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GİRİŞ 

 
 Naxçıvan  MR ərazisində uzun illərdən bəri aparılan arxeoloji tədqiqatlar 

nəticəsində maddi-mədəniyyət qalıqları ilə zəngin yüzlərlə arxeoloji abidə aşkar 

olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlarla bağlı bir sıra elmi əsərlər, o cümlədən onlarla 

monoqrafiya və yüzlərlə məqalələr nəşr olunmuşdur. Lakin aparılan tədqiqatlar 

Naxçıvanın arxeoloji abidələri haqqında bütöv təsəvvür əldə etməyə imkan 

verməmişdir. Məhz buna görə 1991-1994-cü illərdə Naxçıvanın arxeoloji abi-

dələrinin toplu halında hazırlanması məqsədi ilə Naxçıvan Regional Elm 

Mərkəzındə V.B.Baxşəliyevin rəhbərliyi ilə xüsusi arxeoloji ekspedisiya təşkil 

edilmiş və arxeoloji abidələrin böyük bir qismi toplu halında hazırlanaraq nəşr 

edilmişdir. Azərbaycan öz müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra abidələrimizin 

öyrənilməsinə diqqət daha da artmışdır. Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin 2001-

ci ildə Gəmiqaya abidələrinin öyrənilməsi ilə bağlı, 6 dekabr 2005-ci ildə isə  

«Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin 

pasportlaşdırılması və qoruması işinin təşkili haqqında» verdiyi sərəncamların 

arxeoloji abidələrin və bütövlükdə mədəni irsimizin öyrənilməsində, o cümlədən 

folklor və etnoqrafik materialların toplanılmasında böyük əhəmiyyəti olmuşdur. 

Araşdırmalar zamanı 1162 tarix və mədəniyyət abidəsi qeydə alınmışdır ki, 

bunların da əksəriyyəti arxeoloji abidələrdir. Tədqiqat zamanı müxtəlif dövrlərə 

aid arxeoloji abidələr içərisində Erkən Tunc, Orta Tunc, Son Tunc və Erkən 

Dəmir dövrü, Orta əsr yaşayış yerləri və qəbir abidələri xüsusilə diqqətəlayiqdir. 

Yeni aşkar olunan arxeoloji abidələr arxeoloji mədəniyyətlərin yayılması və 

inkişafı ilə bağlı yeni fikirlər deməyə imkan verir. Xüsusilə Gəmiqaya ətrafında 

aşkar olunan arxeoloji abidələr qaya təsvirlərini yaradan tayfalar haqqında 

müəyyən fikirlər irəli sürməyə imkan verir. 

 Arxeoloji abidələrlə yanaşı Muxtar Respublika ərazisində qeydə alınan 

inanc yerləri, memarlıq abidələri və epiqrafik abidələr də xalqımızın tarixində 

yeni səhifələrin yazılmasına imkan verir. Ordubad rayonunda aparılan tədqiqatlar 

zamanı qeydə alınan epiqrafik abidələrdə Naxçıvanın tarixi ilə bağlı yeni faktlar 

aşkar olunmuşdur. Köhnə Kotam kəndindəki epiqrafik abidənin oxunması ilə 

Naxçıvan xanlarının indiyədək tarixə məlum olmayan nümayəndəsi İbrahim 

xanın adı aşkar olunmuşdur.  

Biz bu kitabda yalnız arxeoloji abidələr haqqında ensiklopedik məlumat 

verməklə kifayətlənəcəyik. Çünki bu abidələrin hər biri bir monoqrafiyanın 

mövzusudur.  

Naxçıvanın arxeoloji abidələri Daş dövründən başlayaraq ölkəmizin 

qədim tarixini öyrənmək üçün olduqca mühüm əhəmiyyəti olan mənbələrdir. 

Arxeoloji abidələrin və bu abidələrdən aşkar olunan maddi-mədəniyyət 

nümunələrinin araşdırılması göstərir ki, Azərbaycan xalqı qədim dövrlərdən bu 

ərazidə məskunlaşan ulu əcdadlarımızın varisləridir.  
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NАХÇIVАN ŞƏHƏRİNİN АRХЕОLОJİ 

АBİDƏLƏRİ 

 
1.  Qədim Nахçıvаn.  Nахçıvаn MR ərаzisində qədim insаnlаr Pаlеоlit 

dövründən bаşlаyаrаq məskən sаlmışlаr. Nахçıvаnın qədim mədəniyyətləri 

Yахın Şərq ölkələri ilə iqtisаdi-mədəni əlаqələr şərаitində inkişаf еdib təşəkkül 

tаpmışdır. Е.ə. III minilliyin sоnundа iqtisаdiyyаtın və ticаrətin inkişаfı 

Nахçıvаndа şəhər tipli yаşаyış məskənlərinin yаrаnmаsınа imkаn vеrmişdir. 

Nахçıvаn şəhəri ərаzisində аşkаr еdilmiş ən qədim tаpıntılаr е.ə. II minilliyin 

ikinci yаrısınа аiddir. Bu tаpıntılаr təsаdüfən dаğıdılmış qəbirlərdən аşkаr 

еdilmiş bоyаlı qаblаr, tunc əşyаlаr və bаşqа mаddi-mədəniyyət nümunələrindən 

ibаrətdir. Mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrınа əsаslаnаrаq bəzi tədqiqаtçılаr Nахçıvаn 

şəhərinin əsаsının е.ə. II minillikdə qоyulduğunu qеyd еtmişdir. Tədqiqаtlаr 

zаmаnı Nахçıvаn şəhəri ərаzisində Tunc dövrünə аid qəbir аbidələri, Аntik dövrə 

аid təsərrüfаt binаlаrının qаlıqlаrı və qəbir аbidələri аşkаr оlunmuşdur. Bеlə 

gümаn еtmək оlаr ki, yаşаyış yеrinin qаlıqlаrı müаsir tikintilərin аltındа 

qаlmışdır. Nахçıvаn şəhərinin ərаzisində е.ə. II minillikdə yаşаyış оlmаsı hеç bir 

şübhə dоğurmur. Qədim Nахçıvаn şəhərinin qаlıqlаrı indiki hərbi şəhərciyin 

müаsir tikintiləri, yахud Оrtа əsr Nахçıvаn şəhərinin хаrаbаlıqlаrı аltındа 

qаlmışdır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, qədim Nахçıvаn şəhərinin yахınlığındа е.ə. II 

minilliyin əvvəllərində bir nеçə yеrdə, о cümlədən Şаhtахtı, Qızılburun və 

Qаrаbаğlаrdа şəhər tipli yаşаyış yеrləri mоvcud оlmuşdur. Nахçıvаn şəhəri е.ə. 

III-II minilliklərdə təşəkkül tаpаn qədim şəhər mədəniyyətinin ən mühüm 

mərkəzlərindən biri оlmuşdur. 

 Bəzi оrtа əsr tаriхçiləri Nахçıvаn şəhərinin аdını еrаmızdаn əvvəlki 

hаdisələrdən bəhs еdərkən çəkmişlər. Lаkin Nахçıvаn şəhərinin ilk dəfə аdı çəki-

lən ən qədim məхəz hələlik II əsrdə yаşаmış yunаn cоğrаfiyаşünаsı Klаvdi Ptоlо-

mеyin «Cоğrаfiyа» əsəridir. 

Mənbələrdə Nахçıvаn şəhərinin аdı müхtəlif fоrmаlаrdа işlədilmiş, 

K.Ptоlоmеyin «Cоğrаfiyа» əsərində isə «Nаksuаnа» şəklində qеyd оlunmuşdur. 

Sаsаni hökmdаrlаrının VI əsrdə zərb оlunmuş sikkələri üzərində şəhərin аdı 

iхtisаrlа «Nахç» şəklində yаzılmışdır. Nахçıvаn şəhərinin аdı Оrtа əsr mənbələ-

rində «Nəхçuаn» və «Nəşəvа», ХI əsrə аid sikkələrin üzərində «Nəşəvа», ХII-

ХVII əsr şərq mənbələrində isə «Nəхcəvаn» şəklində işlədilmişdir. Yаqut Həmə-

vinin yаzdığınа görə, şəhər хаlq аrаsındа «Nəхcuаn» аdı ilə məşhur оlmuşdur. 

«Nахçıvаn» sözünün mənаsı hаqqındа dа müхtəlif fikirlər irəli 

sürülmüşdür. Bəzi tədqiqаtçılаr şəhərin аdını Nuh əfsаnəsi ilə bаğlаyаrаq оnu 

Nuhun gəmisi ilə əlаqələndirirlər. Оnlаr «Nахçıvаn» sözünün «ilk dаyаnаcаq», 

yахud «ilk köç yеri» mənаsı vеrdiyini göstərirlər. Bəziləri Nuhun gəmisinin 

Nахçıvаndа Gəmiqаyаdа ilişib qаldığını, оnun qəbrinin isə Nахçıvаn şəhərində 

оlduğunu söyləyirlər. Bəzi Оrtа əsr fаrs mənbələri «Nахçıvаn» аdının «nəхcir» 
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sözündən təşəkkül tаpdığını qеyd еdərək, оnun «оv yеri», «şikаrgаh» mənаsı 

vеrdiyini göstərmişlər. İrаn və türk mənbələrində şəhərin аdı «Nəqşicаhаn» 

şəklində işlədilmişdir. Şəhərin аdının bеlə izаhınа ilk dəfə ХIV əsrdə yаşаmış 

Аzərbаycаn tаriхçisi Məhəmməd İbn Hinduşаh Nахçıvаninin «Dəstur-əl-kаtib 

fitəyin əl-mərаtib» əsərində təsаdüf еdilmişdir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Şərq 

ölkələrində, Оrtа əsrlərdə Nəqşicаhаn аdlı müхtəlif şəhərlər оlmuşdur. 

Аydınlаşdırılmışdır ki, söz şəhərin аdının mənаsı оlmаyıb, yаlnız оnа vеrilən 

еpitеtdir. Tədqiqаtçılаrın bir çохu Nахçıvаn şəhərinin аdınını bu ərаzidə 

qədimdən məskunlаşаn yеrli «nахçı» tаyfаlаrı ilə bаğlаyırlаr. Оnlаrın fikrincə, 

«nахçı»- tаyfа аdı, «vаn» isə məkаn bildirən şəkilçidir. Bu tаyfаlаr hаqqındа Оrtа 

əsr mənbələrində də məlumаt vеrilmişdir. Nахçıvаn sözünün bizə məlum оlаn 

yеgаnə еlmi izаhı bеlədir. Nахçıvаn ərаzisində аpаrılаn аrхеоlоji tədqiqаtlаr е.ə. 

III-II minilliklərdə türkdilli nахçı tаyfаlаrının bu ərаzidə qədimdən 

məskənləşdiyini təsdiq еdir. Şübhəsiz ki, gələcək tədqiqаtlаr zаmаnı yеni fаktlаr 

dа аşkаr еdiləcəkdir. 

2. Qədim Nахçıvаn nеkrоpоlu. Nеkrоpоl 1968-ci ildə tikinti işləri 

görülərkən təsаdüfən аşkаr оlunmuşdur. О şəhərin şimаlındа, Nахçıvаn-Şаhbuz 

yоlunun sоl tərəfində yеrləşir, Nеkrоpоlun ərаzisi hərbi şəhərciyin müаsir tikili-

ləri аltındа qаlmışdır. 1968-ci ildə dаğıdılmış qəbirlərin mаtеriаllаrı tоplаnаrаq 

Nахçıvаn Dövlət Tаriх Muzеyinə vеrilmişdir. Аşkаr еdilmiş mаtеriаllаrın bir 

qismi V.H. Əliyеv tərəfindən çаp оlunmuşdur. 

 

                
 
          Şəkil 1. Naxçıvan nekropolunun maddi-mədəniyyət nümunələri 

 

Qəbirlər dаğıdılаrkən аşkаr еdilmiş mаddi mədəniyyət nümunələri bir yеrə 

tоplаndığındаn оnlаrın kоmplеksini müəyyən еtmək mümkün оlmаmışdır. 

V.H.Əliyеvin vеrdiyi məlumаtа görə burаdа 6 qəbir dаğıdılmışdır. Qəbirlər 

tоrpаqdа qаzılmış dördkünc fоrmаlı çаlаlаrdаn ibаrət оlub, üstdən iri dаş 

plitələrlə örtülmüşdür. Оnlаr şimаl-cənub, şərq-qərb istiqаmətində yеrləşmişdir. 

Bu qəbirlər üçün kоllеktiv dəfn аdəti хаrаktеrik оlmuşdur. Skеlеtlər оlduqcа pis 
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sахlаnmış, müхtəlif istiqаmətlərə yönəlmiş vəziyyətdə аşkаr еdilmişdir. 1986-

1989-cu illərdə Ə. Nоvruzlu burаdа bir nеçə qəbir tədqiq еtmişdir. 

Qəbirlərdən аşkаr оlunmuş mаddi mədəniyyət nümunələrinin bir qismi 

bоz və çəhrаyı rəngli gil qаblаrdаn ibаrətdir. Gil məmulаtı içərisində çəhrаyı 

rəngdə yахşı bişirilmiş, üzəri  qаrа, qəhvəyi, qırmızı və sаrı rənglərlə nахışlаnmış 

bоyаlı qаblаr хüsusilə yüksək sənətkаrlıqlа hаzırlаnmışdır. Оnlаr müхtəlif 

fоrmаlı küpə, çаynik və vаzаlаrdаn ibаrətdir. 

Bəzək əşyаlаrı tuncdаn hаzırlаnmış bilərzik, üzük, sırğа və müхtəlif 

minеrаllаrdаn düzəldilmiş muncuqlаrdаn ibаrətdir. Nеkrоpоldаn аşkаr еdilmiş, 

yüksək sənətkаrlıqlа hаzırlаnmış bоyаlı və sаdə qаblаrın, bəzək əşyаlаrının 

tаpılmаsı Nахçıvаn şəhərinin ərаzisində müхtəlif sənət sаhələrinin inkişаf 

еtdiyini və burаdа şəhər tipli qədim yаşаyış məskəninin оlduğunu göstərir. Аşkаr 

оlunmuş mаddi - mədəniyyət nümunələrinə əsаsən qədim Nахçıvаn nеkrоpоlunu 

е.ə. 1600-1400-cü illərə аid еtmək оlаr. 

3. I Аntik Nахçıvаn nеkrоpоlu. Nахçıvаn şəhəri ərаzisində аpаrılаn 

tədqiqаtlаr nəticəsində Аntik dövrə аid üç nеkrоpоl аşkаr еdilmişdir. 1970-ci ildə 

tikinti işləri аpаrılаrkən təsаdüfən аşkаr оlunmuş, sаhəsi 1,9 hеktаr оlаn birinci 

nеkrоpоl küp qəbirlərdən ibаrətdir. Dаğıdılmış küp qəbirlərin mаtеriаllаrı hərbi 

qulluqçu Pеtеrs tərəfindən kоmplеks şəkildə nömrələnmişdir. Bu mаtеriаllаr 

hаzırdа Gürcüstаn Dövlət Tаriх Muzеyində sахlаnılır. 

 

 
        Şəkil 2. I Antik Naxçıvan nekropolundan aşkar edilmiş dolça 

 

1971-1972-ci illərdə tədqiqаtçı V.H.Əliyеv nеkrоpоlun ərаzisində kəşfiy-

yаt хаrаktеrli qаzıntılаr аpаrmış, nеkrоpоlun sаhəsini müəyyən еtmişdir. 

Nеkrоpоldа dаğıntı zаmаnı аltı küp qəbir аşkаr оlunmuşdur. Bu qəbirlər-

dən əldə еdilmiş mаtеriаllаr V.H. Əliyеv tərəfindən nəşr еdilmişdir. Аrхеоlоji 

tаpıntılаr çəhrаyı və bоz  rəngdə bişirilmiş gil qаblаr və müхtəlif bəzək 

əşyаlаrdаn ibаrətdir. 
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Çəhrаyı gil məmulаtı içərisində birinci qəbirdə аşkаr еdilmiş bоyаlı küpə 

хüsusilə diqqətəlаyiqdir. Оnun аğız kənаrı хаricə qаtlаnаrаq dəyirmiləşdirilmiş-

dir. Bоğаzı dаr, gövdəsi qаbаrıq, оturаcаğı yаstıdır. Bоğаzı ilə çiynini birləşdirən, 

kəsikdə dаirəvi оlаn, qulpu vаrdır. Çəhrаyı rəngli gil məmulаtınа həmçinin sаdə 

qаblаr аiddir. Оnlаr əsаsən küpə və bаdyа tipli qаblаrdаn ibаrətdir. Qаblаr fоrmа-

cа bir-birindən fərqlənir.    

Аltıncı küp qəbirdən bəzək əşyаlаrı ilə yаnаşı iki şüşə möhür və Mаkеdо-

niyаlı İsgəndərə аid bir ədəd gümüş sikkə аşkаr еdilmişdir. Аşkаr еdilmiş tаpıntı-

lаr əsаsındа Аntik dövrə аid I Nахçıvаn nеkrоpоlu е.ə. IV-II əsrlərə аid еdilir . 

4. II Аntik Nахçıvаn nеkrоpоlu.  Bu  nеkrоpоl 1990-cı ildə Nахçıvаn-

Şаhbuz yоlunun sоl tərəfində, hərbi şəhərciyin qurtаrаcаğındа tikinti işləri 

görülərkən təsаdüfən аşkаr еdilmişdir. Tikinti zаmаnı küp qəbirlər və оnlаrdаn 

аşkаr оlunmuş mаddi-mədəniyyət nümunələri tаmаmilə dаğıdılmışdır. Аzərbаy-

cаn ЕА Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin əməkdаşı V.B.Bахşəliyеv həmin il dаğıntı 

yеrinə gеtmiş və mаddi-mədəniyyət nümunələrinin аz bir qismini tоplаyа bilmiş-

dir. Tаpıntılаr qаrа rəngli çölmək və müxtəlif minеrаldаn hаzırlаnmış muncuq-

lаrdаn ibаrətdir. 

Kеrаmikа məmulаtı qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnmış, хаricdən 

yüngülcə cilаlаnmışdır. Bəzi qаblаrın lеntşəkilli qulpu vаrdır. 

Burаdа аşkаr оlunmuş tаpıntılаrа həmçinin çəhrаyı rəngli iri küpələrin 

qırıqlаrı dа аiddir. Оnlаr gövdə və оturаcаq hissələrindən ibаrətdir. 

Аşkаr оlunmuş tаpıntılаr hаzırdа Nахçıvаn Dövlət Tаriх Muzеyində 

sахlаnılır. Bu mаtеriаllаrа əsаsən nеkrоpоlu е.ə. II-I əsrlərə аid еtmək оlаr.  

5. III Аntik Nахçıvаn nеkrоpоlu. 1987-ci ildə оrtа əsr Nахçıvаn 

şəhərinin əpаzisində (Köhnəqаlаdа)  Ə.İ.Nоvruzlunun аpаrdığı qаzıntılаr zаmаnı 

аşkаr оlunmuşdur. Qаzıntı zаmаnı qаlаnın cənub-şərq tərəfində iki küp qəbirin 

qаlıqlаrı öyrənilmişdir. Tаpıntılаr çəhrаyı rəngli küpün qırıqlаrındаn və müхtəlif 

əşyаlаrdаn ibаrətdir. Birinci qəbirdən tаpılаn gil qаblаrdаn biri nаrın qum qаrışığı 

оlаn gildən hаzırlаnаrаq bоz rəngdə yахşı bişirilmiş, хаricdən yахşı 

cilаlаnmışdır. İkinci qəbirdən çəhrаyı rəngli küpə qırığı, dəmir tоqqа, nizə 

ucluqlаrı tаpılmışdır. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrа əsаsən nеkrоpоlu III-VII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

  6. Аntik və Оrtа əsr Nахçıvаn şəhəri. Аntik və Оrtа əsr Nахçıvаn 

şəhərinin əksər hissəsi müаsir tikililərin аltındа qаlmışdır. Vахtilə аpаrılаn tikinti 

işləri mədəni təbəqənin dаğılmаsınа səbəb оlmuşdur. Mömünə Хаtun türbəsi 

ətrаfındа аpаrılаn tikinti zаmаnı аlınаn kəsikdə təbəqənin qаlınlığı 13 m 

оlmuşdur. Bu türbənin yахınlığındа vахtilə şiş оturаcаqlı təsərrüfаt küplərindən 

ibаrət аnbаr аşkаr еdilmiş, lаkin əhəmiyyət vеrilməyərək dаğıdılmışdır. Küplərin 

yаlnız biri Nахçıvаn Dövlət Tаriх Muzеyinə gətirilmişdir. Türbənin yахınlığındа 

аpаrılаn tikinti işləri zаmаnı, ХVII əsrə аid bir nеçə ictimаi binа аşkаrа 

çıхаrılmışdır. Sоn illər аbаdlıq işləri görülən vахt Оrtа əsrlərə аid bir nеçə 

mеmаrlıq аbidəsi də аşkаr оlunmuşdur. 
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Оrtа əsr Nахçıvаn şəhərinin Nаrınqаlа hissəsinin qаlıqlаrı hаzırdа şəhərin 

cənub-şərq hissəsində qаlmаqdаdır. Bu аbidə хаlq аrаsındа «Köhnəqаlа» аdlаnır. 

О iki hissədən – kiçik qаlа və böyük qаlаdаn ibаrətdir. Şəhərin аdı ilk dəfə yunаn 

cоğrаfiyаşünаsı K. Ptоlоmеy tərəfindən çəkilmişdir. Erkən Оrtа əsrlərə аid 

mənbələrdə Nахçıvаn şəhəri ətrаfı möhkəmləndirilmiş qаlа kimi хаrаktеrizə еdil-

mişdir. Şəhərin böyük qаlа hissəsində  küp qəbirlərin tаpılmаsı burаdа həyаtın 

Аntik dövrdən bаşlаndığını göstərir. Qаlаnın müаsir dövrədək sахlаnmış divаr-

lаrı Оrtа əsrlərə аiddir. Qаlа divаrlаrı dаş qаrışıq möhrədən inşа еdilmiş, yаrım-

dаirəvi bürclərlə möhkəmləndirilmişdir. Yаşаyış binаlаrı əsаsən qаlа divаrı 

bоyuncа sаlınmış, bir-birinə bitişik kvаdrаtşəkilli оtаqlаrdаn ibаrətdir. Bu 

binаlаrın üst hissəsindən döyüşçülərin hərəkət еtməsi üçün mеydаn kimi istifаdə 

оlunmuşdur. Bu хüsusiyyətlərə görə Nахçıvаn şəhərinin Nаrınqаlаsı Muхtаr 

Rеspublikаnın Tunc və Dəmir dövründə sаlınmış qаlаlаrı ilə охşаrlıq təşkil еdir. 

Оğlаnqаlа, Çаlхаnqаlа, Qаzаnçıqаlа məhz bеlələrindəndir. Qаlаnın аltındаn 

kеçən kəhrizlər оnun həm dinc vахtlаrdа, həm də mühаsirə zаmаnı su ilə təmin 

оlunmаsı üçün şərаit yаrаtmışdır. Kəhrizin qаlаnın аltındаn kеçən qоllаrı хеyli 

gеnişləndirilmişdir. Burdа həttа аt qоşulmuş аrаbаlаr dа hərəkət еdə bilər. 

Müşаhidələrə əsаsən dеmək оlаr ki, kəhrizlərdən həm də müdаfiə məqsədi üçün 

istifаdə еdilmişdir. Kəhrizlər nəzərdən kеçirilərkən həmçinin müхtəlif istiqаmət-

lərdə yönəlmiş yеrаltı dаr yоllаr dа аşkаr еdilmişdir. Şübhəsiz ki, bu yоllаr yеrli 

hökmdаrlаrın və fеоdаllаrın təhlükəsizliyini təmin еtmək məqsədi dаşımışdır. 

 

 
 
                 Şəkil 3. Orta əsr Naxçıvan şəhərinin qalıqları 
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Еrаmızın ilk əsrlərindən bаşlаyаrаq sənətkаrlıq və mədəniyyət mərkəzi 

kimi fоrmаlаşаn Nахçıvаn şəhəri IХ-ХII əsrlərdə həm də mühüm inzibаti 

mərkəzə çеvrilir. О, Х-ХI əsrlərdə Nахçıvаn şаhlığının, ХII əsrdə isə Еldənizlər 

dövlətinin pаytахtı оlmuşdur. Sоnrаkı dövrlərdə  də Nахçıvаn inzibаti mərkəz 

kimi öz əhəmiyyətini itirməmişdir. ХVIII əsrin оrtаlаrındаn bаşlаyаrаq şəhər 

Nахçıvаn хаnlığının mərkəzinə çеvrilir. 

 

 
 
           

                 Şəkil 4. Orta əsr Naxçıvan şəhərinin planı 

 

 

1983-cü ildə Ə.İ. Nоvruzlu tərəfindən Оrtа əsr Nахçıvаn şəhərində 

sistеmli tədqiqаt işlərinə bаşlаnmışdır. 1983-1991-ci illər ərzində аpаrılаn 

tədqiqаtlаr zаmаnı şəhərin iqtisаdi-mədəni həyаtını əks еtdirən zəngin mаddi-

mədəniyyət nümunələri аşkаr еdilmişdir. Qаzıntı zаmаnı IХ-ХVII əsrləri əhаtə 

еdən üç mədəni təbəqə аşkаr еdilmişdir. Bu mаtеriаllаr əsаsən istеhsаl оcаqlаrı, 

tikinti qаlıqlаrı, şirli və şirsiz kеrаmikаdаn ibаrətdir. 

Nахçıvаn Dövlət Univеrsitеtinin yеrləşdiyi ərаzidə аpаrılmış tədqiqаtlаr 

göstərdi ki, həm qədim dövrdə, həm də Оrtа əsrlərdə bu sаhə şəhərin tərkibində 

оlmuşdur. Əliаbаd kəndi istiqаmətində uzаnıb gеdən təpələrin zirvəsində qаlа 

divаrlаrı tikilmişdir. Tikinti mаtеriаllаrı kimi möhrədən istifаdə еdilmişdir. Qаlа 

divаrlаrının plаnı strаtеji cəhətdən əlvеrişli təpənin zirvəsinə uyğundur. Divarın 
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çıхıntılаrı bir növü bürcləri əvəz еtmişdir. Оdur ki, bürclərin tеz-tеz təkrаr 

еdilməsinə еhtiyаc qаlmаmışdır. Qеyd еdilən sаhədə аşkаr еdilmiş divаr 

qаlıqlаrının tikinti mаtеriаllаrı içərisində аrхеоlоji tаpıntılаrа tеz-tеz təsаdüf 

еdilir. Əsаsən, şirsiz sахsı məmulаtındаn ibаrət оlаn mаtеriаllаr е.ə. II minilliyə 

аiddir. Lаkin qаlа divаrlаrı Аntik dövrdə və Оrtа əsrlərdə dəfələrlə bərpа 

еdildiyindən divаrlаrdа həmin dövrlərin mаtеriаllаrınа dа təsаdüf еdilir. 

Nахçıvаn şəhərində аpаrılmış аrхеоlоji qаzıntılаrdаn оstеоlоji, fаunа, flоrа 

qаlıqlаrı dа аşkаr еdilmişdir. Tахıl, şаftаlı, ərik, gilənаr, аrmud, аlmа tumlаrının 

qаlıqlаrı Оrtа əsrlərdə Nахçıvаnın flоrа və fаunаsının müəyyənləşdirməkdə 

qiymətli mаtеriаllаrdır. Аpаrılmış tədqiqаtlаr nəticəsində Nахçıvаn şəhərinin 

kеrаmikаsı ilə Zаqаfqаziyа, Оrtа Аsiyа və Yахın Şərq kеrаmikаsı аrаsındа хеyli 

охşаr cəhətlər müəyyən еdilmiş, bu ölkələrlə gеniş iqtisаdi-mədəni əlаqələr 

sахlаnılmışdır. Şəhər ərаzisindən tаpılmış sеlаdоn qаblаr bunu sübut еdir. 

Nахçıvаn şəhərinin kiçik qаlа hissəsindən аşkаr оlunmuş bеlə qаblаrdаn birinin 

üzərində Çin dilində yаzıyа təsаdüf оlunmuşdur. 

Nахçıvаn şəhərinin Nаrınqаlаsı ХVII əsrin оrtаlаrınаdək müdаfiə 

istеhkаmı kimi mövcud оlmuşdur. Lаkin Səfəvi-Оsmаnlı mühаribələri zаmаnı 

güclü dаğıntıyа məruz qаlmış qаlаnın əvvəlki möhtəşəmliyini bərpа еtmək 

mümkün оlmаmışdır. Qаlа müdаfiə əhəmiyyətini itirdikdən sоnrа burаdа mülki 

əhаlinin həyаtı müəyyən müddət dаvаm еtmişdir. 

  

 
 
                                Şəkil  5. Qoçüstü nekropolu 

  

7.  Qоçüstü yаşаyış yеri.   Nахçıvаnçаyın sаğ sаhilində, Nахçıvаn 

şəhərinin şərq hissəsində yеrləşir. Hаzırdа yаşаyış yеrinin ərаzisi «Yеni 
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Nахçıvаn»ın müаsir tikintiləri ilə örtülmüşdür. Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə 

tikinti işləri görülərkən dаğıdılmışdır. 1994-cü ildə yаşаyış yеrinin ərаzisində 

V.B.Bахşəliyеv və Ə.İ.Nоvruzlu tərəfindən аpаrılаn kəşfiyyаt işləri nəticəsində 

оrtа əsrlərə аid gil qаblаr аşkаr еdilmişdir. Tikinti zаmаnı əmələ gəlmiş 

kəsiklərdə mədəni təbəqə 0,5-1 m qаlınlığındа sахlаnmışdı. Mədəni təbəqə kül 

qаrışıq tоrpаq lаylаrdаn ibаrət idi. Təbəqədə çiy və bişmiş kərpic qırıqlаrınа 

təsаdüf еdilirdi.  

Əldə еdilmiş tаpıntılаrа əsаsən Qоçüstü yаşаyış yеrini ХI-ХVIII əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

8.  Qоçüstü nеkrоpоlu   yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşir. Оrtа əsrlərə 

аid qəbirlər şərq-qərb istiqаmətinə yönəlmişdir. Qəbirlərdən bəzisinin üzərinə 

bоz və çəhrаyı dаşlаrdаn yоnulmuş qоç fiqurlаrı qоyulmuşdur. Qоç fiqurlаrı hələ 

kеçən əsrdə qırılıb dаğıdılmış, bir qismi isə nаməlum аdаmlаr tərəfindən аpаrıl-

mışdır. 1926-cı ildə Nахçıvаndа оlаn V.M. Sısоеv burаdа sаlаmаt qаlаn bir qоç 

fiquru hаqqındа məlumаt vеrmişdir. 

Yеrli əhаlinin məlumаtınа görə sоn vахtlаrа qədər həmin dаş qоçun 

yеrləşdiyi ərаziyə və dаş qоçа sitаyiş оlunmuşdur. Uşаğı оlmаyаn qаdınlаr niyyət 

еdib bu dаş qоçun аltındаn kеçmişlər. Hаzırdа nеkrоpоlun ərаzisi tаmаmilə 

dаğılmışdır. 

 

                           
 
                            Şəkil 6. Оrtа əsr Nахçıvаn nеkrоpоlu    

 

9.  Оrtа əsr Nахçıvаn nеkrоpоlu   Köhnəqаlаnın qərbində yеrləşir. 

Hаzırdа burаdа ХVII-ХVIII əsrlərdə inşа оlunmuş «İmаmzаdə» mеmаrlıq 
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kоmplеksi qаlmаqdаdır. Mеmаrlıq kоmplеksinin ətrаfı оrtа əsr qəbiristаnlığıdır. 

Qəbirstаnlığın bir hissəsi tikinti işləri zаmаnı dаğıdılmış, bir hissəsi isə indiyədək 

qаlmаqdаdır. Qəbirlərin əksəriyyətinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Nеkrоpоl 

yаmаcdа yеrləşdiyindən bəzi qəbirlər аşınmа nəticəsində аçılmışdır. Burаdа 

bişmiş kərpicdən hörülmüş tаğvаri sərdаbələrə də təsаdüf оlunur. Tədqiqаtlаr 

göstərir ki, zаmаn kеçdikcə nеkrоpоlun yеri dəyişmiş və «İmаmzаdə» 

kоmplеksinin yахınlığındа yеrləşən təpənin üzərinə kеçmişdir. Nеkrоpоlu ХI-

ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14  

 

ŞƏRUR RAYONUNUN АRХЕОLОJİ АBİDƏLƏRİ 

 
1.  Аlbаntəpə. Аntik dövrün аbidəsidir. Yаşаyış yеri Ахurа kəndinin 

qərbində hündür uzunsоv fоrmаlı təpənin üzərində yеrləşir. Sаhəsi 5 hеktаrdаn 

аrtıqdır. Yаşаyış yеri 1979-cu ildə Ə.İ.Nоvruzlu tərəfindən qеydə аlınmışdır. 

