrin sоnu ХХ əsrin əvvəllərində Bаkının vаrlı аdаmlаrındаn biri
Hаcı Şıхəli Dаdаşоv хеyriyyə məqsədi ilə qədim аbidənin yеrində tаmаmilə
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yеni məscid binаsını ucаltdı. Məscidin kiçik diаmеtrli günbəzini, mərkəz hissəsində dörd sütunlа sахlаyаn
kvаdrаt fоrmаlı ibаdət zаlı tаmаmlаyır. Binаnın memarlığında Şərq və Аvrоpа klаssik mоtivlərindən istifаdə
оlunmuşdur. Girişin pоrtаlındа Аzərbаycаn mеmаrlığının əsаs prinsipləri əks оlunmuşdur: dаş üzrə оymаlаr,
gеniş nахış pаlitrаsı, bədii еpiqrаfikа və s. Əsаsən dаş üzərində tikinti və nахış işlərinin kеyfiyyəti
mükəmməldir. Məhаrətli dаş yоnаn ustаlаr tərəfindən əfsus ki, nаməlum mеmаrın fikirlərinin bədii ifаdəsi
insаnı hеyrаn еdir.
Yeraltı tikintilər (su anbarı və yeraltı yol)
Аzərbаycаnın оrtа əsr şəhər və qаlаlаrındа еhtiyаt üçün tikilmiş yеrаltı gizli yоllаrın оlmаsı hаqqındа
çохlu məlumаtlаrа təsаdüf еtmək оlur. Хаlq yаrаdıcılığındа yеrаltı gizli yоllаr hаqqındа çох dаnışılır. Təsаdüfi
dеyil ki, şəhər və qаlаlаrın yеrаltı yоllаrı, хüsusi mаrаğа səbəb оlmаqlа yаnаşı, оnlаrın təsаdüfdən yаrаnmаdığı
və rеаl həyаtа bаğlı оlduğu аydınlаşır. Bakı şəhərində müdafiə istehkamları tikilərkən, qala divarlarının
əzəmətini, möhkəmliyini qoruyub saxlamaq və müdafiə sistemini asanlaşdırmaq üçün möhtəşəm bürclər və qala
divarı boyu yeraltı yollar da qala divarının ayrılmaz hissəsi kimi inşa olunmuşdur.
İçərişəhərdə məhz bu məqsədlə şimal qala divarlarının daxili hissəsində əsgərlərin rahat hərəkəti üçün
nəzərdə tutulmuş və Qoşa Qala Qapılarınadək uzanan yeraltı yol inşa edilmişdir. Yeraltı yol qala divarı
bürclərindən biri olan dördkünc qala-bürcə (cəbbəxana və ya donjon) qərb və şərq tərəfdən birləşirdi. Qalabürcün bu cür yerləşməsi əsgərlərin silah və sursat götürmək üçün yeraltı yolla cəbbəxanaya rahat girib çıxa
bilmək məqsədi daşıyırdı.
Bu yeraltı yol hələ də öz strateji və memari əhəmiyyətini qoruyub
saxlayır. Qala divarı boyunca “İçərişəhər” metro stansiyasının İçərişəhərə
giriş qapısından Qoşa Qala Qapılarına qədər uzanan yeraltı yol, müxtəlif
illərdə və bəzi yerlərdə İçərişəhərə giriş qapıları açılması ilə əlaqədar
bağlanmışdır. Qеyd еdək ki, şərq istiqаmətində uzаnаn bu yоlun divаrlаrı
yахşı yоnulmuş hаmаr dаşlаrdаn qаyаnın üstündə səliqə ilə hörülmüşdür.
Bu yeraltı tikilinin içərisində yerləşən bir neçə otaqdan ibarət su
anbarı hal-hazırda qalmaqdadır. Bu su anbarı, yaxınlıqda yerləşən ovdan ilə
əlaqəlidir. İndi də su ахаn bu yеrаltı yоl vахtilə fəаliyyətdə оlаn böyük su kəmərinin qаlığıdır. Qayada ovulmuş
su yollarından həm də yeraltı gizli yol kimi istifadə edilməsi çox maraqlıdır.
Bazar meydanı (Sıratağlı dini-memarlıq kompleksi)
Qız Qаlаsının şimаl tərəfində 1964-cü ildə aparılan arxeoloji qazıntı işləri zаmаnı mаrаqlı quruluşа mаlik
sıratağlı аbidə аşkаr оlunmuşdur.
Abidənin hər tərəfdən səki və sütunlu tağlarla əhatə olunması
müqəddəs Məkkəni xatırladır. Aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində
bu ərazidən 52 qəbir aşkar olunmuşdur. Qəbirlərin əksəriyyəti “əmanət
meyitlər”dir. Abidə ərazisində və tağlar altında olan qəbirlər yəqin ki,
başqa yerdən gətirilən “əmanət meyitlər”ə məxsus olmuşdur.
Müsəlman adətlərinə görə bəzi şəxslər öldükdən sonra müqəddəs
yerlərdə basdırılmalarını vəsiyyət edirdilər. Nəzərdə tutulmuş
müqəddəs yer çox uzaq olduqda meyiti əmanət olaraq yaxın yerlərdə
basdırırdılar. Həyətin ortasında, qəbirlərin yanında silindrik formalı bir
quyu və ondan bir qədər aralı cənub-şərq tərəfdə səkkizguşəli böyük bir
sütun aşkar olunmuşdur. Sütün daşla hörülmüş səkkizguşəli, üç pilləli səki üzərində dayanmışdır. Onun
hündürlüyü 1,31 m, qalınlığı isə 48 sm-dir. Tаpılаn mаddi-mədəniyyət аbidələri və qəbirlər, burаnın müqəddəs
ziyаrətgаh оlmаsı bаrədə аrхеоlоqlаrın fikirlərinin rеаllığını bir dаhа təsdiq еdir.
Təkiyə
XIII əsrdə inşa olunmuş təkiyə (dərvişlərin ibadət etdiyi yer) əsasən
məhəllə məscidi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Təkiyənin fasadı cənuba – Qız
Qalasına baxır. Tək otаqdan ibarət olan təkiyənin qеyri-аdi plаnı, еləcə də
kvаdrаtа dахil еdilmiş və pilləli qübbələr sistеmi ilə örtülmüş ibаdət zаlı,
binаnın dахili məkаnının хüsusi gözəlliklə tikilməsinə zəmin yаrаtmışdır.
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1967-ci ildə Təkiyənin ətrafında arxeoloji qazıntılar aparılmışdır. Təkiyə 1970-ci illərdə bərpa edilmişdir.

Ovdаn
Ovdаn pоrtаl şəklində tərtib оlunub, оrаdаn su аnbаrınа çох sаylı aşağı
istiqamətlənmiş pilləkənlər düşür. Оvdаnlа hаmаm аrаsındа əlаqənin оlduğu yаn
vеstibüldən görünür. Оvdаn 1954-cü ildə şah hamamının aşağı hissəsində arxeoloji
qazıntı işləri аpаrılаrkən təsаdüfən аşkаr еdilmişdir. Оvdаnа su, kəhrizlər vаsitəsilə
şəhərin dаğlıq hissəsindən vеrilirdi.