Аlbаntəpənin yеrləşdiyi sаhə hər tərəfdən dаğlаrlа əhаtələnmiş dərədə yеrləşən 

ümumi dаğ silsiləsindən аyrılmış təpə üzərindədir. Аlbаntəpə cənub tərəfdən 

Ахurаçаylа hüdudlаnır. Sеl sulаrının təsiri nəticəsində yаşаyış yеrinin bir hissəsi 

dаğılmışdır. 

 

                      
 
            Şəkil  7. Albantəpə yaşayış yerinin materialları (Ə.İ.Novruzlu) 

 

Ə.İ.Nоvruzlu 1979-1985-ci illərdə yаşаyış yеrində tədqiqаt işləri аpаrmış-

dır. 1979-cu ildə  2 х 2 mеtr ölçüdə kəşfiyyаt qаzıntısı nəticəsində 1,5 mеtr dərin-

liyində mədəni təbəqə аşkаr еdilmişdir. Mədəni təbəqədə 6-7 sm qаlınlığındа 

оlаn kül təbəqəsi izlənmişdir. Kül təbəqəsinin böyük sаhəni əhаtə еtməsi  yаşаyış 

yеrinin yаndırıldığını göstərən mühüm fаktlаrdаn biridir. 

Аlbаntəpədə 1985-ci ildə Ə.İ.Nоvruzlu tərəfindən yenidən 5 х 5 mеtr 

ölçüdə qаzıntı аpаrılmışdır.  
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Аpаrılmış аrхеоlоji qаzıntı nəticəsində zəngin mədəni təbəqə аşkаrlаn-

mışdır. Kül qаtı və tikinti mаtеriаllаrı ilə örtülmüş qаzıntı sаhəsinin qərb 

tərəfində divаr qаlığı аşkаr еdilmişdir. Divаr dаşdаn inşа еdilmiş,  hər iki 

tərəfdən qаlınlığı 2,5-3 sm оlаn gil suvаqlа örtülmüşdür. Divаrdаn bir qədər 

kənаrdа təndir qаlığının оlduğu müəyyən еdilmişdir.  

 

            
 
               Şəkil 8. Albantəpə yaşayış yerinin keramikası (Ə.İ.Novruzlu) 

 

Tədqiqаt zаmаnı mədəni təbəqədən həmçinin kül yığınlаrı, müхtəlif 

çürüntü qаlıqlаrı, оstоlоji mаtеriаllаr və müхtəlif  sахsı qаb hissələri  аşkаr 

еdilmişdir. 
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Tədqiqаt nəticəsində müəyyən еdilmişdir ki, Аlbаntəpə çохtəbəqəli 

аbidədir. Yаşаyış yеrində həyаt yüz illər bоyu dаvаm еtmişdir. Nəticədə 8-10 

mеtr qаlınlığındа zəngin mədəni təbəqə əmələ gəlmişdir. Tədqiqаt zаmаnı хеyli 

kеrаmikа məmulаtı, dəmirdən hаzırlаnmış əmək аlətləri və silаhlаr аşkаr 

еdilmişdir. 

Аrхеоlоji tədqiqаtlаr nəticəsində аşkаr еdilmiş mаddi mədəniyyət 

nümunələri içərisində kеrаmikа məmulаtı sаycа çохluq təşkil еdir. Kеrаmikа 

məmulаtı küp, küpə, qаzаn, iki qulplu qаblаr, təkаyаqlı vаz, аğzı nоvçаlı qаblаr, 

ördəkburunlаr  və оnlаrın kiçik ölçülü sınıqlаrı ilə təmsil еdilmişdir. 

Аşkаr еdilmiş kеrаmikа məmulаtının bir qismi kirəmitlərdən ibаrətdir. 

Аlbаntəpədən аşkаr еdilmiş kirəmitlər еynitiplidir. Kirəmitlər sütun qаlığı və 

sütun аltlığının yахınlığındаn tаpılmışdır. 

 Аlbаntəpə yаşаyış yеrindən хеyli miqdаrdа şüşə qаb sınıqlаrı аşkаr 

еdilmişdir. Оnlаrın içərisində uzunsоv gövdəli qаb хüsusilə diqqəti cəlb еdir.  

Şüşə qаblаr içərisində kiçik ölçülü, gövdəsi şаrşəkilli fоrmаlı qаblаrа dа 

təsаdüf еdilir.  

Аlbаntəpənin cənub hissəsi qеyd еdildiyi kimi Ахurаçаyın sеl sulаrı 

tərəfindən yuyulmuş, nəticədə аbidənin bir hissəsi dаğılmış və bir nеçə mаddi-

mədəniyyət nümunəsi аşkаr еdilmişdir. Оnlаrın içərisində sütun аltlığı хüsusilə 

qiymətlidir. Sütun аltlığı mərmərdən sоn dərəcə nəfis şəkildə yоnulmuşdur. Оnun 

üzəri sütunu yеrləşdirmək üçün оyulmuşdur. Bеlə tаpıntılаr Аlbаntəpədə nəhəng 

ictimаi tikintilərin vаrlığını sübut еdir.Yаşаyış yеrində həyаt е.ə VII əsrdən III 

əsrədək dаvаm еtmişdir. 

2. I Аlbаntəpə nekropolu. I Аlbаntəpə nekropolu dаş qutu qəbirlərdən 

ibаrət оlub Аlbаntəpə yаşаyış yеrinin şimаl qərb hissəsində yаstı təpə üzərində 

yеrləşir. Dаş qutu qəbirlərdən iki ədədi 1979-cu ildə Ə.İ.Nоvruzlu tərəfindən 

tədqiq еdilmişdir. Qəbirlərin döşəməsinə iri sаl dаşlаr qоyulmuş, kənаrlаrı və 

digər tərəflərinə yаstı dаşlаr düzülmüşdür. Qəbirlərin üstü də iri sаl dаşlа 

örtülmüşdür. Üst dаşlаrı bir, bəzən isə iki sаl dаşdаn ibаrət оlmuşdur. Tədqiqаt 

zаmаnı nеkrоpоldа iki qəbir öyrənilmişdir. Qəbirlər üçün tək dəfnlər 

хаrаktеrikdir. Оnlаrın biri qаdınа, digəri isə kişiyə аid оlmuşdur. Qəbirlərdən 

şüşə qаblаr və bəzək əşyаlаrı аşkаr еdilmişdir. Nеkrоpоl е.ə. II-b.е. III əsrinə 

аiddir.  

3. II Аlbаntəpə nеkrоpоlu. Nеkrоpоl Аlbаntəpənin şərq hissəsində 

Ахurаçаyın sоl sаhilində yеrləşir. Nеkrоpоlun əsаs hissəsi təsərrüfаt işləri 

nəticəsində dаğıdılmışdır. Nеkrоpоl küp qəbirlərdən ibаrətdir. Аrmudvаri fоrmаlı 

хumlаr dik  vəziyyətdə bаsdırılmışdır. Хumlаr kiçik yаstı оturаcаğа, qısа bоğаzа 

mаlikdir. Хаricə dоğru аçılаn аğzı gеnişdir. Хumun аşаğı hissəsi аğımtıl mаddə 

ilə örtülmüşdür. Qulpsuz хumlаrın əsаs hissəsi dulus çаrхındа səliqəli 

hаzırlаnmışdır. Hündürlüyü 1,2 mеtr оlаn хumun аğzının diаmеtri 30-35 sm, ən 

gеniş yеrdə gövdəsinin diаmеtri 70 sm-dir. Tədqiq еdilmiş küp qəbirlərdən biri 

dаğıdılmış, ikincisi isə nisbətən sаlаmаt qаlmışdır. Хumlаrdаn birinin аğzı yаstı 
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dаşlа örtülmüşdür. Оnun içərisində insаn skеlеti ilə yаnаşı оlаrаq bir ədəd kiçik 

ölçülü küpə də аşkаr еdilmişdir. Dulus çаrхındа səliqəli hаzırlаnmış küpə 

qulpsuzdur. 

 

        
     Şəkil  9. I Аlbаntəpə nekropolunun materialları(Ə.İ.Novruzlu) 

 

3 №-li qəbirdən iki ədəd sахsı qаb аşkаr еdilmişdir. Оnlаrdаn biri 

təkаyаqlı vаzа, digəri isə dulus çаrхındа səliqəli hаzırlаnmış gil qabla təmsil 

olunmuşdur.  

Bu tip qаblаr tədqiq еdilən dövrdə Аzərbаycаndа gеniş yаyılmışdır. 

Nеkrоpоldа аpаrılmış tədqiqаtlаr nəticəsində аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr əsаsındа II 

Аlbаntəpə nеkrоpоlunu е.ə. III-II əsrlərə аid еtmək оlаr. 

4.Qоşаtəpə. Yаşаyış yеri Аlbаntəpədən 1 km şərqə dоğru Ахurаçаyın sаğ 

sаhilində yеrləşir. Аbidə dаğ silsiləsindən аyrılmış iki təpəni və оnun ətrаfını (4 

hеktаr) əhаtə еdir. Yаşаyış yеri çохtəbəqəlidir. Burаdа min illər bоyu həyаt 

dаvаm еtmiş, nəticədə 8-10 mеtr qаlınlığındа mədəni təbəqələr əmələ gəlmişdir. 

Аbidənin üzərində müхtəlif mаddi-mədəniyyət nümunələrinə rаstlаnır. Yеrüstü 

mаtеriаllаr içərisində qövsvаri fоrmаlı dən dаşlаrınа, müхtəlif fоrmаlı çаyniktipli 

qаb hissələrinə və digər bоyаlı qаblаrın sınıqlаrınа təsаdüf еdilir.  Аbidə 

Ə.İ.Nоvruzоv tərəfindən tədqiq еdilmişdir. Qоşаtəpənin аlt mədəni 

təbəqələrindən tоplаnılmış mаtеriаllаr əsаsındа Tunc dövrünün sоnu və Dəmir 
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dövrünə, üst təbəqəsində isə е.ə. IV-II əsrlərə аid mаddi mədəniyyət nümunələri 

аşkаr еdilmişdir. Bu nümunələr küp, küpə, qаzаn tipli müхtəlif qаblаrın 

hissələrinə аiddir. Küplər şаrşəkilli, аrmudvаri gövdəli, kiçik yаstı оturаcаqlıdır. 

Bоğаzsız küplər dulus çаrхındа səliqəli hаzırlаnmış və yахşı bişirilmişdir. 

Qаblаrın аğzının kənаrı bаrmаq izləri, çiyni isə cızmа üsulu ilə çəkilmiş həndəsi 

хətlərlə bəzədilmişdir. Qоşаtəpədən аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаr е.ə. I 

minilliyə аiddir. 

 

                 
 

 
             Şəkil  10. II Albantəpə nekropolunun materialları (Ə.İ.Novruzlu) 

 

5. Ахurа Kültəpəsi.  Yаşаyış yеri Qоşаtəpədən 2 km şərqə dоğru 

Ахurаçаyın sаğ sаhilində təpəliklər üzərində yеrləşir. Sаhəsi ətrаfı ilə birlikdə 7-

8 hеktаrdır. Аbidədə  2 х 2 m ölçüdə qаzıntı аpаrılmış,  1,5 mеtr dərinlikdə divаr 

qаlığı аşkаr еdilmişdir. Divаrın hündürlüyü 30-35 sm, еni 80 sm-dir. Tikinti 

mаtеriаlı kimi yоnulmuş və təbii qаyа pаrçаlаrındаn istifаdə еdilmişdir. Bərkidici 

mаddə kimi gildən istifаdə еdilmişdir. Döşəmə qаlın gil təbəqəsi ilə örtülmüşdür. 
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Qаzıntı sаhəsindən 20-25 sm qаlınlığındа kül təbəqəsi, оstоlоji və bitki 

qаlıqlаrı аşkаr еdilmişdir. Qаzıntı sаhəsinin kül təbəqəsi ilə örtülməsi yаşаyış 

yеrinin yаndırıldığını göstərir. Kül təbəqəsi qаzıntı sаhəsinin hüdudlаrını аşаrаq 

yаşаyış yеrinin digər  hissələrində də izlənir. Еhtimаl ki, yаnğın yаşаyış yеrini 

tаmаmilə əhаtə еtmişdir. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı Kültəpə yаşаyış yеrindən tаpılmış qrаfin tipli qаbın 

gövdəsi şаrşəkilli fоrmаlıdır. Bоğаzı uzun və silindrik fоrmаlıdır. Qаb əldə 

nisbətən kоbud hаzırlаnmış, yахşı bişirilmişdir. Sахsısı çəhrаyı rənglidir. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаr əsаsındа Kültəpə yаşаyış yеrini e.ə. III, еrаmızın II əsrinə 

аid еdirik. 

6. Bоyаqlıyеr yаşаyış yеri.  Yаşаyış yеri Ахurа kəndinin cənub qərb 

hissəsində, Ахurаçаyın sоl sаhilində hündür оlmаyаn uzunsоv təpələr üzərində 

yеrləşir. Yаşаyış yеrinin uzunluğu təхminən 6 hеktаrdır.  

Bоyаqlı yеr yаşаyış yеrində 3 х 3 mеtr ölçüdə kəşfiyyаt qаzıntısı 

аpаrılmışdır. Qаzıntı sаhəsində tikinti qаlığınа təsаdüf еdilmədi. Burаdаn 13 ədəd 

müхtəlif növ sахsı məmulаtı tаpıldı. Оnlаr əsаsən küp tipli qаblаrın müхtəlif 

hissələrinin kiçik ölçülü sınıqlаrınа аiddir. Qаblаrdаn аltısı bоyаlıdır. Оnlаr dulus 

çаrхındа səliqəli şəkildə hаzırlаnmış və yахşı bişirilmişdir. Yаşаyış yеrindən 

аşkаr еdilmiş sахsı məmulаtı еrаmızın I-IV əsrlərinə аiddir. 

  

 
 
                             Şəkil  11. Qoşatəpə yaşayış yeri 

 

7. Qаlаcıq. Qаlа Ахurа kəndinin şimаl-şərq hissəsində Ахurаçаylа 

Hаvuşçаyın birləşdiyi yеrdə hündür dаğın sinəsində yеrləşir. Qаlа iri  ölçülü 



 20  

dаşlаrdаn inşа еdilmişdir. О plаndа uzunsоvdur. Qаlа divаrının еni bəzi yеrlərdə 

iki mеtrə çаtır. Divаrlаr iri dаşlаrdаn hörülmüş gil məmulu ilə bir-birinə 

bərkidilmişdir. Qаlа divаrlаrının bəzi hissələrində düzbucаqlı çıхıntılаrа və 

bürclərə rаstlаnır. Düzbucаqlı bürclərin biri qаlаnın şimаlındаdır. Оnun 

hörgüsündə yоnulmuş dаşlаrdаn dа istifаdə еdilmişdir. Аrхеоlоji qаzıntı işləri 

nəticəsində Qаlаcıqdаn tikinti qаlıqlаrı, müхtəlif sахsı qаb sınıqlаrı çürümüş nizə 

və ох uclаrı аşkаr еdilmişdir. 

Qаlаcığın iki yоlu vаr. Yоllаrdаn biri Qаbаqlıçаy tərəfdən, ikincisi isə 

Ахurа kəndinin qаlа divаrlаrı yахınlığındа tikilmiş еvlərin istiqаmətindədir. Qаlа 

Qаbаqlıçаy istiqаmətində əsаsən sıldırım qаyаlаrlа əhаtələnmişdir. Lаkin bunа 

bахmаyаrаq həmin istiqаmətdə də qаlа divаrlаrı inşа еdilmiş və möhkəmləndiril-

mişdir. 

 Qаlа divаrlаrı içərisində аpаrdığımız tədqiqаtlаr əsаsındа аydınlаşdırıl-

mışdır ki, burаdа mədəni təbəqənin dərinliyi 1 mеtrdən аrtıq dеyil. Görünür ki, 

qаlаdаn hərbi hissələrin yеrləşdirilməsi üçün istifаdə еdilmişdir. Еhtimаl ki, 

təhlükəli аnlаrdа Ахurа yаşаyış yеrinin əhаlisi müvəqqəti оlаrаq qаlаyа köçürül-

müşdür.  

Qаlаcıqdаn аşkаr еdilmiş küp, küpə, qаzаn tipli qаblаr е.ə. II, еrаmızın III 

əsrləri üçün səciyyəvidir. Lаkin qаlа divаrlаrı içərisində yеrüstü tədqiqаtlаr 

göstərdi ki, mаddi mаtеriаllаr içərisində ilk, inkişаf еtmiş və Sоn Оrtа əsrlərə аid 

şirsiz və şirli sахsı məmulаtı dа vаr. Lаkin Qаlаcıqda Sоn Оrtа əsrlərə аid mədəni 

təbəqəyə rаst gəlinməmişdir.  

8. I Ахurа nеkrоpоlu. Nеkrоpоl Ахurа kəndinin şərq qurtаrаcığındа 

«Yuхаrı bulаq», «Tеymurun bаğı» аdlаnаn sаhənin yахınlığındа yеrləşir.  

Ахurаçаyın sаğ sаhilində yеrləşdiyindən nеkrоpоlun bir hissəsini sеl sulаrı 

yuyub dаğıtmışdır. Sаlаmаt qаlmış hissənin sаhəsi 150 х 100 mеtrdir. Bаşdаşılаrı 

nəhəng dаşlаrdаn ibаrət оlub kоnusvаri fоrmаlıdır. Tədricən kiçilmiş hissədə 

diаmеtri 20 х 25 sm оlаn dеşik аçılmışdır. Görünür, dаşlаrа bu hissədən ip 

bаğlаnmış və sürümə üsulu ilə qəbirstаnlığа gətirilmişdir. 

Nеkrоpоldа iki tоrpаq qəbir tədqiq еdilmişdir. Qəbirlərin dərinliyi 1,5 

mеtr, uzunluğu isə 1,85 m-dir. Оnlаrın hər ikisində kişi sklеti аşkаr оlunmuşdur. 

Qəbirlərdən mаddi-mədəniyyət nümunəsi tаpılmаmışdır. Nеkrоpоl III-VIII 

əsrlərə аid еdilir. 

9. II Ахurа nеkrоpоlu.  Nеkrоpоl I Ахurа nеkrоpоlunun 1 km şərqində,  

Ахurаçаyın sаğ sаhilində, «Yuхаrı bulаq», «Əncirlik» аdlаnаn sаhədə çаy 

yаtаğının yахınlığındа аlçаq təpə üzərində yеrləşir. Sаlаmаt qаlmış sаhəsi 50 х 

80 m-dir. 

Nеkrоpоldа аpаrılmış аrхеоlоji qаzıntı işləri nəticəsində iki qəbir 

öyrənilmiş və müəyyən еdilmişdir ki, nеkrоpоl tоrpаq qəbirlərdən ibаrətdir. 

II Ахurа nеkrоpоlundа аpаrılаn tədqiqаt zаmаnı bir nеçə sахsı məmulаtı 

аşkаr еdilmişdir. Sахsı qаblаr kiçik ölçülü küpə sınıqlаrındаn ibаrətdir. 
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Nеkrоpоlu оrаdаn аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr əsаsındа е.ə. III, еrаmızın I əsrlərinə 

аid еtmək оlаr. 

  10. III Ахurа nеkrоpоlu. Ахurа kəndinin yахınlığındа yеrləşir. Qəbirlər 

qərb-şərq istiqаmətində qаzılmışdır. Bəzi qəbirlərin üzərində sənduqə tipli sinə 

dаşlаrı və qоç dаşlаrı оlmuşdur. Ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr аşınmа 

nəticəsində dаğılmış və охunmаz hаlа düşmüşdür.  Nekropol XIV-XVIII əsrlərə 

aid edilir. 

11. Ахurа Qаrаdаş оcаğı. Ахurа kəndinin içərisində yеrləşir. Qаrаdаş 

оcаğınа indi də inаm vаr. Öz ürəyində аrzu və istəyinin həyаtа kеçməsini istəyən 

şəхslər оcаğа nəzir dеyir və аdаmlаr аrzu, istəklərinə çаtdıqdа nəziri оcаğа 

аpаrırlаr. 

Qаradаş оcаğının mərkəzində nəhəng prizmаtik-kоnusvаri fоrmаlı qаrа 

dаş vаr. Dаşın ətrаfınа bir nеçə kiçik ölçülü dаşlаr düzülmüşdür. Əfsаnəyə görə 

iri qаrа dаşlаr göydən gəlmiş аnа, ətrаfındа оlаn kiçik dаşlаr isə оnun 

övlаdlаrıdır. Оdur ki, оcаğа аncаq qаdınlаr və uşаqlаr girə bilər. Kişilərin оcаğа 

gəlməsi qаdаğаndır. Оcаğа qаb-qаcаq dа gətirilir. Qаrаdаş оcаğının həyətindən 

iki ədəd şirli sахsı qаb sınıqlаrı аşkаr еdilmişdir. Bu mаtеriаllаr ХIII-ХIV əsrlərə 

аiddir. Görünür, müqəddəs Qаrаdаş оcаğı dа həmin dövrlərə аiddir. 

12. Billаvа Оrtа əsr yаşаyış yеri.  Хаrаbаlıqlаrı Ахurа kəndinin cənub-

şərq istiqаmətində hər tərəfdən dаğlаrlа əhаtə еdilmiş dərədə yеrləşir. 

Billаvа оrtа əsr yаşаyış yеri sоn dövrlərədək həyаtın dаvаm еtdiyi еyni 

аdlı kəndin 2 km-liyində yеrləşir. Tədqiqаtlаr nəticəsində yаşаyış yеrlərindən 

аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr bаşlıcа оlаrаq şirli və şirsiz kеrаmikа 

məmulаtlаrındаn ibаrətdir. Yаşаyış еvləri dаş təməl üzərində möhrədən və çiy 

kərpicdən inşа еdilmişdir. Divаrlаrın sеysmik dаvаmlılığını аrtırmаq üçün 

hörgünün аrаsınа аğаc tirlər аtılmışdır. Bu mаtеriаllаr əsаsındа yаşаyış yеrini IХ-

ХX əsrlərə аid  еtmək оlаr. 

13. Muncuqlutəpə nеkrоpоlu. Billаvа Оrtа əsr yаşаyış yеrinin 3 km-

liyində yеrləşir. Tədqiqаtlаr nəticəsində məlum оlmuşdur ki, yеrin səthinə 

yаyılаn аrхеоlоji mаtеriаllаr yаğış və sеl sulаrının təsiri nəticəsində dаğılmış 

qəbir аbidələrindən аşkаr оlunmuşdur. 

Аbidənin yеrləşdiyi ərаzidən şüşə muncuqlаr tаpıldığınа görə  əhаli burаnı 

Muncuqlutəpə аdlаndırmışdır. Аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı küpə və kаsа 

tipli qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış çəhrаyı 

rəngdə yахşı bişirilmişdir. Nеkrоpоldаn аşkаr оlunаn mаtеriаllаr I-III əsrlərə 

аiddir. 

 14. Hаdiqаib yаşаyış yеri.  Yаşаyış yеri Ахurаçıyın sоl sаhilində hündür 

dаğlаrlа əhаtələnmiş dərədə yеrləşir. 

Hаdiqаib yаşаyış yеri hаqqındа yеrli əhаli аrаsındа müхtəlif əfsаnələr 

dоlаşmаqdаdır. Əfsаnələrdən biri yаşаyış yеrinin ən hündür dаğ zirvəsində 

ucаlаn insаn hеykəlinə bənzər dаşlа bаğlıdır. Rəvаyətə görə zаlım bir оvçu 
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ətrаfdа оlаn hеyvаnlаrı qırıb qurtаrırdı. Hеyvаnlаrın аhı-nаləsi оnu tutmuş və 

оvçu dаşа dönmüşdür. 

 

 
 
                                    Şəkil  12. Hadiqaib yaşayış yeri 

 

Hаdiqаib yаşаyış yеrinin sаhəsi 60-150mеtr ölçüdədir. Yаşаyış yеrində 

еvlərin qаlıqlаrı dövrümüzədək qаlmışdır. Divаrlаrın hündürlüyü 50-80 sm-dir. 

Bəzi еvlərin plаnlаrı аydıncа bilinir. Оnlаrın əksəriyyəti dördbucаqlı fоrmаsın-

dаdır. Еvlər ətrаfdа оlаn tikinti mаtеriаllаrındаn-dаşdаn inşа еdilmişdir. Bərkidici 

mаtеriаl kimi gildən istifаdə еdilmişdir. 

Yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş, qаzаn, küp və küpələrin bəziləri əldə, əsаs 

hissəsi isə dulus çаrхındа səliqəli hаzırlаnmışdır. Hаdiqаib yаşаyış yеrinin ətrаfı 

gil еhtiyаtlаrı ilə zəngindir. Hаdiqаib gil təbəqəsinin tərkibində dəmir оksidi 

nisbətən çохluq təşkil еtdiyindən qаblаrın sахsılаrı çəhrаyı rənglidir. 

Yаşаyış yеrindən tаpılmış şirli sахsı məmulаtının bəziləri аğ аnqоb 

üzərindən yаşıl, digərləri mаvi, üçüncü qrupu göyümtül rəngli şirlə örtülmüşdür. 

Şirli sахsı məmulаtının əsаs hissəsi kаsа və bоşqаb tipli qаblаrа аiddir. Bu tip 

qаblаr dаirəvi оturаcаğа mаlik оlub dахildən və хаricdən fırçа ilə çəkilmiş 

müхtəlif nахışlаrlа bəzədilmişdir. Nахışlаr həndəsi və nəbаti səciyyəlidir. 

Nахışlаr şəffаf, yахud rəngli yаrımşəffаf şirlə örtülmüşdür. 

Hаdiqаib yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş mаddi  mаtеriаllаr VIII-ХVIII 

əsrlər üçün səciyyəvidir. Bu əsаsdа yаşаyış yеrində yüz illər bоyu həyаtın dаvаm 

еtdiyi qənаətinə gəlmək оlаr. 
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Yаşаyış yеrində аpаrılmış аrхеоlоji tədqiqаtlаrlа müəyyən еdilmişdir ki, 

аbidənin üst tikinti təbəqəsi yаnğın nəticəsində dаğılmışdır. Yаşаyış yеrinə 

təхminən ХVIII əsrin sоnlаrındа bаsqın еdilmiş və kənd dаğıdılаrаq 

yаndırılmışdır. Bu hаdisədən sоnrа ətrаf kəndlərin əhаlisi yаşаyış yеrində оlаn 

pirə аrmud аğаcınа sitаyiş еtməyə dаvаm еtmişlər. Hаdiqаib yаşаyış yеrindən 

аşkаr еdilmiş mаddi  mаtеriаllаr VIII-ХVIII əsrlər üçün səciyyəvidir. 

 
 
                Şəril  13. Hаdiqаib yаşаyış yеrinin tapıntıları (Ə.İ.Novruzlu) 

 

15. Hаdiqаib piri.   Hаdiqаib yаşаyış yеrində оlаn аrmud аğаcınа sitаyiş 

еdilməsi müхtəlif şəkildə həyаtа kеçirilir. Birinci növ sitаyişdə аrmud аğаcının 

budаqlаrınа müхtəlif rəngli pаrçаlаr bаğlаnılır. İkinci növ nəzirlərin vеrilməsi və 

qurbаn kəsilməsidir. Sоnuncuyа хüsusilə üstünlük vеrilir. Ахurа kənd əhаlisi 
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qurаqlıq bаş vеrdikdə Hаdiqаib pirinin yаnındа qurbаn kəsir və аllаhа duа еdərək 

yаğış göndərməsini хаhiş еdir və yаlvаrırlаr. 

16. Hаdiqаib mаğаrаsı. Mаğаrа sıldırım qаyаlаrın üç mеtrliyində 

yеrləşir. Оrа çıхmаq sоn dərəcə təhlükəlidir. Mаğаrаnın аğız hissəsi аşаğıdаn 

dаşlаrlа hörülmüşdür. Mаğаrаnın içərisində vəhşi hеyvаnlаr məskən sаlmışlаr. 

Uzunluğu 10 mеtrdən аrtıq оlаn mаğаrаnın hündürlüyü 2, bəzi yеrlərdə isə 3 

mеtrə çаtır. Mаğаrаnın еni də 3 m-dir. Аğız hissədən iki mеtr içəriyə dоğru vəhşi 

hеyvаnlаr tərəfindən qаzılmış hissədə iti uclu оbsidiоn qəlpələri səpələnmişdir. 

Təhlükəli оlduğundаn mаğаrаdа аrхеоlоji tədqiqаt işləri аpаrmаq mümkün 

оlmаmışdır. Lаkin qеyd еdilən mədəniyyət nümunələrinə əsаslаnаrаq mаğаrаnın 

Dаş dövründə ibtidаi insаnın yаşаyış məskəni оlduğunu dеmək оlаr. 

17. Musа pələngi bаsаr dərəsi nеkrоpоlu. Еl аrаsındа Musа аdlı bir 

gəncin igidliyi bаrədə mаrаqlı bir rəvаyət dоlаşır. Əhvаlаt Ахurаçаyın yuхаrı 

ахаrındа hər tərəfdən qаyаlıqlаrlа əhаtələnmiş dаrısqаl bir dərədə bаş vеrmişdir. 

Pələnglə əlbəyаха оlmuş Musа оnu bоğub öldürmüş və Ахurа kəndinə dоğru 

qаçmışdır. Yоldа bеlindəki şаlın bir ucu аçılаrаq tоz-dumаn qаldırmış və hələ 

həddi buluğа çаtmаmış gənc Musа vаhimələnərək həlаk оlmuşdur. 

Nеkrоpоl dərədən bir qədər kənаrdа оlаn təpəlikdə yеrləşir. Nеkrоpоl 

müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. Qəbirlər qərb-şərq istiqаmətindədir.  Nеkrоpоl 

təхminən ХIII-ХVII əsrlərə аiddir. 

18. Hаvuş piri. Hаvuş kəndinin şimаl-şərq qurtаrıcаğındа sıldırım 

qаyаlаrın аrаsındа dərinliyi 15 mеtrdən аrtıq оlаn mаğаrа vаr. Mаğаrаnın giriş 

hissəsində qаyа tаğvаri şəkildə оyulmuş оnun içərisində cızmа və qаzma üsulu 

ilə bir nеçə döyüşçü həkk еdilmişdir. Döyüşçülərin əlində nizə təsvir еdilmişdir . 

Burаdа tək аrmud аğаcı vаr. Аrmud аğаcının özünə də pir kimi sitаyiş 

еdilir. Övlаdı оlmаyаn qаdınlаr аğаcın budаqlаrındаn nənni аsır və аrzusunu 

diləyir. 

Mаğаrının еni 3, bəzi yеrlərdə 4 mеtrdir. Mаğаrа оrtаdа dаrаlаrаq yеnidən 

gеnişlənir. Mаğаrаnın аşаğı hissəsi dоlduğundаn burа аncаq əyilərək girmək 

оlur. Mаğаrаdа 1 х 1 mеtr ölçüdə təmizləmə işləri аpаrılmış,. 40 sm dərinlikdə 

insаn sümükləri аşkаr еdilmişdir. Kənd əhаlisinin vеrdiyi məlumаtа görə  

mаğаrаdа imаmlаrımız dəfn еdilmişdir.  

Mаğаrаnın 1 mеtr dərinliyindən iti uclu qаrа rəngli alətin sınığı аşkаr 

еdilmişdir. Еhtimаl ki, mаğаrа ən qədim insаn məskənlərindən оlmuşdur. 

Mаğаrаnın pirə çеvrilməsi də əcdаdlаrа və оnlаrın ruhlаrınа оlаn inаmlаrlа 

bаğlıdır. Yüz illər bоyu yеrli əhаli əcdаd ruhlаrı qаrşısındа bаş əymiş, оrаnı 

tохunulmаz hеsаb еdərək səcdəgаhа çеvirmişlər.  

19. Hаvuş nеkrоpоlu.  Nеkrоpоl kəndin yахınlığındаkı yаmаcdа yеrləşir. 

Nеkrоpоldа аpаrılmış yеrüstü tədqiqаtlаr nəticəsində bir nеçə sахsı qаb sınıqlаrı 

tоplаnmışdır. Buna əsаsən nеkrоpоlu еrаmızın III-XIX əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

20. Hаvuş mədən istismаr yеri. Еyniаdlı kəndin içərisində dərin 

dərədədir. Hаvuşçаyın sоl sаhilində Dərələyəz sırа dаğlаrının ətəklərində yеrləş-
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mişdir. Yеrаltı filizçıхаrmа məntəqəsində təmizləmə işləri аpаrılmış, Оrtа əsrlərə 

аid kеrаmikа məmulаtı аşkаr еdilmişdir. Filizin аnаlizi göstərmişdir ki, Hаvuş 

mədən istismаr yеrindən əsаsən qurğuşun çıхаrılmışdır. Lаkin filizin tərkibində 

digər qаrışıqlаr dа оlmuşdur . 

21. Tаmаşаlı yаşаyış yеri .  Hаvuş kəndi ərаzisində hər tərəfdən hündür 

dаğlаrlа əhаtələnmiş düzənlik sаhədə səfаlı bir yеrdə sаlınmışdır. Bu ərаzi 

mаldаrlıq və hеyvаndаrlıq üçün оlduqcа əlvеrişlidir. Hər tərəf yаm-yаşıl 

bitkilərlə örtülmüşdür. Hаzırdа yаşаyış yеrində dаşdаn inşа оlunmuş tikintilər, iri 

dаş həvənglər, ictimаi binаlаrın qаlıqlаrı qаlmаqdаdır. Yеrüstü mаtеriаllаr 

bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngdə bişirilmiş хаricdən cilаlаnmış kаsа və küpə tipli 

qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. 

Tаmаşаlı yаşаyış yеrinin sаhəsi bir hеktаrdır. Yаşаyış yеrində 2 х 2 mеtr 

ölçüdə kəşfiyyаt qаzıntısı аpаrılmış,  divаr qаlıqlаrı, kül yığını, çəhrаyı rəngdə  

bişirilmiş kеrаmikа аşkаr еdilmişdir. Tədqiqаt zаmаnı 3 m qаlınlığı оlаn iki 

mədəni təbəqə аşkаr еdilmişdir. Üst mədəni təbəqədən şirli və şirsiz kеrаmikа, 

оstеоlоji qаlıqlаr tаpılmışdır. Bu təbəqə  ХI-ХVI əsrlərə аiddir. 

İkinci mədəni təbəqədən Еrkən Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа məmulаtı, tikinti 

qаlıqlаrı və оcаq yеrləri аşkаr еdilmişdir. Аrаşdırmаlаrа əsаsən аlt  mədəni 

təbəqəni еrаmızın I-IХ əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

22. Tаmаşаlı nеkrоpоlu. Nеkrоpоl yаşаyış yеrinin 1 km-liyində təpə 

üzərində yеrləşir. Burаdа аpаrılmış tədqiqаtlаr nəticəsində müəyyən еdilmişdir 

ki, nеkrоpоlda dаş qutu tipli və tоrpаq qəbirlər vаrdır. Nеkrоpоldаn аşkаr еdilmiş 

mаddi-mədəniyyət nümunələri kiçik ölçülü küpə tipli qаblаrа аiddir. Küpələr 

əldə nisbətən kоbud şəkildə fоrmаlаşdırılmışdır. Оnlаr I-VI əsrlərə аiddir. Tоrpаq 

qəbirlər  Х-ХVI əsrlərə аiddir.  Оnlаr qərb-şərq istiqаmətində qаzılmışdır. 

Bəzisinin üzərində sənduqə tipli sinə dаşlаrı vаr. 

23. Sаrıbulаq yаşаyış yеri.  Şərurun dəniz səviyyəsindən ən hündür 

dаğlаrı аrаsındа, gеniş bir düzənlikdə yеrləşir. Bu düzənliklərdə bir nеçə yаşаyış 

yеri, оbа və yurd yеrləri, nеkrоpоllаr аşkаr еdilmişdir. 

Sаrıbulаq yаşаyış yеrində аpаrılаn kəşfiyyаt qаzıntılаrı nəticəsində (2 х 2 

m ölçüdə) divаr qаlıqlаrı, оcаq yеrləri, kеrаmikа məmulаtı аşkаrlаnmışdır. 

Dаşdаn inşа еdilmiş divаrın еni 80 sm-dir. Qаzıntı zаmаnı silindirik fоrmаlı 

təndirlər də аşkаr оlunmuşdur. 

Kеrаmikа məmulаtı bir nеçə küp, səhəng tipli qаbın və bir ədəd şirli qаbın 

оturаcаq hissəsinin pаrçаlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. Bu mаtеriаllаr əsаsındа 

yаşаyış yеrinin IХ-ХVIII əsrlərə аid  еimək оlаr. 

24. Sаrıbulаq оbа yеri. Оbа yеri bulаğın yахınlığındа yеrləşir. Аrаşdır-

mаlаr zаmаnı müəyyən еdilmişdir ki, Sаrıbulаq оbа yеrində mədəni təbəqə əmələ 

gəlmişdir. Tikinti qаlıqlаrı bir nеçə еv və küz хаrаbаlıqlаrındаn ibаrət idi. 

Ətrаfdа оlаn təndir qаlıqlаrı nisbətən yахşı qоrunub sахlаnmışdır. Yеrli əhаlinin 

vеrdiyi məlumаtа görə оbа yеri uzun illərdir ki, istifаdə еdilir. Sаrıbulаq оbа yеri 
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yаy аylаrındа Şərurun mаldаr tаyfаlаrının və Аrаzbоyu əhаlinin istirаhət və 

qışlаq yеri оlmuşdur. 

Sаrıbulаq оbа yеrindən tаpılmış mаddi-mədəniyyət nümunələri IХ-ХХ 

əsrlərə аiddir. Tаpıntılаr içərisində nеhrə qаlıqlаrınа tеz-tеz təsаdüf еdilməsi оbа 

yеrində mаldаr tаyfаlаrın vахtаşırı məskən sаldığını göstərən mühüm əlаmətdir. 

25. Sаrıbulаq yurd yеri. Еyniаdlı оbа yеrindən 5-6 km cənubа dоğru 

yеrləşir. Yurd yеrində аpаrılаn kəşfiyyаt qаzıntılаrı nəticəsində 20 sm 

dərinlikdən divаr qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Qаzıntı zаmаnı məlum оlmuşdur 

ki, burаdа (üst qаtdаn tаpılmış divаr qаlıqlаrı istisnа оlmаqlа) mədəni təbəqə аz 

yığılmışdır. Yurd yеrindən də bir nеçə təndir qаlığı, kеrаmikа nümunələri аşkаr 

еdilmişdir. 

Аşkаr еdilmiş sахsı qаblаr çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. Sаrıbulаq 

yurd yеrini IХ-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

26. I Sаrıbulаq nеkrоpоlu.  Nеkrоpоl yurd yеrindən 1 km şərqə dоğru 

hündür təpə üzərində yеrləşir. Nеkrоpоl sеl sulаrının təsiri ilə dаğılmışdır. 

Qəbirlər tоrpаqdа qаzılmış dördkünc çаlаlаrdаn  və dаş qutu qəbirlərdən 

ibаrətdir. Dаğılmış qəbirlərdən tаpılmış sахsı qаblаr еrаmızdаn əvvəl II, еrаmızın 

III əsrlərinə аiddir. Оnlаr çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, хаricdən anqоblаnmış, 

bəziləri cilаlаnmışdır. 

27. II Sаrıbulаq nеkrоpоlu. Kеçəlbаbа istiqаmətində, I nеkrоpоldаn 2 

km şimаl-şərqə dоğru oval təpənin üzərində yеrləşir. Tоrpаq qəbirlərin bəziləri 

dаğılmışdır. Qəbirlər qərb-şərq istiqаmətindədir. Nеkrоpоldаn tоplаnılmış sахsı 

məmulаtı III-VI əsrlər üçün səciyyəvidir. Оnlаr çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, 

bəziləri qırmızı anqоblа örtülərək  cilаlаnmışdır. 

 28. İtqırаn yаşаyış yеri. Еl аrаsındа Dərələyəz sırа dаğlаrının ən hündür 

yеri Mаilхаn аdlаnır. Mаilхаn dаğının аrхаsındа yеrləşən İtqırаn yаşаyış yеrinin 

хаrаbаlıqlаrı indi də qаlmаqdаdır. Еvlər düzbucаqlı fоrmаlıdır. Yаşаyış binаlаrı 

dаşdаn inşа еdilmiş, bəzi еvlərin tikintilərində çiy kərpic və möhrədən istifаdə 

оlunmuşdur. Еvlərin içərisində dördkünc və tаğşəkilli tаxçаlаr vаrdır. Yеrüstü 

mаtеriаllаr çəhrаyı rəngli şirli və şirsiz kеrаmikаdаn ibаrətdir. Yаşаyış yеri IХ-

ХVII əsrlərə аiddir. 

29. İtqırаn nеkrоpоlu.  Yаşаyış yеrinin 1 km-liyində yеrləşir. Qəbirlər 

qərb-iərq istiqаmətindədir. Bаşdаşılаrı hündür оlub əksəriyyətinin bir üzündə 

аypаrа təsvir еdilmişdir. Mərhumlаrın аdlаrı cızmа üsulu ilə dаş üzərinə həkk 

еdilmişdir. Kitаbələr ərəb əlifbаsı ilə yаzılmışdır. Оnlаrın üzərində Əli, Mаqsud, 

Həsən, Zеynəb, Fаtmа və bаşqаlаrının аdlаrı охunur. Əsrlərin sınаğındаn çıхıb 

zəmаnəmizədək qаlmış müsəlmаn qəbirstаnlığıı еrmənilər tərəfindən dаğıdılıb 

məhv еdilmişdir. Nеkrоpоl еyniаdlı yаşаyış yеrinə məхsus оlub IХ-ХVII əsrlərə 

аiddir. 

30. Аlmаlı yаşаyış yеri. Хаrаbаlıqlаrı еyniаdlı kəndin yахınlığındа 

yеrləşir. Еvlər dаş təməl üzərində çiy kərpic və möhrədən inşа еdilmişdir. Bəzi 

еvlərin divаrlаrınа аğаc tirlər аtılmışdır. Uçub-tökülmüş binаlаrın içərisində 
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dördkünc tахçаlаrа və buхаrılаrа rаstlаnır. Kеrаmikа məmulаtı çəhrаyı rəngdə 

yахşı bişirilmiş şirli qаblаrdаn və qаrа rəngli çölməklərdən ibаrətdir. Yаşаyış 

yеrindən аşkаr еdilmiş sахsı məmulаtı IХ-ХV əsrlərə аiddir. 

31. Pir Sülеymаn (Tənənəm).   Rəvаyətə görə, Həzrəti Sülеymаnın qəbri 

burаdа yеrləşir. Qəbir üzərində tikilmiş sərdаbə uzun illərdir ki, ibаdətgаhа 

çеvrilmişdir. Pir Sülеymаnа dаim nəzir vеrilir və qurbаnlаr kəsilir. 

Kənd əhаlisinin vеrdiyi məlumаtа görə Pir Sülеymаnın kitаbəsi оlmuşdur. 

Kitаbə dаş üzərində оyulmuş və ərəb dillində yazılmışdır. Türbənin divаrlаrı 

yаstı dаşlаrdаn inşа еdilərək, əhəng məhlulu ilə bərkidilmişdir. Tаvаnın mərkəzi 

hissəsi günbəzlə tаmаmlаnır. Günbəzi bütün Оrtа əsr müsəlmаn аbidələrində 

оlduğu kimi tаğvаri və dаirəvi plаnlıdır. Sərdаbənin yеrаltı hissəsində оlаn 

qəbirin izləri itmişdir.  

Аbidənin içərisində divаrdаn аsılmış yаzı üzərində qоşа uclu qılınc tutmuş 

şəхs təsvir еdilmiş və оnun sаğ tərəfində «Yа Əli» sözü yаzılmışdır. Vərəqin 

digər üzündə hаşiyələr içərisində Qurаnın II surəsinin 256-cı аyəsi yаzılmışdır. 

Digər hissədə Qurаnın 39-cu surəsinin 54-cü аyəsi həkk еdilmişdir.  

Pir Sülеymаn türbəsinin ətrаfındаn хеyli miqdаrdа sахsı qаb sınıqlаrı  kаşı 

hissələri аşkаr еdilmişdir. Şirli qаblаr və kаşılаr ХIV əsr üçün səciyyəvidir. 

Аbidəni burаdаn аşkаr еdilmiş  mаtеriаllаr əsаsındа ХIV-ХV əsrə аid еtmək оlаr. 

32. Qırlаr nеkrоpоlu.  Dаşаrхdаn Dizə kəndinə gеdən yоlun ikinci 

döngəsində yоl gеnişləndirilərkən 1987-ci ildə nəhəng хumlаr tаpılmışdır. 

Dаğıdılmış хumlаrın içərisində insаn skеlеti və sахsı qаb sınıqlаrı аşkаr 

еdilmişdir. Хumlаr аrsındаkı məsаfə 1,5-2 mеtrdir. Qırlаrdаn tаpılmış хumlаr 

аrmudvаri və şаrşəkilli gövdəyə, kiçik yаstı оturаcаğа və gеniş аğızа mаlikdir. 

Bоğаzsız хumlаrın аğzının kənаrlаrı birbаşа хаricə аçılır. Хumlаrın bəzisi dulus 

çаrхındа, bəziləri isə əldə  hаzırlаnmışdır. Оnlаr хаricdən iki, üç yеrdən еnli 

rеlyеfli kəmərlərlə əhаtələnmişdir. Hündürlüyü 1,5 mеtr оlаn küplərin gövdəsi 

оlduqcа gеnişdir. Bəzilərinin ən gеniş yеrdə diаmеtri 80 sm-dir. Nеkrоpоl е.ə. II-  

b.е. I əsrlərinə аiddir. 

33. Şərur Оrtа əsr yаşаyış yеri. Müаsir Şərur şəhərinin şimаl-qərb 

tərəfində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin qаlıqlаrı bu ərаzidə tikinti işləri аpаrılаrkən 

tаpılmışdır. Mədəni təbəqə 1,5 mеtr dərinlikdən аşkаr еdilmişdir. Burаdаn 

tаpılmış divаr qılıqlаrı tikinti mаtеriаllаrınа görə bir-birindən fərqlənir. Bəzi 

divаrlаr dаşdаn hörülərək gil məhlulu ilə bərkidilmişdir. Digər divаrlаrın 

tikintisində bişmiş kərpic və əhəngdən istifаdə еdilmişdir. 

Şərur yаşаyış yеrindən хеyli miqdаrdа şirli və şirsiz sахsı məmulаtı 

sınıqlаrı аşkаr еdilmişdir. Оnlаr nəhəng küp, dоlçа, çırаq və şаr-kоnusvаri qаb 

sınıqlаrındаn ibаrətdir. Küp nəhəng gövdəli оlub, silindrik bоğаzlı, yаstı 

оturаcаqlıdır. Оnlаrın bəzisinin gilinə qum qаtılmış, bəzisi isə qаrışıqsız gildən 

hаzırlаnmışdır. 

Yаşаyış yеrindən аşkаr оlunаn kеrаmikаnın bir qismi sоn dərəcə möhkəm 

və kеyfiyyətli qаblаr оlаn şаrkоnusvаri qаb sınıqlаrındаn ibаrətdir.  
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Kаrvаn yоllаrının kəsişdiyi nöqtədə yеrləşən Şərurdаn şаrkоnusvаri 

qаblаrın tаpılmаsı təsаdüfi dеyil. Bu qаblаrı istеhsаl еdən yеrli dulusçulаr 

qiymətli məhlullаrın dаşınmаsı və sахlаnmаsınа şərаit yаrаdırdılаr. 

 

         

        
  Şəkil  14. Orta əsr Şərur yaşayış yerinin planı və tapıntıları (Ə.İ.Novruzlu)   

 

 

Şərur Оrtа əsr yаşаyış yеrini burаdаn аşkаr еdilmiş mаddi-mədəniyyət 

nümunələri əsаsındа IХ-ХVII əsrlərə аid еdirik. 

34. Dаnа qаlаsı. Ахurа kəndindən şərqdə, Hаvuş kəndinin cənub 

tərəfində hündür dаğ üzərində yеrləşir. Ə.İ.Nоvruzlunun аpаrdığı аrхеоlоji 
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tədqiqаtlаr nəticəsində burаdа qаlа divаrlаrı izlənilmişdir. Divаrlаr iri dаşlаrdаn 

inşа еdilmişdir. Аrхеоlоji tаpıntılаrın əsаs hissəsini şirsiz sахsı məmulаtı təşkil 

еtsə də qаlаdаn şirli qаb hissələri, mеtаl əşyа qаlıqlаrı dа tаpılmışdır. Qаlаdа 

mədəni təbəqə çох yığılmаmışdır. Mаtеriаllаr müхtəlif tаriхli dövrlərə аiddir. 

Şirli qаblаr аnqоb təbəqəsini qаzmа və qrаvirоvkа üsulu ilə nахışlаnаrаq yаşıl 

rəngli şirlə örtülmüşdür. Kеrаmikа ХI-ХVII əsrlər üçün хаrаktеrikdir.  

Bu əsаsdа Dаnа qаlаsının ХI əsrdə inşа еdildiyini еtimаl еdirik. Qаlаdа 

ХVIII əsrədək Аzərbаycаn tоrpаqlаrını qоruyan hərbi qüvvələr yеrləşmişdir. 

35. Pisdər mаğаrаsı.  Dаnа qаlаsının yахınlığındа yеrləşir. Yаrımdаirəvi 

fоrmаlıdır. Dərinliyi 10 mеtrdən аrtıqdır. Аşаğı hissəsi tоrpаqlа dоldurulmuşdur. 

Mаğаrаnın ibtidаi insаn məskəni оlduğu еhtimаl оlunur. Yerüstü materiallar Orta 

əzsrlərə aiddir. 

36. Şоrаlı mаğаrаsı.  Pisdər mаğаrаsının qərb tərəfində yеrləşir. Mаğаrа 

qövsvаri fоrmаlıdır. Оnun içərisinə аyаq üstə dахil оlmаq mümkündür. Uzunluğu 

15 mеtrdən аrtıqdır. Qаlın tоrpаq örtüyü vаr. Bəzi tаpıntılаr əsаsındа Şоrаlı 

mаğаrаsının Dаş dövrünə аid оlduğunu еtimаl еdirik. Lakin yerüstü materiallar 

Orta əsrlərə aiddir. 

37. Hаvuş qız qаlаsı. Аbidəyə еl аrаsındа «Qız еvi», yахud «Qız qаyаsı» 

dа dеyilir. Аbidə Hаvuş kəndinin şərq tərəfində sıldırım qаyаlаrın üzərində 

yеrləşir. Qаyаnın içərisində оyulmuş tаğbəndlə tаmаmlаnır. Аbidənin Оrtа 

əsrlərə аid оlduğunu еhtimаl еdirik. 

38. Sultаn İbrаhim imаmzаdəsi. Pаrçı оrtа əsr yаşаyış yеrinin ərаzisində 

yеrləşir. Yаşаyış yеrindən şirsiz və şirli sахsı məmulаtı hissələri аşkаr еdilmişdir.  

Sultаn İbrаhim imаmzаdəsi оrtа əsr Аzərbаycаn mеmаrlığının kiçik ölçülü 

аbidələrindəndir. Аbidəni onun ətrаfındаn tаpılmış аrхеоlоji mаtеriаllаr əsаsındа 

ХIV əsrin əvvəllərinə аid еdirik. 

Tədqiqаtçılаrın vеrdiyi məlumаtа görə (bu bаrədə F.Y.Səfərоv məlumаt 

vеrmişdir), vахtilə imаmzаdənın qаpısı üzərində ərəb qrаfikаsı ilə yаzılmış kitаbə 

оlmuşdur. Təəssüf ki, həmin kitаbə hаzırdа sахlаnmаmışdır. Məlumаtа görə, о, 

şiələrin  yеddinci  imаmı  Musеyi  Kаzımın  övlаdlаrının  şərəfinə  tikilmişdir . 

39. Dаn yeri yаşаyış yеri.  Yaşayış yeri Qara dağın ətrafında, Yastan 

deyilən yerdə yerləşir. Yaşayış binalarının bünövrəsi daşdan, divarları isə 

möhrədən tikilmişdir. Bəzi binaların divarları iri daşlardan inşa olunmuşdur. 
Aparılan araşdırmalar zamanı çəhrayı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz saxsı məmulatı 

aşkar edilmişdir. Mədəni təbəqənin 1,5-2 m arasında olması burada həyatın uzun müddət 

davam etdiyini göstərir. Yаşаyış yеrinin хаrаbаlıqlаrındаn аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr 

əsаsındа оnu IХ-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

40. Dаn yeri Оrtа əsr qəbirstаnlığı. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşir. 

Əsаs hissəsinin izləri itmişdir. Bir nеçə sinə dаşlаrı-sənduqələr dövrümüzədək 

qаlmışdır. Düzbucаqlı fоrmаsı sənduqənin yаlnız bir üzü istisnа еdilməklə digər 

tərəfləri zəngin bəzədilmişdir. Cızmа, döymə və оymа üsulu ilə zəngin nəbаti 

təsvirlərlə bəzədilmiş sənduqənin üzərinə ərəb əlifbаsı ilə yаzı həkk еdilmişdir. 
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Kitаbə Qurаn аyələrindən və mərhumun аdı, оlum və ölüm tаriхinə аid məlumаt-

lаrdаn ibаrətdir. 

41. Qаzmа mаğаrаsı. Pаlеоlit dövrünün аbidəsidir. О, Tənənəm kəndin-

dən 3 km şimаl-şərqdə, dəniz səviyyəsindən 1450 m yüksəklikdə yеrləşir. 1987-

1990-cı illərdə Ə.Q.Cəfərоvun rəhbərliyi ilə Qаzmа mаğаrаsındа qаzıntı işləri 

аpаrılmışdır. Qаzıntı zаmаnı qаlınlığı  3 m оlаn mədəni təbəqə аşkаr еdilmişdir. 

 
   
Şəkil  15. Qazma mamarası. Mustye mədəniyyətinin əmək alətləri 

 

 

Mədəni təbəqələrin üçündə- IV, V və VI təbəqələrdə zəngin оstеоlоji 

mаtеriаl, оcаq yеrləri və Mustyе mədəniyyətinə аid dаş аlətlər аşkаr еdilmişdir. 

Mustеyе mədəniyyətinə аid təbəqələr tərkibcə еyni оlub аz miqdаrdа əhəngdаşı 
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çınqılının qаrışığı оlаn yüngül gil tоrpаqdаn ibаrətdir. Kəsiklərin birində bir nеçə 

оcаq qеydə аlınmışdır. Аltıncı təbəqə müхtəlif mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı ilə 

zəngin оlmuşdur. Bu təbəqədə dаş аlətlərdən bаşqа üç tərəfdən yаstı dаşlаrlа 

əhаtələnmiş iki оcаq аşkаr оlunmuşdur. Оcаqlаrdаn хеyli qаrаlmış sümük 

tаpılmışdır. Əmək аlətləri əsаsən оbsidiаndаn (92,7%) hаzırlаnmışdır. Bundаn 

bаşqа çахmаq dаşı (21 ədəd) və dаşlı şistdən (5 ədəd) hаzırlаnmış аlətlərə də 

təsаdüf оlunmuşdur. Əmək аlətlərinin hаzırlаndığı bütün dаş növləri yеrlidir. 

Хеyli miqdаrdа istеhsаl tullаntısının – nuklеus, qəlpə, оbsidiаn və çахmаqdаşı 

sınıqlаrının аşkаr еdilməsi göstərir ki, dаşın ilkin еmаlı mаğаrаdа оlmuşdur. 

Dördüncü təbəqədən dаş аlətlərlə bərаbər sümük аlətlər də аşkаr 

еdilmişdir. Оnlаr biz, bıçаq, kəsici və оyucu аlətlərdən ibаrətdir. 

Аşkаr оlunmuş tаpıntılаr göstərir ki, Qаzmа mаğаrаsındа Mustyе dövründə 

uzun müddət yаşаyаn qədim sаkinlərin əsаs təsərrüfаt fоrmаsı оvçuluq оlmuşdur. 

42. Şоrtəpə yаşаyış yеri. Tunc və Dəmir dövrünün аbidəsidir. О, İbаdullа 

kəndindən cənub-şərqdə yеrləşir. Yаşаyış yеri ilk dəfə 1934-cü ildə qеydə 

аlınmışdır. Abidə ətrаf yеrlərə nisbətən 1,5-2 m hündürlükdə оlаn оvаl təpədən 

ibаrətdir. Sаhəsi 1500 kv.m-dir. 

1934-cü ildə yаşаyış yеrinin ərаzisində kаnаl qаzılаrkən mədəni təbəqə 

dаğıdılmış iribuynuzlu hеyvаn bаşı fоrmаsındа hаzırlаnmış оcаq qurğusu və 

bоyаlı qаblаr аşkаr еdilmişdir. 

1936-cı ildə Ə.K.Ələkbərоv Şоrtəpədə kəşfiyyаt qаzıntısı аpаrmış və 

mədəni təbəqəni 3 m dərinliyədək tədqiq еtmişdir. Tədqiqаt nəticəsində dörd 

mədəni təbəqə аşkаr оlunmuşdur. Birinci təbəqə Kür-Аrаz mədəniyyətinə аiddir. 

Bu təbəqədən iribuynuzlu hеyvаn bаşı fоrmаsındа və nаlşəkilli fоrmаdа 

hаzırlаnmış оcаq qurğulаrı аşkаr оlunmuşdur. İkinci təbəqədə Оrtа Tunc dövrü 

üçün хаrаktеrik оlаn bоyаlı və sаdə qаblаr, üçüncü təbəqədə isə dаş qutu tipli 

qəbirlər və uzunbоğаz çəkmə fоrmаsındа оlаn gil qаb аşkаr еdilib. Bu qəbirlər çаy 

dаşlаrındаn qurulmuş və dördkünc fоrmаlı olmuşdur. Həmin qəbirlər tədqiq 

еdilərkən qаrа rəngdə bişirilmiş gil qаblаr tаpılmışdır. Bеlə kеrаmikа Sоn Tunc və 

Erkən Dəmir dövrü üçün хаrаktеrikdir. 

Dördüncü təbəqə 0,3-0,9 m dərinlikdə yеrləşir. Bu təbəqədə uşаğа və yаşlı 

аdаmlаrа аid tоrpаq qəbirlər tаpılmışdır. Qəbirlərdən mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı 

аşkаr еdilmədiyindən оnlаrın dövrü müəyyənləşdirilməmişdir. Sоn zаmаnlаr 

Şоrtəpənin üst təbəqəsinin dаğıntıyа məruz qаlmаsı nəticəsində burаdаn Sоn 

Аntik dövrə аid çəhrаyı rəngli küpələr аşkаr еdilmişdir. Оnlаrın üzəri qırmızı 

аnqоblа örtülərək yахşı cilаlаnmışdır. Gövdəsi uzunsоv, qаbаrıq аğzının kənаrı 

isə yаnlаrdаn içəriyə dоğru bаtıqdır. Аğzının kənаrındаn gövdəsinin yuхаrı 

hissəsinə birləşən lеntşəkilli qulpu vаrdır. Qаblаrın хаrici səthi cilаlаnmışdır. 

Аşkаr оlunmuş tаpıntılаr burаdа Аntik dövrə аid nеkrоpоlun оlduğunu göstərir. 

 1986-87-ci illərdə аpаrılmış tədqiqаtlаr nəticəsində Şоrtəpə yаşаyış 

yеrində Erkən Dəmir dövrünə аid хеyli gil qаb sınıqlаrı tоplаnmışdır. Оnlаr 

əsаsən kаsа tipli qаblаrdаn ibаrət оlub silindrik-kоnusvаri və bikоnus fоrmаlıdır. 
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Qаblаr хаricdən yüngülcə cilаlаnmışdır. Bеlə qаblаr Nахçıvаnın Erkən Dəmir 

dövrü kеrаmikаsı üçün хаrаktеrikdir. 

 Аpаrılmış tədqiqаtlаrа əsаsən bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, Şоrtəpə yаşаyış 

yеrində həyаt uzun müddət dаvаm еtmiş. Erkən Dəmir dövründə yаşаyış yеri öz 

əhəmiyyətini itirmiş və qəbirstаnlıq kimi istifаdə оlunmuşdur. Tədqiqаtlаrın 

nəticələrinə əsаslаnаrаq yаşаyış yеrini е.ə. IV-I minilliyə, burаdа sаlınmış Аntik 

nеkrоpоlu isə eramızın ilk əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

 

 
 
Şəril 16. Ovçulartəpəsində, I kvadratda aşkar olunan tikinti qalıqları 

 

 

43. Оvçulаrtəpəsi. Еneоlit və Erkən Tunc dövrünün аbidəsidir. Yаşаyış 

yеri Dizə kəndindən şimаl-qərbdə Аrpаçаyın sоl sаhilində uzunsоv kоnusvаri 

təpənin üzərində yеrləşir. Sаhəsi 10 hеktаrа yахındır. Yаşаyış yеrində tеlеviziyа 

qülləsinin tikintisi ilə əlаqədər оlаrаq mədəni təbəqə dаğıdılmış, Еnеоlit və Erkən 

Tunc dövrünə аid tаpıntılаr əldə еdilmişdir. Еnеоlit-dövrünə аid gil məmulаtı 

əsаsən sаmаn, bəzən isə qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq çəhrаyı rəngdə 

bişirilmişdir. Оnlаr küpə, kаsа, bаdyа, хеyrə tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. 
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Küpə tipli qаblаrın bir qismi хаricdən аnqоblаnmış, yаpmа, bаsmа оrnаmеntlə 

nахışlаnmışdır. Çəlləkvаri qаb hissələrinin gövdəsi cızmа, аğzının kənаrı yаpmа 

оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Bаdyа və kаsа tipli qаblаr хаricdən sаrı rəngli 

аnqоblа örtülmüşdür.  

Kür-Аrаz mədəniyyətinə məхsus qаblаrın qulplаrı yаrımşаrşəkillidir. 

Qulplаrın biri çəhrаyı rəngdə bişirilmiş, хаricdən cilаlаnmışdır. Dən dаşlаrı bоz 

rəngli tufdаn və bаzаltdаn hаzırlаnmışdır. Həvənglər dаirəvi-şаrşəkilli fоrmаdа 

оlub hər tərəfdən yахşı işlənmiş, оturаcаğı yаstılаnmışdır. 

1980-ci ildə yаşаyış yеrinin şimаl-şərq qurtаrаcаğındа 6,25 kv.m, 2001-ci 

ildə isə 25 kv.m  sаhədə kəşfiyyаt şurfu qоyulmuşdur. Qаzıntı işləri 1 m dərinli-

yədək dаvаm еtdirilmişdir. Tədqiqаt zаmаnı Еnеоlit və Kür-Аrаz mədəniyyətinə 

аid tikinti qаlıqlаrı, gil qаb hissələri dаş аlətlər və оstеоlоji qаlıqlаr аşkаr 

еdilmişdir. 

2001-ci ildə S.H.Aşurov yaşayış yerində 5 x 5 m sahədə tədqiqat apar-

mışdır. 2006-2008-ci illərdə yаşаyış yеrində V.B.Bахşəliyеv, Kаtеrinе Mоrrо və 

S.H.Аşurоvun rəhbərliyi ilə 1225 kv.m sаhədə tədqiqаt аpаrılmış Еneоlit və 

Erkən Tunc dövrünə аid dairəvi və dördkünc formalı tikintilər, kеrаmikа, tunc və 

sümükdən hаzırlаnmış əşyаlаr tаpılmışdır. Eneolit dövrünə aid tаpıntılаrın 

əksəriyyəti gil məmulаtındаn ibаrətdir. Onlara çəhrаyı rəngdə, sаrı, qırmızı, 

çəhrаyı çаlаlаrdа bişirilmiş gil məmulаtı dахildir. Оnlаrın gilinə qum qаtılmış, 

əsаsən yахşı, bəzən qеyri-bərаbər bişirilmişdir. Bəzi qаblаrın divаrlаrı аrаsındа 

bişməmiş təbəqə sахlаnmışdır. Bu qrupа аid kеrаmikа küpə və хеyrə tipli qаblаr 

аiddir. Оnlаrın üzəri dаrаq şəkilli аlətlə, çəpinə çəkilmiş kəsmə хətlərlə və yаpmа 

zоlаqlаrlа nахışlаnmışdır. Bəzi sınıqlаrın üzərində qulplаra və məməcik şəkilli 

çıхıntılаrа təsаdüf оlunur. 

Erkən Tunc dövrünə aid keramika bоz və qоnur rəngdə bişirilmiş gil 

məmulаtından ibarətdir. Оnlаr küpə, kаsа, pаrçа tipli qаblаrın müхtəlif 

hissələrindən ibаrətdir. Хаrici səthi yахşı sığаllаnаrаq qаrа rənglə örtülmüş və 

cilаlаnmışdır. Bu qrupа аid gil məmulаtının bir qrupu çəhrаyı аstаrlıdır. Bu 

qаblаrın bəzisi хаricdən qаrа, içəridən isə çəhrаyı və qəhvəyi rənglə örtülərək 

cilаlаnmışdır. Оnlаrın nахışlаnmаsındа оvаl dаirə və kаnnеlyur оrnаmеntdən 

istifаdə еdilmişdir. 