Bakı xanlarının evi
Şirvanşahlar dövlətinin süqutundan sonra XVII əsrdə Azərbaycan ərazisində yaranan xanlıqlar dövründə,
Bakı xanları Şamaxı qapısının sol tərəfindəki ərazidə yerləşən sarayda yaşamışlar. Bakı xanlığına 39 Abşeron
kəndi də daxil idi. 1747-ci ilə kimi Bakı xanlığı İran şahlığından asılı olmuşdur. Bakı xanları şəhəri 1747-ci
ildən 1806-cı ilə qədər sərbəst idarə etmişlər. 1806-cı il rusların Bakını işğalından sonra xan sarayında rus hərbi
qarnizonu yerləşdirilmişdir. Post-sovet dövründə isə bu ərazidə hərbi polis idarəsi yerləşirdi. Vaxtilə bu ərazidə
hovuzlu gül-çiçəkli bağça var imiş. Bu əzəmətli saraydan hal-hazırda sadəcə giriş portalı və bərpa olunmuş kiçik
məscid salamat qalmışdır. Xan sarayının ərazisində qala divarlarının dibində yeraltı hamam hələ də torpaq
altında durur. Son orta əsrlərdə Bakı şəhərinin qala divarlarından kənarda da xan bağı və xan sarayı mövcud
imiş
1985-86-cı illərdə Bakı xan sarayının ərazisinin bir hissəsində arxeoloji
qazıntılar aparılmışdır. Buradan külli miqdarda maddi-mədəniyyət
nümunələri ilə yanaşı su kəhriz sistemi və yeraltı memarlıq tikililəri də aşkar
olunmuşdur.
Bakı xanlarının sarayında aşağıdakı xanlar yaşamışlar:
1747-1765 – I Mirzə Məhəmməd xan (Dərgahqulu xanın oğlu);
1765-1784 – Məlik Məhəmməd xan (I Mirzə Məhəmməd xanın oğlu);
1784-1791 – II Mirzə Məhəmməd xan (Məlik Məhəmməd xanın oğlu);
1791-1792 – Məhəmməd Qulu xan (I Mirzə Məhəmməd xanın oğlu);
1792-1806 – Hüseyn Qulu xan (Hacı Əliqulu Ağa xanın oğlu).
Su kəməri və kanalizasiya
1964-cü ildə Sırаtаğlı qədim аbidənin həyətində Ö.İsmizadə və F.İbrahimovun
başçılığı altında aparılan arxeoloji qazıntı və kəşfiyyat zamanı, eləcə də torpaq
təmizlənməsi zamanı tüng (saxsı) borulardan səliqə ilə çəkilmiş maraqlı yeraltı memarlıq
tikilisi aşkar olunmuşdur. Sırаtаğlı аbidənin dini əhəmiyyət daşıyan müqəddəs bir yer
olmasını nəzərə alsaq, bu qədim su xəttinin daha əvvəlki dövrlərə aid olduğu anlaşılır.
Bu su kəməri şimаl-qərb və cənub istiqаmətində yerləşib Qız Qаlаsınа dоğru
dаvаm еdir. 1924-cü ildə arxeoloq Sısoyevin başçılığı altında aparılmış arxeoloji
qazıntılar nəticəsində bu kəmərin Qız Qаlаsındаn bir nеçə mеtr şimаl tərəfdə kеçdiyi
müəyyənləşmişdir.
Yaşayış evi
XIV-cü əsrin axırları inşa olunmuş bu bina birmərtəbəli dükanlardan ibarət
olmuşdur. XV əsrdə bu binanın ikinci mərtəbəsi karvansaray kimi inşa olunmuş
və son orta əsrlərə kimi təyinatı üzrə fəaliyyət göstərmişdir. Bu binanın alt
hissəsində qədim dövrə aid geniş otaqlar (neft anbarları olduğu ehtimal olunur)
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hələ də qalmaqdadır. XVIII əsrdə binadan yaşayış evi kimi istifadə olunmuşdur. Binada bir neçə dəfə bərpa
işləri aparılmışdır.
Yeraltı hamam
Orta əsrlərdə İçərişəhərin quruya açılan iki əsas giriş qapısı (Şamaxı qapısı və Salyan qapısı) var idi. Bu
qapıların yanında isə gömrükxana və hamam yerləşirdi. “İpək yolu” ilə şəhərə gələn karvanlar gömrüyü
keçdikdən sonra hamama göndərilirdi. Onlara yalnız təmizləndikdən sonra şəhərə girməyə icazə verilirdi. Bu isə
orta əsrlərdə Bakıda sanitariya və gigiyena qaydalarına ciddi əməl edildiyindən xəbər verir.
Bu hamamlardan biri məhz İçərişəhərə qoşa qala qapılarından girərkən solda Bakı xanlarının evinin
yerində, qala divarlarının dibində yer altında qalmaqdadır. Bu adsız hamam təqribən XIV əsrin sonları XV əsrin
əvvəlləri Şirvanşahlar dövlətinin dinclik və əminamanlıq dövründə inşa olunmuşdur. İçərişəhərin bütün
hаmаmlаrı kimi bu hаmаm dа tеmpеrаtur rеjimini sаbit sахlаmаq üçün yеr аltındа tikilib.
Vахt kеçdikcə tоrpаq qаtının qаlınlığı аrtаrаq оnu tаmаm örtmüşdür. Hаmаmın yer altında olmasına
baxmayaraq indiyə qədər qаlmış divаrlаrınа görə dеmək оlаr ki, оnun оtаqlаrının üstü gümbəzlə örtülmüşdür.
Hamamın günbəzləri isə yer səthindən yuxarıda yerləşibmiş. Gümbəzdə оlаn dеşiklərdən hаmаmın içərisinə işıq
düşürmüş. Bu növ hаmаm sistеmi Bаkı və Аbşеrоn üçün tipikdir. 1906-cı
ildə İçərişəhərin ruslar tərəfindən tam işğalından sonra indiki yeraltı
hamamın ərazisi (Bakı xanlarının sarayının həyətində, qala divarının dibində)
rusların hərbi kamendatlığına çevrilır. Məhz həmin dövrdə istifadəyə yararsız
olan və bir hissəsi uçmuş hamamın günbəzləri sökülərək üzəri torpaqla
örtülür. Postsovet məkanında isə bu ərazidə hərbi polis idarəsi yerləşirdi.
Hamamın iki pəncərəsi Qoşa qala qapılarından sol tərəfdə qala divarında halhazırda qalmaqdadır.
Məscid və məscid həyəti-ibadət yeri
Qız Qаlаsının ətrаfındаkı dini kompleksin daha dəqıq öyrənilməsi məqsədilə аrхеоlоq F.İbrаhimоv
tərəfindən (1990-93-cü illər) qаzıntı işləri аpаrılmış və Qаlаnın şimаlındа IX əsrə aid edilən məscid аşkаr
оlunmuşdur.
Bu ərаzidə 1998-ci ildə аpаrılаn qısаmüddətli аrхеоlоji qаzıntılаr 2
оtаğın da vаrlığını аşkаr еtdi. Bunlаrdаn böyük оtаğın döşəməsində qаzıntı
dаvаm еdilən zаmаn qərb divаrının cənub-qərb küncünə yахın hissədə üstü
tаğ fоrmаlı tахcа içərisində yеrləşdirilmiş mеhrаb аşkаr оlundu. Mеhrаbın
üstündə iki kəlmədən ibаrət qədim ərəb əlifbаsı ilə kufi хətli yаzı vаr. Həmin
yаzını epiqrafçı alim Məşədiхаnım Nеmət охumuşdur. Yаzının məzmunu
bеlədir: “Hаkimiyyət Аllаhа məхsusdur.” Tədqiqatçılar müqаyisəli təhlilə və
хətt хüsusiyyətinə görə bu yаzını VIII - IХ əsrə аid еdir.
Məscid, оnunlа yаnаşı tikilmiş оtаqlаr və sırаtаğlı аbidə оnlаrın vаhid kоmplеksə dахil оlduğu еhtimаlını
yаrаdır. Şəhərin kаrvаn-ticаrət yоlu üzərində yеrləşdiyini nəzərə аlıb bu ərаzidə хаnəgаhın оlduğu еhtimаlını dа
söyləmək olar. Tаriхçi-аrхеоlоq F.İbrаhimоv bu məscidin, оnun tikildiyi dövrdə yаşаmış görkəmli ruhаni аlim
və din хаdimi, əslən bаkılı оlаn Bаbа Kuhi Bаkuvinin məscidi оlduğunu еhtimаl еdir.
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Rəsmi sənədlər
(Qərarlar, sərəncamlar, fərmanlar)
Şamaxı quberniyasının Bakı quberniyası adlandırılması və quberniya idqrələrinin Şamaxı şəhərindən
Bakıya dəyişdirilməsi haqqında fərman
(6 dekabr 1859)
Указ о переименовании Шемахинской губ. в Бакинскую и переводе губернских учреждений из г.
Шемахи в Баку
(6 декабря 1859)
Приняв во внимание, что губернский г. Шемаха подвергается частым землетрясениям, и
признавая поэтому неудобным оставлять в этом городе находящееся ныне там губернское управление
Шемахинской губ., мы, согласно представлению нашего наместника кавказского и положению
Кавказского комитета, повелеваем:
1. Управление теперешней Шемахинской губ. и все находящиеся там губернские учреждения
сей губернии перевесть из г. Шемахи в г. Баку.
2. Г. Баку возвести на степень губернского города.
3. Затем Шемахинскую губ. именовать впредь Бакинской губ.; — и
4. Г. Шемаху оставить уездным городом Шемахинского у. Правительствующий Сенат не оставит
сделать к исполнению сего надлежащее распоряжение.
На подлинном собственною е. и. в. рукою подписано:
«Александр».
НСЗРИ, т. XXXIV, 1859 г., отд. II, СПб, 1861, М 35191, стр. 313.
Mənbə: Документы по истории Баку. 1810-1917. Баку, 1978, с.69.
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16 yanvar 1878-ci ildə Bakı şəhər idarəsinin yaradılması haqqında Bakı quberniyasının şəhər məsələləri
üzrə divanxanasının qərarından çıxarış
(19 iyun 1879)
Выписка из постановлений Бакинского губернского по городским делам присутствия об
образовании 16 января 1878 г. Бакинской городской управы
(19 июня 1879)
...16 января 1878 г. Бакинской городской думой образована Городская управа из трехчленного
состава сверх председателя городского головы, 24 же числа этого месяца выбраны и самые члены: 2 из
христиан и 1 мусульманин...
Председатель Присутствия бакинский губернатор, генерал-лейтенант
Члены Присутствия: вице-губернатор
Управляющий [Казенной] палатой
И. д. прокурора Окр[ужного] суда
И. д. городского головы
Докладчик Присутствия секретарь Думы

Позен.
Бениславский.
А. Демин.
Н. Клич.
Деспот-Зеновпч.
Г. Загорский.