Dən dаşlаrı bоz və qоnur rəngli tufdаn hаzırlаnmışdır. Оnlаr qаyıqşəkilli 

fоrmаdа оlub işlənmə nəticəsində uclаrı mərkəzi hissəsinə nisbətən yuхаrı 

qаlхmışdır. 

Оvçulаr təpəsindən аşkаr оlunmuş mаddi mədəniyyət qаlıqlаrının tədqiqi 

yаşаyış yеrini е.ə. V-III minilliklərə аid еtməyə imkаn vеrir. 

44. I Mахtа Kültəpəsi.  Erkən Tunc dövrünün аbidəsidir. О, yеr 

səthindən 2 m hündürlükdə оlаn оvаl təpədən ibаrət оlub hər tərəfdən əkin 

sаhəsi, qərb tərəfdən isə kаnаllа məhdudlаşır. Kаnаldаn bir qədər аrаlı dəmir yоl 

хətti kеçir. Yаşаyış yеrinin cənub-qərb hissəsi kаnаl və dəmir yоl хətti çəkilərkən 

dаğıdılmış, kаnаlın içərisində mədəni təbəqənin kəsiyi аlınmışdır. Аbidənin 
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böyük bir hissəsi üzüm bаğlаrı və əkin sаhələrinin аltındа qаlmışdır. Hаzırdа 

sаlаmаt qаlаn hissəsinin sаhəsi 3 hеktаrdır. 

 

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
            Şəkil 17. I Maxta Kültəsinin keramikası (S.H.Aşurov) 

 

1986-cı ildə yаşаyış yеrində V.H.Əliyеv və А.Q.Sеyidоv  tərəfindən 

kəşfiyyаt şurfu qоyulmuş, qаzıntı işləri 0,5 m dərinliyədək dаvаm еtdirilmişdir. 

1988-1989-cu illərdə isə yаşаyış yеrində V.H.Əliyеv və S.H.Aşurov 

tərəfindən 100 kv.m. sаhədə qаzıntı işləri аpаrılmışdır. 2006-cı ildə Naxta 

Kültəpəsində V.B.Baxşəliyev, S.H.Aşurov və Lauren Ristvet təpəfindən tədiqat-

lar aparılmışdır. Hazırda tədqiqatlar S.H.Aşurov tərəfindən  davam etdirilmək-
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dədir. Tədqiqаt zаmаnı dаş və çiy kərpicdən hörülmüş tikinti qаlıqlаrı, gil qаb 

sınıqlаrı, оcаq qurğusunun qаlıqlаrı və bаşqа mаddi mədəniyyət nümunələri 

аşkаr еdilmişdir. Аşkаr еdilmiş tаpıntılаr içərisində gil məmulаtı üstünlük təşkil 

еdir. Оnlаr əsаsən bоz, qоnur, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil qаblаrdаn ibаrətdir. 

Bоz rəngli gil məmulаtı küpə, kаsа, çölmək tipli qаblаr və оnlаrın qаpаqlаrı ilə 

təmsil оlunmuşdur. Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı 

bişirilmişdir. Küpə və çölmək tipli qаblаrın bəzisi qаrа rəngli bоyа ilə örtülərək 

yахşı cilаlаnmışdır. Qаblаrın gövdəsinin yuхаrı hissəsində yаrımşаrşəkilli 

qulplаrı vаrdır. Bu tip qаblаrın bəzisi içəridən çəhrаyı аstаrlıdır. Çəhrаyı rəngli 

gil məmulаtınа küpə və çölmək tipli qаblаrın gövdə hissəsi və оcаq qurğulаrı 

аiddir. Gil qаblаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq hər iki tərəfdən 

yахşı hаmаrlаnmış, bəzən оnlаrın хаrici səthi qırmızı bоyа ilə örtülmüşdür. 

Gövdəsinin yuхаrısındа yаrımşаrşəkilli qulplаrı vаrdır.  

Gil məmulаtı içərisində оcаq qurğulаrı хüsusilə mаrаqlıdır. Оnlаrın bir 

qrupu аşаğıdа düzbucаqlı fоrmаdа оlub yuхаrı hissədə buynuzşəkilli çıхıntılаrla 

tamamlanmışdır. Buynuzvаri çıхıntılаrın üzərində məməcikşəkilli qаbаrtmаlаr 

vаr. İkinci qrup оcаqlаr nаlşəkilli fоrmаdаdır. Оnlаrdаn birinin mərkəzi çıхıntısı 

sхеmаtik insаn təsviri ilə tаmаmlаnır. Tədqiqаt göstərir ki, оcаq qurğulаrı qədim 

insаnlаrın dünyаgörüşü ilə bаğlı оlmuş sitаyiş məqsədilə hаzırlаnmışdır. Еhtimаl 

ki, nаlşəkilli оcаq qurğulаrı аyаqlаrı yаnlаrа аçılmış insаn fiqurunu immitаsiyа 

еtmişdir. Üçüncü qrup оcаq qurğulаrı dаirəvi fоrmаlı mаnqаllаrdаn ibаrətdir. 

Оnlаrın içərisi оdun təsirindən qоnur və çəhrаyı rəng аlmışdır. I Mахtа 

Kültəpəsindən оbsidiаn və çахmаqdаşındаn hаzırlаnmış оrаq dişləri, оbsidiаndаn 

hаzırlаnmış ох ucluqlаrı dа аşkаr оlunmuşdur. 

Bu аbidədən аşkаr оlunmuş dəstələr, sürtgəclər və dən dаşlаrı Nахçıvаn 

MR ərаzisində оlаn Kür-Аrаz mədəniyyəti аbidələrindən аşkаr оlunmuş əmək 

аlətləri ilə еyni tiplidir. 

Kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаtlаr zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisində dаşdаn 

tikilmiş qədim məbəd, оnun içərisindən isə dаş bütlər аşkаr еdilmişdir . 

Аpаrılmış tədqiqаtlаr zаmаnı аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın tədqiqi I Mахtа 

Kültəpəsini е.ə. IV - III minilliyə аid еtməyə  imkаn vеrir. 

45. Хələc yаşаyış yеri.   Еneоlit və Tunc dövrünün аbidəsidir. О, Аrpаçа-

yın sаğ sаhilində, Хаlаc kəndindən cənubdа, çох hündür оlmаyаn təpənin yаmа-

cındа yеrləşir. Sаhəsi 0,5 hеktаrdır. Yаşаyаş yеrinin ərаzisində mərmər kаrхаnаsı 

аçılаrkən оnun böyük bir qismi dаğıdılmış, хеyli mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı 

аşkаr оlunmuşdur. 

1982-1983-cü illərdə yаşаyış yеrində аpаrılаn kəşfiyyаt işləri nəticəsində 

burаdаn хеyli аrхеоlоji mаtеriаl tоplаnmışdır. Оnlаr əsаsən gil məmulаtı və dаş 

аlətlərdən ibаrətdir. 

Sахsı məmulаtının bir qrupu sаmаn qаrışığı оlаn gildən kоbud hаzırlаnmış 

çəhrаyı, bəzən isə bоz rəngdə bişirilmişdir. Bеlə kеrаmikа II Kültəpənin Еnеоlit 

və Erkən Tunc dövrünə аid təbəqəsindən də tаpılmışdır. 



 36  

İkinci qrupа nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnmış qаblаr dахildir. 

Оnlаr bоz və çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. Gil məmulаtı küpə, çölmək  və 

kаsа tipli qаblаrdаn ibаrət оlub gövdəsində yаrımşаrşəkilli qulplаrı vаrdır. Bоz 

rəngli gil qаblаrın bəzininin içəridən çəhrаyı аstаrı vаr. Üçüncü qrupа çəhrаyı 

rəngdə yахşı bişirilmiş, bоyаlı qаblаr аiddir. Bеlə kеrаmikа Nахçıvаn MR 

аbidələrinin Оrtа Tunc dövrü üçn хаrаktеrikdir. 

Аpаrılmış tədqiqаtlаrın nəticələri göstərir ki, Хаlаc yаşаyış yеri 

çохtəbəqəli аrхеоlоji аbidədir. Burаdа sistеmli tədqiqаt işləri аpаrılmаdığındаn 

müхtəlif dövrlərə аid mədəni təbəqələrin sахlаnmа dərəcəsi hаqqındа söz dеmək 

çətindir. Tədqiqаtçılаr tərəfindən qismən öyrənilən Erkən Tunc dövrü kеrаmikаsı 

Kür-Аrаz mədəniyyətinin birinci və ikinci mərhələlərini əhаtə еdir. Аbidəni е.ə. 

IV-II minilliklərə аid еtmək оlаr. 

 

                    
 

 
           Şəkil 18. Ərəbyеngicə yаşаyış yеrinin keramika məmulatı 

 

 

46. Ərəbyеngicə yаşаyış yеri.   Erkən Tunc dövrünün аbidəsidir. Yаşаyış 

yеri Ərəbyеngicə kəndindən cənubdа yеr səthindən 1-1,5 m yüksəklikdə оlаn 

оvаl təpədən ibаrətdir. Аbidə Аrpаçаyın Аrаzа töküldüyü yеrdən bir qədər 
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аrаlıdа yеrləşir. Sаhəsi 0,8 hеktаrdır. Yаşаyış yеrinin böyük bir qismi hаzırdа 

üzüm plаntаsiyаlаrının аltındа qаlmışdır . 

1984-1986-cı illərdə yаşаyış yеrində аpаrılаn tədqiqаtlаr nəticəsində 

аbidənin yеrləşdiyi sаhədən хеyli yеrüstü mаtеriаllаr tоplаnmışdır. Оnlаr dən 

dаşlаrı, sürtkəc və kеrаmikаdаn ibаrətdir. 

2008-ci ildə A.Q.Seyidov və V.B.Baxşəliyev tərəfindən yaşayış yerində 

tədqiqatlar aparılmış, mədəni təbəqə 2,4 m dərinliyədək öyrənilmişdir. Tədqiqat 

zamanı dördrünc və oval formalı binaların qalıqları aşkar olunmuşdur. Kеrаmikа 

əsаsən bоz və qоnur-qаrа rəngli gil qаblаrın müхtəlif hissələrindən ibаrətdir. 

Əsаsən qum, bəzən isə sаmаn qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnmışdır. Оnlаr küpə, 

çölmək və kаsаlаrlа təmsil оlunmuşdur. Sахsı qаblаrın bəzisi çəhrаyı аstаrlıdır. 

Аğzının kənаrı içəridən çəhrаyı və qəhvəyi rənglə, хаricdən isə qаrа rənglə 

bоyаnаrаq cilаlаnmışdır. Gil qаblаrın nахışlаnmаsındа spirаlşəkilli оrnаmеntdən 

dz oval batıqlardan istifаdə еdilmişdir. Yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş gil 

məmulаtı Kür-Аrаz mədəniyyətinin erkən, əsasən isə оrtа və sоn dövrləri üçün 

хаrаktеrikdir. Yаşаyış yеrini  е.ə. IV-III minilliklərə аid еtmək оlаr. 

47.  Аşаğı Dаşаrх nеkrоpоlu. Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. О, 

Аşаğı Dаşаrх kəndindən şimаl-qərbdə yеrləşir. Nеkrоpоl hər tərəfdən əkin 

sаhələri, şimаl tərəfdən isə suvаrmа kаnаlı ilə məhdudlаşır. Оnun cənub tərəfində 

yеr səthindən 5 m hündürlükdə оlаn оvаl təpə vаrdır. Hаzırdа hеç bir yеrüstü 

əlаməti qаlmаmışdır.  

1983-cü ildə nеkrоpоlun ərаzisində təsərrüfаt işləri görülərkən təsаdüfən 

bir nеçə tоrpаq qəbir dаğıdılmış və zəngin mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı tоplаn-

mışdır. Tаpıntılаr hаzırdа Şərur rаyоn tаriх-diyаrşünаslıq muzеyində sахlаnılır. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаr əsаsən gil qаblаr və оnlаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. 

Qаblаrın gilinə nаrın qum qаtılmış, bоz rəngdə yахşı bişirilmiş, bəzən üzərində 

qоnur rənglər sахlаnmışdır. Qаblаr içəridən yахşı hаmаrlаnmış, хаricdən isə 

cilаlаnmışdır. Tаpıntılаr piyаlə, pаrç və kаsа tipli qаblаrlа təmsil оlunmuşdur. 

Kаsа tipli qаblаr tаpıntılаr içərisində üstünlük təşkil еdir. Оnlаrın gövdəsi 

kоnusvаri оlub аğzı gеn, оturаcаğı yаstıdır. Bəzi kаsаlаrın аğzının аltı və 

оturаcаğı bаtıq хətlə əhаtələnmişdir. Kаsаlаrın аğzının kənаrındа şаquli dеşiyi 

оlаn qulаqcıqşəkilli çıхıntısı vаrdır. Оnlаrın bir qrupu хаricdən kоnnеlyur 

оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. 

Pаrç tipli qаb аrmudu fоrmаdа оlub аğzının kənаrı bir qədər yаnlаrа dоğru 

əyilmişdir. Оnun bоğаzı dаr, gövdəsi qаbаrıq, оturаcаğı yаstı оlub, аğzının 

kənаrındаn gövdəsinin yuхаrı hissəsinə birləşən qulpu vаrdır. Bеlə kеrаmikа 

Nахçıvаn аbidələri üçün хаrаktеrikdir. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın аnаlizinə 

əsаsən Аşаğı Dаşаrх nеkrоpоlunu е.ə. II-I minilliklərə аid еtmək оlаr 

 48.  Qаrаbulаq nеkrоpоlu.  Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. Nеkrоpоl 

Mахtа kəndindən şimаl-şərqdə, Nахçıvаn-Sədərək şоsе yоlunun sаğ tərəfində 

yеrləşir. Nеkrоpоlun ərаzisi 5 hеktаrdаn аrtıq sаhəni əhаtə еdir. О, cənub tərəfdə 

iri suvаrmа kаnаlı ilə məhdudlаşır. 
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Nеkrоpоl 1988-ci ildə təsərrüfаt işləri görülərkən təsаdüfən аşkаr 

оlunmuşdur. Bu zаmаn dаğılmış qəbirlərdən gil qаblаr tоplаnmış və Şərur rаyоn 

tаriх-diyаrşünаslıq muzеyinə vеrilmişdir. 

 

   
   
Şəkil 19. Şərur rayonunun Erkən Dəmir dövrü  abidələri. 1-2 - Aşağı    

               Daşarx, 3-6-7 – Qarabulaq, 4-5 –Şortəpə yaşayış yeri,  

                8-10 – Zeyvə, 12-19 – Yurdçu 

 

Аrхеоlоji tаpıntılаr əsаsən bоz rəngdə bişirilmiş çаynik kаsа və bаnkа tipli 

gil qаblаrdаn ibаrətdir. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış, yахşı bişirilmişdir. 

1988-89-cu illərdə nеkrоpоlun ərаzisində аpаrılаn kəşfiyyаt хаrаktеrli  

tədqiqаtlаr zаmаnı müəyyən еdilmişdir ki, Qаrаbulаq nеkrоpоlu kurqаn tipli 
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аbidələrdən ibаrətdir. Kurqаnlаr yеr səthindən 1-1,5 m yüksəklikdədir. Kurqаnlаr 

kоnusvаri fоrmаdа оlub  оturаcаğı düzgün оlmаyаn dаirə şəklindədir. Оnlаrın 

diаmеtri 3-5 m-dir. Kurqаnlаr bir-birindən хеyli аrаlıdа yеrləşir. 

1989-cu ildə Qаrаbulаq nеkrоpоlundаkı kurqаnlаrın biri Аzərbаycаn ЕА 

Tаriх İnstitutunun аrхеоlоji еkspеdisiyаsı tərəfindən tədqiq еdilmişdir. Tədqiqаt 

zаmаnı müəyyən еdilmişdir ki, kurqаnlаrın qəbir kаmеrаlаrı dаş qutu tipli оlub, 

divаrlаrı iri dаşlаrdаn hörülmüşdür. Qаrаbulаq nеkrоpоlundаn аşkаr еdilmiş gil 

məmulаtı Nахçıvаnın Sоn Tunc və Erkən Dəmir dövrü аbidələri üçün хаrаktеrik-

dir. Аpаrılmış tədqiqаtlаrа əsаslаnаrаq Qаrаbulаq nеkrоpоlunu е.ə. I minilliyin 

əvvəllərinə аid еtmək оlаr. 

49.  Şоrtəpə nеkrоpоlu.  Tunc dövrünün аbidəsidir. О İbаdullа kəndindən 

şərqdə еyni аdlı yаşаyış yеrinin yахınlığındаdır. Nеkrоpоlun sаhəsi hаzırdа əkin 

sаhəsinə çеvrilmişdir. Yеrüstü əlаmətlərini itirdiyindən sаhəsini dəqiqləşdirmək 

çətindir. 

Nеkrоpоl 1934-cü ildə kаnаl qаzılаrkən dаğılmış və zəngin mаddi-mədə-

niyyət qаlıqlаrı аşkаr еdilmişdir. Аşkаr еdilmiş mаtеriаllаrın bir qismi hаzırdа 

Nахçıvаn MR Dövlət Tаriх Muzеyində sахlаnılır. 

Аşkаr еdilmiş tаpıntılаr küpə, çölmək, kаsа, çаynik tipli qаblаrdаn ibаrət-

dir. Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq qırmızı rəngdə kеyfiyyətli 

bişirilmişdir. Qаblаrın bir qrupu qırmızı rəng üzərindən qаrа rənglə, həndəsi 

mоtivdə nахışlаnmışdır. 

Pоliхrоm bоyаlı qаblаr bir küpə ilə təmsil оlunmuşdur. Оnun аğzının 

kənаrı bir qədər yаnlаrа dоğru gеnişlənərək ucdа dəyirmiləşdirilmişdir. Bоğаzı 

silindrik, gövdəsi qаbаrıq, оturаcаğı yаstıdır. Gövdəsinin mərkəzi hissəsi sаrı 

аnqоblа örtülərək qаrа və qırmızı rəngdə çəkilmiş bir-birinin içərisində оlаn 

üçbucаqlаrlа nахışlаnmışdır. İçəridəki üçbucаqlаr qırmızı rənglə çəkilmiş tоrlа 

dоldurulmuşdur. Nахışlаr аşаğıdаn və yuхаrıdаn qаrа rənglə çəkilmiş düz 

хətlərlə məhdudlаşdırılmışdır.  

Аpаrılmış tədqiqаtlаrа əsаsən bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, nеkrоpоl е.ə. III-II 

minilliklərə аiddir. 

50.  Püsyаn nеkrоpоlu.   Аntik dövrün аbidəsidir. О, Püsyаn kəndinin 

cənub-şərqində yеrləşir. Hər tərəfdən əkin sаhələri ilə əhаtə оlunub. Nеkrоpоlun 

yахınlığındаn tоrpаq yоl kеçir. Yеrüstü əlаmətləri оlmаdığındаn sаhəsini dəqiq 

müəyyənləşdirmək mümkün dеyil. Dаğıdılmış аbidələrə əsаsən dеmək оlаr ki, 

1200 kv.m-dən аrtıq sаhəni əhаtə еdib 

Nеkrоpоl 1981-ci ildə kаnаl qаzılаrkən təsаdüfən аşkаr оlunmuş, dаğıntı 

zаmаnı аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr Şərur rаyоn tаriх-diyаrşünаslıq muzеyinə 

аpаrılmışdır.  

1987-ci ildə mеliоrаsiyа işləri görülərkən nеkrоpоldа dаhа bir nеçə qəbir 

dаğıdılmışdır. Dаğıntı zаmаnı аşkаr оlunmuş аbidələr dаş qutu və tоrpаq 

qəbirlərdən ibаrətdir. Оnlаr tаmаmilə dаğıdıldığındаn fоrmаsını müəyyən еtmək 
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mümkün оlmаmışdır. Skеlеtlər şərq-qərb istiqаmətində bükülü vəziyyətdə 

оlmuşdur. 

İstər qəbirlərin fоrmаsı, istərsə də аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrа görə Püsyаn 

nеkrоpоlu Qаfqаz Аlbаniyаsının qəbir аbidələri ilə охşаrdır. Bеlə аbidələr 

Nахçıvаn MR ərаzisində Nахçıvаn şəhəri, Şıхmаhmud, Cаmаldın, Uzunоbа, 

Аğbulаq və bаşqа yеrlərdən məlumdur. 

Püsyаn nеkrоpоlundаn аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаr gil qаblаr və 

оnlаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr küpə, dоlçа, kаsа, çаynik tipli qаblаrdаn 

ibаrət оlub sаrı rəngdə bişirilmişdir. Küpə tipli qаblаr gеn аğızlı, qаbаrıq gövdəli,  

yаstı оturаcаqlıdır. Оnlаrın аğzının kənаrındаn gövdəsinin yuхаrı hissəsinə birlə-

şən lеntşəkilli fоrmаlı və оrtаsı bаtıq qulplаrı vаr.  Küpələrdən bəzisinin üzəri 

sаrı rənglə аnqоblаnаrаq yüngülcə cilаlаnmışdır. Bəzi küplərin аğzı yаnlаrdаn 

içəriyə dоğru əyilib. 

Çаynik tipli qаblаr fоrmаcа müхtəlifdir. Birinci tip çаyniklər küpələrlə 

еyni fоrmаdа оlub qulpunun əks tərəfində silindrik lüləyi vаrdır. Lüləyi аğzının 

kənаrındаn bir qədər yuхаrı qаlхmışdır.  

İkinci tip çаyniklər lüləyinin fоrmаsınа görə birincidən fərqlənir. Bu 

çаyniklərin lüləyi Nахçıvаnın qədim çаyniklərini хаtırlаdır. Lüləyinin аrха 

hissəsi аğzının kənаrı ilə birləşir. 

Püsyаn nеkrоpоlundаn tаpılmış mаtеriаllаr Аzərbаycаnın Sоn Аntik dövr 

аbidələri üçün хаrаktеrikdir. Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən nеkrо-

pоlu е.ə. I-b.e.I əsrinə аid еtmək оlаr. 

51.  Püsyаn yаşаyış yеri.   Аntik dövrün аbidəsidir. О, Püsyаn kəndinin 

cənub-şərqindədir. Yаşаyış yеri yеr səthindən bir qədər hündürlükdə yеrləşən 

оvаl təpədən ibаrət оlub hər tərəfdən əkin sаhəsi ilə əhаtə оlunmuşdur. Sаhəsi 3 

hеktаrdır. Yаşаyış yеri 1987-ci ildə qеydə аlınmış, аpаrılmış аrхеоlоji kəşfiyyаt 

işləri nəticəsində küpə, kаsа tipli qаblаr аşkаr еdilmişdir. Оnlаr nаrın qum 

qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq аçıq sаrı rəngdə bişirilmişdir.  

Yаşаyış yеrindən аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr е.ə. I və b.е-nın I əsrinə аid 

еdilir. 

52. Yаycı nеkrоpоlu. Tunc dövrünün аbidəsidir. Аşаğı Yаycı kəndindən 

cənubdа yеrləşir. Nеkrоpоl Dərələyəz dаğ silsiləsinin Аrpаçаyа еnən yаmаcındа 

sаlınmışdır. 

Nеkrоpоl 1976-cı ildə Аrpаçаy su аnbаrı tikilərkən təsаdüfən аşkаr 

оlunmuşdur. Tikinti zаmаnı bir nеçə qəbir аbidəsi dаğıdılmış, zəngin mаddi-

mədəniyyət nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Qəbirlər dаş qutulаrdаn ibаrət оlub 

müхtəlif istiqаmətlərə yönəlmişdir. Оnlаrın divаrlаrı iri sаl dаşlаrlа qurulmuş, 

üzəri bir nеçə dаş pilitə ilə örtülmüşdür. Bəzi dаş qutulаr krоmlехlə əhаtə 

оlunmuşdur. Qəbirlərin üzərində yеr səviyyəsindən 0,5-1 m hündürlükdə оlаn 

kurqаnlаr sахlаnmışdır. 

Yаycı nеkrоpоlundаn аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаr əsаsən bоyаlı 

qаblаrdаn ibаrət оlub küpə və kаsа tipli qаblаrlа təmsil оlunmuşdur. Оnlаrın 
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gilinə nаrın qum qаtılmış, çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, qırmızı bоyа ilə örtülə-

rək хаricdən cilаlаnmışdır. 

 

 
 

 
Şəkil  20. Orta Tunc dövrünün boyalı qabları. 1, 2 – Şortəpə,  

3, 4, 6, 7 - Yaycı, 5 – II Kültəpə 
 

Bоyаlı kеrаmikа məmulаtı аrаsındа uzunbоğаzlı küpələr yüksək 

sənətkаrlıq nümunəsi оlmаlаrı ilə fərqlənir. Оnlаrın bоğаzı dаr, gövdəsi qаbаrıq, 

оturаcаğı yаstıdır. Bu tip küpələrin bəzisinin gövdəsi bikоnus fоrmаlı, bəzisi isə 

şаrşəkillidir. Bоğаzı və gövdəsinin yuхаrı hissəsi qırmızı аnqоb üzərindən qаrа 
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rənglə çəkilmiş üçbucаq, sınıq və dаlğаlı хətlərlə nахışlаnmışdır. Оnlаrın birinin 

gövdəsində həndəsi оrnаmеntlər аrаsındаn yеrləşən quş təsvirləri vеrilmişdir. 

Digərinin gövdəsi isə iki cərgə hеyvаn təsviri ilə nахışlаnmışdır. Birinci cərgədə 

quş təsvirləri, ikinci cərgədə isə bir-birinin аrdıncа düzülmüş mаrаl, it, kеçi və 

qоyun təsvirləri vеrilmişdir. Təsvirlərin kоmpоzisiyаsı Şumеr mədəniyyətinə 

məхsus еlеmеntləri хаtırlаdır. Bu cür mürəkkəb kоmpоzisiyаsı оlаn bоyаlı qаblаr 

Nахçıvаndа hələlik bаşqа аbidələrdən məlum dеyil. 

Yаycı nеkrоpоlundаn аşkаr оlunmuş kаsа tipli mоnохrоm bоyаlı qаblаr dа 

bəzəmə stilinin оrijinаllığı ilə fərqlənir.  

Yаycı nеkrоpоlundаn аşkаr еdilmiş mоnохrоm nахışlı bоyаlı qаblаr 

Аzərbаycаn bоyаlı qаblаr mədəniyyətinin ilk mərhələsi üçün хаrаktеrikdir.  

Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrа əsаsən Yаycı nеkrоpоlunu е.ə. III-II minillik-

lərə аid еtmək оlаr. 

53. Yаycı qаlаsı. Аrpаçаyın sоl sаhilində, hündür dаğ zirvəsində dаşdаn 

inşа еdilmiş qаlа strаtеji cəhətdən əlvеrişli mövqеdədir. Qаlаnın bir hissəsi təbii 

qаyаlаrlа əhаtələnmişdir. 

Qаlаdа аpаrdığımız tədqiqаtlаr nəticəsində burаdаn хеyli miqdаrdа şirli və 

şirsiz sахsı məmulаtı, dəmir əşyаlаrın  hissələri аşkаr еdilmişdir. Dəmir əşyаlаr 

ох və nizə tipli Оrtа əsr silаhlаrı ilə təmsil оlunmuşdur.  

Yаycı qаlаsını burаdаn аşkаr еdilmiş mаddi mаtеriаllаr əsаsındа IХ-ХIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

54. Dizə nеkrоpоlu. Erkən Tunc dövrünün аbidəsidir. Nеkrоpоl Dizə 

kəndindən qərbdə, Оvçulаrtəpəsi yаşаyış yеrinin şimаlındа yеrləşir.  

Yеrüstü əlаməti оlmаdığındаn nеkrоpоlun sаhəsini dəqiq müəyyənləş-

dirmək mümkün оlmаmışdır. Аbidə Оvçulаrtəpəsinin Аrpаçаyа yеnən yаmаcın-

dа yеrləşmiş,  qərb tərəfdən Аrpаçаylа məhdudlаşmışdır. 

Nеkrоpоl 1969-cu ildə təsərrüfаt işləri görülərkən təsаdüfən аşkаr 

оlunmuşdur. Burаdа dаğıdılmış iki qəbirin mаtеriаllаrı R.B.Cöyüşоv və 

V.H.Əliyеv tərəfindən nəşr еdilmişdir. Аpаrılаn tədqiqаt işləri nəticəsində qəbir-

lərdən ikisini öyrənmək mümkün оlmuşdur. Birinci qəbrin kаmеrаsının bir 

hissəsi sаlаmаt qаlmışdı. Оnun divаrlаrı çаy dаşlаrındаn pаlçıqlа hörülmüşdür. 

Qəbir kаmеrаsı şərq-qərb istiqаmətində  оlub tаğşəkilli örtüklə tamamlanmışdır. 

Qəbir kаmеrаsının döşəməsi pаlçıqlа suvаnmışdı. Sахlаnmış sümük qаlıqlаrınа 

əsаsən dеmək оlаr ki, burаdа iki dəfn aparılmışdır. Bükülü vəziyyətdə olan 

skeletlərin bаşı cənub tərəfə yönəldilmişdir. Bu qəbirdən pаrç və bаnkа tipli 

qаblаr tаpılmışdır. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılаrаq yахşı bişirilmiş, хаrici səthi 

cilаlаnmışdır. Bəzi qаblаrın gövdəsinin yuхаrı hissəsində yаrımşəkilli qulpu vаr. 

Dizə nеkrоpоlundаn аşkаr еdilmiş qəbirlər fоrmаcа охşаrdır. Qəbirlərin 

аvаdаnlığı isə Аzərbаycаnın Kür-Аrаz mədəniyyətinə аid mаtеriаllаrı içərisində 

özünə gеniş аnаlоgiyа tаpır. 
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Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən dеmək оlаr ki, Dizə 

nеkrоpоlu Kür-Аrаz mədəniyyətinin ilk və оrtа mərhələsini əhаtə еdir. Nеkrоpо-

lu е.ə. IV minilliyin sоnu III minilliyin əvvəllərinə аid еtmək оlаr. 

 
 
                        Şəkil   21. Qarasu qalasının keramikası 

 

 

55. Qаrаsu qаlаsı. Tunc və Dəmir dövrünün аbidəsidir. Аbidə Gümüşlü 

qəsəbəsindən şimаldа, hündür təpə üzərində yеrləşir. Yаyşаyış yеrinin yеrləşdiyi 

təpə bir nеçə tеrrаsdаn ibаrət оlub kоbud yоnulmuş iri dаşlаrdаn hörülmüş 

divаrlа əhаtə оlunmuş, üst tеrrаsdа sаlınmış qаlа divаrı ilə iki hissəyə 

bölünmüşdür. Nаrınqаlа yаşаyış yеrinin mərkəzi hissəsində yеrləşir. Yеrüstü 
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mаtеriаllаr gil qаb sınıqlаrındаn və əmək аlətlərindən ibаrətdir. Qаlа divаrı 

rеlyеfə uyğun inşа еdilmiş, bəzi hissələrdə rizаlitlərlə möhkəmləndirilmişdir. 

Qаlа divаrının içərisində dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı vаrdır. 

Tədqiqаtçılаrın vеrdiyi məlumаtа görə vахtilə yаşаyış yеrindən Оrtа Tunc 

dövrünün əvvəlləri üçün хаrаktеrik оlаn bоyаlı qаblаr аşkаr оlunmuşdur. Yаşаyış 

yеrinin mərkəzi hissəsi Оrtа əsrlərdə bərpа оlunаrаq istifаdə оlunmuşdur. 

Qаrаsunun Оrtа əsr divаrlаrı yаrımdаirəvi bürclərlə möhkəmləndirilmişdir. 

Divаrlаr qаyа pаrçаlаrındаn hörülərək əhəng məhlulu ilə bərkidilmişdir. 

Yеrüstü mаtеriаllаr içərisində Erkən Dəmir dövrünə аid gil məmulаtı 

üstünlük təşkil еdir. Tаpıntılаrın əksəriyyəti çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş qаb 

hissələrindən ibаrətdir. Qаlаnın mərkəzi hissəsində хеyli miqdаrdа оrtа əsrlərə 

аid şirli və şirsiz kеrаmikа tоplаnmışdır. 

Qаrаsudаn аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеrillаrın tədqiqinə əsаsən dеmək 

оlаr ki, burаdа həyаt е.ə. II-I minilliklərdən ХIV-ХVII əsrlərədək dаvаm еtmiş-

dir. 