ЦГИА Азерб. ССР, ф. 50, оп. 1, д. 5, л. 23 об. Подлинник.
Mənbə: Документы по истории Баку. 1810-1917. Баку. 1978, с.72-73.
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Bakı qradonaçalnikliyinin təsis edilməsi haqqında fərman
(28 oktyabr 1906)
Указ об учреждении Бакинского градоначальства
(28 октября 1906)
Признав необходимым, в видах ограждения порядка и общественной безопасности в г. Баку и
прилегающем к нему промысловом и заводско-фабричном районе, выделить означенные местности в
особое управление, с образованием Бакинского градоначальства, и одобрив представленный нам по
сему предмету особый журнал Совета министров, мы, в порядке ст. 87 Свода основных государственных
законов2, издания 1906 г., повелеваем:
I. Учредить в г. Баку градоначальство на основаниях, в утвержденных нами Временном
положении о сем градоначальстве и временных штатах Бакинского градоначальства и Бакинского и
Балахано-Сабунчинского полицмейстерств указанных, и в границах по плану, утверждение коего
предоставить наместнику нашему на Кавказе.
II. Пригородное поселение, так называемый Баилов мыс в границах его селитебной площади,
включить в черту г. Баку, с подчинением этого поселения Бакинскому городскому общественному
управлению и городской полиции на общем основании, и с тем, чтобы принадлежащие здесь Морскому
ведомству учреждения, здания и земельные участки оставались по-прежнему в собственности, а те из
них, которые служат непосредственно нуждам этого ведомства, и в исключительном ведении Морского
министерства.
III. В управлении Бакинской губ., за изъятием из ее состава упомянутого в ст. 1 Временного
положения о Бакинском градоначальстве района, сохранить существующий порядок, с оставлением
присутственных мест, равно губернских, сословных и общественных собраний, впредь до особого
распоряжения, по-прежнему в пределах г. Баку.
IV. Ближайшее определение границ (Каждого из двух полицмейстерств градоначальства, а
равно, в случае надобности, усиление личного состава полицейских чинов одного полицмейстерства за
счет другого — предоставить градоначальнику.
V. Вызываемый указанной (отд. I) мерой ежегодный расход, в сумме 937 540 руб., относить с 1
января 1907 г. на средства государственного казначейства, с возмещением казне частей этого расхода: в
размере 543 440 руб. пособием из средств попудного с нефти сбора, на общие нужды нефтепромышленности взимаемого, в размере 150 000 руб. — пособием из средств г. Баку, и в размере 2000
руб. — из сумм процентного сбора с гуртового скота, причем до утверждения в законодательном
порядке Росписи 1907 г. суммы, предназначенные в пособие казне из фонда нефтепромышленников,
могут быть обращены непосредственно на содержание Бакинского градоначальства; в текущем же году
отнести означенный расход, в причитающемся размере: а) за счет средств лопудного сбора, в пределах
суммы, ассигнованной на сей предмет XXI съездом нефтепромышленников, с возмещением казне из
того же источника произведенных уже, до образования градоначальства, расходов на усиление полиции
в Балахано-Сабунчинском районе, б) за счет доходов г. Баку — в сумме 89 275 руб. и в) в остальной
затем сумме на счет кредита, назначенного к условному отпуску по ст. 1 § 23 действующей сметы
Министерства внутренних дел на расходы по содержанию Бакинского градоначальства и усилению
полиции в этом районе.
VI. По введении в действие утвержденных нами временных штатов Бакинского градоначальства
и полицмейстерств Бакинского и Балахано-Сабунчинского, отпуск сумм на содержание полиции в
районе учреждаемого градоначальства, производимых ныне из разных источников на основании ранее
утвержденных штатов и положений — прекратить.
Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее распоряжение.
На подлинном собственною е. и. в. рукою подписано:
«Николай».
В Царском Селе.
28 октября 1906 г.
Mənbə: Документы по истории Баку. 1810-1917. Баку. 1978, с.99-101.
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Bakı şəhər İctimai Özünüidarəsinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi haqqında Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı
(18 sentyabr 1918)
Постановление о восстановлении деятельности Бакинского самоуправления
(18 сентября 1918)
Восстановить деятельность Бакинского городского общественного самоуправления в наличном
составе гласных, избранных по закону Временного Российского Правительства.
Предоставить Думе по своему усмотрению пополнить состав свой, доведя число гласных до 80,
и пополнить наличный состав городской управы в количестве по своему усмотрению.
Mənbə: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920).
3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 233.
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Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında «Əbədi məşəl» abidə kompleksinin ucaldılması barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(5 avqust 1998)
Azərbaycana qarşı edilmiş hərbi təcavüz nəticəsində baş vermiş Qanlı yanvar faciəsində və Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olmuş
vətəndaşların xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında «Əbədi məşəl» abidə kompleksi ucaldılsın.
2. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında «Əbədi məşəl» abidə
kompleksinin tikintisini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Əbədi məşəl» abidə kompleksinin tikintisinə 2 mlrd.
manat məbləğində vəsaitin ayrılması barədə təklif versin.
Heydər ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 avqust 1998-ci il
№ 864
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Bakı şəhərindəki Dənizkənarı bulvara Milli park statusu verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
(29 dekabr 1998)
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəri özünün tarixi-memarlıq görünüşünə görə
onu dünyanın digər iri şəhərlərindən fərqləndirən xüsusatlara malikdir. Bunlardan şəhərsalma nöqteyinəzərindən böyük əhəmiyyət kəsb edəni əhalinin əsas gəzinti və istirahət yerlərindən biri olan və Bakıya gələn
xarici qonaqların böyük maraq göstərdikləri Dənizkənarı bulvardır.
Dənizkənarı bulvarın salınması 1909-cu ildə Bakı şəhər Duması tərəfindən qərarlaşdırılmış və o vaxtlar
Dumada çalışan məşhur mühəndis Məmməd Həsən Hacınskinin adı ilə bağlıdır. O zaman tender yolu ilə
seçilmiş layihənin işlənib həyata keçirilməsində mühəndis K. V. Skureviçin və memar Adolf Eyxlerin də böyük
zəhməti olmuşdur. Onların təklifi əsasında dəniz sahili ilə yeni salınmış II Aleksandr küçəsinin (indiki Neftçilər
prospekti) arasında yaşıllıq zolağının salınması nəzərdə tutulmuşdu. İki il müddətində buraya kənardan münbit
torpaq daşınmış, Azərbaycanın başqa bölgələrindən və hətta Avropadan belə müxtəlif nadir bitki növləri
gətirilib əkilmişdir.
Bunlardan Eldar şamı, Hələb şamı, Türküstan qovağı, Livan kedri, Luzitan sərvi və başqalarını
göstərmək olar.
Sonrakı illər ərzində də Dənizkənarı bulvar inkişaf etmiş, 1950-1960-cı illərdə burada «Mirvari» kafesi,
«Bahar» və S.Vurğun adına yay kinosalonları, «Venesiya» su şəhərciyi və başqa istirahət obyektləri
yerləşdirilmişdir.
1970-ci illərdə dövlət tərəfindən respublikada və birinci növbədə Bakı şəhərində yaşıllaşdırma və
abadlaşdırma işlərinin genişləndirilməsi nəticəsində Dənizkənarı bulvarda da yenidənqurma işləri aparıldı.
Bulvar şərq və qərb istiqamətlərində genişləndirildi, onun uzunluğu 3,7 kilometrə çatdırıldı.
Burada dəniz sahilində 50-70 metr enində yeni terras salındı. Şəhər sakinlərinin istirahəti üçün
mədəniyyət ocaqları təşkil olundu. Bunlardan əl oyunları stadionunun və «Sahil» kafesinin tikintisini, S.Vurğun
adına yay kinosalonunun yenidən qurulmasını, Azadlıq meydanı və Mərkəzi muzey binasının qarşısında
fəvvarələrin quraşdırılmasını, yeni xiyabanların salınmasını, ümumiyyətlə bulvarın kompleks şəklində
abadlaşdırılmasını və inkişafını qeyd etmək olar. Azərbaycan Respublikasının həyatının hər sahəsində əldə
olunmuş nailiyyətlərin nümayişi üçün burada müasir sərgi pavilyonları quraşdırıldı.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Botanika bağında becərilmiş dünyanın ən nadir ağac və bitki
növləri bulvar ərazisinə köçürüldü. O zamanlar Dənizkənarı park həqiqətən Bakı şəhərinin dəniz fasadını təşkil
edən əsas amillərdən biri olmuşdur.
80-ci illərin axırı və 90-cı illərin əvvəllərində ölkə həyatının başqa sahələrində olduğu kimi Bakı
şəhərinin abadlığı da böhran vəziyyətinə düşmüşdür. Bu proses Dənizkənarı parkda baş vermiş dağıntılarla,
burada istirahətə aid olmayan onlarla obyektlərin yerləşdirilməsi ilə, onların təsiri və Xəzərin səviyyəsinin
qalxması səbəbindən qiymətli ağac növlərinin məhv olması ilə nəticələnmişdir.
Beləliklə, Dənizkənarı bulvar öz tarixi simasını itirmiş və böhran vəziyyətinə gətirilmişdir.
Bu gün Bakı şəhəri yenə də özünün hərtərəfli inkişafı ilə fərqlənir. Hazırda onlarla müasir bina və
komplekslərin inşası, onların yerli və xarici investorlar tərəfindən maliyyələşdirilməsi Azərbaycan dövlətinin
səyləri və beynəlxalq miqyasda qazandığı nüfuzu ilə bilavasitə əlaqədardır. Hazırda Dənizkənarı bulvarda da
Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən dəniz sahilinin bərkidilməsi və abadlığı üçün müəyyən işlər görülmüşdür.
Lakin burada müxtəlif qanunsuzluqların qarşısının alınması sahəsində göstərilən səylər qeyri-qənaətbəxşdir və
Dənizkənarı parkın mövcud vəziyyətdə qalması dözülməzdir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq qərara alıram:
1. Bakı şəhərindəki Dənizkənarı bulvara Azərbaycanın milli sərvəti kimi «Təbiəti mühafizə və təbiətdən
istifadə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 76-cı maddəsinə uyğun olaraq Milli park statusu
verilsin.
2. İzah edilsin ki, Bakı şəhərindəki Dənizkənarı bulvar milli park olduğuna görə «Təbiəti mühafizə və
təbiətdən istifadə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq xüsusi mühafizə olunur və bu
mühafizə rejimini pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət
daşıyırlar.
3. Bakı şəhər İcra hakimiyyətinə tapşırılsın ki:
▪ Dənizkənarı Milli parkın ərazisində tikintisi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada
razılaşdırılmış obyektlərin tikintisindən başqa, bütün növ tikintilərin dayandırılmasını və parkın
funksiyalarına zidd olan obyektlərin dərhal oradan çıxarılmasını bir ay müddətində təmin etsin;
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iki ay müddətində Dənizkənarı Milli parkın statusuna aid sənədləri hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
▪ Dənizkənarı Milli parkın bərpası və yenidən qurulması baş planını iki ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
▪

Heydər ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 dekabr 1998-ci il.
№ 50.
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Bakı şəhərinin gerbi haqqında
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının Sərəncamı
(29 mart 2001)
1. Bakı şəhərinin gerbinin rəngli və ağ-qara təsviri (əlavə olunur) təsdiq edilsin.
2. Bakı şəhərinin gerbi haqqında Əsasnamə (əlavə olunur) təsdiq edilsin.
3. Bakı Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin 1967-ci il 14 aprel tarixli 1 saylı
qərarının 8-ci mdddəsi ilə təsdiq edilmiş Bakı şəhərinin gerbi haqqında Əsasnamə və Bakı şəhərinin gerbinin
təsviri qüvvəsini itirmiş hesab edilsin.
H. ABUTALIBOV
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
29 mart 2001-ci il
№228
***
Bakıı şəhərinin gerbi haqqında
Əsasnamə
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının
228 saylı, 29 mart 2001-ci il tarixli
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
1. Bakı şəhərinin gerbi onun rəsmi rəmzidir.
2. Bakı şəhərinin gerbi aşağı tərəfi iti bucaq şəklində olan düzbucaqlı formada qalxanvari lövhə
şəklindədir. Lövhə hər tərəfdən eni 6 mm olan qızılı zolaqla əhatə olunaraq haşiyələnmişdir.
Gerbin əsas ölçüləri : eni - 100 mm,
hündürlüyü 140 mm-dir.
Gerbin fonu açıq göy (sülh və açıq səma
rəmzi) rəngdədir və lövhənin fonunda qızılı rəngli,
eyni ölçülü üç alov dili (Odlar yurdu rəmzi) təsvir
edilmişdir. Alov dilinin hər birinnin hündürlüyü 37
mm, eni 26 mm-dir.
Gerbin aşağı hissəsində şaquli xətt üzrə
lövhənin 1/10 hissəsini tutan və neftin mövcud
olmasını bildirən qara rəngli sahə, qalan 1/4 hissəni
tutan firuzəyi rəngdə isə dəniz dalğaları təsvir
edilmişdir.
Üfqi xətt üzrə firuzəyi rəng fonunda üç cərgə
qızılı rəngli beş dalğa keçir. Üfqi xətt boyunca hər
dalğanın ölçüsü 17,6 mm-dir
3. Binalar və abidələr üzərində gerb qabarıq
(barelyef) şəklində lövhənin aşağısında dalğalar və
ortasında 3 alov dili olmaqla təsvir edilərək çərçivə ilə
haşiyələnərək vurulur.
4. Gerb medallarda və fəxri fərmanlarda təsvir
edilərkən o. aşağıdan başlayaraq sağdan və soldan
zeytun (şöhrət rəmzi) budaqları ilə haşiyələnir.
Budaqlar aşağı hissədə çarpazlanır.
5. Medallarda və fəxri fərmanlarda, habelə
gerb təsvir olunan digər sənəd və əşyalarda bütün
nisbətlər saxlanılır, təsvirin miqyası isə tələbatdan asılı
olaraq müəyyən edilir.
6. Bütün hallarda Bakı şəhərinin gerbinin
təsvirinin vurulması və istifadə olunmasına Bakı Şəhər
İcra Hakimiyyətinin icazəsi alındıqdan sonra yol verilir
7.Bakı şəhəri gerbinin müəlliflik hüququ Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə aiddir.
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8.Bakı şəhərinin gerbinin təsdiq edilmiş rəngli və ağ-qara təsvirləri müddətsiz olaraq Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyəti başçısının Aparatında saxlanılır.
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Bakı şəhərində İçərişəhər Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizəsi və bərpası ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(17 fevral 2003)
Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin qədim və zəngin tarixi vardır. Ulu əcdadlarımızın bizə yadigar
qoyduğu bu gözəl şəhərin hər bir guşəsi, hər bir daşı Azərbaycan xalqının yüksək dühasını, böyük qüdrətini, ulu
mədəniyyətini əyani şəkildə nümayiş etdirir. Memarlıq tariximizin daş ensiklopediyası olan Bakı Azərbaycanın
hər bir bölgəsində inşa edilmiş qədim tikililərlə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Azərbaycanlıların bir neçə nəsli tarix
boyu Bakının unikal memarlıq görkəminin formalaşmasına öz töhfələrini vermişdir. Paytaxtımızın əsrlərlə
yaradılmış siması özünəməxsus relyef ilə nadir memarlıq incilərinin vəhdətini əks etdirir. Bakı şəhərinin
memarlıq abidələri artıq bizim milli mədəniyyətimizin və tariximizin rəmzlərinə çevrilmişdir. Bakı öz milli
koloritinə və təkrarolunmaz gözəlliyinə görə dünyanın tanınmış şəhərləri içərisində layiqli yer tutmuşdur.
IV-VIII əsrlərdə Azərbaycanın ərazisində müdafiə xarakterli istehkamlar və qala divarlarının
ucaldılması ölkənin təbii sərvətlərinin zənginliyinə, öz dövrü üçün inkişaf etmiş iqtisadi-sosial durumun
təşəkkül tapdığına dəlalət edir. Həmin dövrdə Azərbaycanda formalaşmış tarixi mühit ölkə mədəniyyətinin bir
çox sahələrinin inkişafına təkan verib. Qədim tarixçilərin və səyyahların qeyd etdikləri kimi, Azərbaycanın
Böyük İpək yolunun üzərində yerləşməsi onun Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Bərdə, Qəbələ, Beyləqan kimi
şəhərlərində memarlıq, xalçaçılıq, dulusçuluq, zərgərlik və başqa sənətlərin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradıb.
Bəşər tarixinə dahi şair və mütəfəkkir Nizami kimi böyük şəxsiyyətlər vermiş XII əsrdə mədəniyyətin demək
olar ki, bütün sahələrində böyük vüsət alan dirçəliş memarlığın, şəhərsalma sənətinin də sürətlə inkişaf etməsinə
güclü təsir göstərib.
Bakının ən qədim, vaxtilə bütövlükdə qala divarları ilə əhatə olunmuş hissəsi İçərişəhərdir. Orada bu
günə qədər qorunub saxlanılmış müdafiə, dini ibadət, ictimai və məişət xarakterli bir sıra tikililərin və
qurğuların mühəndis-memarlıq həllinin kamilliyi xalqımızın mədəniyyət tarixində mühüm yer tutan memarlıq
məktəblərinin yüksək peşəkarlıq səviyyəsindən xəbər verir. Öz adlarını İçərişəhərin daş kitabələri üzərində həkk
etmiş qədim Azərbaycan memarları və sənətkarlarının zəkası və zəhməti ilə açıq səma altında yaradılmış bu
«muzey-şəhər» hər bir azərbaycanlının qəlbində sonsuz qürur hissi doğurur. İçərişəhər Azərbaycan xalqının
milli sərvəti, milli iftixarıdır.
İçərişəhər orta əsrlərdə Azərbaycanda yüksək inkişaf etmiş şəhərsalma sənətinin olduqca qiymətli
incisidir. Onun ərazisində yerləşən Qız qalası, qala divarları, Şirvanşahlar sarayı kompleksi, məscidlər,
karvansara, zorxana, hamam, bazar meydanı və sair obyektlər Azərbaycan memarlıq sənətinin keçdiyi ayrı-ayrı
mərhələləri özündə əyani şəkildə təcəssüm etdirən misilsiz abidələrdir. İçərişəhərin ilk baxışda xaotik tikililər
təsiri bağışlayan binalarında daxili bir ahəngdarlıq hökm sürür. Burada meydan, məhəllə, bina və küçələrin
quruluşu ərazinin relyefi, təbiəti və iqliminin, Azərbaycan xalqının milli mentalitetinin xüsusiyyətlərini nəzərə
almaqla planlaşdırılıb.
İçərişəhərin ərazisində mütəmadi olaraq aparılan qazıntı işləri nəticəsində əldə olunmuş arxeoloji
materialların zənginliyi əməli surətdə nümayiş etdirir ki, İçərişəhər Azərbaycan xalqının tarixinin, o cümlədən
onun milli dövlətçilik tarixinin bir çox açılmamış səhifələri haqqında, zəngin mənəvi və maddi sərvətlər
xəzinəsi barədə dəyərli, mötəbər məlumatlar verən və tədqiqinə hələ də ehtiyac duyulan tükənməz mənbədir.
Mütəxəssislər İçərişəhərin qədim yaşayış məskəni olması ilə yanaşı, onun ərazisində aparılan arxeoloji
qazıntılar zamanı aşkar etdikləri mədəni təbəqələrin Azərbaycan xalqının tarixi və mədəniyyəti üçün xüsusi
əhəmiyyətə malik olduğunu müəyyən etmişlər.
İçərişəhəri əhatə edən qala divarları Azərbaycan ərazisindəki digər qədim istehkamlar və müdafiə
xarakterli tikililərdən öz orijinallığı və möhtəşəmliyi ilə seçilir. Azərbaycan Böyük İpək yolunun üzərində
yerləşən əsas məntəqələrdən biri olduğuna görə, İçərişəhərdə çoxlu karvansara və ticarət binası inşa edilmişdir.
XV əsrdə Bakının Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtına çevrilməsi ilə əlaqədar olaraq tikilmiş Şirvanşahlar sarayı
kompleksi İçərişəhərin simasına xüsusi bir yaraşıq və əzəmət vermişdir. Kompleksə daxil olan saray binası,
divanxana, türbə və məscidlər binaların miqyasının məharətlə uyğunlaşdırılması, yerli tikinti materiallarından
uğurla istifadə olunması, bədii oymaların və memarlıq elementlərinin ahəngdar şəkildə yerləşdirilməsi ilə
seçilir. XIX əsrin ortalarında Bakıda neftin sənaye üsulu ilə istehsalına başlanması İçərişəhərin simasına öz
təsirini göstərmişdir. Xalqımızın neçə-neçə nəslinin istedadı və əməyi sayəsində İçərişəhər artıq XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanın tarixi və memarlığının unikal abidəsi kimi formalaşmışdır.
1952-1957-ci illərdə İçərişəhərin qala divarları bərpa edilmişdir. O, 1977-ci ildə Azərbaycanın tarixmemarlıq qoruğuna çevrilmiş, 1985-ci ildə isə onun ərazisi Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu elan edilmişdir.
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2000-ci il dekabrın 2-də YUNESKO-nun «Dünya İrs Siyahısı»na daxil edilmiş İçərişəhər təkcə Azərbaycanın
deyil, bütövlükdə dünya şəhərsalma sənətinin nadir nümunələrindəndir.
Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan İçərişəhər Tarix-Memarlıq Qoruğunun qorunub saxlanılması,
geniş təbliğ edilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması Azərbaycan dövlətinin, hər bir Azərbaycan vətəndaşının
müqəddəs borcudur.
Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit
olunmuşdur. Abidələrin bərpa və qorunma məsələləri Azərbaycan Respublikasının «Mədəniyyət haqqında» və
«Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında» qanunları ilə tənzimlənir. Abidələrin qorunması, bərpa
və qazıntı işləri YUNESKO-nun Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması haqqında Konvensiyası,
Arxeoloji irsin qorunması haqqında Avropa Konvensiyası, Tarixi ansamblların qorunub saxlanılması və müasir
rolu haqqında tövsiyənin və digər beynəlxalq sənədlərin tələblərinə uyğun aparılır.
İçərişəhər Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizəsi, bərpası və orada arxeoloji işlərin aparılması
məsələləri də müvafiq normativ hüquqi aktların və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin
tələblərinə uyğun şəkildə həll edilir. Mövcud qanunvericiliyə görə, Qoruğun ərazisində yerləşən elmi, tarixi və
ya mədəni əhəmiyyətli olan bütün abidələr dövlət tərəfindən qorunur, onların dağıdılması, köçürülməsi və
dəyişdirilməsi qadağan olunur. Hazırda İçərişəhərin qorunması, tədqiqi və təbliği ilə qoruğun müdiriyyəti,
«Azərbərpa» Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının «İçərişəhər»
Arxeoloji Ekspedisiyası məşğul olur.
Təəssüf hissi ilə qeyd olunmalıdır ki, İçərişəhərin dövlət əhəmiyyətli qoruq kimi qorunub saxlanılması
işində bir sıra səhvlərə, hətta qanunsuzluq hallarına yol verilmişdir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş
rəhbərliyi vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq İçərişəhər ərazisində bəzi qanunsuz tikintilərin aparılmasına imkan
yaratmışdır. Bu isə Qoruğun ümumi mənzərəsinə xələl gətirmiş, oradakı bir neçə memarlıq abidəsinin
dağıdılmasına səbəb olmuş, bəziləri üçün təhlükə yaratmışdır. İçərişəhərdə yeni binaların inşa edilməsi uzun
əsrlər ərzində formalaşmış bir çox arxeoloji materialların məhv olmasına gətirib çıxarmışdır. Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və əvvəllər bu işə cavabdeh olan Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin
Mühafizəsi və Bərpası Komitəsi İçərişəhərlə bağlı baş verən mənfi halların qarşısının alınması üçün vaxtında
lazımi qətiyyət və prinsipiallıq göstərməmişdir.
Xalqımızın olduqca zəngin maddi-mədəniyyət nümunələrini və mənəvi dəyərlərini təcəssüm etdirən
İçərişəhər Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizəsi və bərpası ilə bağlı yaranmış vəziyyət təxirəsalınmaz
tədbirlərin görülməsini tələb edir. İçərişəhərin YUNESKO-nun «Dünya İrs Siyahısı»na salınması da üzərimizə
daha böyük vəzifə və ciddi məsuliyyət qoyur. İçərişəhər Qoruğunun Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti, habelə
dünya sivilizasiyası üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə
çatdırılmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki: - İçərişəhər ərazisində yaranmış
vəziyyətin yerində araşdırılmasının nəticələri haqqında ətraflı arayışın bir ay ərzində hazırlanıb Azərbaycan
Respublikasının prezidentinə təqdim olunmasını təmin etsin;
- İçərişəhər Qoruğunun uzunmüddətli qorunması, konservasiyası və bərpası ilə bağlı konsepsiyanın və
fəaliyyət proqramının layihələrini altı ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə
təqdim etsin;
- İçərişəhər Tarix-Memarlıq Qoruğunun idarə olunmasının beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun
olaraq qurulması ilə bağlı təkliflərini bir ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə
təqdim etsin;
- İçərişəhər Tarix-Memarlıq Qoruğunun yeni Əsasnaməsini iki ay müddətinə işləyib təsdiq etsin.
2. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İçərişəhərin uzunmüddətli qorunması, konservasiyası və bərpası
konsepsiyası qəbul edilənə qədər onun ərazisində, bərpa işləri istisna olmaqla, aparılan bütün tikinti işlərinin
dayandırılmasını təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
əlaqədar təşkilatların nümayəndələrini və YUNESKO-nun ekspertlərini cəlb etməklə 2003-cü ilin aprelində
İçərişəhər Qoruğunun mühafizəsi, bərpası, tədqiqi və təbliği məsələlərinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki
konfransın keçirilməsini təmin etsinlər.
Heydər ƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının prezidenti.
Bakı şəhəri, 17 fevral 2003-cü il
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(10 fevral 2005)
Azərbaycan xalqının maddi mədəniyyətinin əvəzsiz abidəsi olan İçərişəhəri qoruyub saxlamaq məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Bakı şəhərində İçərişəhər tarix-memarlıq qoruğunun mühafizəsi və
bərpası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" 2003-cü il 17 fevral tarixli Sərəncamı imzalandıqdan sonra orada
tikinti işləri dayandırılmış və şəhərin tarixi simasının qorunması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata
keçirilməyə başlanmışdır. İçərişəhərin uzunmüddətli qorunması, konservasiyası və bərpasının davam
etdirilməsi, daha da intensivləşdirilməsi, sistemli xarakter alması onun idarə olunmasının təkmilləşdirilməsini və
mərkəzləşdirilməsini tələb edir.
İçərişəhərin Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti üçün əhəmiyyətini, qorunub saxlanılması və gələcək
nəsillərə çatdırılmasının vacibliyini nəzərə alaraq, onun idarə edilməsini təkmilləşdirmək məqsədi ilə qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsi yaradılsın.
2. "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin və Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindən çıxarılsın.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına tapşırılsın ki, "İçərişəhər" Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu və onun idarə edilməsi haqqında Əsasnamənin layihəsini 10 gün müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təsdiq edilmək üçün təqdim etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:
4.1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğu İdarəsinin strukturunu və işçilərin say həddini müəyyən etsin.
4.2. Bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 fevral 2005-ci il.
№629
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Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində tarixi-memarlıq abidələrinin bərpası və qorunması
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(18 avqust 2006)
Azərbaycan memarlıq sənətinin bir çox qiymətli nümunələri dünya memarlığının inciləri sırasına daxil
olmuşdur. Ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərindəki qədim memarlıq abidələri isə mədəniyyətimizin və tariximizin
rəmzlərinə çevrilmişdir. Xalqımızın milli sərvəti olan İçərişəhər Azərbaycanda hələ yüzillər bundan əvvəlki
şəhərsalma sənətinin əzəmətli təzahürüdür. Burada ucaldılmış Qız qalası, qala divarları və Şirvanşahlar sarayı
kompleksinin şöhrəti dünyaya yayılmışdır. Orta əsrlər şəhər mədəniyyətinin təcəssümü kimi kompleksə daxil
olan məscidlər, karvansara, zorxana, bazar meydanı və digər tikililər mühəndis-memarlıq həllinin kamilliyi
baxımından iftixar hissi doğurur.
Bakının təkrarsız görkəmə malik müasir şəhərə çevrilməsinə XIX əsrin ortalarında neftin sənaye üsulu
ilə istehsalına başlanması öz təsirini göstərmişdir. Sürətlə inkişaf edərək iri sənaye mərkəzi olmuş Bakıda
şəhərsalma və memarlığın inkişafı özünəməxsus bir yol keçmişdir. Azərbaycan milli memarlıq məktəbinin
nümayəndələri ilə yanaşı, dövrün tanınmış Avropa memarlarının əməyi sayəsində Bakıda Qərbi Avropa ilə Şərq
memarlığının sintezi əsasında unikal abidələr yaradılmış və şəhərin yaraşıqlı müasir binalarla zəngin yeni siması
formalaşmışdır. Tariximizin sovet dövründə müxtəlif üslublarda inşa olunmuş inzibati binalar, teatrlar və
muzeylər, kitabxanalar və konsert salonları, idman kompleksləri və yaşayış massivləri, bağlar və parklar XX əsr
Bakısının panoramını tamamlamışdır. Azərbaycan paytaxtının ümumi mənzərəsinin daha da kamilləşməsində
milli memarlıq məktəbinin tanınmış nümayəndələrindən Zivərbəy Əhmədbəyov, Mikayıl Hüseynov və
başqalarının böyük xidməti olmuşdur.
Bakının bugünkü görkəmi özünəməxsus relyefi ilə nadir memarlıq incilərinin harmonik vəhdətini əks
etdirir. Lakin uzun illərdən bəri Azərbaycanın nadir tarixi-memarlıq abidələri lazımınca qorunmamış, onlardan
bir çoxu baxımsızlıq üzündən yararsız hala düşmüş, səriştəsizlik nəticəsində bəzilərinin bərpası tikililərin
heyrətamiz tarixi görünüşünə və çoxəsrlik memarlıq irsi ənənələrinə ciddi xələl gətirilərək aparılmışdır.
Təmir-bərpa işləri görülərkən ümumi prinsiplərə riayət olunmadığı kimi, binaların divarlarına vurulan
zövqsüz reklam lövhələri, çəkilən elektrik xətləri, habelə digər kommunikasiya şəbəkələri və razılaşdırılmadan
edilən dəyişikliklər tarixi tikililəri hədsiz eybəcərləşdirmişdir. Bir sıra hallarda isə nadir gözəlliyə və tarixi
əhəmiyyətə malik abidələr, ümumiyyətlə, diqqət və qayğıdan kənarda qalmışdır.
Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərindəki tarixi-memarlıq abidələrini milli-mədəni sərvət
kimi qoruyub saxlamaq, yetişməkdə olan nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında onların rolunu
gücləndirmək və ölkəmizə gələn çoxsaylı qonaqlar arasında lazımi səviyyədə təbliğini təmin etmək məqsədi ilə
qərara alıram:
1. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti və Azərbaycan
Memarlar İttifaqı ilə birlikdə bir ay müddətində Bakı şəhərindəki tarixi-memarlıq abidələrinin təmiri, xarici
görünüşünün bərpası, abadlaşdırılması və xüsusi işıqlandırılması barədə təkliflər hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın:
2.1. Bakı şəhərində yerləşən tarixi-memarlıq abidələrinin bərpası ilə bağlı Dövlət Proqramının
layihəsini iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və
mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcəsinə görə bölgüsünə yenidən baxsın və bununla bağlı özünün 2 avqust
2001-ci il tarixli, 132 nömrəli qərarına müvafiq dəyişikliklər etsin.
3. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tarixi-memarlıq abidələrinin
qorunması üçün öz səlahiyyətləri daxilində lazımi tədbirlər görsünlər.
4. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 avqust 2006-cı il
№ 1633
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«Yanar dağ» dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunun yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(2 may 2007)
Zəngin neft və qaz yataqlarının mövcud olduğu Azərbaycan tarix boyu Odlar yurdu kimi tanınmışdır.
Ölkəmizin ərazisində yanan təbii əbədi odlar insanların inanc və etiqadlarına güclü təsir göstərmiş, ədəbiyyat və
incəsənət əsərlərində öz bədii təcəssümünü tapmışdır.
Azərbaycanda unikal təbii abidələrdən biri Abşeron rayonunun Məmmədli kəndində yerləşən «Yanar
dağ»dır. «Yanar dağ» abidəsinin qorunması və burada turizmin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:
1. Abşeron rayonunun Məmmədli kəndindəki «Yanar dağ» təbii abidəsinin ərazisi dövlət tarixmədəniyyət və təbiət qoruğu elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. «Yanar dağ» dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunun Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin tabeliyinə verilməsini təmin etsin;