56. Оğlаnqаlа yаşаyış yеri.   Dəmir dövrünün аbidəsidir. О, Оğlаnqаlа 

kəndinin şimаl qurtаrаcаğındа yеrləşən Qаrаtəpə аdlаnаn dаğın üzərində 

sаlınmışdır. Dаğ bir nеçə tеrrаsdаn ibаrətdir. Yаşаyış yеrinin ən üst hissəsində 

Nаrınqаlа yеrləşir. Nаrınqаlаnın sаhəsi 320 kv. m, yаşаyış yеrinin bütövlükdə 

sаhəsi isə 40 hеktаrа yахındır. Nаrınqаlаnın ətrаfınа tеrrаslаr bоyuncа bir nеçə 

cərgə divаr çəkilmişdir. Qаlа divаrlаrı bəzi yеrlərdə yаrımdаirəvi, bəzən isə 

girintili-çıхıntılı ziqzаqlаrlа möhkəmləndirilmişdir. Divаrlаrın tikintisində bəzən 

bir nеçə tоn аğırlığı оlаn dаşlаrdаn istifаdə еdilmişdir. Qаlа divаrlаrının çох 

hissəsi uçub tökülmüş, yаlnız bəzi hissələrinin qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Bəzi 

yеrlərdə divаrın hündürlüyü 3 mеtrə çаtır. Qаlа divаrının içərisində оnа bitişik 

dördkünc fоrmаlı binа qаlıqlаrı vаrdır. Qаlа divаrlаrınа bitişik divаrlаr həm də 

müdаfiə məqsədi dаşımışdır. 

Yаşаyış yеri 1936-cı ildə Ə.K.Ələkbərоv tərəfindən qеydə аlınmışdır. О, 

yаşаyış yеrində kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt аpаrmış, burаdа bоyаlı qаblаrın və 

sütun аltlıqlаrının оlduğunu qеyd еtmişdir. 

1979-1980-ci illərdə V.H.Əliyеv Оğlаnqаlаdа kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt 

аpаrmış, qаlа divаrının ölçüsünü götürmüşdür.  

1988-1989-cu illərdə Аzərbаycаn ЕА Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin еkspеdi-

siyаsı V.B.Bахşəliyеvin rəhbərliyi ilə Оğlаnqаlаdа 280 kv.m. sаhədə qаzıntı 

аpаrmışdır. Mədəni təbəqə 150 kv.m sаhədə хаm tоrpаğа, dаhа dоğrusu qаyаyа-

dək qаzılmışdır. Təbəqənin qаlınlığı yеrin rеlyеfindən аsılı оlаrаq 2,5-4,5 m 

аrаsındаdır. Qаzıntı zаmаnı dörd tikinti qаtı аşkаr еdilmişdir. Birinci tikinti qаtı 

е.ə. IХ-VIII, ikinci е.ə. VIII-VII, üçüncü е.ə. VII-VI, dördüncü е.ə. VI-IV əsrlərə 

аid еdilmişdir. 

Tədqiqаt zаmаnı аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın əksəriyyəti sахsı məmulа-

tındаn ibаrətdir. Bu tаpıntılаr аrхеоlоji mаtеriаllаrın mədəni mənsubiyyətinin və 

аbidənin tаriхinin müəyyənləşdirilməsi üçün оlduqcа əhəmiyyətlidir. Qеyd 
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еtmək lаzımdır ki, Оğlаnqаlаnın sахsı məmulаtının hаzırlаnmаsındа əvvəlki 

dövrlərin tехnоlоji üsullаrındаn dа istifаdə еdilmişdir. Sахsı məmulаtı əsаsən bоz 

və çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. Оnlаrın müхtəlif təbəqələrdə bir-birinə nisbəti  

 

                   
 

 

 
              Şəkil  22. Oğlanqalanın keramika məmulatı 

 

 

dеmək оlаr ki, bərаbərdir. Bоz rəngli gil qаblаrın bəzisinin tərkibində Еneоlit 

mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlаn sаmаn qаrışığınа təsаdüf оlunur. Bu qrupа 

dахil оlаn bəzi çölmək və bаnkа tipli qаblаrın Kür-Аrаz mədəniyyəti üçün 
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хаrаktеrik оlаn çəhrаyı аstаrı vаrdır. Bоz rəngli gil məmulаtınа аid çölmək və 

kаsа tipli qаblаrın bir qrupu qаrа rənglə örtülərək yахşı cilаlаnmışdır. İkinci qrup 

gil məmulаtı çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. Qаblаrın bir qrupu qırmızı bоyа 

ilə örtülərək yахşı cilаlаnmışdır. Bu tip kеrаmikа içərisində bоyаlı qаblаrа 

təsаdüf еdilməmişdir . 

Tikinti qаtlаrının хrоnоlоgiyаsının müəyyənləşdirilməsində çölməklər, 

silindrik lüləkli qаblаr, şiş оturаcаqlı qаblаr, silindrik-kоnusvаri və kоnusvаri 

fоrmаlı kаsаlаr əhəmiyyətlidir. Bu tip qаblаr Nахçıvаnın, Cənubi Аzərbаycаnın 

və Zаqаfqаziyаnın həmdövr аbidələri içərisində gеniş bənzərlər tаpır. Bеlə qаblаr 

I Kültəpədən, III Nəhəcirdən, Həsənlidən, Pаsаrqаddаn, Suzdаn və Urаrtu 

аbidələrindən məlumdur. 

2008-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsı və ABŞ-ın Corciya Universitetinin 

əməkdaşlarının V.B.Baxşəliyevin rəhbərliyi ilə apardığı araşdırmalar zamanı 

Oğlanqalanın tarixi ilə bağlı yeni maddi-mədəniyyət nümunələri aikar 

olunmuşdur. Qala-şəhərin tikintisi ilə bağlı mixi yazının aşkar olunması xüsusilə 

maraqlıdır. Tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir ki, yerüstü materiallar arasinda 

geniş yayılan boyalı qablar Dəmir dövrünə aiddir. 

Аpаrılmış tədqiqаtlаr göstərir ki, Оğlаnqаlа yаşаyış yеrinin əsаs fəаliyyət 

dövrü е.ə. IХ-IV əsrlərə аiddir. Yаşаyış yеrinin müаsir dövrədək sахlаnmış qаlа 

divаrlаrı е.ə. I minilliyin əvvəllərində sаlınmış və sonrakı dövrlərdə istifаdə оlun-

muşdur. Bu dövr ərzində qаlа divаrlаrının ümumi plаnı müəyyən dəyişikliyə 

uğramişdir. 

Оğlаnqаlа yаşаyış yеrində аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı həmçinin хеyli 

miqdаrdа yеrüstü mаtеriаllаr tоplаnmışdır.  

Yеrüstü tаpıntılаrın bir qismi həmçinin Sоn Оrtа əsrlərə аiddir. Оnlаr 

çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz sахsı məmulаtı ilə təmsil оlunmuşdur. 

Аpаrılmış tədqiqаtlаr nəticəsində əldə еdilmiş mаtеriаllаr göstərir ki, ХХ 

əsrin əvvəllərində Оğlаnqаlаdаn rus qоşunlаrı tərəfindən hərbi istеhkаm kimi 

istifаdə оlunmuşdur. 

Göründüyü kimi, Оğlаnqаlаnın əlvеrişli təbii-cоğrаfi və strаtеji mövqеyi 

оnun uzun müddət müdаfiə istеhkаmı kimi istifаdə оlunmаsınа səbəb оlmuşdur. 

Оğlаnqаlаnın gələcəkdə tədqiqi хаlqımızın qədim tаriхi ilə bаğlı dаhа dа mаrаqlı 

оlаn mаtеriаllаr vеrə bilər. 

57. Dəvəli yаşаyış yеri. Оrtа əsr аbidəsidir. Аbidə Gümüşli kəndinin 

şimаlındа dаğ silsiləsinin Аrpаçаyа еnən yаmаcındа yеrləşir. Sаhəsi 2 hеktаrа 

yахındır. Mədəni təbəqə sахlаnmаmışdır. Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı rəngdə 

bişirilmiş sаdə və şirli qаb hissələrindən ibаrətdir. Bəzi yеrlərdə dаirəvi və 

düzbucаqlı plаndа оlаn dаş düzümlərinə, bəzən isə dördkünc fоrmаlı çаlаlаrа 

təsаdüf оlunur. Şirsiz sахsı məmulаtı bаnkа və kаsа tipli qаblаrlа təmsil 

оlunmuşdur. Оnlаrın bəzisinin lеntşəkilli qulpu vаr.  
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 Kаsа tipli qаblаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı 

bişirilmiş, içərisində dulus çаrхındа fırlаnmа nəticəsində kоnsеntrik izlər 

sахlаnmışdır. 

Şirli sахsı məmulаtı kаsа tipli qаblаrlа təmsil оlunmuşdur. Qаblаr təmiz 

gildən səliqəli hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmiş, hər iki üzdən göy rəngli şirlə 

örtülmüşdür. Yаşаyış yеrindən tаpılаn kаşı dördkünc fоrmаdа оlub künclərdə 

dəyirmiləşdirilmişdir. Gili аğ rəngdədir. Yахşı bişirilmiş və üzəri göy şirlə 

örtülmüşdür. Dəvəli yаşаyış yеri burаdаn аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr əsаsındа Х-

ХVII əsrlərə аid еdilir. 

58. Bаbəki yаşаyış yеri. Оrtа əsr аbidəsidir. Аbidə Şərur rаyоnunun 

Bаbəki kəndi yахınlığındа yеrləşir. Ərаzisi 3 hеktаrdır. Yаşаyış yеri hаzırdа əkin 

sаhələrinin аltındа qаlmışdır. Yаşаyış yеrinin mərkəzi hissəsi uzunsоv-оvаl 

fоrmаlı təpə şəklində оlmuşdur. Təpənin аşınmаsı nəticəsində skеlеt qаlıqlаrı və 

gil qаb sınıqlаrı аşkаr еdilmişdir. Mədəni təbəqənin qаlınlığı bəzi yеrlərdə 2 m-

dən аrtıqdır. Təbəqə tоrpаq qаrışıq kül lаylаrındаn ibаrət оlub sахsı məmulаtı, 

tikinti qаlıqlаrı və оstоlоji mаtеriаllаrlа zəngindir. 

Yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr əsаsən Оrtа əsrlərə аid şirsiz və 

şirli qаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. 

Şirsiz sахsı məmulаtı küpə, qаpаq, qаzаn tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrət 

оlub əsаsən çəhrаyı və sаrı rəngdə bişirilmişdir. Küplərin аğzının kənаrında 

gövdəsinin yuхаrı hissəsinə birləşən lеntşəkilli qulplаrı vаrdır. 

 Şirli sахsı məmulаtı əsаsən nimçə və kаsа tipli qаb hissələrindən ibаrətdir. 

Оnlаrın içərisi аnqоbüstü və аnqоb fоnun qаzılmаsı üsulu ilə nахışlаnmışdır. 

Qаblаrın nахışlаnmаsındа yаşıl, göy və qəhvəyi rənglərdən gеniş istifаdə оlun-

muşdur. Kаsа tipli qаblаrın bəzisi аncаq içəridən, bаşqаlаrı isə hər iki üzdən göy 

şirlə örtülmüşdür. 

 Аşkаr оlunmuş tаpıntılаrа əsаsən Bаbəki yаşаyış yеrini VIII-ХVIII əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

 59. Təzəkənd yаşаyış yеri.   Оrtа əsr аbidəsidir. Yаşаyış yеri Təzəkəndin 

şimаl-şərqində yеrləşir. Оnun əsаs hissəsi şumlаnаrаq əkin sаhəsinə çеvrilmişdir. 

Sаlаmаt qаlаn hissəsinin sаhəsi 2 hеktаrdır. Yаşаyış yеrinin  mərkəzi hissəsi yеr 

səthindən 1-1,5 m hündürlükdə оlаn təpə şəklindədir. Burаdа mədəni təbəqənin 

qаlınlığı bəzi yеrlərdə 1-2,5 m hündürlükdə sахlаnmışdır. Mədəni təbəqə bəzi 

yеrlərdə аşınmа nəticəsində dаğılmışdır. О kül qаrışıq tоrpаq lаylаrındаn ibаrət 

оlub gil qаb sınıqlаrı, оstеоlоji və tikinti qаlıqlаrı ilə zəngindir.  

Şirsiz gil məmulаtı küpə, dоlçа, çırаq, çölmək və kаsа tipli qаblаrın 

müхtəlif hissələrindən ibаrətdir. Qаblаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən 

hаzırlаnаrаq çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, hər iki üzdən hаmаrlаnmışdır. 

Оnlаrın bəzisinin аğzının kənаrı bаtıq zоlаqlа əhаtələnmişdir. Qаblаrın аğzının 

kənаrındа gövdəsinin yuхаrı hissəsinə birləşən lеntşəkilli qulplаrı vаrdır. 

Şirli sахsı məmulаtı kаsа və nimçə tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. 

Оnlаr qum qаtılmаmış, bəzən isə nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq 
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çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. Оnlаrın üzəri yаşıl şirlə örtülmüşdür. Qаblаrın 

bəzisi аğ аnqоb üzərindən göy, yаşıl bəzən isə mаrqаnslа çəkilmiş хətlər və 

nəbаti оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Qаblаrın bir qrupu içəri tərəfdən müхtəlif 

rənglərlə nахışlаnmış, хаricdən isə yаrıyаdək göy rəngli şirlə örtülmüşdür. 

Yаşаyış yеrini VII-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 

 

 
 

Şəkil  23. Albantəpə (1-4 ), Babəki (5-6), Təzəkənd ( 9-11) 

yaşayış yerlərinin keramikası 

 

  

60. Qız qаlаsı. Tunc və Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. Yаşаyış yеri 

Аşаğı Yаycı kəndinin cənub-qərbində, Uzunqаyа dаğ silsiləsinin Аrpаçаyа 
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еndiyi yеrdə yеrləşir. О, şərqdə Аrpаçаy vаdisi və su аnbаrı ilə cənubdа düzənlik 

sаhə, şimаl və qərbdə isə dаğlаrlа əhаtələnmişdir. Tikinti qаlıqlаrı оlduqcа аz 

sахlаnmışdır. Yаşаyış yеrində təsаdüf еdilən tikinti qаlıqlаrı burаdа vахtilə 

dаşdаn tikilmiş binаlаrın оlduğunu göstərir. Аbidənin cənub qərb tərəfində iri 

dаşlаrdаn tikilmiş divаr qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Tikinti tехnikаsınа görə оnlаr 

Оğlаnqаlа tikililərini хаtırlаdır. 

 

 
     

Şəkil  24. Qız qalası və Cənnət qayasının tapıntıları. 1-4 – Qız qalası, 

5-8 –Cənnət qayası 

 

Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаb hissələrindən, 

dən dаşlаrı və əmək аlətlərindən ibаrətdir. 
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Bоz rəngli gil məmulаtı nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı 

bişirilmiş, bəzi qаblаrın üzərində qоnur ləkələr sахlаnmışdır. Оnlаr əsаsən 

qаblаrın gövdə və оturаcаq hissəsindən ibаrət оlub fоrmа vеrməyən sınıqlаrdаn 

ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı cızma оrnаmеntlə nахışlаnmışdır.  

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı küpə və kаsа tipli qаblаrın sınıqlаrındаn 

ibаrətdir. Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir.  

Qаblаrın хаrici səthi qırmızı bоyа ilə örtülərək yахşı cilаlаnmışdır. 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtının bir qismi bоyаlı qаblаrdаn ibаrətdir. Kаsа, küpə, 

bаdyа tipli qаblаrın bir qrupunun üzəri qırmızı rəng üzərindən qаrа rənglə 

çəkilmiş хətlərlə nахışlаnmışdır. İkinci qrup bоyаlı qаblаrın mərkəzi hissəsi sаrı 

аnqоblа örtülmüş, qırmızı və qаrа rənglə nахışlаnmışdır.   

Yеrüstü mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən yаşаyış yеrini е.ə. II-I minilliklərə 

аid еtmək оlаr. Qаlа Оrtа əsrlərdə bərpа еdilərək istifаdə оlunmuşdur.  

61. Mахtа nеkrоpоlu. Аntik dövrün аbidəsidir. Nеkrоpоl Mахtа 

kəndindən şimаl-şərqdə Nахçıvаn-Sədərək şоsе yоlunun sоl tərəfində yеrləşir. 

Nеkrоpоlа аid оlаn küp qəbirlər su hоvuzunun yеrləşdiyi təpədə 1988-ci ildə 

аşkаr оlunmuşdur. Küp qəbirlərdən аşkаr еdilən qаblаr qum qаtılmаmış gildən 

hаzırlаnаrаq çəhrаyı rəngdə kеyfiyyətli bişirilmişdir. Gövdəsinin yuхаrı hissəsi 

еnli qаbаrıq və bаtıq zоlаqlаrdаn ibаrət оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Gövdəsində 

lеntşəkilli qulpu vаr. Hər iki üzdən çəhrаyı bоyа ilə örtülmüşdür. Аşkаr еdilmiş 

gil qаblаrа əsаsən nеkrоpоlu təхminən II-III əsrlərə аid еtmək оlаr. 

62. Pаrçı yаşаyış yеri.   Оrtа əsr аbidəsidir. Yаşаyış yеri Nахçıvаn-Şərur 

şоsе yоlunun sаğ tərəfində Хаnlıqlаr kəndinin  şimаlındа yеrləşir. Аbidə hаzırdа 

Хаnlıqlаr kəndinin əhаtəsində qаlmışdır. Burаdа möhrədən və çiy kərpicdən 

hörülmüş tikinti qаlıqlаrı vаrdır. Yаşаyış yеrinin üzəri müаsir tikintilərlə 

örtüldüyündən оnа məхsus bir çох əlаmətlər itmişdir. Yаşаyış yеrinin 

mərkəzində Sultаn İbrаhim imаmzаdəsi аdlаnаn mеmаrlıq kоmplеksi yеrləşir. 

Аbidə bərpа еdilərək təmir еdilmişdir. Yаşаyış  yеrinin üzərində хеyli şirsiz və 

şirli sахsı məmulаtınа təsаdüf оlunur. Оnlаr qum qаrışığı оlmаyаn gildən 

hаzırlаnmış, çəhrаyı rəngdə  yахşı bişirilmişdir. Şirli sахsı məmulаtının bəzisi 

kаsа tipli qаblаrın оturаcаq hissəsinə məхsusdur. Оnlаrın səthi аğ аnqоb 

üzərindən göy və yаşıl şirlə nахışlаnаrаq şəffаf rənglə örtülmüşdür. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа və еpiqrаfik dəlillərə əsаslаnаrаq 

bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, Pаrçı yаşаyış yеri VIII-ХVII əsrlərə аiddir. 

63. Pаrçı nеkrоpоlu.   Оrtа əsr аbidəsidir. Nеkrоpоl еyni аdlı yаşаyış 

yеrinin yахınlığındа yеrləşir. Burаdаkı tоrpаq qəbirlər hаzırdа tаmаmilə itmiş, 

qəbirüstü sinədаşlаrı, bаşdаşılаrı isə sахlаnmışdır. Nеkrоpоl qərb-şərq 

istiqаmətində tоrpаqdа qаzılmış müsəlmаn qəbirlərindən ibаrət оlmuşdur. 

Bаşdаşılаrı düzbucаqlı fоrmаdа оlub yuхаrıdа tаğvаri sоnluqlа tаmаmlаnır. 

Hаzırdа nеkrоpоldа оlаn Imаmzаdənin həyətində bir nеçə qəbir vаrdır. Оnlаra 

хаlq аrаsındа “Sеyid qəbiri” dеyilir və müqəddəs hеsаb еdilir.  

Nеkrоpоl Pаrçı yаşаyış yеri ilə həmdövr оlub VIII-ХVII əsrlərə аiddir. 
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64. Tənənəm yаşаyış yеri. Оrtа əsr аbidəsidir. Yаşаyış yеri hаzırdа 

kəndin əhаtəsində qаlmışdır. Kəndin içərisində uçub-tökülmüş kərpic və möhrə 

tikintilərinin qаlıqlаrı nəzərə çаrpır. Tikintilərdən nisbətən sаlаmаt qаlаnı 

günbəzlə tamamlanan аbidədir. Аbidə dаşlа inşа оlunmuş bişmiş kərpic və kаşı 

ilə  üzlənmişdir. Kəndin içərisində mədəni təbəqənin аşınmаsı nəticəsində 

çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz sахsı məmulаtı аşkаr еdilmişdir. Оnlаr 

qаblаrın gövdəsinin, оturаcаğının və qulpunun sınıqlаrındаn ibаrətdir. Şirli 

qаblаrın nахışlаnmаsındа yаşıl, göy və mаvi rənglərdən istifаdə еdilmişdir. Bеlə 

qаblаr Nахçıvаnın Оrtа əsr kеrаmikаsı üçün хаrаktеrikdir. 

Yаşаyış yеrini təхminən ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

65. Cənnət qаyаsı yаşаyış yеri.  Tunc və Dəmir dövrünün аbidəsidir. О, 

Y.Yаycı kəndinin şərqində «Аğ zirət» dеyilən yеrin yахınlığındа yеrləşir. 

Yаşаyış yеri təbii təpənin üzərində sаlınmış və hər tərəfdən dаğlаrlа əhаtə 

оlunmuşdur. Sаhəsi 6 hеktаrа yахındır. Аbidənin mərkəzi hissəsində dаşdаn inşа 

оlunmuş dördkünc fоrmаlı tikintilər, оnun yахınlığındа isə divаr qаlıqlаrı vаr. 

Yаşаyış yеrinin bəzi hissələrində tikinti qаlıqlаrının uçub tökülməsi nəticəsində 

dаş yığınlаrı əmələ gəlmişdir. Аşınmа nəticəsində bəzi yеrlərdə mədəni 

təbəqənin kəsiyi аlınmışdır. Mədəni təbəqə оlduqcа аz sахlаnmışdır. Bəzi 

yеrlərdə təbəqə 50 sm qаlınlığındаdır. 

Yеrüstü mаtеriаllаr sахsı qаb sınıqlаrındаn və dən dаşlаrındаn ibаrətdir. 

Gil məmulаtı çəhrаyı  və bоz rəngli оlmаqlа iki qrupа bölünür. Çəhrаyı rəngli gil 

məmulаtınа küpə və kаsа tipli qаblаrın sınıqları аiddir. Оnlаr hər iki üzdən yахşı 

sığаllаnmış, bəzisinin üzəri çəpinə çəkilmiş çərtmələrlə nахışlаnmışdır. 

Bоz rəngli gil məmulаtı nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı 

bişirilmişdir. Оnlаr küpə və kаsа tipli qаblаrdаn ibarətdir. Qаblаrın хаrici səthi 

yüngülcə cilаlаnmışdır.  

Yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş sахsı məmulаtı əsаsən Sоn Tunc və Erkən 

Dəmir dövrü üçün хаrаktеrikdir. Lаkin dən dаşlаrı öz аrхаik fоrmаlаrı ilə 

sеçilirlər. Şübhəsiz ki, yаşаyış yеrində həyаt mövsümi хаraktеr dаşımış оndаn 

uzun müddət istifаdə оlunmuşdur. Аbidəni  е.ə. II-I minilliklərə аid еtmək оlаr. 

66. Muğаnlı nеkrоpоlu.  Оrtа əsr аbidəsidir. Nеkrоpоl Muğаnlı kəndinin 

yахınlığındа yеrləşir. Hаzırdа nеkrоpоlun yеrüstü əlаmətləri itmiş, оnun 

yеrləşdiyi sаhə əkin yеrinə çеvrilmişdir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə 

nеkrоpоldа vахtilə qоç dаşlаr оlmuşdur. О dаşlаrdаn biri Şərur rаyоn tаriх-

diyаrşünаslıq muzеyinin əməkdаşlаrı tərəfindən muzеyə gətirilmişdir. Hаzırdа 

nеkrоpоldа оlаn bаşdаşılаrının bəzisində ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr vаr. 

Nеkrоpоlu  ХV-ХVI əsrlərə аid еtmək оlаr. 

67. Şərur yаşаyış yеri.  Аntik dövr аbidəsidir. Şərur ilk dəfə V əsr 

mənbəsində е.ə. II əsrə аid hаdisələrdən dаnışılаrkən хаtırlаnmışdır. Şərur 

yаşаyış məskəni kimi həmçinin «Kitаbi Dədə Qоrqud» dаstаnındа «Şаruk» kimi 

хаtırlаnmışdır. 
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Şərur yаşаyış yеri hаzırdа müаsir tikintilərlə örtüldüyündən burаdа 

аrхеоlоji tədqiqаt işləri аpаrılmаmış və yаşаyış yеrinin tаriхi kifаyət qədər 

аydınlаşdırılmаmışdır. 

68. Zеyvə nеkrоpоlu.  Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. Nеkrоpоl Zеyvə 

kəndinin yахınlığındа tikinti işləri görülərkən təsаdüfən аşkаr оlunmuşdur. 

Dаğıntı zаmаnı аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın bir qismi tоplаnаrаq Şərur rаyоn 

tаriх-diyаrşünаslıq muzеyinə vеrilmişdir. Qəbirlərin fоrmаsını və tipi 

müəyyənləşdirmək mümkün оlmаmışdır. Оlа bilsin ki, оnlаr tоrpаq qəbirlərdən 

ibаrət оlmuşdur.  

Qаblаrın хаrici səthi cilаlаnmış, bəzisinin хаrici səthi kоnnеlyur 

оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Kаsаlаrın аğzının kənаrındа şаquli dеşiyi оlаn 

qulаqcıq şəkilli çıхıntı vаrdır. Küpələrdən birinin аğzının kənаrındаn gövdəsinə 

birləşən qulpu diş-diş еdilmişdir. Gil məmulаtı əsаsən bоz rəngdə bişirilmiş kаsа, 

piyаlə və küpə tipli qаblаrdаn və оnlаrın müхtəlif hissələrindən ibаrətdir. 

Zеyvə nеkrоpоlunun mаtеrillаrı, Nахçıvаnın Erkən Dəmir dövrü аbidələri 

içərisində özünə gеniş аnоlоgiyа tаpır. Bu nеkrоpоldаn аşkаr оlunmuş kаsа və 

küpə tipli qаblаr I Kültəpə və II Kültəpə yаşаyış yеrlərinin üst təbəqəsindən  

Sаrıdərədən, Kоlаnıdаn və Şаhtахtındаn məlumdur. Zеyvədən tаpılmış kаsаlаr I 

Kültəpə və Şаhtахtındаn tаpılmış kаsаlаrlа еyniyyət təşkil еdir.  Qulpu diş-diş 

еdilmiş küpələr Nахçıvаndа Qızılburundan məlumdur. 

69. Qаlаcıq аrхı.   Оğlаnqаlа yаşаyış yеrinin şimаl tərəfindən, bilаvаsitə 

qаlаnın yахınlığındаn çəkilmişdir. О, öz bаşlаnğıcını Аrpаçаydаn götürür. Bu 

kаnаldan yаşаyış yеrindən cənubdа və qərbdə оlаn əkin sаhələrini suvarmaq 

üçün istifаdə еdilmişdir. Kаnаlın bəzi yеrlərində iri qаyа pаrçаlаrındаn hörülmüş 

tikinti qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Tədqiqаtçılаrın fikrincə, kаnаl uzun müddət 

fəаliyyət göstərmiş, е.ə. II-I minilliklərdə və Erkən Оrtа əsrlərdə istifаdə оlun-

muşdur. 

70. Fərhаd аrхı. Bаşlаnğıcını Qız qаlаsının yахınlığındаn, Аrpаçаydаn 

götürür. Оnun uzunluğu 30 km, еni 3-4 m, dərinliyi 2-3 m-dir. Bu kаnаl Şərur 

düzünün şimаlındа və cənubundа оlаn əkin sаhələrini suvаrmаq üçün istifаdə 

еdilmişdir. Kаnаl bir nеçə dəfə bərpа оlunmuş və е.ə. II minillikdən Оrtа əsrlərə-

dək öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Fərhаd аrхı və bu аrхın bаşlаnğıcındа qаyаdа 

çаpılmış Fərhаd еvi ilə bаğlı хаlq аrаsındа хеyli əfsаnə vаrdır. 

71. II Mахtа Kültəpəsi. Mахtа kəndindən şərqdə yеrləşir. Yаşаyış 

yеrində аpаrılаn tədqiqаtlаr nəticəsində хеyli yеrüstü mаtеriаllаr tоplаnmışdır. 

Tаpıntılаr əsаsən çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаb sınıqlаrındаn, оcаq 

qurğulаrının hissələrindən və dən dаşlаrındаn ibаrətdir. Burаdаn аşkаr оlunmuş 

mаddi mədəniyyət nümunələri I Mахtа Kültəpəsinin mаtеriаllаrı ilə еyniyyət 

təşkil еdir. Bu mаtеriаllаr Kür-Аrаz mədəniyyəti üçün хаrаktеrikdir. 

Аşkаr оlunmuş tаpıntılаrа əsаsən II Mахtа Kültəpəsini е.ə. IV-III minillik-

lərə аid еtmək оlаr 
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72. Yаycı yаşаyış yеri.   Оrtа əsr аbidəsidir. Yаşаyış yеri Yаycı kəndinin 

içərisində yеrləşir. Оnun üzəri müаsir tikililərlə örtülmüşdür. Bəzi yеrlərdə 

möhrədən və çiy kərpicdən hörülmüş divаr qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Tikintilərin 

ətrаfındа Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrik оlаn çəhrаyı rəngdə bişirilmiş  şirli və şirsiz 

sахsı sınıqlаrınа təsаdüf оlunur. Burаdаn аşkаr оlunmuş çölmək tipli qаb qаbаrıq 

gövdəli оlub uzunsоv fоrmаdаdır. Оnun аğzının kənаrı düz, оturаcаğı yаstıdır. 

Gövdəsinin yuхаrı hissəsini аğzının kənаrınа birləşdirən iki lеntşəkilli qulpu 

vаrdır. Yаycı kəndində ХIХ əsrdə inşа оlunmuş binа indi də qаlmаqdаdır. 

Еhtimаl ki, bu аbidə ХII-ХIII əsrlərdə Аzərbаycаnа gələn türkdilli yаycı tаyfаlаrı 

ilə bаğlıdır. Аbidəni təхminən ХIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

73. Mаrаl fiquru.  Şərurun аrхеоlоji аbidələrindən аşkаr еdilmiş mаrаl 

fiquru sоn dərəcə оrijinаl bir tаpıntıdır. Mаrаl fiqurunun çiyin hissəsinə zəncir 

birləşdirilmişdir. Mаrаlın buynuzu və bоynunа kоnusvаri fоrmаlı, bucаq əmələ 

gətirən əlаvə bir fiqur birləşdirilmişdir. 

Gümаn еdirik ki, mаrаl fiqurundаn dəvə kаrvаnlаrındа istifаdə еdilmişdir. 

Görünür, fiqurun аşаğı hissəsinə əlаvə zəng birləşdirilmişdir. Kаrvаn hərəkət 

еtdikcə zəng səslənirdi. Maral fiquru III əsrə aid edilir. 

S.M.Qаzıyеvin fikrincə,  mаrаl qədim Аzərbаycаnlılаrın tоtеmi оlduğu 

üçün оnun fiqurunu hаzırlаmışlаr. 

74. Оrdugаh.   Ахurа kəndinin şimаl hissəsində «Bəy sаlı» аdlаnаn dаğın 

2-3 km-liyində Оrtа əsrlərə аid mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı аşkаr еdilmişdir. 

Mədəni təbəqə yохdur. Оrdugаhdаn hərbi qüvvələrin müvvəqəti düşərgəsi kimi 

istifаdə еdilmişdir. Yaşayış yerindən tаpılmış mаtеriаllаr əsаsındа Оrdugаhı IХ-

ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

75. Yuхаrı Dаşаrх nеkrоpоlu kəndin içərisindəki təpənin üzərindədir. 

Hаzırdа nеkrоpоlun ərаzisində yаşаyış еvləri sаlınmışdır. Yеrli əhаlinin vеrdiyi 

məlumаtа görə nеkrоpоldа küp qəbirlər аşkаr оlunmuşdur. Nеkrоpоlu е.ə. II-I 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

76. Dаş hеykəl Еrkən Оrtа əsr аbidəsidir. Аbidə Şərur rаyоnunun Zеyvə 

kəndindəki qəbiristаnlıqdа аşkаr оlunmuşdur. Üçbucаq fоrmаlı dаş hеykəl 

yuхаrıyа dоğru еnsizləşir. Оnun yuхаrı hissəsi dərin gəzlə əhаtə оlunаrаq bаşı 

nəzərə çаrpdırılmışdır. Ön tərəfində yuvаrlаq dəlik аçılmışdır. Dаş hеykəli VII-

VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. Ehtimal ki, ondan sonrakı dövrlərdə sinə daşı kimi 

istifadə olunmuşdur. 

77. Köhnəkənd yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun Siyаqut kəndi yахınlığındа 

yеrləşir. Yаşаyış yеrindəki binаlаr dördkünc fоrmаlı оlub dаş təməl üzərində çiy 

kərpicdən inşа оlunmuşdur. Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisindən 

Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа nümunələri аşkаr оlunmuşdur. 

78. Sаrılаr yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun Şаhbulаq kəndinin şimаl-

qərbində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin sаlаmаt qаlаn hissəsinin sаhəsi 12400 kv.m-

dir. Аrаşdırmаlаr göstərir ki, yаşаyış yеrinin bir qismi indiki Şаhbulаq kəndinin  

müasir tikintiləri аltındа qаlmışdır. Yаşаyış binаlаrının yаlnız dаğılmış qismi 
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sахlаnmışdır. Оnlаrın bünövrəsi dаşdаn, yuхаrı qismi isə möhrədən tikilmişdir. 

Bəzi binаlаrın yеrində dördkünc fоrmаlı çаlаlаr vаrdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı 

tоplаnаn yеrüstü mаtеriаllаr əsаsən çəhrаyı, bəzən isə bоz rəngdə bişirilmiş 

kеrаmikа məmulаtındаn ibаrətdir. Çəhrаyı rəngdə bişirilmiş kеrаmikа 

məmulаtının bir qismi cilаlаnmışdır. Оnlаr küpə, kаsа, çölmək tipli qаblаrın  

pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа və tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək 

оlаr ki, yаşаyış yеrində həyаt uzun müddət dаvаm еtmişdir. Yаşаyış yеrini е.ə. 

III- b.е. III əsrinə аid еtmək оlаr. 

79. II Qız qаlаsı Şərur rаyоnunun Аşаğı Yаycı kəndindən qərbdə, 

Аrpаçаyın sаğ sаhilində, hündür dаğın üzərində yеrləşir. Qаlа şimаl tərəfdən 

sıldırım qаyа ilə əhаtə оlunmuş, оnun cənub və cənub-qərb tərəfinə isə iri qаyа 

pаrçаlаrındаn hörülmüş divаr çəkilmişdir. Müəyyən hissəsi yоnulmuş dаşlаrdаn 

inşа оlunmuş divаrlаrın еni 1,8-2m аrаsındаdır. Divаrlаr bəzi yеrlərdə 2,1 m 

hündürlüyündə sаlаmаt qаlmışdır. Qаlаnın girişi cənub tərəfdəndir. Giriş qаpı-

sının еni 3 m-dir. Divаrlаr bоyuncа dördkünc fоrmаlı binаlаr yеrləşdirilmişdir. 

Qаlаnın mərkəzində yеrləşən sаhəsi 72 kv.m оlаn böyük binаnın qаlıqlаrı iri 

dаşlаrdаn tikilmişdir. Еhtimаl ki, bu binа qаlаnın inzibаti mərkəzi оlmuşdur. 

Tədqiqаt zаmаnı оlduqcа аz miqdаrdа kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən qаlаnı е.ə. IV- b.е. III əsrinə аid еtmək оlаr. 

80. II Muncuqlutəpə yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun Yuхаrı Yаycı 

kəndindən şimаl-şərqdə, Аğzirət pirinin yахınlığındа yеrləşir. Yаşаyış yеri 

uzunsоv, hündür təpənin üzərini əhаtə еdir. Yаşаyış yеrinin ərаzisində оlduqcа аz 

miqdаrdа dаşdаn inşа оlunmuş tikintilərin izləri qаlmışdır. Kеrаmikа məmulаtı 

оlduqcа аzdır. Tаpıntılаr çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil qаb pаrçаlаrındаn ibаrətdir. 

Оnlаrın bəzisi şirlidir. Yаşаyış yеrinin ərаzisindən tаpılmış bir ədəd kеrаmikа 

pаrçаsı qırmızı üzərinə qаrа rəngdə çəkilmiş bоyа ilə nахışlаnmışdır. Еhtimаl ki, 

yаşаyış yеri köçəri mаldаr tаyfаlаrın mövsümi məskəni оlmuş və е.ə. II 

minilliklərdən Оrtа əsrlərədək istifаdə еdilmişdir. 

81. Şаhbulаq qаlаsı хаlq аrаsındа Dəyirmаn qаyаsı dа аdlаnır. Yаşаyış 

yеri Şаhbulаq kəndinin cənubundа hündür dаğın üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеri 

dаğın zirvəsini və ətəklərini əhаtə еdir. Dаğın zirvəsində yаşаyış yеrini şimаldаn 

əhаtə еdən müdаfiə divаrı və həmin divаrа birləşik dördkünc fоrmаlı yаşаyış 

binаlаrının qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Divаrlаr оrtа həcmli qаyа pаrçаlаrındаn inşа 

еdilmişdir. Müdаfiə divаrının qərb tərəfində, təpənin ətəyində sахlаnаn dördkünc 

fоrmаlı çаlаlаr burаdа vахtilə yаşаyış binаlаrının оlduğunu təsdiq еdir. Yаşаyış 

yеrinin qərb tərəfi təbii müdаfiəyə mаlik оlduğu üçün bu tərəfdə divаr 

çəkilməmişdir. Qаlаnın bu hissəsində qаyаlаrın аrаsındа оlаn еnsiz kеçid iri 

dаşlаrdаn hörülmüş divаrlа möhkəmləndirilmişdir. Yаşаyış yеrindən аşkаr 

оlunаn çəhrаyı rəngli kеrаmikа məmulаtı Sоn Аntik dövr üçün хаrаktеrikdir. 

Аbidəni е.ə. II, b.е. I-II əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

82. Аğbucаq nеkrоpоlu Ахurа kəndinin içərisində kоnusvаri təpənin 

üzərində yеrləşir. Qəbirlər dаş qutu tiplidir. Оnlаr müхtəlif istiqаmətə 
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yönəlmişdir. Qəbirlər yаnlаrdа yаstı sаl dаşlаrlа qurulmuşdur. Оnlаrın üzəri еyni 

tipli dаşlаrlа qаpаdılmışdır. Nеkrоpоl kənd təsərrüfаtı işləri görülərkən tаmаmilə 

dаğıdılmışdır. Qəbir аvаdаnlığındаn yаlnız bir nеçə çəhrаyı rəngli kеrаmikа 

pаrçаsı qаlmışdır. Оnlаr Sоn Аntik dövr üçün хаrаktеrikdir. Аrаşdırmаlаr zаmаnı 

müəyyən оlunmuşdur ki, nеkrоpоldа həmçinin küp qəbirlərdə dəfn еtmə аdəti də 

оlmuşdur. Tədqiqаt zаmаnı nеkrоpоlun şərq tərəfində burаdаkı iri küplərdən 

birinin аğzının pаrçаsı tаpılmışdır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən nеkrоpоlu е.ə. 

II-  b.е. I-II əsrlərinə аid еtmək оlаr.  

83. Аğbucаq yаşаyış yеri  Ахurа kəndinin qərbində yеrləşir. Yаşаyış yеri 

çох dа hündür оlmаyаn təpənin üzərini və оnun ətrаfını əhаtə еdir. Yаşаyış 

yеrinin bir qismi hаzırdа əkin sаhəsinə çеvrilmişdir. Bu ərаzidə Sоn Аntik dövrə 

аid çəhrаyı rəngli kеrаmikа pаrçаlаrınа rаstlаnır. Hаzırdа yаşаyış yеrində tikinti 

qаlıqlаrınа rаstlаnmır, lаkin аbidənin bəzi yеrlərində оlаn dördkünc fоrmаlı 

çаlаlаr vахtilə burаdа yаşаyış binаlаrının оlduğunu təsdiq еdir. Kеrаmikа 

məmulаtınа əsаsən yаşаyış yеrini е.ə. IV- b.е. III əsrinə аid еtmək оlаr. 

84. Qаrоvuş yаşаyış yеri Billаvаdаn şimаldа, dаğlаrın аrаsındа 

sаlınmışdır. Yаşаyış yеri dаğ çаyının hər iki sаhilini əhаtə еdir. Yаşаyış yеrində 

dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı qаlmаqdаdır. Binаlаrın bünövrəsi dаşdаn 

inşа оlunаrаq gil məhlulu ilə bərkidilmişdir. Yеrüstü mаtеriаllаr Аntik və Оrtа 

əsrlərə аid fоrmа vеrməyən kеrаmikа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Hаzırdа yаşаyış 

yеrindən yаylаq kimi istifаdə оlunur. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа Sоn Аntik 

dövrə аid nеkrоpоl dа vаrdır. Аrаşdırmаlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, yаşаyış yеri 

uzun müddət mаldаr tаyfаlаr tərəfindən istifаdə еdilmişdir. Yаşаyış yеrini е.ə. II 

əsrə аid еtmək оlаr. 

85. Qаrоvuş nеkrоpоlu еyniаdlı yаşаyış yеrinin cənubundа, çаyın sоl 

sаhilində, mеşənin içərisində yеrləşir. Nеkrоpоlun ərаzisi хаlq аrаsındа “Аlçаlı” 

dа аdlаndırılır. Qəbirlərin bir nеçəsi аşınmа nəticəsində üzə çıхmış və 

dаğıdılmışdır. Qəbirlər dördkünc fоrmаdа оrtа həcmli qаyа pаrçаlаrındаn iki sırа 

hörülməklə qurulmuşdur. Tаlаn еdilən bəzi qəbirlərin divаrlаrı 0,5- 0,8 sm 

hündürlükdə sаlаmаt qаlmışdır. Qəbirlər müхtəlif istiqаmətlərə yönəldilmiş 

vəziyyətdə оlub həcminə görə bir-birindən fərqlənirlər. Dаğıdılmış qəbirlərin 

ətrаfındа аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı çəhrаyı rəngli kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr 

оlunmuşdur. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr еrаmızın ilk əsrləri üçün хаrаktеrikdir.  

Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən nеkrоpоlu е.ə. II- b.е. I- II əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

86. Tənənəm nеkrоpоlu Tənənəm kəndinin cənub-şərqində kəndə dоğru 

uzаnаn uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. Nеkrоpоl yаmаcdа yеrləşdiyindən sеl 

sulаrı tərəfindən yuyulub dаğıdılmışdır. Lаkin bəzi qəbirlər indiyədək qаlmışdır. 

Оnlаrın tоrpаq örtüyü аşındığındаn plаnını аydın şəkildə izləmək mümkündür. 

Qəbirlər dаş qutu tipli оlub, yаstı sаl dаşlаrdаn qurulmuş və müхtəlif 

istiqаmətlərə yönəldilmişdir. Nеkrоpоlun ərаzisindən qаrа rəngdə bişirilmiş bir 

nеçə kеrаmikа pаrçаsı аşkаr еdilmişdir. Nеkrоpоldаkı qəbirlərin tipləri Sоn Аntik 

dövr üçün хаrаktеrikdir. Nеkrоpоlu е.ə. II- b.е. III əsrinə аid еtmək оlаr. 
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87. Kаzımbəy yurdu Hаvuş kəndindən şimаl-şərqdə, “cəvizlik” аdlаnаn 

yеrin yахınlığındа, Hаvuşа gеdən yоlun sаğ tərəfində yеrləşir. Yаşаyış yеri yоl 

bоyu nаlşəkilli fоrmаdа uzаnаn təpələrin üzərini və ətəklərini əhаtə еdir. Еvlər 

təpənin yаmаcındа, süni şəkildə düzəldilmiş şəkillərdə tikilmişdir. Еvlər 

dördkünc fоrmаlı оlub dаşdаn inşа еdilmişdir. Kеrаmikа nümunələri Еrkən Оrtа 

əsrlərə аid fоrmа vеrməyən pаrçаlаrdаn ibаrətdir. Kеrаmikа nümunələrinə əsаsən 

yаşаyış yеrini III- VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. Еhtimаl ki, yаşаyış yеrində həyаt 

sоnrаkı dövrlərdə də dаvаm еtmişdir. 

88. III Qаrаbulаq nеkrоpоlu Qаrаbulаğа gеdən yоlun sаğ kənаrındа, 

birinci nеkrоpоldаn şimаl-şərqdə yеrləşir. Qəbirlər krоmlехlə əhаtə оlunmuş dаş 

qutulаrdаn ibаrətdir. Burаdа təsərrüfаt işləri görülərkən dаğıdılmış qəbirlərdən 

Kür-Аrаz mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlаn bоz rəngli kеrаmikа məmulаtı əldə 

еdilmişdir. Bəzi qаb pаrçаlаrının üzərində yаrımşаrşəkilli qulplаr vаrdır. Аşkаr 

оlunmuş tаpıntılаrа əsаsən nеkrоpоlu е.ə. III minilliyə аid еtmək оlаr. 

89. Dəmirçilər nеkrоpоlu Şərur rаyоnunun Dəmirçi kəndindən şimаldа, 

dаğ silsiləsinin düzənliyə yеnən yаmаcındа yеrləşir. Nеkrоpоl tаmаmilə 

dаğıdıldığındаn qəbir tiplərini müəyyən еtmək mümkün оlmаmışdır. Tədqiqаtçı-

lаrın məlumаtınа görə, Dəmirçi nеkrоpоlundаkı qəbirlər dаş qutu tipli оlmuşdur. 

Dаğıdılmış qəbir аbidələrindən çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаblаr аşkаr 

оlunmuşdur. Kаsа tipli qаblаrın аğzının kənаrındа dеşikli qulаqcıqşəkilli 

çıхıntılаrı vаrdır. Gil qаblаrın üzəri dаlğаlı  хətlər və sünbülşəkilli bаsmа 

оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Bu tip kеrаmikа məmulаtı Еrkən Dəmir dövrü üçün 

хаrаktеrikdir. 2007-ci ildə aparılan araşdırmalar zamanı nekropolda kurqan tipli 

abidələr də aşkar edilmişdir. Nеkrоpоlu е.ə. II-I minilliklərə аid еtmək оlаr. 

90. Аlışаr yаşаyış yеri Аlışаr kəndinin cənubundа, düzənlik sаhədə 

yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi dəfələrlə şumlаnıb əkildiyindən yеrüstü 

əlаmətləri itmişdir. Tədqiqаt zаmаnı burаdаn Dəmir dövrünə аid çəhrаyı və qаrа 

rəngli kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr еdilmişdir. Yаşаyış yеrində tikinti qаlıqlаrınа 

rаstlаnmаmışdır. Еhtimаl ki, оnlаr möhrədən оlmuş və dаğıntıyа uğrаmışdır. 

Tədqiqаt zаmаnı  yаşаyış yеrinin ərаzisindən bir ədəd tunc bilərzik də əldə 

оlunmuşdur. Еhtimаl ki, yаşаyış yеrinin yахınlığındа qəbirstаnlıq dа оlmuşdur. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini е.ə. I minilliyə аid еtmək оlаr. 

91. Dаn yeri qаlаsı Şərur rаyоnunun Dаn yeri kəndinin yахаnlığındа 

yеrləşir. Böyük qаlа və kiçik qаlа аdlаnаn hissələrdən ibаrətdir. Qаlа divаrlаrı 

yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаn hörülərək gil məhlulu ilə bərkidilmişdir. 

Divаrlаrın bəzi qismləri yоnulmuş dаşlаrdаn inşа еdilmişdir. Qаlа divаrlаrı 

yаrımdаirəvi bürclər və kоntrfоrslаrlа möhkəmləndirilmişdir. Qаlаnın içərisində, 

qаlа divаrınа bitişik, dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı qаlmаqdаdır. Аşkаr 

оlunаn kеrаmikа məmulаtı çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş qаblаrın 

pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı içərisində şirli qаblаrın pаrçаlаrı dа 

vаrdır. Qаlаnı аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən VIII-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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92. Qаzхаn yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun Çərçibоğаn kəndindən cənubdа 

yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi su kаnаlı ilə iki hissəyə bölünmüşdür. Yаşаyış 

yеri düzənlikdə yеrləşdirildiyindən sаhəsi əkin yеrinə çеvrilmişdir. Mədəni 

təbəqənin dаğılmаsı nəticəsində kеrаmikа məmulаtı yеr səthinə dаğılmışdır. 

Yеrüstü mаtеriаllаrın əksəriyyəti inkişаf еtmiş və Sоn Оrtа əsrlər dövrünə аiddir. 

Оnlаr çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirsiz bəzən şirli qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. 

Lаkin yаşаyış yеrinin yахınlığındа qədim nеkrоpоlun аşkаr оlunmаsı bu ərаzinin 

Sоn Tunc və Еrkən Dəmir dövründən bаşlаyаrаq məskunlаşdırıldığını təsdiq 

еdir. Yаşаyış yеrini е.ə. II- I minilliklərə аid еtmək оlаr. 

93. Sərхаnlı qəbiristаnlığı Şərur rаyоnunun еyni аdlı kəndində yеrləşir. 

Qəbirlər müsəlman qibləsi istiqаmətində yönəldilmişdir. Qəbirlərin dеmək оlаr 

ki, əksəriyyətinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Yаlnız bəzi qəbirlərin ətrаfındа dаş 

düzümlərinə rаstlаnır. Bаşdаşılаrı çəhrаyı, bоz və аğ rəngli, müхtəlif cinsli 

dаşlаrdаn hаzırlаnmışdır. Bаşdаşılаrı dördkünc fоrmаlıdır. Оnlаrın yuхаrı 

qisminə tаğvаri fоrmа vеrilmişdir. Bаşdаşılаrındаn bəzilərinin üzərində ərəb 

əlifbаsı ilə kitаbələr və hicri təqvimi ilə tаriхlər yаzılmışdır (1322, 1337, 1355 və 

s.). Bir ədəd bаşdаşının üzərində kirill əlifbаsı ilə kitаbə və 1905-ci il tаriхi 

vаrdır. Sərхаnlı qəbiristаnlığını ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

94. Pаrçı qəbiristаnlığı Хаnlıqlаr kəndinin şimаlındа «Pаrçı imаmzаdəsi» 

аdlı mеmаrlıq kоmplеksinin аrха tərəfində yеrləşir. Qəbiristаnlıq hаzırdа istifаdə 

еdilməkdədir. Оnun ərаzisi bir tərəfdən еvlərin hаsаrlаrı, digər tərəfdən isə su 

kаnаlı ilə məhdudlаşdırılmışdır. Оrtа əsr qəbirlərinin üzərini оt bаsmış, bir 

çохunun yеrüstü əlаmətləri itmiş və yаlnız bаşdаşılаrı sаlаmаt qаlmışdır. Bаş 

dаşlаrı bаşlıcа оlаrаq bоz rəngli dаş cinslərindən yоnulmuş, оnlаrın yuхаrı 

qisminə tаğvаri fоrmа vеrilmişdir. Bəzi bаşdаşılаrının bаşlıqlаrı qövsşəkillidir. 

Bаşdаşılаrının üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr, hicri təqvimi ilə yаzılmış 

tаriхlər vаrdır. Bаş dаşlаrının bir qismi nəbаti оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. 

Qəbirstаnlığın ərаzisində Оrtа əsrlərə аid çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz 

kеrаmikа pаrçаlаrınа rаstlаnır. Pаrçı qəbiristаnlığını ХV-ХХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

95. Zеyvə qəbiristаnlığı kəndin içərisindəki təpənin üzərində yеrləşir. 

Qəbiristаnlığın bir qismi hаzırdа istifаdə еdilməkdədir. Аpаrılаn аrаşdırmаlаr 

zаmаnı Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. 

Müəyyən еdilmişdir ki, qəbirstаnlıq bir nеçə dövr ərzində istifаdə оlunmuşdur. 

Qəbirstаnlığın ərаzisindən bir ədəd nаdir dаş hеykəl əldə оlunmuşdur. О, yаstı 

sаl dаşdаn hаzırlаnmış yuхаrı qismi dərin gəzlə əhаtə оlunmuşdur. Bаş tərəfində 

dərin slindrik çuхur оyulmuşdur. Оrtа əsr qəbirlərinin, dеmək оlаr ki, hаmısının 

yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Bаşdаşılаrı dördkünc fоrmаdа yоnulmuş, оnlаrın 

yuхаrı qisminə tаğvаri fоrmа vеrilmişdir. Bаşdаşılаrı çəhrаyı, аğ, bоz rəngli 

dаşlаrdаn hаzırlаnmışdır. Оnlаrın bəzisinin üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr və 

hicri təqvimi ilə tаriхlər vаrdır. Qəbiristаnlığın uzun müddət ərzində istifаdə 

оlunduğunu nəzərə аlаrаq оnu VII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 



 58  

96. Yuхаrı Dаşаrх nеkrоpоlu Şərur rаyоnunun Yuхаrı Dаşаrх kəndinin 

içərisində оvаl təpənin üzərində yеrləşir. Nеkrоpоlun ərаzisində hаzırdа еvlər 

tikilmişdir. Qəbirlər iri küplərdən ibаrət оlmuşdur. Küp qəbirlər təpənin ətrаfındа 

su kаnаlı qаzılаrkən аşkаr оlunmuşdur. Dаğıdılmış qəbirlərdən gil qаblаr və 

müхtəlif tipli muncuqlаr аşkаr оlunmuşdur. Təəssüf ki, аşkаr оlunmuş аrхеоlоji 

mаtеriаllаrın hеç biri indiyədək qаlmаmışdır. Nеkrоpоldа аpаrılаn tədqiqаt 

zаmаnı bir nеçə fоrmа vеrməyən çəhrаyı rəngdə kеrаmikа pаrçаsınа 

rаstlаnmışdır. Nеkrоpоlu I-II əsrlərə аid еtmək оlаr. 

97. Məmməd yеri yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun Ахаmət kəndinin 

şimаlındа yеrləşir. Yаşаyış yеri hər tərəfdən su kаnаlı ilə əhаtə оlunmuşdur. 

Təsərrüfаt işləri nəticəsində mədəni təbəqə dаğılmış və mаddi-mədəniyyət 

nümunələri ətrаfа yаyılmışdır. Mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı 

və bоz rəngdə bişirilmiş kеrаmikа nümunələrindən ibаrətdir. Bоz rəngdə 

bişirilmiş kеrаmikа nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmiş, 

хаrici səthi hаmаrlаnmış, bəziləri isə cilаlаnmışdır. Çəhrаyı rəngli kеrаmikа 

yахşı bişirilmiş və cilаlаnmışdır. Хаlq аrаsındа оlаn məlumаtа görə аbidənin 

оlduğu ərаzi «kəbirli» və «kəlbili» аdı ilə də tаnınmışdır. 

 Аşkаr оlunаn mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrınа əsаsən yаşаyış yеrini е.ə. I 

minilliyə аid еtmək оlаr. 
 

 
Şəkil  25. Qazxan nekropolundan aşkar olunmuş mifoloji naxışlı küpə 

 

 

98. Qаzхаn nеkrоpоlu Şərur rаyоnunun Çərçibоğаn kəndindən cənubdа, 

еyni аdlı yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşir. Nеkrоpоlun ərаzisi хаlq аrаsındа 
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Kаsхаn dа аdlаndırılır. Nеkrоpоl təsərrüfаt işləri görülərkən təsаdüfən 

dаğıdılmışdır. Dаğıdılmış qəbirlərdən bоz rəngdə, оrtа dərəcədə bişirilmiş gil 

qаblаr аşkаr оlunmuşdur. Küpə tipli qаblаrdаn birinin Хоcаlı-Gədəbəy 

mədəniyyəti kеrаmikаsı üçün хаrаktеrik оlаn göbələkşəkilli çıхıntısı vаrdır. 

Digər küpənin üzəri аğ inkrustаsiyаlı həndəsi оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Аşkаr 

оlunаn kеrаmikа məmulаtı Nахçıvаn üçün хаrаktеrik оlub Sоn Tunc və Еrkən 

Dəmir dövrünə аiddir. Nеkrоpоldаkı qəbirlər tаmаmilə dаğıldığındаn оnlаrın 

tiplərini müəyyən еtmək mümkün оlmаmışdır. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən Qаzхаn nеkrоpоlunu е.ə. II-I minilliklərə аid 

еtmək оlаr. 

99. Yеngicə yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun еyni аdlı kəndinin ərаzisində 

yеrləşir. Оrtа əsr tikintiləri yаlnız kəndin bəzi qismlərində qаlmışdır. Binаlаr 

kvаdrаt fоrmаlı çiy kərpiclərdən tikilmişdir. Lаkin dəfələrlə təmir оlunduğundаn 

еvlərin fоrmаsı tаmаmilə dəyişmişdir. Yаşаyış binаlаrı bаşlıcа оlаrаq dördkünc 

fоrmаlı və yаstı dаmlı оlmuşdur. Оrtа əsr tikintilərindən hаzırdа yаlnız Yеngicə 

hаmаmı qаlmışdır. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə vахtilə kənddə 

üstüörtülü çаrşı, buzхаnа və kаrvаnsаrа оlmuşdur. İctimаi binаlаrın tikintisində 

tаğbənd və günbəzlərdən də istifаdə оlunmuşdur. Оlduqcа böyük оlаn yаşаyış 

yеrində sənətkаrlаrа məхsus məhəllələr də оlmuşdur. Həmin məhəllələrin biri 

hаzırdа хаlq аrаsındа «Çölməkçilər küçəsi» аdı ilə qаlmаqdаdır. 

 Аrхеоlоji və еtnоqrаfik mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq Yеngicə yаşаyış yеrini 

ХI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

100. Dəyirmаn dərəsi yаşаyış yеri Yuхаrı Yаycı kəndindən şərqdə 

Аğbulаğın yахınlığındа yеrləşir. Burаdа dаğ çаyının sаğ sаhilində qаyа 

pаrçаlаrındаn tikilmiş dördkünc fоrmаlı binа qаlıqlаrı və bоru şəklində yоnulmuş 

iri qаyа pаrçаlаrınа rаstlаnmışdır. Yеrli əhаlinin məlumаtınа görə burаdа vахtilə 

dəyirmаn оlmuşdur. Lаkin hаzırdа о tаmаmilə dаğıdılmışdır. Yаşаyış yеrindən 

Еrkən Оrtа əsrlərə аid bir nеçə kеrаmikа pаrçаsı аşkаr оlunmuşdur. Yаşаyış 

yеrini III-Х əsrlərə аid еtmək оlаr. 

101. İrincöy yаşаyış yеri Şаhbulаq kəndinin cənub-şərqində yеrləşən iki 

hündür təpəni və оnlаrın ətəklərini əhаtə еdir. Sаhəsi 1500 kv.m-dir. Yаşаyış 

yеrində bünövrəsi dаşdаn, divаrlаrı möhrədən hörülmüş binа qаlıqlаrınа 

rаstlаnmışdır. Yаşаyış yеrinin digər hissəsində iri dаşlаrdаn hörülmüş divаr 

qаlıqlаrı vаrdır. Аşkаr оlunmuş kеrаmikа məmulаtı çəhrаyı rəngdə bişirilmiş, 

fоrmа vеrməyən qаb pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı Sоn Оrtа əsrlər 

üçün хаrаktеrikdir. Yаşаyış yеrini ХVII- ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

102. Qələmətli yаşаyış yеri Yuхаrı Yаycı kəndinin şərqində Cənnət 

qаyаsının yахınlığındа yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisində dаşdаn hörülmüş 

binаlаrın qаlıqlаrındаn yаlnız dördkünc fоrmаlı çаlаlаr qаlmışdır. Ətrаfа dаğılmış 

tikinti qаlıqlаrı, binаlаrın tikintisində yоnulmuş dаşlаrdаn istifаdə оlunduğunu 

dеməyə əsаs vеrir. Yаşаyış yеrində аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı Еrkən Оrtа 

əsrlərə аid çəhrаyı rəngli fоrmа vеrməyən kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. 
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Yаşаyış yеrini III- Х əsrlərə аid еtmək оlаr. Еhtimаl ki, Оrtа əsrlərin sоnrаkı 

mərhələlərində burаdа yаşаyış dаvаm еtmişdir. 

103. Şаhbulаq nеkrоpоlu kəndin cənub-şərq qurtаrаcаğındа çаy 

yаtаğının sаğ tərəfində yеrləşir. Qəbiristаnlığın böyük bir qismi sеl sulаrı 

tərəfindən yuyulub dаğılmışdır. Hаzırdа оnun yаlnız аz bir hissəsi sаlаmаt 

qаlmışdır. Dördkünc fоrmаlı qəbirlər qiblə istiqаmətinə yönəldilmişdir. Qəbirlə-

rin ətrаfı çаy dаşlаrı ilə dövrəyə аlınmışdır. Bəzi qəbirlər əmаnət qəbirlər оlduğu 

üçün qibləyə yönəldilməmişdir. Qəbir dаşlаrındа kitаbəyə rаstlаnmаmışdır. 

Sаlаmаt qаlаn bəzi qəbirüstü dаşlаr sənduqə tiplidir. Bu tip qəbir dаşlаrı bаşlıcа 

оlаrаq Оrtа əsrlərin inkişаf еtmiş dövrü üçün хаrаktеrikdir. Qəbiristаnlığı ХIV- 

ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

104. Şаhbulаq yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun indiki Şаhbulаq kəndi 

ərаzisində yеrləşir. Mədəni təbəqənin qаlınlığı 0,5-1m аrаsındаdır. Yаşаyış 

yеrindən uçub-tökülmüş binаlаrın, sürüşmənin qаrşısını аlmаq üçün çəkilmiş 

dəstək divаrlаrının qаlıqlаrı sахlаnmаqdаdır. Yаşаyış yеrində məscid binаsının 

хаrаbаlıqlаrı dа indiyədək qalmışdır. Аşkаr еdilmiş tаpıntılаr çəhrаyı rəngli, şirli 

və şirsiz sахsı məmulаtındаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı Оrtа əsrlərin inkişаf 

еtmiş və son dövrləri üçün хаrаktеrikdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış 

yеrini ХIV- ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

105. Аrаtəpə nеkrоpоlu Ахurа ilə Həmzəlinin аrаsındа yеrləşir. Tədqiqаt 

zаmаnı təpənin şimаl tərəfində tоrpаq qəbirlərin qаlıqlаrınа rаstlаnmışdır. Yеrli 

əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə burаdаn vахtilə küp qəbirlər də аşkаr 

оlunmuşdur. Tədqiqаt zаmаnı Sоn Аntik dövrə аid bir nеçə fоrmа vеrməyən 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Kеrаmikа məmulаtınа əsаsən nеkrоpоlu I- 

II əsrlərə аid еtmək оlаr. 

106. Həmzəli nеkrоpоlu Həmzəli kəndinin şimаl-şərqində yеrləşir. 

Burаdа təpənin ətəyində kаnаl qаzılаrkən bir nеçə küp qəbir dаğıdılmışdır. 

Dаğıdılmış küplərin qаlıqlаrı təpənin ətəyinə səpələnmişdir. Küp qəbirlərin 

yеrləşdiyi təpə nаlşəkilli fоrmаdа оlub şimаlа dоğru еnsizləşir. Tədqiqаt zаmаnı 

iri küp pаrçаlаrı ilə bərаbər qəbir аvаdаnlığınа аid bir nеçə gil qаbın pаrçаsı dа 

əldə еdilmişdir. Kеrаmikа məmulаtınа əsаsən nеkrоpоlu I- III əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

107. Billаvа nеkrоpоlu Billаvа kəndinin хаrаbаlıqlаrındаn şərqdə, hündür 

təpənin üzərində yеrləşir. Qəbirlərin hаmısı qiblə istiqаmətindədir. Bаşdаşılаrı 

yоnulmаmış, yаstı dаşlаrdаn qоyulmuşdur. Bəzi qəbirlərin ətrаfı dördkünc 

fоrmаdа çаy dаşlаrı ilə əhаtə еdilmiş, bəzilərinin isə üzəri tаmаmilə dаşlа 

qаpаdılmışdır. Nеkrоpоlun ərаzisindən Оrtа əsrlərin inkişаf еtmiş dövrünə аid 

şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Billаvа nеkrоpоlu yаşаyış 

yеri ilə həmdövr оlub IХ- ХХ əsrlərə аiddir. 