2.2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti
ilə birlikdə iki ay müddətində «Yanar dağ» dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunun sərhədlərini müəyyən
etsin, yerquruluşu işlərinin tərtibi ilə torpaqayırma qaydasında sənədlərin hazırlanmasını və torpaq üzərində
hüquqların daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınmasını təmin etsin;
2.3. «Yanar dağ» dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğu haqqında əsasnaməni təsdiq etsin.
3. «Yanar dağ» dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunun fəaliyyəti ilə bağlı tələb olunan zəruri
xərclər 2007-ci il dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üçün nəzərdə
tutulmuş müvafiq vəsaitlər hesabına həyata keçirilsin.
4. Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti:
4.1. iki ay müddətində qoruğu müvafiq bina ilə təmin etsin;
4.2. qoruq ərazisində hər hansı tikinti işlərinin aparılmasına yol verilməməsi üçün təxirəsalınmaz
tədbirlər görsün.
5. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 may 2007-ci il
№ 2141
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Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhər Suraxanı rayonunda Atəşgah məbədi ərazisinin «Atəşgah
məbədi» Dövlət tarix-memarlıq qoruğu elan edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(19 dekabr 2007)
Qədim əsrlərdən bəri Azərbaycanda yanan təbii əbədi odlar insanların dini etiqadlarına güclü təsir
göstərmiş və oda sitayiş etmək inancı yaratmışdır. İnsanların məbəd kimi qəbul etdiyi yerlərdən biri də Bakı
şəhəri Suraxanı rayonunda indiki Atəşgah məbədinin ərazisi olmuşdur. XVII-XVIII əsrlərdə qədim atəşpərəstlər
məbədinin qalıqları üzərində, təbii qazın çıxdığı əbədi məşəlin yerində inşa edilmiş bu məbəd 26 hücrədən və
mərkəzi səcdəgahdan ibarətdir. Hazırda Atəşgah məbədi «Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi» Dövlət tariximemarlıq qoruq-muzeyinin filialı kimi fəaliyyət göstərir, lakin onun özünəməxsusluğu, unikallığı və
YUNESKO-nun Dünya İrsinin İlkin siyahısına daxil edilməsi «Atəşgah məbədi» abidəsinin müstəqil fəaliyyəti
və mühafizəsinə zərurət yaradır.
Adı çəkilən tarix və mədəniyyət abidəsinin qorunub saxlanılmasını və mühafizəsini günün tələbləri
səviyyəsində təmin etmək, eləcə də burada turizmin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda yerləşən Atəşgah məbədinin ərazisi
Azərbaycan Respublikasının «Atəşgah məbədi» Dövlət tarix-memarlıq qoruğu elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının «Atəşgah məbədi» Dövlət tarix-memarlıq qoruğu Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyinə verilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üç ay müddətində:
3.1. Azərbaycan Respublikasının «Atəşgah məbədi» Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun əsasnamə
layihəsini, strukturu və işçilərinin say həddi barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə təqdim etsin;
3.2. Azərbaycan Respublikasının «Atəşgah məbədi» Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun qorunub
saxlanılması, təbliği və fəaliyyətinin maddi-texniki təminatı ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının «Atəşgah məbədi»
Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun fəaliyyəti ilə bağlı tələb olunan zəruri xərclərin Azərbaycan Respublikasının
2008-ci il dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üçün nəzərdə
tutulmuş mərkəzləşdirilmiş xərclər hesabına həyata keçirilməsini təmin etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üç ay müddətində Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyəti ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının «Atəşgah məbədi» Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun
mühafizə zonalarını əks etdirməklə sərhədləri barədə təkliflərini təsdiq üçün Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.
6. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti:
6.1. qoruğun ətrafyanı sahələrinin abadlaşdırılmasını təmin etsin;
6.2. üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının «Atəşgah məbədi» Dövlət tarix-memarlıq
qoruğunun inzibati bina ilə təmin olunması üçün zəruri tədbirləri həyata keçirsin;
6.3. aidiyyəti orqanlarla birlikdə qeyd edilən qoruğun məqsədlərinə uyğun olmayan qanunsuz tikinti və
təsərrüfat işlərinin qarşısının alınması üçün qanunvericiliyə uyğun təxirəsalınmaz tədbirlər görsün.
7. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamın icrası ilə bağlı maliyyə vəsaitinin
ayrılmasını təmin etsin və bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
8. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 dekabr 2007-ci il
№ 2564
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin yaradılması
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
(10 yanvar 2008)
Dünyanın iri şəhərləri, xüsusilə paytaxt şəhərlər məxsus olduqları dövlətlərin bütövlükdə siyasi-iqtisadi,
tarixi-mədəni inkişaf səviyyəsini, eləcə də şəhərsalma mədəniyyətini özündə ehtiva edir. Azərbaycan
Respublikasının paytaxtı da yüz illər ərzində formalaşan qədim şərq və müasir qərb memarlığının sintezinə
əsaslanan özünəməxsus şəhərsalma ənənələrinə malikdir.
Bakı şəhərinin əvəzsiz incilərindən olan dənizkənarı bulvar maddi mədəniyyətimizin əsrarəngiz
nümunəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda onun həm tarixi, həm də müasir simasını təşkil edən xüsusi təbii
komplekslərdən biridir.
Son illər ölkəmizdə müşahidə olunan sürətli sosial-iqtisadi inkişaf meqapolisə çevrilməkdə olan Bakının
simasını nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişir. Belə şəraitdə şəhərsalma, istirahət və turizm infrastrukturu, böyüyən
paytaxtın ekoloji təhlükəsizliyi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən dənizkənarı bulvarın təbii kompleksinin
qorunub saxlanması və bərpa edilməsi, müasir memarlıq tələblərinə uyğun olaraq yenidən qurulması, onun
idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi və mərkəzləşdirilməsini zəruri edir.
Göstərilənləri, habelə Bakı şəhərindəki dənizkənarı bulvarın Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti və ekoloji
təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi yaradılsın.
2. Müəyyən edilsin ki, Bakı şəhərindəki dənizkənarı bulvarın vəziyyətinə, mühafizəsi, qorunması və
bərpası üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsinə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydalara və tələblərə əməl
olunmasına dövlət nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi
tərəfindən həyata keçirilir.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, on beş gün müddətində:
3.1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi haqqında
Əsasnamənin layihəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin strukturu və
işçilərinin say tərkibi barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.3. Bakı şəhərindəki dənizkənarı bulvarın ərazisinin hüdudlarını dəqiqləşdirib təsdiq etsin və onun
ərazisində yerləşən bütün tikililərin, qurğuların, məişət və digər obyektlərin siyahısını müəyyən etsin;
3.4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin fəaliyyətinin
təşkili məqsədilə maliyyə və maddi-texniki təminat məsələlərini həll etsin;
3.5. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
3.7. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
4. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 yanvar 2008-ci il
№ 699
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«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun inkişafı tədbirləri barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(16 dekabr 2009)
Azərbaycan xalqının maddi-mədəni irsinin daşıyıcısı olan İçərişəhərin YUNESKO-nun «Dünya İrs
Siyahısı»nda unikal memarlıq-şəhərsalma kompleksi kimi mövqeyinin möhkəmlənməsi və tarixi simasının
bərpası istiqamətində əldə edilmiş uğurlar ölkəmizdə dünya əhəmiyyətli tarixi və mədəniyyət ərazilərinin
qorunub saxlanmasına göstərilən qayğı və diqqətin məntiqi nəticəsidir.
Tarixi şəhərlərə xas olan turist axınının İçərişəhərə cəlb edilməsi, mövcud potensialdan səmərəli istifadə
etməklə beynəlxalq standartlara cavab verən turizm infrastrukturunun yaradılması, ərazidə tarixi irsimizə uyğun
şəkildə təmir-bərpa və abadlaşdırma işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:
1. İçərişəhərin ərazisində uçmuş və uçmaq təhlükəsi olan, tarixi-memarlıq əhəmiyyətinə malik olmayan
tikililərin yerində, ənənəvi küçə şəbəkələri olduğu kimi saxlanılmaqla turizm infrastrukturu obyektlərinin
qurulması, yaşayış binalarının təmiri və mühəndis kommunikasiyalarının dəyişdirilməsi, ərazidə abadlaşdırma
işlərinin aparılması üçün Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
yanında «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə 3,0 (üç) milyon manat məbləğində vəsait
ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci bəndində nəzərdə tutulan vəsaitin
ayrılmasını təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 dekabr 2009-cu il.
№ 630
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 may tarixli, 574 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
«Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsinin strukturu»na əlavə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
(10 fevral 2010)
Azərbaycan dövlətinin artan iqtisadi imkanları ölkə ərazisində yerləşən muzey binalarında əsaslı təmirbərpa işlərinin aparılmasına, yeni belə tikililərin inşa olunmasına təkan vermiş, muzey işinin təşkilində və
maraqlı ekspozisiyaların qurulmasında müsbət dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Azərbaycan muzeylərinin
fəaliyyətinin muzey işinin müasir prinsipləri əsasında, dünya standartlarına uyğun yenidən qurulması
istiqamətində görülən işlər də nəzərə alınmaqla, Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsinin qorunması və geniş
miqyasda təbliği məqsədi ilə muzey işi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər böyük ictimai əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan xalqının qədim və zəngin tarixinin öyrənilməsi, onun gələcək nəsillərə ərməğan edilməsində
muzeylər əvəzolunmaz rol oynayır. Onlar xalqın dəyərlərini qorumaqla yanaşı, mənəvi tərbiyə ocağı
funksiyalarını da yerinə yetirirlər. Bu mənada 1964-cü ildən fəaliyyət göstərən «Şirvanşahlar Sarayı
Kompleksi» Dövlət Tarix-Memarlıq qoruq-muzeyi öz tarixiliyi və memarlıq-estetik görünüşü ilə xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. İçərişəhərin simasına əzəmət verən bu muzey kompleksi şanlı tarixi keçmişimizin
öyrənilməsi və təbliği, xalqımızın maddi-mədəniyyət dəyərlərinin əcnəbi qonaqlara nümayiş etdirilməsi üçün
əhəmiyyətli işlər görməkdədir.
«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisindəki abidələrin təbliği ilə məşğul olan dövlət
mədəniyyət təsisatları ilə bağlı vahid dövlət idarəetməsini təmin etmək və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti yanında «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturunu təkmilləşdirmək məqsədi
ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 may tarixli, 574 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 456) ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturu»na
aşağıdakı məzmunda 2.5-ci bənd əlavə edilsin:
«2.5. «Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi» Dövlət Tarix-Memarlıq qoruq-muzeyi».
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 fevral 2010-cu il.
№ 217
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«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizə (bufer) zonasının xüsusi hüquqi rejimi
haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi haqqında
(22 sentyabr 2011)
Qərar № 150
Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2011-ci il
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasına əsasən, «İçərişəhər»
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin əlaqədar təşkilatlarla razılaşdırılmış təklifini nəzərə alaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizə (bufer) zonasının xüsusi hüquqi rejimi
haqqında Əsasnamə» təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Artur RASİ-ZADƏ
(13 oktyabr 2015-ci il tarixli, 328 nömrəli Qərara əsasən dəyişikliklərlə )
«İçərişəhər» Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun mühafizə (bufer) zonasının
xüsusi hüquqi rejimi haqqında
Əsasnamə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2011-ci il 22 sentyabr tarixli,
150 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
1. Ümumi müddəalar
1.1. «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun (bundan sonra — Qoruq) mühafizə (bufer) zonası
(bundan sonra — Zona) Qoruq ətrafında müəyyən edilən əlavə tənzimləmə sahəsidir.
1.2. Zona Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 25 may tarixli 85 nömrəli qərarına
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsi (bundan sonra — İdarə), Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi (bundan sonra —
Nazirlik), Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi ilə
razılaşdırılmış plan-sxemdə əks olunan ərazini əhatə edir.
1.3. Zonanın şəhərsalma və təsərrüfat fəaliyyəti üçün istifadəsi məhdudlaşdırılır.
1.4. Zonada yerləşən daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin texniki inventar sənədlərinin surətləri
İdarədə saxlanılır.
2. Zonanın müəyyən edilməsinin məqsədi
2.1. Zonanın müəyyən edilməsində əsas məqsəd YUNESKO-nun Dünya İrs Siyahısına daxil edilmiş
İçərişəhərin tarixi-mədəni irsinin mühafizəsini, Qoruq ərazisində yerləşən abidələrin bədii-estetik görkəmini,
onların təhlükəsizliyini, funksional təyinatını və uzunömürlülüyünü təmin etməkdir.
2.2. Zonada həyata keçirilən işlər Qoruğun statusuna, inkişaf konsepsiyasına, ümumi memarlıq
kompozisiyasına uyğun olmalı və Qoruğun mövcud həcm-məkan ölçülərini pozmamalıdır.
3. Zonanın xüsusi hüquqi rejimi
3.1. Zonanın hüdudları daxilində yerləşən torpaq sahəsi və üzərindəki tikililər yeraltı mədəni təbəqələrlə
birlikdə xüsusi hüquqi rejimli sahə hesab olunur.
3.2. Zonada yerləşən torpaq sahəsi dövlət mülkiyyətindədir və onun bələdiyyəyə və ya xüsusi mülkiyyətə
verilməsinə yol verilmir.
3.3. Zonadan keçən yollarda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti Qoruq ərazisində yerləşən abidələrin
qorunması üçün təhlükə yaradarsa, İdarə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkəti
Təhlükəsizliyi Komissiyası qarşısında həmin yollardan istifadəyə məhdudiyyətlərin tətbiqi və ya istifadənin tam
dayandırılması barədə məsələ qaldırır.
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4. Zonada inşaat-təmir işlərinin aparılması
4.1. Zonada yerüstü və yeraltı abidələr üçün təhlükə yarada bilən torpaq, söküntü, tikinti-quraşdırma,
yenidənqurma, abadlıq və təmir işlərinin (bundan sonra-inşaat-təmir işləri) aparılmasına yol verilmir.
4.2. Zonada torpaq işləri və mühəndis-kommunikasiya xətlərinin çəkilişi Qoruğun mövcud qala
divarlarından ən azı üç metr məsafə gözlənilməklə aparılmalıdır.
4.3. Zonanın ərazisində Qoruğun qala divarlarının, dünya və ölkə əhəmiyyətli abidələrin qarşısında yeni
bina və tikililərin inşası qadağandır.
4.4. Zonada abidələrin bədii-estetik görkəminə, təhlükəsizliyinə, funksional təyinatına və
uzunömürlülüyünə xələl gətirməyən inşaat-təmir, işıqlandırma, bədii tərtibat və mövcud infrastrukturun
yeniləşdirilməsi işləri İdarənin razılığı ilə aparılır.
4.5. Zonada istənilən obyektin və ya qurğunun quraşdırılması yerlərinin müəyyənləşdirilməsi, həmin
layihələrin keyfiyyəti və məkana uyğunluğu baxımından qiymətləndirilməsi İdarənin iştirakı və razılığı ilə
həyata keçirilir.
4.6. Bu Əsasnamənin 4.4-cü və 4.5-ci bəndlərində göstərilən işlərin həyata keçirilməsi üçün görüləcək
işlərin həcmi, ünvanı, məzmunu, abidələrə və yeraltı mədəni təbəqələrə ziyan dəyməməsi üçün təhlükəsizlik
tədbirləri barədə məlumatlar eskiz və işçi layihəsi əlavə olunmaqla İdarəyə əvvəlcədən təqdim edilməlidir.
Layihə üzrə hər hansı bir obyektin (qurğunun) tikilməsi (quraşdırılması) nəzərdə tutulduqda, həmin obyektin
(qurğunun) funksional təyinatı, avadanlıqlarının texniki göstəriciləri və iş qaydası, fəaliyyəti nəticəsində
mövcud nəqliyyat və mühəndis- kommunikasiya şəbəkəsinə və ətraf mühitə göstəriləcək təsirə dair məlumatlar
verilir. Müraciətdə göstərilən işlərin Zonada aparılmasının zəruriliyi əsaslandırılmalı, bu məqsədlər üçün digər
ərazilərdən istifadənin qeyri-mümkünlüyünə dair təsdiqləyici sənədlər məlumatlara əlavə edilməlidir.
4.7. Təqdim edilmiş sənədlər əsasında İdarə tərəfindən 30 gün müddətində abidələrin təhlükəsizliyi üçün
müvafiq qorunma tədbirləri və işlərin görülməsi şərtləri müəyyən edilməklə, onların həyata keçirilməsinə razılıq
verilir və ya razılıq verilməsindən əsaslandırılmış şəkildə imtina edilir. Razılıq məktubunda həmçinin İdarənin
görüləcək işlərin gedişinə nəzarət və əlaqələndirmə funksiyalarını yerinə yetirəcək səlahiyyətli nümayəndələri
barədə informasiya əks olunur.
4.8. İdarənin razılığı əsasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu Əsasnamənin 4.4-cü və 4.5-ci bəndlərində
göstərilən işlərin başlanılmasına icazə verir.
4.9. Zonada inşaat-təmir işləri aparan fiziki və hüquqi şəxslər arxeoloji tapıntı, yaxud abidə aşkar etdikdə,
işləri dərhal dayandırmalı, bu barədə Nazirliyə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, İdarəyə və Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasına məlumat verməlidirlər. Bu zaman tikinti işlərinin davam etdirilməsi barədə qərar
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və mütəxəssislərin rəyi əsasında, Nazirliyin razılığı ilə Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən qəbul
edilir. Nazirliyə və İdarəyə tədqiqat işləri barədə hesabat, abidə, əşya və ya başqa tapıntı aşkar edildikdə isə
onun koordinatları və fotoşəkilləri təqdim olunur.
4.10. Zonada vaxtaşırı təşkil olunan monitorinqlər zamanı həyata keçirilən işlərin layihəyə, yaxud
razılıqda göstərilən tələblərə uyğun aparılmadığı, həmçinin bu Əsasnaməyə və Azərbaycan Respublikasının
digər qanunvericilik aktlarına zidd olduğu aşkar edildiyi hallarda, həmin işlərin dərhal dayandırılması üçün
İdarə müvafiq dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırır.
4.11. Zonada mühəndis-kommunikasiya xətlərinin çəkilişi və inşaat-təmir işləri aparılarkən zəruri texniki
və yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri sifarişçinin vəsaiti hesabına görülməlidir.
4.12. Hüquqi və fiziki şəxslər Zonada qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlərə əməl
etməlidirlər.
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«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində muzey ekspozisiyalarının yenidən qurulması ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(16 sentyabr 2013)
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycanda tarixi abidələrin yerləşdiyi ərazilərdə müasir tələblərə cavab verən muzey ekspozisiyalarının
yenidən qurulmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. İçərişəhər ərazisində muzey ekspozisiyalarının yenidən qurulması üçün Azərbaycan Respublikasının
2013-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə
2,0 (iki) milyon manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan
məbləğdə maliyyələşməni müəyyən olunmuş qaydada təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 16 sentyabr 2013-cü il
№ 3148
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“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturunda “İçərişəhər” Muzey Mərkəzinin
yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(22 dekabr 2018)