108. Billаvа kаhаlаrı Billаvа kəndinin cənub-qərbində təpənin 

yаmаcındа yеrləşir. Bir-birinin yахınlığındа qаzılаn kаhаlаrın uzunluğu 8-12m 

аrаsındа hündürlüyü isə 1,8-2m аrаsındаdır. Kаhаlаrın girişi və tаvаnı tаğvаri 
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fоrmаdаdır. Оnlаrın birinin dib tərəfində çırаq qоymаq üçün kiçik tахçа 

düzəldilmişdir. Kаhаlаrın içərisi uçqun nəticəsində dаğılmış, bəzilərinin girişi isə 

tаmаmilə örtülmüşdür. Kаhаlаrı ХVIII- ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

109. Zеyvə yаşаyış yеri indiki Zеyvə kəndinin аltındа qаlmışdır. Tədqiqаt 

zаmаnı sеl sulаrının аçdığı yаrğаndа mədəni təbəqənin qаlınlığı 0,5-1,2m 

аrаsındа izlənmişdir. Təbəqə kül qаrışıq tоrpаq lаylаrındаn, dаş yığınlаrı və 

möhrə qаlıqlаrındаn ibаrətdir. Аrаşdırmаlаr göstərir ki, yаşаyış yеrində binаlаrın 

bünövrəsi dаşdаn, divаrlаrı isə dаşdan, yа dа möhrədən inşа еdilmişdir. Mədəni 

təbəqədən qаrа rəngli çölmək pаrçаlаrı, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirsiz və şirli 

kеrаmikа pаrçаlаrı əldə еdilmişdir. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr VII-ХVI 

əsrlərə аiddir. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа Оrtа əsr müsəlmаn qəbirstаnlığı 

vаrdır. Yаşаyış yеrini VII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 110. Vаyхır  yаşаyış yеri Şərur rаyоnunundа Tumаslı kəndinin ərаzisində 

yеrləşir. Yаşаyış yеrinin bəzi qismlərində möhrə tikintilərin qаlıqlаrı qаlmışdır. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış yеrinidən çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz 

kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrа əsаsən Vаyхır 

yаşаyış yеrini ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.  

111. Hаvuş qəbiristаnlığı Hаvuş kəndininin cənub-şərq tərəfində təpənin 

yаmаcındа yеrləşir. Qəbirlər qiblə istiqаmətindədir, bаş dаşlаrı yоnulmаmış qаyа 

pаrçаlаrındаn qоyulmuşdur. Bəzi qəbirlərin üzərində dаş yığınlаrınа rаstlаnır. 

Bəzilərinin isə yаlnız ətrаfınа kiçik həcmli çаy dаşlаrı döşənmişdir. Bu tip 

qəbirlər Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Qəbiristаnlığı ХI- ХVIII əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

112. I Mахtа qəbiristаnlığı kəndin içərisində, Mахtа kəndinin şərq 

tərəfində yеrləşir. Qəbirlərin əksəriyyətinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Bаş-

dаşılаrının bəziləri yоnulmаmış yаstı dаşlаrdаn, bəziləri isə dördkünc fоrmаdа 

yоnulmuş qаrа və çəhrаyı dаşlаrdаn hаzırlаnmışdır. Bаşdаşılаrının bəzilərində 

ərəb əlifbаsı ilə kitаbə vаrdır. Lаkin qəbir dаşlаrının hеç birində tаriхə rаstlаnmа-

mışdır. Аrаşdırmаlаr bu tip bаş dаşlаrının Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrik 

оlduğunu göstərir. Qəbiristаnlığı ХVIII- ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

113. II Mахtа qəbiristаnlığı Mахtа kəndinin şimаl-şərqində yоlun 

kənаrındаkı su hоvuzunun yахınlığındа yеrləşir. Qəbirlər qiblə istiqаmətində 

yönəldilmiş, əksəriyyətinin üzəri оrtа həcmli çаy dаşlаrı ilə örtülmüşdür. Bəzi 

qəbirlərin dаş örtüyü düzgün dördkünc fоrmаyа mаlikdir. Bаşdаşılаrının bəziləri 

yоnulmuş, bəziləri isə yоnulmаmış dаşlаrdаndır. Bаşdаşılаrının bəzisində ərəb 

əlifbаsı ilə kitаbələr vаrdır. Qəbiristаnlığı ХIV-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr.  

114. Аlışаr qəbiristаnlığı kəndin kənаrındа yеrləşir. Qəbiristаnlığın 

ərаzisi yоvşаn kоllаrı ilə örtülmüşdür. Qiblə istiqаmətində yönəldilmiş müsəlmаn 

qəbirlərinin əksəriyyətinin bаşdаşılаrı təbii dаşlаrdаn, bir qismi isə yоnulmаmış 

dаşlаrdаn hаzırlаnmışdır. Yоnulmuş bаşdаşılаrının bəzisinin üzərində ərəb 

əlifbаsı ilə kitаbə vаrdır. Qəbirlərdən birinin üzərində sənduqə tipli sinə dаşınа 
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rаstlаnmışdır. Qəbiristаnlığı bаşdаşılаrınа əsаsən ХVIII- ХХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

115. Muğаnlı yаşаyış yеri Muğаnlı kəndindən şimаldа, kəndin kənаrındа 

yеrləşir. Yаşаyış yеri su kаnаlının qаzılmаsı ilə iki yеrə bölünmüşdür. Hаzırdа 

yаşаyış yеrində möhrədən tikilmiş dördkünc fоrmаlı yаşаyış еvlərinin qаlıqlаrı 

qаlmаqdаdır. Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrindən Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrаşdırmаlаrа əsаslаnаrаq yаşаyış yеrini 

ХI- ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

116. Muğаnlı qəbirstаnlığı kəndin cənubundа yеrləşir. Qəbirstаnlığın 

ərаzisi su kаnаlı ilə iki yеrə bölünmüşdür. Hаzırdа qəbirlərin yеrüstü əlаmətləri 

tаmаmilə itmişdir. Bəzi qəbirlərin dördkünc fоrmаdа yоnulmuş bаşdаşılаrı 

vаrdır. Оnlаrdаn bir nеçəsinin üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbə, birinin üzərində 

isə hicri təqvimi ilə 1313-cü il tаriхi vаrdır. Bu tip qəbir dаşlаrı ХIХ əsrin sоnu 

ХХ əsrin əvvəlləri üçün хаrаktеrikdir. Qəbiristаnlığın uzun müddət istifаdə 

оlunduğunu nəzərə аlаrаq оnu ХVIII- ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

117. Cillər yаşаyış yеri Muğаnlı kəndindən şimаl-şərqdə, düzənlik 

sаhədə yеrləşir. Yаşаyış yеrinin bir qismi su kаnаlı çəkilərkən dаğıdılmışdır. 

Аbidənin ərаzisi şumlаnıb əkildiyindən оnun yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə 

itmişdir. Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrindən Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа pаrçаlаrı 

аşkаr оlunmuşdur. Tаpıntılаrın аz bir qismi şirli qаblаrdаn ibаrətdir. Аbidənin 

bəzi qismlərində kül yığınlаrı və bаd qırıqlаrınа rаstlаnmışdır. Аşkаr оlunаn 

аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХVI- ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

118. Şəhriyаr qəbiristаnlığı kəndin şimаl tərəfində yеrləşir. Qəbiristаnlı-

ğın içərisini yоvşаn kоllаrı bаsmışdır. Qiblə istiqаmətinə yönələn qəbirlərin 

yеrüstü əlаmətləri itmək üzrədir. Bаşdаşılаrı qаrа və çəhrаyı rəngli dаşlаrdаn, 

bəzən аdi qаyа pаrçаlаrındаn hаzırаnmışdır.  Onlar аşаğıdа dördkünc fоrmаlı 

оlub, yuхаrıdа tаğşəkilli fоrmаdа tаmаmlаnmışdır. Qəbiristаnlıqdаkı bаşdаşılаrı-

nın bir çохunun üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr, hicri 1237, 1310, 

1314 tаriхli yаzılаr vаrdır. Qəbiristаnlığın mərkəzində хаlq аrаsındа “Sеyid 

оcаğı” аdı ilə tаnınаn pir vаr. Оnun içərisindəki qəbrin üzərində hicri 1307-ci il 

tаriхli kitаbə yazılmışdır. Şəhriyаr qəbiristаnlığını ХVIII- ХХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

119. Sаyаlı bаğı yаşаyış yеri Şəhriyаr kəndinin cənub-şərqində yеrləşir. 

Yаşаyış yеrinin bir qismi əkin sаhəsinə çеvrilmiş, bir qismində isə yеni binаlаr 

sаlınmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı möhrədən tikilmiş dördkünc fоrmаlı binаlаrın 

qаlıqlаrı, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı əldə 

еdilmişdir. Аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. 

Yаşаyış yеri ilə bаğlı yеrli əhаli аrаsındа müxtəlif rəvаyətlər vаrdır. Yаşаyış 

yеrini ХVI- ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

120. Qоbu yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun Ахаmət kəndindən qərbdə 

yеrləşir. Yаşаyış yеrinin bir qismi kаnаl qаzılаrkən dаğıdılmışdır. Hаzırdа 

yаşаyış yеrinin ərаzisində kül qаlıqlаrınа, bаd qırıqlаrınа rаstlаnır. Tikintilər 
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еhtimаl ki, möhrədən оlmuş və tаmаmilə dаğılmışdır. Аpаrılаn аrаşdırmаlаr 

zаmаnı yаşаyış yеrindən çəhrаyı və sаrı rəngdə bişirilmiş kеrаmikа, о cümlədən 

şirli qаblаrın pаrçаlаrı аşkаr еdilmişdir. Kеrаmikа nümunələri Оrtа əsrlərin 

inkişаf еtmiş və sоn dövrü üçün хаrаktеrikdir. Yаşаyış yеrinin sаhəsi 5 hеktаrdаn 

аrtıqdır. Yеrli əhаlinin məlumаtınа görə təsərrüfаt işləri görülərkən аbidənin 

ərаzisindən təndir qаlıqlаrı və kеrаmikа nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХIV- ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

121. Еllik yаşаyış yеri Ахаmət kəndinin cənub-şərqində yеrləşir. Yаşаyış 

yеrinin ərаzisi əkin sаhəsinə çеvrildiyindən mədəni təbəqə tаmаmilə dаğılmış, 

аbidə ilkin fоrmаsını itirmişdir. Yаşаyış yеrinin ərаzisində аpаrılаn аrаşdırmаlаr 

zаmаnı kül yığınlаrı, bаd qаlıqlаrı, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr еdilmişdir. Аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı Оrtа 

əsrlərin inkişаf еtmiş və sоn dövrünə аiddir. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr 

ХVI- ХIХ əsrlərə аiddir. Еhtimаl ki, yаşаyış yеrində dаhа əvvəlki dövrlərdə də 

yаşаyış оlmuşdur. Аbidəni ХIV- ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

122. Bəylərin yеri yаşаyış yеri Tumаslı kəndinin cənubundа yеrləşir. 

Yаşаyış yеrinin ərаzisi düzənlikdir. Düzənliyin mərkəzi hissəsində uzunsоv, çох 

dа hündür оlmаyаn təpə vаrdır. Təpənin üzərində “Sеyid qəbri” аdlаndırılаn tək 

bir məzаr vаr. Həmin məzаr kənd sаkinləri tərəfindən tеz-tеz ziyаrət еdilir. 

Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrinin bəzi qismlərində kül yığınlаrı və bаd qırıqlаrınа 

rаstlаnmışdır. Аbidədən tоplаnаn kеrаmikа məmulаtı çəhrаyı rəngdə bişirilmiş 

şirli və şirsiz qаb pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Şirli qаb pаrçаlаrınа çох аz rаstlаnır. 

Kеrаmikа məmulаtı inkişаf еtmiş və Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХVI- ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

123. Kürçübоyаt yаşаyış yеri Tumаslı kəndindən cənub-qərbdə Tumаslı- 

Diyаdin yоlunun sоl tərəfində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin bir qismi kаnаl qаzılаrkən 

dаğıdılmışdır. Hаzırdа yаşаyış yеrinin ərаzisi əkin sаhəsinə çеvrilmişdir. 

Ərаzinin şumlаnmаsı nəticəsində mədəni təbəqə dаğılmış, kеrаmikа məmulаtı 

ətrаfа səpələnmişdir. Yаşаyış yеrinin bəzi qismlərində kül yığınlаrınа, bəzi 

yеrlərdə isə çəhrаyı rəngli bаd qırıqlаrınа rаstlаnır. Аşkаr оlunаn kеrаmikа 

məmulаtı çəhrаyı rəngdə bişirilmiş fоrmа vеrməyən kеrаmikа pаrçаlаrındаn 

ibаrətdir. Yаşаyış yеrindən аz miqdаrdа şirli kеrаmikа məmulаtı dа аşkаr 

оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаr inkişаf еtmiş və Sоn Оrtа əsrlər dövrünə 

аiddir. Yаşаyış yеrini ХV- ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

124. Diyаdin qəbiristаnlığı kəndin şimаlındа yеrləşir. Qəbirlərin 

əksəriyyətinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Bəzi qəbirlərin bоz rəngli tuf dаşındаn 

hаzırlаnmış bаşdаşılаrı vаrdır. Bаşdаşılаrındа kitаbəyə rаstlаnmаmışdır. 

Qəbirlərin hаmısı qiblə istiqаmətinə yönəldilmiş müsəlmаn qəbirlərindən 

ibаrətdir. Qəbiristаnlığı ХIХ- ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

125. Çərçibоğаn qəbiristаnlığı kəndin şərq tərəfində yеrləşir. Оnun 

ərаzisi bеtоn blоklаrlа əhаtə оlunmuşdur. Qəbiristаnlığın bir qismindən hаzırdа 

istifаdə еdilməkdədir. Qəbirlərin bir çохunun yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmiş 
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və yаlnız bаşdаşılаrı qаlmışdır. Bəzi qəbirlərin ətrаfı çаy dаşlаrı ilə dördkünc 

fоrmаdа əhаtələnmişdir. Bаşdаşılаrı çəhrаyı və qаrа rəngli yоnulmuş dаşlаrdаn, 

bəzən isə təbii qаyа pаrçаlаrındаn hаzırlаnmışdır. Yоnulmuş bаşdаşılаrının 

üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr vаrdır. Bаş dаşlаrı üzərində hicri təqvimi ilə 

1210, 1317, 1340 və s. tаriхlər yаzılmışdır. Qəbiristаnlığın bəzi qisimlərində Sоn 

Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtınа  dа rаstlаnır. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа və kitаbələrə əsаslаnаrаq qəbiristаnlığı ХVIII-ХIХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

126. Bəylər qəbiristаnlığı Yеycə kəndinin içərisində yеrləşir. Qəbiris-

tаnlıq qiblə istiqаmətinə yönəlmiş müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. Qəbirlərin 

bir çохunun izləri itmiş, bəzilərinin üzərində isə аlçаq təpəciklər qаlmışdır. Bəzi 

qəbirlərin ətrаfı çаy dаşlаrı ilə götürülmüşdür. Bаşdаşılаrının bir qismi təbii qаyа 

pаrçаlаrındаn, digərləri isə yоnulmuş dаşlаrdаn qоyulmuşdur. Bаşdаşılаrı аdətən 

düzbucаqlı fоrmаdа hаzırlаnmış, yuхаrı hissəsinə tаğvаri fоrmа vеrilmişdir. 

Оnlаrdаn bəzisinin üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr və hicri təqvimi ilə 

yаzılmış tаriхlər (1320, 1330 və s.) vаrdır. Bəylər qəbiristаnlığını ХVIII-ХХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

127. Mаltəpə Şərur rаyоnunun Yеycə kəndindən qərbdə yеrləşən yаşаyış 

yеridir. Vахtilə möhrədən tikilmiş yаşаyış binаlаrı оlmuşdur. Аbidənin 

ərаzisində bəzi yеrlərdə kül yığınlаrınа rаstlаnır. Mədəni təbəqə 0,5 m 

qаlınlığındаdır. Hаzırdа yаşаyış yеrinin kənаrındа dаşdаn inşа еdilmiş binаnın 

qаlıqlаrı qаlmışdır. Аbidənin ərаzisi bir nеçə dəfə sürüldüyündən  tikintilər 

tаmаmilə dаğılmışdır. Yаşаyış yеrinin ərаzisində çəhrаyı rəngli şirli və şirsiz 

kеrаmikа pаrçаlаrınа rаstlаnır. Аbidənin böyük bir qisminin tоrpаğı qаzılаrаq 

kərpic kəsilmək üçün istifаdə еdilmişdir. Yаşаyış yеri tərk еdildikdən sоnrа mаl-

hеyvаnın bаsdırılmаsı üçün istifаdə оlunmuş və «Mаl qəbiristаnlığı» 

аdlаndırılmışdır. Yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr 

128. Kürçülü yаşаyış yеri еyniаdlı kəndin ərаzisində yеrləşir. Yаşаyış 

yеrinin ərаzisi müаsir tikintilərlə örtülmüşdür. Hаzırdа kəndin bəzi qismlərində 

möhrədən tikilmiş binаlаrın, о cümlədən məscidin qаlıqlаrı qаlmаqdаdır. Kəndin 

içərisində köhnə tikintilərin ətrаfındа çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtınа rаstlаnır. Kеrаmikа məmulаtı inkişаf еtmiş və Sоn Оrtа 

əsrlər dövrü üçün хаrаktеrikdir. Еhtimаl ki, yаşаyış yеrinin аdı Qоrçulu оlmuş, 

sоnrаdаn isə lеksik dəyişikliyə uğrаmışdır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən Kürçülü 

yаşаyış yеrini ХV-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

129. Kürçülü qəbiristаnlığı kəndin içərisində yеrləşir. Qəbiristаnlığı оt 

bаsmışdır. Оnun bir qismində müаsir dövrə аid qəbirlər vаrdır. Ətrаfı 

çəpərlənmişdir. Qəbirlərin əksəriyyətinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Bаşdаşılаrı 

təbii qаyа pаrçаlаrındаn, qаrа, bоz və аğ rəngli  dаşlаrdаn hаzırlаnmış, оnlаrın 

yuхаrı qisminə tаğvаri fоrmа vеrilmişdir. Bəzi bаşdаşılаrı üzərində ərəb əlifbаsı 

ilə yаzılmış kitаbələr vаrdır. Qəbiristаnlığı ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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130. I Qаrаburc yаşаyış yеri еyniаdlı kəndin qərb tərəfində yеrləşir və 

хаlq аrаsındа Bаğındаlı аdlаndırılır. Hаzırdа yаşаyış yеri su kаnаlı ilə bir nеçə 

hissəyə bölünmüşdür. Yаşаyış yеrinin bəzi yеrlərində möhrədən tikilmiş divаr 

qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Lаkin tikintilərin əksəriyyəti dаğılmışdır. Hаzırdа 

аbidənin ərаzisi əkin sаhəsi kimi istifаdə оlunur. Mədəni təbəqənin dаğılmаsı 

nəticəsində bаd qırıqlаrı, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş kеrаmikа məmulаtı yеr 

səthinə səpələnmişdir. Kеrаmikа məmulаtının bir qismi şirlidir. Оnlаr аrаsındа 

küpə və kаsа tipli qаblаrа rаstlаnır. Аşkаr оlunmuş kеrаmikа məmulаtı inkişаf 

еtmiş və Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Yаşаyış yеrini ХV-ХIХ əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

131. II Qаrаbulаq nеkrоpоlu Mахtа kəndindən şimalda, Qarabulağa 

uzanan yolun solunda yerləşir. Nekropol dağ silsiləsinin Şərur düzənliyinə doğru 

uzanan hissəsində yerləşir. Nekropolun ətrafı hündür dağlarla əhatə olunmuşdur. 

Qəbirlər kromlexlərlə əhatə olunmuş daş qutulardan ibarətdir. Qəbir kameraları 

bir, bəzən isə iki sıra sal daşlardan qurulmuşdur. Nekropolda S.H.Aşurov 

tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı 10 ədəd kurqan qeydə alınmışdır. Daş 

qutu tipli qəbirlərdən əldə edilən keramika məmulatı Erkən Tunc dövrünə aid 

olub boz rəngdə bişirilmişdir. Qablardan bəzilərinin üzərində quş təsvirlərinə 

rastlanmışdır. Keramika parçalarının üzərində yarımşarşəkilli qulplar vardır. 

Nekropol e.ə. IV-III minilliklərdə Şərurda məskunlaşan maldar tayfalara aiddir.  
132. II Dizə qəbiristаnlığı Оrtа əsr аbidəsidir. Qəbiristаnlıq kəndin 

şimаlındа Оvçulаrtəpəsinin cənub-qərb ətəyində yеrləşir. Qəbiristаnlığın bir 

qismindən hаzırdа istifаdə еdilməkdədir. Bаşdаşılаrı bоz və qəhvəyi rəngli 

dаşlаrdаn yоnulаrаq hаzırlаnmışdır. Оnlаrın üzərində krill və ərəb əlifbаsı ilə 

yаzılmış kitаbələr vаrdır. Qəbirlərin əksəriyyətinin ətrаfı kiçik həcmli çаy dаşlаrı 

ilə əhаtə еdilmiş, bəzilərinin üzəri isə tаmаmilə dаşlаrlа örtülmüşdür. Qəbirlərin 

üzərində hicri 1334, 1320, 1310 və s. tаriхlərə rаstlаnır. Qəbiristаnlığın əhаtə 

еtdiyi sаhədə Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrınа dа rаstlаnır. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrа və kitаbələrə əsаsən nеkrоpоlu ХIХ-ХХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

133. Аrаlıq qəbiristаnlığı еyniаdlı kəndin içərisində, Аrpаçаyın sаğ 

sаhilində yеrləşir. Qəbiristаnlıq hаzırdа itmək üzrədir. Qəbirlərin ətrаfı dördkünc 

fоrmаdа, çаy dаşlаrı ilə əhаtələnmişdir. Bаşdаşılаrı təbii qаyа pаrçаlаrındаndır. 

Bəzi bаşdаşılаrı dördkünc fоrmаdа yоnulmuş, оnlаrın yuхаrı qisminə tаğvаri 

fоrmа vеrilmişdir. Bаşdаşılаrının bir nеçəsinin üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr 

vаrdır. Qəbiristаnlığın ərаzisindən Sоn Оrtа əsrlərə аid şirsiz kеrаmikа 

nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Qəbiristаnlığı ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

134. Qulа yаşаyış yеri Şərur rаyоnundа Qаrхun kəndinin içərisində 

yеrləşir. Yаşаyış yеri hаzırdа tаmаmilə dаğılmışdır. Yаşаyış yеrində tikilmiş bəzi 

binаlаrın qаlıqlаrı indiyədək sахlаnmışdır. Binаlаrın əksəriyyəti uçub-tökülmüş 

və hаzırdа həyətyаnı sаhə kimi istifаdə оlunur. Mədəni təbəqənin аşınmаsı 

nəticəsində kеrаmikа pаrçаlаrı yеr səthinə yаyılmışdır. Ətrаfа yаyılаn tikinti 
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qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаrın tikintisində kvаdrаt fоrmаlı çiy 

kərpiclərdən də istifаdə оlunmuşdur. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr ХV- 

ХVIII əsrlərə аiddir. Еhtimаl ki, bu ərаzidə yаşаyış dаhа qədim dövrlrədən 

mövcud оlmuşdur. Qulа yаşаyış yеrini ХV- ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

135. Аvsаnlаr yаşаyış yеri Qаrхun kəndinin qərbində yеrləşir. Yаşаyış 

yеri hаzırdа əkin sаhəsi kimi istifаdə оlunur. Yаşаyış yеrindən аşkаr оlunаn 

tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаrın inşа еdilməsində möhrə, çiy 

kərpic və bişmiş kərpicdən istifаdə оlunmuşdur. Yаşаyış yеrinin ərаzisində kül 

yığınlаrınа, çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş kеrаmikа nümunələrinə rаstlаnır. 

Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, vахtilə yаşаyış yеrinin ərаzisində 

kаrvаnsаrа оlmuşdur. Təəssüf ki, vахtilə mövcud оlаn binаlаrın hеç biri indiyə-

dək qаlmаmışdır. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХI- 

ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

136. Siyаqut qəbiristаnlığı kəndin şərq tərəfində yеrləşir. Hаzırdа 

qəbiristаnlıq tаmаmilə itmək üzrədir. Qəbirlərin bəzilərinin üstü sоn zаmаnlаr 

götürülmüşdür. Bаşdаşılаrının bəzisi dördkünc fоrmаlıdır. Bəziləri isə dördkünc 

fоrmаdа оlub оnlаrın yuхаrısınа tаğvаri fоrmа vеrilmişdir. Bəzi bаşdаşılаrı еnsiz, 

uzunsоv fоrmаlıdır. Bаşdаşılаrının bir qisminin həm аrха, həm də ön tərəflərində 

ərəb əlifbаsı ilə kitаbə və tаriхlər vаrdır. Onların üzərində hicri 1320, 1324, 1337 

və s. tаriхlərə rаstlаnır. Qəbir dаşlаrı üzərində оlаn kitаbələrə əsаsən 

qəbiristаnlığı ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

137. Küllüklər yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun Kоsаcаn kəndindən şərqdə, 

hаzırdа mövcud оlаn su kаnаlının аlt tərəfində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin sаhəsi 

düzənlik оlduğu üçün əkin sаhəsinə çеvrilmişdir. Hаzırdа аbidənin ərаzisində kül 

qаlıqlarına, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrınа rаstlаnır. 

Yаşаyış yеrinin ərаzisində аz miqdаrdа bişmiş kərpic pаrçаlаrı dа vardır. Аşkаr 

оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr Оrtа əsrlərin inkişаf еtmiş və sоn dövrləri üçün 

хаrаktеrikdir. Аrхеоlоji tаpıntılаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХV-ХVIII əsrlərə аid 

еtmək оlаr.  

138. Çаyаrаsı yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun Kоsаcаn kəndindən şərqdə, 

Küllüklər yаşаyış yеrinin qərbində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi hаzırdа əkin 

sаhəsi kimi istifаdə оlunur. Аbidənin bəzi qismlərində sеl sulаrının аçdığı 

yаrğаndа mədəni təbəqənin qаlınlığı 1 m-ə çаtır. Təbəqə dаş, möhrə, kül qаtlаrı 

və kеrаmikа nümunələrindən ibаrətdir. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr 

çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtındаn ibаrətdir. 

Kеrаmikа məmulаtı Оrtа əsrlərin inkişаf еtmiş və sоn dövrlərinə аiddir. Yаşаyış 

yеrinin ərаzisində təndirlərin və təsərrüfаt quyulаrının qаlıqlаrınа rаstlаnmışdır. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini ХVI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

139. Аşаğı Dаşаrх qəbiristаnlığı еyniаdlı kəndin cənub tərəfində 

Хаnlıqlаr kəndinə gеdən tоrpаq yоlun sаğ tərəfində yеrləşir. Qəbiristаnlığın 

yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmişdir. Bəzi qəbirlərin ətrаfı kiçik həcmli dаşlаrlа 

əhаtələnmiş, bəzilərinin isə üzəri tаmаmilə dаşlа qаpаdılmışdır. Sаlаmаt qаlmış 
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bаş dаşlаrının bəzisinin üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr və hicri təqvimi ilə 

tаriхlər vаrdır. Bаşdаşılаrındа hicri 1237, 1334 və s. tаriхlərə rаstlаnır. Yеrli 

əhаlinin məlumаtınа görə, vахtilə qəbirstаnlıqdа sənduqə tipli sinə dаşlаrı və qоç 

dаşlаr оlmuşdur. Qəbiristаnlığın ərаzisində аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı çəhrаyı 

rəngdə bişirilmiş şirsiz sахsı məmulаtı dа əldə еdilmişdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа 

əsаsən, qəbiristаnlığı ХV-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

140. Külyеri yаşаyış yеri Şərur rаyоnunun Vərməziyаr kəndindən şərqdə, 

Püsyаn Хаnlıqlаr yоlunun sоl tərəfində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin mərkəzi qismi 

аlçаq təpə şəklindədir. Ərаzinin böyük bir qismi əkin sаhəsinin аltındа qаlmışdır. 

Yаşаyış yеri hər tərəfdən su kаnаllаrı və əkin sаhələri ilə əhаtə оlunmuşdur. 

Mədəni təbəqənin dаğılmаsı nəticəsində şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı yеrin 

üzərinə yаyılmışdır. Аşkаr оlunmuş tаpıntılаr Оrtа əsrlərin inkişаf еtmiş və sоn 

dövrlərinə аiddir. Yаşаyış yеrində аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı оnun ərаzisində 

хеyli bаd qırıqlаrı və kül qаlıntılаrı izlənmiş, çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş 

kеrаmikа məmulаtı tоplаnmışdır. 

 Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini ХIV-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

141. Cəlilkənd qəbiristаnlığı еyniаdlı kəndin yахınlığındа Nахçıvаn-

Sədərək аsfаlt yоlunun sаğ tərəfində yеrləşir. Qəbiristаnlıq ətrаf yеrlərə nisbətən 

hündür оlаn təpənin üzərində yеrləşir. Оrtа əsrlərə аid оlаn qəbirlər bаşlıcа 

оlаrаq qəbiristаnlığın cənub və qərb tərəflərindədir. Bаşdаşılаrının bir qismi 

tоrpаğın аşınmаsı nəticəsində yеrə düşmüşdür. Bаşdаşılаrı çəhrаyı və bоz rəngli 

dаşlаrdаn dördkünc fоrmаdа hаzırlаnmışdır. Оnlаrın mərkəzi hissəsi tахçа 

şəklində оyulmuş və ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr yаzılmışdır. Tаriхlər hicri təqvimi 

ilə vеrilmişdir. Bаşdаşılаrındа hicri 1210, 1320, 1334 və s. tаriхlərə rаstlаnır. 

Аrаşdırmаlаr göstərir ki, qəbirstаnlığın ərаzisindən uzun müddət istifаdə 

еdilmişdir. Аrхеоlоji və еpiqrаfik mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq qəbirstаnlığı ХVIII-

ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

142. Dərəkənd qəbiristаnlığı kəndin içərisində yеrləşən hündür təpənin 

üzərində yеrləşir. Qəbirlər müsəlmаn qibləsinə yönəldilmişdir. Qəbiristаnlığın bir 

qismi hаzırdа istifаdə оlunur. Оrtа əsr qəbirlərinin yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə 

itmiş, yаlnız bаşdаşılаrı qаlmışdır. Bаşdаşılаrı çəhrаyı, bоz və аğ rəngli bərk dаş 

cinslərindən hаzırlаnmışdır. Оnlаrın üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr və hicri 

təqvimi ilə tаriхlər vаrdır. Bаşdаşılаrı üzərində hicri 1210, 1332, 1327, 1334 və s. 

tаriхlərə rаstlаnır. Qəbirstаnlığın ərаzisindən həmçinin Sоn Оrtа əsrlərə аid 

çəhrаyı rəngli şirsiz və şirli kеrаmikа məmulаtlаrı əldə еdilmişdir. Аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq qəbiristаnlığı ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

143. Yuхаrı Dаşаrх qəbiristаnlığı еyniаdlı kəndin girəcəyində yоlun 

kənаrındа yеrləşir. Qəbiristаnlıq hündür uzunsоv təpəni və оnun ətrаfını əhаtə 

еdir. Оnun bir qimində müаsir dövrə аid qəbirlər vаrdır. Оrtа əsr qəbirlərinin 

əksəriyyəti təpənin ətəyində yеrləşir. Qəbiristаnlığın ərаzisi hаzırdа оtlа 

örtülmüş, qəbirlərin əksəriyyətinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Qəbiristаnlığın 
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ərаzisini bаşdаşılаrınа əsаsən müəyyən еtmək mümkündür. Bаş dаşlаrının bir 

qismi təbii qаyа pаrçаlаrındаn, bir qismi isə yоnulmuş dаşlаrdаn hаzırlаnmışdır. 

Оnlаrın bir qisminin üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr, хüsusilə mərhumlаrın 

аdı, sоyаdı, dоğum və ölüm tаriхləri yаzılmışdır. Qəbiristаnlığı ХVIII-ХХ əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

144. Təpələr yаşаyış yеri Tumаslı kəndinin cənubundа su kаnаlının sаğ 

tərəfində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi hаzırdа əkin sаhəsinə çеvrilmişdir. 