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması
məqsədi ilə “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturuna daxil olan
“Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi” Dövlət Tarix-Memarlıq qoruq-muzeyinin, “İçərişəhər” tarix
muzeyinin və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun əsasında “İçərişəhər” Muzey Mərkəzi
yaradılsın.
2. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə tapşırılsın ki, “İçərişəhər” Muzey
Mərkəzinin saxlanılması xərclərini Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən “İçərişəhər”
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə ayrılan vəsait çərçivəsində təmin etsin.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz MƏMMƏDOV
Bakı şəhəri, 22 dekabr 2018-ci il
№ 558
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“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturunda “Ənənəvi İncəsənət Mərkəzi”nin
yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(22 dekabr 2018)

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması
məqsədi ilə “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturunda Ənənəvi İncəsənət
Mərkəzi yaradılsın.
2. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə tapşırılsın ki, Ənənəvi İncəsənət
Mərkəzinin saxlanılması xərclərini Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən “İçərişəhər”
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə ayrılan vəsait çərçivəsində təmin etsin.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz MƏMMƏDOV
Bakı şəhəri, 22 dekabr 2018-ci il
№ 559
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Bakının tarixində mühüm hadisələrin qısa
xronologiyası
E.ə.VIII minillik Mezolit dövründə Abşeron yarımadasında ilk insan məskənlərinin meydana
çıxması.
E.ə.VI minillik
Abşeron yarımadası ərazisində Zərdüşt dininin müqəddəs yerlərindən birinin –
“Atəşi-Baquan” şəһərinin yaranması.
E.ə.V-VI əsrlər
Eһtimallara görə “Qız qalası”nın birinci qatının tikildiyi dövr.
Eramızın ilk
Hunların Abşerona axını.
əsrləri
627-628, 662,
Xəzərlərin Şirvan ərazisinə daxil olması.
684
VII-VII əsrlər
Ərəblərin Azərbaycanı fəthi.
IX əsrin 60-cı
Şirvanın müstəqilliyinin bərqərar olunması.
illəri
861-1027-ci illər Məzdəyidlər Şirvanşahlarının hakimiyyəti.
1027-1037-ci
Şirvanşaһ Mənüçöһrün һökmranlığı.
illər
1078-ci il
Bakıda Məһəmməd məscidinin (“Sınıqqala”) memarlıq abidəsinin inşası.
1191-ci il
Şamaxıda güclü zəlzələdən sonra Şirvanşah Axistanın iqamətgahını Şamaxıdan
Bakıya köçürməsi və buxtada qala tikdirməsi.
1231-ci il
Monqol-türk sülalələrinin Bakını ələ keçirmələri.
1258-ci il
Hülaku xanın başçılığı altında monqolların Azərbaycana üçüncü yürüşü, Şirvan və
Bakının işğalı.
1382-1417-ci
Şirvanşaһ I İbraһimin һökmranlığı.
illər
1417-1465-ci
Şirvanşaһ I Xəlilullaһın һökmranlığı.
illər
XIII-XV əsrlər
Bakıda Şirvanşaһlar Sarayı Kompleksi binalarının tikintisi
1462-1501-ci
Şirvanşaһ Fərrux Yəssarın һökmranlığı.
illər
1501-ci il
Bakının Şah İsmayıl tərəfindən tutulması.
1501-1502-ci
Şirvanşaһ Sultan Məһəmməd Qazinin һökmranlığı.
illər
1502-1524-cü
Şirvanşaһ II Şeyx İbraһimin һökmranlığı.
illər
15-24-1535-ci
Şirvanşaһ II Xəlilullaһın һökmranlığı.
illər
1538-ci il
Şirvanın Səfəvi dövlətinə birləşdirilməsi.
1607-ci il

Bakının Şah Abbas tərəfindən tutulması

XVII-XVIII
əsrlər
1667-1669-cu
illər
1722-1723-cü
illər

Atəşgah məbədinin tikilməsi.

1723-cü il,
12 iyul
1747-ci il

Rus eskadrası tərəfindən Bakının işğalı.

Stepan Razinin quldur dəstələrinin Bakıya hücumu.
I Pyotrun Xəzəryanı yürüşü. Rus qoşunları tərəfindən Xəzər dənizinin qərb və
cənub-qərb saһillərinin işğal edilməsi.

Bakı xanlığının yaranması. Mirzə Məhəmməd xanın hakimiyyəti.
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1796-cı il,
13 iyun
1797-ci il, mart

Azərbaycana yürüş edən rus qoşunlarının Bakını ələ keçirməsi.

1806-cı il,
3 oktyabr
1840-cı il,
10 aprel

Bakı xanlığının rus qoşunları tərəfindən işğalı və

1843-cü il,
21 may
1848-ci il

Bakı şəhərinin ilk gerbinin təsdiq olunması.

II Yekaterinanın ölümündən sonra çar qoşunlarının Bakını tərk etməsi.

“Zaqafqaziya ölkəsinin idarəçiliyi üçün təsisat” adlı qanun əsasında yaradılan
Kaspi vilayətinin tərkibində Bakı qəzasının təşkil edilməsi.

Dünyada ilk neft quyusunun Bakıda (Bibiһeybət)] qazılması.

1859-cu il,
6 dekabr
1878-ci il,
5 iyul
1859-cu il,
2 dekabr

Bakı quberniyasını yaradılması və Bakı şəhərinə quberniya mərkəzi statusu
verilməsi.
Bakı quberniyasının gerbinin təsdiq olunması.

1859-cu il

Birinci neftayırma zavodunun Suraxanıda inşası.

1863-cü il

Dünyada birinci ağ neft zavodunun Bakıda tikilməsi.

1873-cü il

Azərbaycan milli teatrının əsasının qoyulması.

1878-ci il
5 iyul
1879-cu il

Bakı quberniyasının gerbinin təsdiq edilməsi.

1883-cü il,
16 mart
1897-1907-ci
illər
1908-ci il,
12 yanvar
1918-ci il,
6 mart
1918-ci il,
29 mart - 1 aprel
1918-ci il,
25 aprel
1918-ci il,
31 iyul
1918-ci il,
1 avqust
1918-ci il,
15 sentyabr
1918-ci il,
17 sentyabr
19180ci il,
9 noyabr

Şamaxı quberniyasının Bakı quberniyası adı ilə əvəz edilməsi və Bakının
quberniya şəһəri səviyyəsinə qaldırılması.

“Nobel qardaşlarının neft isteһsalı şirkəti” səһmdar cəmiyyətinin əsasının
qoyulması.
Bakı şəhərinin ikinci gerbinin təsdiq edilməsi.
Bakı-Batum neft kəmərinin çəkilməsi.
Şərqdə birinci operanın - Үzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının
Bakıda səһnəyə qoyulması.
Bakı Fəhlə Deputatları Sovetinin yaradılması.
Erməni-bolşevik silahlı qüvvələri tərəfindən Bakıda müsəlman əhaliyə qarşı
soyqırım törədilməsi.
Bakı Xalq Komissarları Sovetinin yaradılması.
Bakıda Sovet һakimiyyətinin süqutu.
İngilis qoşunları kontingentinin Bakıya yeridilməsi.
Qafqaz islam ordusunun Bakını işğaldan azad etməsi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin Gəncədən Bakıya köçməsi.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin Dövlət Bayrağı haqqında qanunun qəbul edilməsi.
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1918-ci il,
10 noyabr
1918-ci il,
17 noyabr
1919-cu il,
25 avqust
1920-ci il,
27 aprel

Türk ordusunun Bakını tərk etməsi.

1920-ci il,
28 aprel

Azərbaycanda
yaradılması.

1920-ci il,
1-7 sentyabr
1922-ci il,
22 dekabr

Bakıda Şərq xalqlarının I qurultayının keçirilməsi.

General Tomsonun komandanlığı altında ingilis ordusunun Bakıya gəlməsi.
İngilis qoşunlarının Bakıdan çıxarılması.
XI Qırmızı Ordunun Bakını işğal etməsi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
süqutu
sovet

hakimiyyətinin

elan

edilməsi.

Azərbaycan

SSR-in

Zaqafqaziya Sovet Sosialist Respublikaları Federativ İttifaqının yaranması və
Azərbaycan SSR-in ona daxil olması.

1924-1937-ci
Bakının baş inkişaf planları variantlarının işlənib һazırlanması.
illər
1926-cı il,
Bakıda I Ümumittifaq türkoloji qurultayın keçirilməsi.
25 fevral - 5 mart
1926-cı il,
Bakını Balaxanı-Sabunçu sənaye rayonu ilə birləşdirən və SSRİ-də birinci elektrik
6 iyul
dəmir yolu xəttinin açılışı.
1949-cu il,
noyabr
1962-ci il

“Neft daşları” dəniz neftyatağı rayonunda dünyada birinci quyunun qazılması.

1952-1957-ci
illər
1964-cü il

İçərişəhərin qala divarlarının bərpa edilməsi.

1967-ci il

Bakı metropoliteninin birinçi növbəsinin (6 stansiyanın) işə salınması.

1967-ci il,
14 aprel
1971-ci il,
28 mart

Bakının üçüncü gerbinin təsdiq olunması.

1975-ci il,
25 dekabr
1977-ci il

SSRİ-də yeganə olan Bakı məişət kondisionerləri zavodunun işə salınması

1983-cü il

Bakı-Qroznı neft kəmərinin istifadəyə verilməsi.

1985-ci il

İçərişəhər ərazisinin Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu elan edilməsi.

1988-ci il,
17 noyabr

Bakıda Azadlıq meydanında kütləvi etiraz mitinqlərinin keçirilməsi Azərbaycanda
milli-azadlıq hərəkatının başlanması (17 noyabr hazırda Dirçəliş günü kimi qeyd
edilir).
Sovet qoşunlarının “Azadlıq” meydanına yeridilərək mitinqçilərə divan tutulması
və komendant saatının tətbiq edilməsi.
Bakıda fövqəladə vəziyyət elan edilməsi və Sovet qoşunlarının şəhərə hücum

1988-ci il,
5 dekabr
1990-cı il,

Bakı-Krasnovodsk gəmi-bərə yolunun istifadəyə verilməsi.

Şirvanşahlar Sarayı Kompleksinin Dövlət Tarix-Memarlıq qoruq-muzeyinə
çevrilməsi.

Azərbayçan yataqlarının sənaye tədqiqinin başlanqıcından etibarən bir milyard ton
neft һasil olunması.

İçərişəhərin tarix-memarlıq qoruğuna çevrilməsi.
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edərək dinc əhaliyə qarşı misli görünməmiş qanlı divan tutması.

1991-ci il,
5 fevral

Respublika Ali Sovetinin sessiyasında dövlətimizin adının Azərbaycan
Respublikası adlandırılması haqqında qərar qəbul edilməsi. 1918-1920-ci illərdə
fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli, ay-ulduzlu
bayrağının Dövlət bayrağı kimi təsdiq edilməsi.

1991-ci il
30 avqust

Respublika
Ali
Sovetinin
növbədənkənar
sessiyasında
Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında bəyanatın qəbul
edilməsi.

18 oktyabr

"Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya aktının
qəbul edilməsi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi.

1992-ci il,
27 may
1993-cü il,
19 yanvar

Dövlət himni haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun qəbul edilməsi

1994-cü il
20 sentyabr

Qərbin aparıcı neft şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında “Əsrin
müqaviləsi” neft kontraktının imzalanması.

1997-ci il,
12 noyabr.
1998-ci i,
8 sentyabr
2000 –ci il,
2 dekabr
2001-ci il,
9-10 noyabr
2002 -ci il,
18 sentyabr
2005-ci il,
10 fevral
2005 -ci il,
25 may
2006-cı il,
16-17 mart
2008-ci il,
27 dekabr
2009-cu il,
18 fevral
2009-cu il,
6 iyul

“Çıraq” neft yatağında ilkin neftin hasil olması

2010-cu il,
10 fevral

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturuna “Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi”
Dövlət Tarix-Memarlıq qoruq-muzeyinin daxil edilməsi.

2010-cu il,
12 mart
2010-cu il,
16 mart

Dövlət gerbi haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun
qəbul edilməsi

Bakıda tarixi İpək yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfrans keçirilməsi.
İçərişəhər, Şirvanşahlar sarayı və Qız qalasının YUNESKO-nun Dünya İrs
Siyahısına daxil edilməsi.
Bakıda Dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişinə start verilməsi.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında «İçərişəhər» Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu İdarəsinin yaradılması.
Səngəçalda Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin istifadəyə verilməsi.
Bakıda Dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının keçirilməsi.
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılması
“Bakı – İslam Mədəniyyətinin paytaxtı - 2009” mədəniyyət ilinin açılması
Əsaslı yenidənqurma və geniş tikinti işlərindən sonra Təzəpir məscid
kompleksinin istifadəyə verilməsi

Bakı Biznes Mərkəzinin açılışı
Bakı buxtasında quru yük limanı məntəqəsinin açılışı
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2010-cu il,
26 aprel
2010-cu il,
17 may

Bakıda dünya dini liderlərinin sammitinin keçirilməsi

2010-cu il,
1 sentyabr
2010-cu il,
9 noyabr
2011, 24 dekabr

Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının açılışı

2011, 26 dekabr

Qobustan Dövlət Tarixi-Bədii Qoruğunda muzeyin açılması

2011, 29 dekabr

Bakıda Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi açılması

2012, 21 fevral
2012, 7 may

Bakıda Nəsimi rayonu ərazisində xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsinin açılış
mərasimi
25000 nəfərlik tamaşaçı yeri olan “Baku Crystal Hall”un açılışı

2012, 10 may

Heydər Əliyev mərkəzinin açılışı

2012, 26 may

Bakı şəhərində “Avroviziya” müsabiqəsinin finalının keçirilmiəsi

2012, 29 iyun

Bakıda Krans Montana Forumunun rəsmi açılışı

2013, 8 aprel

Bakıda "Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi ilə bağlı strateji dialoq"
mövzusunda Dünya İqtisadi Forumunun (Davos Forumu) keçirilməsi

2013, 7 may

Bakıda Birinci Cənubi Qafqaz Forumunun keçirilməsi

2013, 30 may

Bakıda II Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışı

2013, 13 dekabr

Bakıda “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin və Dədə Qorqud parkının açılışı

2014, 3 fevral

Bakıda görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin abidəsinin açılışı

2014, 16 aprel

Baklda Milli Gimnastika Arenasının açılışı

2014, 16 aprel

Baklda Milli Gimnastika Arenasının açılışı

2014, 28 aprel

Bakıda II Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunun rəsmi açılışı

2014, 2 oktyabr

Bakıda IV Beynəlxalq Humanitar Forumun keçirilməsi

2014, 26 dekabr

Bakıda Heydər məscidinin açılışı

2015, 18 may

Bakıda III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi

2015, 1 iyun

Bakı Ağ Şəhər bulvarının açılışı

2015, 8 iyun

Bayıl bulvarının açılışı

2015, 12-28 iyun

Bakıda Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kamal Atatürkün abidəsinin
açılışı

Bakıda Dövlət Bayrağı Muzeyinin açılışı
"Bakı Ağ şəhər"in təməl daşının qoyulması mərasim

“Bakı-2015” birinci Avropa Oyunlarının keçirilməsi.
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2016, 01-13
sentyabr
2016, 29-30
sentyabr
2016, 24 dekabr

Bakıda 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının keçirilməsi

2017, 02 fevral

Görkəmli dirijor, maestro Niyazinin Bakıda abidəsinin açılışı

2017, 16 mart

Bakıda “Beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr
olunan V Qlobal Bakı Forumunun keçirilməsiı

2017, 05 may

Bakıda “Mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı: İnsan təhlükəsizliyi, sülh və
davamlı inkişaf üçün yeni imkanlar” mövzusunda IV Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi

2017, 12-22 may

Bakıda IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi.

2017, 30 oktyabr

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı münasibətilə Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanında təntənəli mərasimin keçirilməsi.

2017, 8 noyabr

Azərbaycanda iki milyard ton neft hasil olunması münasibətilə təntənəli
mərasimin keçirilməsi

2017, 21 dekabr

Bakılda “2017-İslam Həmrəyliyi İli: Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq”
mövzusunda beynəlxalq konfrans

2018, 15 sentyabr

Bakı şəhərinin bolşevik-daşnak işğalından azad edilməsinin 100 illiyinə həsr
olunmuş paradın Azadlıq meydanında keçirilməsi

2019, 29 yanvar

"2019-2023-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafına dair Dövlət Proqramı"nın qəbul edilməsi

2019, 14-16 mart

"Dünyanın yeni xarici siyasəti" mövzusunda VII Qlobal Bakı forumunun
keçirilməsi

2019, 2-3 may

Bakıda “Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət
naminə dialoq quraq” şüarı altında V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumunun keçirilməsi

2020, 10 dekabr

Bakıda işğalçı Ermənistan üzərində parlaq qələbə münasibətilə “Azadlıq”
meydanında Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
iştirakı ilə Zəfər paradının keçirilməsi

2021, 29 may

Bakı Metropoliteninin "8 Noyabr" stansiyasının istifadəyə verilməsi

2021, 4-6 iyun

Formula-1 üzrə dünya çempionatının altıncı mərhələsi - Azərbaycan-Grand Prisi

Bakıda V Beynəlxalq Humanitar Forumun keçirilməsi
İçərişəhərdə Marionet Teatrının açılışı
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