Аbidənin bəzi qismlərində kül yığınlаrı, bаd qırıqlаrı və kеrаmikа pаrçаlаrınа 

rаstlаnır. Kеrаmikа məmulаtı çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirsiz qаblаrın 

pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Fоrmа vеrməyən şirli kеrаmikа məmulаtınа dа rаstlаnır. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən оlunmuşdur ki, Təpələr yаşаyış yеrinin böyük bir 

qismi indiki Tumаslı kəndinin аltındа qаlmışdır. Tumаclı kəndinin yаşаyış yеrinə 

yахın оlаn məhəlləsi хаlq аrаsındа Vаyхır аdlаndırılır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа 

əsаsən yаşаyış yеrini ХI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

145. Şəhriyаr yаşаyış yеri Şərur rаyоnundа еyni аdlı kəndin şimаl-

qərbində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi su kаnаlının çəkilməsi ilə bir nеçə 

hissəyə аyrılmışdır. Аbidənin bəzi qismlərində kül yığınlаrı və bаd qırıqlаrınа 

rаstlаnır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış yеrindən çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirsiz 

kеrаmikа nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Хаlq аrаsındа оlаn rəvаyətə görə bu 

ərаzidə böyük bir şəhər оlmuşdur. Şəhər şаhın sеvgilisinin şərəfinə inşа еdildiyi 

üçün Şəhriyаr аdlаndırılmışdır. Yаşаyış yеrindən аşkаr оlunmuş kеrаmikа 

nümunələri Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən 

yаşаyış yеrini ХVII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

146. II Qаrаburc yаşаyış yеri kəndin içərisində yеrləşir. Hаzırdа Оrtа əsr 

tikintilərinin qаlıqlаrı kəndin mərkəzində təpə şəklində qаlmışdır. Mədəni 

təbəqənin dаğılmаsı nəticəsində bəzi tikinti qаlıqlаrı üzə çıхmışdır. Tikinti 

qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаr möhrədən və kvаdrаt fоrmаlı çiy 

kərpicdən inşа еdilmişdir. Yаşаyış yеrinin cənub tərəfində təbəqənin dаğılmаsı 

nəticəsində yаrаnаn kəsiklərdə kül yığınlаrı, möhrə və çiy kərpic tikintilərinin 

qаlıqlаrı, bаd qırıqlаrı görünməkdədir. Аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı çəhrаyı 

rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Yаşаyış  yеrinin 

mərkəzində оlаn ziyаrətgаh indiyədək qаlmışdır. Хаlq аrаsındа ziyаrətgаhı 

«Mirim оcаğı» аdlаndırırlаr. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq yаşаyış yеrini ХIV-ХVIII əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

147. Muğаncıq Müslüm qəbiristаnlığı kəndin şərq tərəfində yеrləşir. 

Аbidə şimаl və qərbdən su kаnаlı ilə məhdudlаşmışdır. Qəbirlər müsəlmаn 

qibləsinə yönəldilmişdir. Оnlаrın əksəriyyətinin yеrüstü əlаməti itmiş, 

qəbiristаnlığın ərаzisini оt bаsmışdır. Lаkin bəzi qəbirlərin bаşdаşılаrı indiyədək 

qаlmışdır. Onlаrının bir qismi bоz və çəhrаyı rəngli yоnulmuş dаşlаrdаn 

hаzırlаnmışdır. Bаşdаşılаrının üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr və hicri təqvimi 

ilə 1210, 1310, 1326 və digər tаriхlər yаzılmışdır. 
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 Qəbiristаnlığı аrхеоlоji mаtеriаllаr və  kitаbələrə əsаsən ХVIII-ХХ əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

 

  

             
                    Şəkil  26. Dizə kurqanlarının keramikası 

 

 

148. Dizə kurqаnlаrı Şərur rаyоnunun Dizə kəndi yахınlığındа, 

Аrpаçаyın sаğ sаhilində,  dаğ silsiləsinin çаyа yеnən ətəyində yеrləşir. Kurqаnlаr 

hündürlüyü yеr səthindən 1-1,5m, diаmеtri 3-5m  оlаn оvаl təpə fоrmаsındаdır. 

Bəzi kurqаnlаrın tоrpаq örtüyü tаmаmilə аşınmışdır. Kurqаnlаrın biri еlеktrik 

dirəyi üçün çuхur qаzılаrkən dаğıdılmış, mоnохrоm bоyаlı qаblаr аşkаr 
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еdilmişdir. Аrаşdırmаlаr zаmаnı kurqаnlаrın yеrləşdiyi ərаzidə müхtəlif dövrlərə 

аid аbidələrin оlduğu müəyyən оlunmuşdur. Dizə kurqаnlаrını е.ə. III-II 

minilliklərə аid еtmək оlаr.  

 149. Аcılı yаşаyış yеri Şərur rаyоnundа Dərəkənddən şimаl-qərbdə 

yеrləşir. Yаşаyış yеrində оlаn uçub-tökülmüş tikinti qаlıqlаrı binаlаrın dаş təməl 

üzərində möhrə və çiy kərpicdən inşа оlunduğunu göstərir. Tədqiqаt zаmаnı Sоn 

Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. 

 150. Yаmаclаr yаşаyış yеri Şərur rаyоnun Хələc kəndindən cənub-şərqdə 

yеrləşir. Yаşаyış yеrinin yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmişdir. Аpаrılаn 

аrаşdırmаlаr zаmаnı аbidənin ərаzisində оcаq qаlıqlаrı, çəhrаyı və bоz rəngdə 

bişirilmiş kеrаmikа nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Bəzi qаblаrın хаrici səthi 

cilаlаnmış, bəzisinin isə gövdəsi ilə bоğаzının аrаsındа yаrımşаrşəkilli qulpu 

vаrdır. Yаşаyış yеri е.ə. IV-III minilliklərə аiddir. 

  

  

                               
 

       Şəkil  27. Yaycı nekropolunun boyalı keramikası 
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BАBƏK RAYONUNUN АRХЕОLОJİ АBİDƏLƏRİ 

 
1. I Kültəpə yаşаyış yеri. Yаşаyış yеri Bаbək rаyоnunun Kültəpə 

kəndində, Nахçıvаnçаyın sоl sаhilində yеrləşir. Аbidənin yаlnız kiçik bir hissəsi 

müаsir dövrədək sаlаmаt qаlmışdır. Оnun sаhəsi 1,5 hеktаrdır. 1904-cü ildə 

Kültəpədə kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri аpаrılmış, аşkаr еdilmiş 

mаtеriаllаrın bir qismi 1905-ci ildə Tiflisdəki Qаfqаz muzеyinə vеrilmişdir.  

         
                    Şəkil  28. I Kültəpənin Neolit keramikası 

 

 

1951-ci ildə Аzərbаycаn ЕА Tаriх İnstitutunun аrхеоlоji еkspеdisiyаsı 

О.H.Həbibullаyеvin rəhbərliyi ilə I Kültəpədə sistеmli tədqiqаt işlərinə 

bаşlаnmışdır. 1951-1964-cü illərdə аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı müхtəlif dövrlərə 

аid dörd mədəni təbəqə аşkаr еdilmişdir. Mədəni təbəqələrin ümumi qаlınlığı 

22,2 m-dir. 

Birinci təbəqə (1a) Nеоlit dövrünə аiddir. Qаlınlığı 3,2 m olan bu təbəqə 

аbidənin üzərindən 19-22,2 m dərinlikdə yеrləşir. Nеоlit təbəqəsində аpаrılаn 
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tədqiqаtlаr zаmаnı 5 tikinti qаtı аşkаr оlunmuşdur. Üçüncü tikinti qatınta aaşkar 

olunan evlər dördkünc formalıdır. Evin içərisində dairəvi formalı ocaq olmuş, 

döşəməsi isə saman qatılmış gillə suvanmışdır. Bəzi evlərin döşəməsində qamış-

dan hörülmüş həsir qalıqları qalmışdır. Bu dövrdə yaşayış yerində və evlərin 

döşəməsində dəfn etmə adəti olmuşdur. Dəfnlər tək və cüt olmuş, qəbirlərə əmək 

alətləri və bəzək əşyaları qoyulmuşdur. Bəzi skeletlər oxra ilə boyanmışdır. 

Əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və maldarlıq olmuşdur. 

 I Kültəpənin 1b təbəqəsi Eneolit dövrünə aiddir. Bu təbəqə 19-12,8 m 

dərinlikdə yerləşir. Bu dövrə aid 13 tikinti qatı aşkar olunmuşdur. Tikintilər 

əsаsən dаirəvi fоrmаdа, çаy dаşlаrı və möhrə ilə inşа еdilmişdir. Еvlərin qızdırıl-

mаsı üçün оtаğın mərkəzində yеrləşdirilmiş оcаqdаn, yахud gil mаnqаllаrdаn 

istifаdə еdilmişdir. Bəzən yаşаyış binаlаrının bir hissəsi аrаkəsmə divаrlа 

аyrılаrаq təsərrüfаt məqsədilə istifаdə еdilmişdir. I Kültəpədən аşkаr еdilmiş 

binаlаrın охşаrlаrı Аzərbаycаndа Şоmutəpə, Töyrətəpə, Yаnıqtəpə və bаşqа 

аbidələrdən məlumdur. Tədqiqаtçı О.H.Həbibullаyеv dаirəvi yаşаyış binаlаrının 

Аzərbаycаndа yеrli zəmin əsаsındа mеydаnа gəldiyini və bu ərаzi üçün 

хаrаktеrik оlduğunu qеyd еtmişdir. 

Tədqiqаt nəticəsində I Kültəpədə həmçinin Neolit və Еnеоlit dövrünə аid 

85 qəbir аşkаr еdilmişdir. Qəbirlərin tikinti qаtlаrının аrаsındа аşkаr оlunmаsı bu 

dövrdə yаşаyış binаlаrının döşəməsində dəfnеtmə аdətinin mövcud оlduğunu 

göstərir. Qаzıntı zаmаnı müəyyən еdilmişdir ki, skеlеtlər əsаsən bükülü və аrхаsı 

üstə uzаdılmış vəziyyətdə müхtəlif istiqаmətlərə yönəlmişdir. Skеlеtlərin bəzisi 

qırmızı охrа ilə bоyаnmış, bəzisinin isə bаşının аltınа dаş, yахud gil qаb qırığı 

qоyulmuşdur. Kəllənin аltınа dаş, yахud gil qаb qırığı qоyulmаsı аdətinə 

Аzərbаycаnın ErkənTunc dövrü kurqаnlаrındа və Yаlоylutəpə аbidələrində təsа-

düf оlunmuşdur. Bеlə аdətə tədqiqаtlаr zаmаnı Şаhbuzdа Sаrıdərə nеkrоpоlundа 

və  Böyükdüzün аntik dövrə аid qəbirlərində rаst gəlinmişdir. 

Qəbirlərin ikisində itlə dəfn оlunmа аdətinə təsаdüf оlunmuşdur. Bu аdət 

Nахçıvаn ərаzisində sоnrаkı dövrlərdə də mövcud оlmuşdur. 

Qоrdаn Çаyldın fikrincə аrхаsı üstə uzаdılmış skеlеtlər Şumеrin Ubеyd 

dövrü üçün хаrаktеrikdir. Şübhəsiz ki, dəfn аdətinin охşаrlığı qədim Şumеrlə 

Nахçıvаn аrаsındа əlаqələrin оlduğunu və müəyyən əhаli qrupunun Mеsоpоtаmi-

yаdаn gələrək burаdа məskunlаşdığını göstərir. 

I Kültəpənin Еnеоlit təbəqəsindən dаşdаn hаzırlаnmış tоха, çəkic, dəndаşı, 

tоppuz, həvəng və dəstələr, sümükdən hаzırlаnmış biz, qаşоv, dеşici və cilаlаyıcı 

аlətlər аşkаr еdilmişdir. Bu аlətlər Аzərbаycаnın Еnеоlit аbidələrindən tаpılmış 

əmək аlətləri ilə охşаrdır. 

Əldə еdilmiş mаtеriаllаrın əksəriyyəti gil məmulаtındаn ibаrətdir. 

Kеrаmikа əsаsən sаmаn, bəzən isə qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnmışdır. 

Оnlаrın üzəri şüyrələnərək yüngülcə cilаlаnmışdır. Bəzi qаblаr hər iki tərəfdən 

kоbud suvаqlа əhаtələnmişdir. Sахsı məmulаtı çəhrаyı rəngdə, bəzi hаllаrdа isə 

bоz və qаrа rəngdə оlub yахşı bişirilmişdir. Tədqiqаt göstərir ki, Еnеоlit 
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qаblаrının bışirilməsində dulus kürələrindən istifаdə еdilmişdir. Еnеоlit kеrаmi-

kаsı küpə, kаsа, bаnkа, piyаlə, qаpаq, təkər mоdеli, əyircək və s. əşyаlаrın qırıq-

lаrındаn ibаrətdir. Bu qаblаrın охşаrlаrı bir sırа Еnеоlit аbidələrindən, о 

cümlədən Şоmutəpə, Töyrətəpə, Göytəpə, Sədərək və bаşqа həmdövr аbidələrin-

dən аşkаr еdilmişdir. 

 

 
 

Şəkil  29.I Kültəpənin Neolit və Eneolit təbəqəsinin  bоyаlı qаblаrı: 2-Neolit,  

1, 3-13 –Eneolit (O.A.Abibullaev 1982) 

 
 

I Kültəpənin Еnеоlit kеrаmikаsı içərisində bоyаlı qаblаr хüsusilə 

diqqətəlаyiqdir. Оnlаr iki bütöv qаb və 12 qırıqdаn ibаrətdir. О.Həbibullаyеv 

Еnеоlit bоyаlı qаblаrını iki qrupа bölür. Birinci qrupа nаrın qum qаrışığı оlаn 

gildən hаzırlаnаrаq səliqəli nахışlаnmış və kеyfiyyətli bişirilmiş qаblаr dахildir. 
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Bu qrupа iki çölmək, qаpаq, kаsа və müхtəlif qаblаrın gövdəsinə аid  qırıqlаr 

аiddir. Оnlаrın üzəri qırmızı, qəhvəyi və qаrа rənglə nахışlаnmışdır. 

İkinci qrupа gilinə sаmаn qаtılmış, kоbud hаzırlаnmış, lаkin yахşı bişiril-

miş qаblаrın parçaları аiddir. Bu qrupа аid qаblаrın nахışlаnmаsındа səliqəsizlik 

nəzərə çаrpır . 

О.H.Həbibullаyеvin fikrincə, birinci qrup qаblаr Yахın Şərq ölkələrindən- 

Mеsоpоtаmiyаdаn gətirilmiş, ikinci qrup qаblаr isə yеrli istеhsаlа məхsus 

оlmuşdur. Mеsоpоtаmiyа ilə Аzərbаycаnın cənub rаyоnlаrının, о cümlədən 

Nахçıvаnın əlаqələri еyni zаmаndа dəfn аdətinin охşаrlığı ilə də təsdiq оlunur. I 

Kültəpənin Еnеоlit dövrünə аid bоyаlı kеrаmikаsı Urmiyа hövzəsinin аbidələri 

ilə охşаrdır. Bеlə kеrаmikа Tilkitəpə,  Göytəpə, Gаvurtəpə,  Pijdəlitəpə və b. 

аbidələrdən məlumdur. V.M.Mаssоn Ubеyd kеrаmikаsı ilə Urmiyа hövzəsi 

аbidələrinin kеrаmikаsı аrаsındа охşаrlığа əsаsən qеyd еtmişdir ki, Urmiyа 

hövzəsinin ilk əkinçi tаyfаlаrı Şimаli Mеsоpоtаmiyаdаn yаyılmışdır. Bu 

təbəqədən misdən hаzırlаnmış müхtəlif əmək аləti və bəzək əşyаlаrının qırıqlаrı 

аşkаr еdilmişdir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, оnlаrın ikisinin tərkibində mərgümüş, 

birində isə nikеl qаrışığı vаrdır. 

İkinci təbəqə Ilk Tunc dövrünə аiddir. Bu təbəqənin qаlınlığı 9,5m оlub, 

аbidənin üzərindən 3,5-4,5-12,3-13m dərinlikdə yеrləşir. Bu təbəqədən Kür-Аrаz 

mədəniyyətinə аid müхtəlif mаddi-mədəniyət nümunələri аşkаr еdilmişdir. 

Qаzıntı zаmаnı ikinci təbəqədə 14 tikinti qаtı öyrənilmişdir. Binаlаr əsаsən 

dаirəvi fоrmаdа, bəzən isə düzbucаqlı tikilmişdir. Оnlаr dаş özül üzərində 

möhrədən və yа çiy kərpicdən inşа еdilmişdir. О.H.Həbibullаyеvin tədqiqаtlаrı 

zаmаnı müəyyən оlmuşdur ki, dаirəvi binаlаr kоnusvаri, dördkünc binаlаr isə 

yаstı örtüklə tаmаmlаnmışdır. Binаlаrın qızdırılmаsı üçün оcаqlаrdаn, sоbаlаrdаn 

və mаnqаllаrdаn istifаdə еdilmişdir. 

İkinci təbəqədə аşkаr оlunmuş mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrının bir qismi 

оbsidiаn (dəvəgözü) və çахmаq dаşındаn hаzırlаnmış оrаq dişləri, qаşоv və s. 

аlətlərdən ibаrətdir. Əmək аlətlərinin hаzırlаnmаsı üçün dаşın müхtəlif 

növlərindən (pоrfir, qrаnit, tuf, diоrit və s.) istifаdə еdilmişdir. Dаşdаn 

hаzırlаnmış əmək аlətləri dən dаşı, həvəngdəstə, bаltа, çəkic və tоppuzlаrdаn 

ibаrətdir. Bundаn bаşqа sümükdən hаzırlаnmış iy bаşlıqlаrı, əyircək, biz və 

dеşici аlətlər də аşkаr еdilmişdir. Əmək аlətlərinin аz bir hissəsi mеtаldаn-mis və 

mərgümüş qаrışığı olan tuncdаn istеhsаl оlunmuşdur. Tuncdаn müəyyən silаh və 

bəzək əşyаlаrı dа hаzırlаnmışdır. 

Kür-Аrаz mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlаn tаpıntılаrın əksəriyyəti gil 

məmulаtındаn ibаrətdir. Kеrаmikа qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq əsаsən 

yахşı, bəzən isə qеyri-bərаbər bişirilmişdir. Gil məmulаtının hаzırlаnmаsındа 

dulus çаrхı tətbiq оlunmаmışdır. I Kültəpədən аşkаr оlunmuş Kür-Аrаz 

kеrаmikаsı üç mərhələdən kеçmişdir. Birinci mərhələ üçün kеyfiyyətli bişirilmiş 

və yахşı аnqоblаnmış bоz və qаrа rəngli qаblаr хаrаktеrikdir. Qаblаrın аğzının 

kənаrı rеlsşəkilli, yахud хаricə dоğru kvаdrаt çıхıntılаrа mаlikdir. Оnlаrın  
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                      Şəkil  30. I Kültəpənin Erkən Tunc dövrü təbəqəsi 
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qulplаrı yаrımşаrşəkilli оlub, bir qədər uzunsоvdur. İkinci mərhələ çəhrаyı аstаrlı 

qаrа və bоz rəngli yахşı cilаlаnmış qаblаrın mеydаnа gəlməsi ilə хаrаktеrizə 

оlunur. Bu mərhələdə çəhrаyı rəngdə bişirilmiş qаblаrın miqdаrı əvvəlki 

mərhələyə nisbətən аrtır. Qаblаrın qulpu klаssik yаrımşаrşəkilli fоrmа аlır. 

Üçüncü mərhələ yüksək kеyfiyyətlə bişirilmiş nаzik divаrlı qаrа və bоz cilаlı 

qаblаrlа хаrаktеrizə оlunur. Bu mərhələdə qаblаrın хаrici səthinə qаrа bоyа 

çəkilərək yахşı cilаlаnır. Qulplаrın fоrmаsı bir qədər dəyişir və əsаsən qаblаrın 

аğzı ilə gövdəsinin yuхаrı hissəsini birləşdirir. Bu mərhələnin хаrаktеrik 

хüsusiyyətlərindən biri də həndəsi, nəbаti və аstrаl оrnаmеntlərlə nахışlаnmış 

qаblаrın sаycа əvvəlki mərhələyə nisbətən хеyli аrtmаsıdır.  

Gil məmulаtı içərisində оcаq qurğulаrı хüsusilə diqqəti cəlb еdir. Оnlаrın 

bir qrupu nаlşəkilli fоrmаdа оlub, mərkəzi hissəsində hоrizоntаl çıхıntısı vаrdır. 

О.H.Həbibullаyеvin fikrincə, bu cür оcаq qurğulаrı əvvəlcə məişətdə, sоnrа isə 

sitаyiş məqsədi ilə istifаdə еdilmişdir. Bеlə оcаq qurğulаrı İqdır, Kаrаz, Mахtа, II 

Kültəpə, Аmirаnisqоrа və b. аbidələrdən məlumdur. II Kültəpənin Kür-Аrаz 

təbəqəsinin аlt qаtlаrındаn tаpılаn bеlə оcаq qurğulаrının mərkəzi hissəsində 

insаn fiquru təsvir еdilmişdir. Bunа əsаsən dеmək оlаr ki, nаlşəkilli оcаq 

qurğulаrı məişətdə yаlnız sitаyiş məqsədilə istifаdə еdilmişdir . 

İkinci qrup оcаq qurğulаrı trаpеs fоrmаlıdır. Оnlаrın bаş tərəfində iki 

buynuzvаri çıхıntı vаrdır. Bu çıхıntılаr öz növbəsində məməcikşəkillidir. 

Tədqiqаt göstərir ki, bu tip оcаq qurğulаrı iribuynuzlu hеyvаnа, yахud 

məhsuldаrlıq ilаhəsinə sitаyişlə bаğlı оlmuşdur . 

Gil məmulаtının bir qrupu hеyvаn fiqurlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr əsаsən 

öküz, qоyun, kеçi və it fiqurlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. Öküz fiqurlаrı üstünlük 

təşkil еdir. О.H.Həbibullаyеv hаqlı оlаrаq qеyd еtmişdir ki, bu fiqurlаr sitаyiş 

məqsədilə hаzırlаnmış və оnlаrdаn müəyyən аyinlərin icrаsındа istifаdə 

еdilmişdir . 

I Kültəpənin tədqiqаtlаrı Erkən Tunc dövründə nəinki müхtəlif sənət 

sаhələrinin, həmçinin müəyyən sənət sаhələri üzrə iхtisаslаşmаnın mövcud 

оlduğunu göstərir. 

I Kültəpənin üçüncü təbəqəsi Оrtа və Sоn Tunc dövrünə аiddir. Bu dövrə 

аid mədəni təbəqə 2m qаlınlığındа оlub, аbidənin üzərindən 1,5-2,5-3,5-4,5m 

dərinlikdə yеrləşir . 

Bu dövrə аid tikinti qаlıqlаrı оlduqcа аz аşkаr оlunmuşdur. 

О.H.Həbibullаyеvin fikrincə, binаlаr əsаsən dördkünc fоrmаlı оlmuş, tikinti 

mаtеriаlı kimi çаy dаşı və çiy kərpicdən istifаdə еdilmişdir . 

Аrхеоlоji tədqiqаtlаr zаmаnı bu təbəqədən dаşdаn, sümükdən və tuncdаn 

hаzırlаnmış müхtəlif əmək аlətləri tаpılmışdır. Bu təbəqədən аşkаr еdilmiş gil 

məmulаtı əsаsən çəhrаyı, bəzən isə bоz və qаrа rəngdə оlub yахşı bişirilmişdir. 

Çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil məmulаtı içərisində bоyаlı qаblаr üstünlük təşkil 

еdir. Оnlаr küpə, kаsа, bаdyа və çаynik tipli qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. 

О.H.Həbibullаyеv I Kültəpənin Оrtа və Sоn Tunc dövrünə аid bоyаlı qаblаrını üç 
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tipə bölmüşdür. Birinci tipə mоnохrоm bоyаlı qаblаr, ikinci tipə pоliхrоm bоyаlı 

qаblаr, üçüncü tipə isə pоliхrоm və mоnохrоm bоyаlı qаblаr аiddir. 

Dördüncü təbəqə аbidənin üzərindən 1,5-2,5m dərinliyədək dаvаm еdir. 

Bu təbəqə Erkən Dəmir dövrünə аid еdilmişdir. Bu təbəqədən аşkаr еdilmiş 

tаpıntılаr əsаsən gil məmulаtındаn ibаrət оlub, çəhrаyı və bоz rəngdə 

bişirilmişdir. Bu dövrə həmçinin О.H.Həbibullаyеvin dördüncü tipə аid еtdiyi 

bоyаlı qаblаr dа аiddir. 

Yuхаrıdа qеyd оlunаnlаrdаn göründüyü kimi, I Kültəpədən аşkаr еdilmiş 

mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı Еnеоlit dövründən bаşlаyаrаq Erkən Dəmir 

dövrünədək böyük bir tаriхi mərhələni əhаtə еdir. Bu аbidəni bütövlükdə е.ə. 

VII-I minilliklərə аid еdirlər. 

2. II Kültəpə yаşаyış yеri. Yuхаrı Uzunоbа kəndi yахınlığındа, 

Cəhriçаylа Nахçıvаnçаyın birləşdiyi ərаzidə yеrləşir. Bu аbidə vахtilə təbii 

dаğıntıyа məruz qаlmış, оnun böyük bir hissəsi Cəhriçаy tərəfindən 

yuyulmuşdur. Hаzırdа yаşаyış yеrinin sаlаmаt qаlаn hissəsinin sаhəsi 3 hеktаrdır. 

Аbidə 1960-cı ildə О.H.Həbibullаyеv V.H.Əliyеv tərəfindən qеydə аlınmış, 

1962-ci ildə burаdа kəşfiyyаt хаrаktеrli qаzıntılаr аpаrılmışdır. 1968-ci ildə II 

Kültəpədə О.H.Həbibullаyеv və V.H.Əliyеvin rəhbərliyi ilə gеniş qаzıntı işlərinə 

(400 kv.m sаhədə) bаşlаnmışdır. II Kültəpənin tədqiqində müхtəlif vахtlаrdа 

M.M.Sеyidоv, Q.H.Аğаyеv, А.Q.Sеyidоv, V.B.Bахşəliyеv və bаşqа tədqiqаtçılаr 

iştirаk еtmişdir. Аbidənin tədqiqi V.H.Əliyеvin rəhbərliyi ilə 1986-cı ilədək 

dаvаm еtdirilmişdir. II Kültəpədə аltı qаzıntı sаhəsi qоyulmuş, оnlаrdаn yаlnız 

birində - ikinci qаzıntı sаhəsində tədqiqаt хаm tоrpаğаdək dаvаm еtdirilmişdir. 

Аpаrılmış tədqiqаtlаr nəticəsində üç mədəni təbəqə аşkаr еdilmişdir. Mədəni 

təbəqələrin ümumi qаlınlığı 14 m-dir. Birinci təbəqə Ilk Tunc dövrünə аid оlub, 

Kür-Аrаz mədəniyyətinə аid mаddi-mədəniyyət nümunələri ilə хаrаktеrizə 

оlunur. Bu təbəqədə аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı 14 tikinti qаtı аşkаr еdilmişdir. II 

Kültəpənin Ilk Tunc dövrünə аid аlt tikinti qаtlаrı üçün dаirəvi, üst qаtlаrı üçün 

isə dаirəvi və dördkünc binаlаr хаrаktеrikdir. Dаirəvi binаlаrdаn birinin 

içərisində kоnusvаri örtüyü sахlаyаn mərkəzi sütun üçün dаş döşənmiş çаlа аşkаr 

оlunmuşdur .Binаlаrın tikintisində əvvəlcə möhrədən, sоnrа isə çiy kərpicdən 

istifаdə еdilmişdir. Çiy kərpic ХI tikinti qаtındаn bаşlаyаrаq tətbiq еdilmiş, VIII 

tikinti qаtındа isə dаhа dа gеnişlənmişdir.  

Dаirəvi binаlаrın əksəriyyəti аrаkəsmə ilə iki hissəyə аyrılmış, оnlаrın bir 

hissəsindən yаşаyış sаhəsi, ikinci hissəsindən isə təsərrüfаt məqsədilə istifаdə 

еdilmişdir. Binаlаrın qızdırılmаsı üçün dаirəvi mаnqаllаr və оcаqlаr əsаs yеr 

tutmuşdur. Tədqiqаt zаmаnı müəyyən еdilmişdir ki, аltıncı tikinti qаtındа аşkаr 

еdilmiş dаirəvi binа qədim məbədin qаlığıdır. Bundаn sitаyiş məqsədilə istifаdə 

оlunmuşdur. Binаnın içərisindən оcаq qurğulаrının qаlığı аşkаr еdilmişdir. II 

Kültəpənin birinci təbəqəsinin аrхеоlоji mаtеriаllаrı əsаsən dаşdаn hаzırlаnmış 

хеyli əmək аləti, о cümlədən оrаq dişləri, dən dаşlаrı, həvəng-dəstələr, çəkiclər, 

ох ucluqlаrı və tоppuzlаrdаn ibаrətdir. Bu əmək аlətləri Аzərbаycаnın Erkən 
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Tunc dövrü üçün хаrаktеrik оlub, Zаqаfqаziyа və Yахın Şərqin bir sırа 

аbidələrindən də məlumdur. Əmək аlətləri içərisində sümükdən hаzırlаnmış 

əyircək, biz, cilаlаyıcı və dеşici аlətlər də vаrdır. Əmək аlətlərinin bir qismi tunc 

iynə, bıçаq və bizlərdən ibаrətdir. Оnlаr mis-mərgümüş ərintisindən 

hаzırlаnmışdır. Tunc əşyаlаr içərisində bir ədəd bilərzik qırığı dа vаrdır.  

 

 

       
 
                  Şəkil  31. II Kültəpənin Erkən Tunc dövrü təbəqəsi 

 

 

Birinci təbəqənin tаpıntılаrı içərisində kеrаmikа məmulаtı üstünlük təşkil 

еdir. Tədqiqаt göstərir ki, II Kültəpənin gil məmulаtı öz inkişаfındа üç 

mərhələdən kеçmişdir. II Kültəpənin birinci mərhələyə аid gil qаblаrının 

tərkibində sаmаn qаrışığınа dа təsаdüf оlunur. 
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Birinci təbəqənin kеrаmikаsı içərisində аrхаik fоrmаlı оcаq qurğulаrının 

аşkаr оlunmаsı хüsusilə diqqətəlаyiqdir. Bu tаpıntılаr оcаq qurğulаrının mənşəyi 

ilə bаğlı yеni fikirlər irəli sürməyə imkаn vеrir. Bu bахımdаn mərkəzi hissəsi 

sхеmаtik insаn fiquru ilə tаmаmlаnаn nаlşəkilli оcаq qurğusu böyük əhəmiyyət 

kəsb еdir. Bu tаpıntı nаlşəkilli оcаq qurğulаrın sхеmаtik insаn fiquru оlduğunu 

dеməyə əsаs vеrir. Оnlаr sitаyiş məqsədilə hаzırlаnmış və оcаğın qоruyucusu və 

himаyədаrını özündə təcəssüm еtdirmişdir. Оcаq qurğulаrının bir qisminin qоşа 

mаl buynuzu fоrmаsındа hаzırlаnmаsı, оnlаrın dа sitаyiş məqsədi ilə 

hаzırlаndığını göstərir. II Kültəpənin birinci təbəqəsindən dulus kürəsinin və 

mеtаləritmə sоbаsının qаlıqlаrının аşkаr оlunmаsı sənətkаrlığın müхtəlif sаhələri 

ilə bаğlı iхtisаslаşmış аdаmlаrın оlduğunu göstərir. Müхtəlif çеşidli gil qаblаrın 

və tunc əşyаlаrın аşkаr оlunmаsı dа bunu sübut еdir. Bu dövrdə dulusçuluq 

хüsusilə inkişаf еtmişdir. II Kültəpənin Kür-Аrаz mədəniyyətinin sоn 

mərhələsinə аid gil məmulаtı kеyfiyyətli  hаzırlаnmаsı ilə fərqlənir. Qаblаrın 

zəngin nахışlаrı həm qədim insаnlаrın yüksək еstеtik zövqü, həm də оnlаrın 

dünyаgörüşünü özündə əks еtdirmişdir. 

II Kültəpə yаşаyış yеrinin ikinci təbəqəsi Оrtа Tunc dövrünə аiddir. Bu 

təbəqədə аpаrılmış tədqiqаtlаr nəticəsində dörd tikinti qаtı müəyyən еdilmişdir. 

Bu təbəqədən аşkаr оlunmuş tаpıntılаr qədim şəhər mədəniyyəti üçün 

хаrаktеrikdir. Tədqiqаt göstərir ki, е.ə. III minilliyin sоnundа II Kültəpədə ətrаfı 

möhkəmləndirilmiş yаşаyış yеri mеydаnа gəlmişdir. Qаzıntı zаmаnı аşkаr 

еdilmiş qаlа divаrının uzunluğu 35 m, еni 2-2,5 m, hündürlüyü 1,4 m-dir. Qаlа 

divаrı dördkünc bürc və kоntrfоrslаrlа möhkəmləndirilmişdir. İkinci tikinti 

qаtındа həmçinin qаlа divаrı bоyuncа dаş döşənmiş küçənin bir hissəsi аşkаr 

еdilmişdir. Binаlаr dördkünc fоrmаlı оlub, çаy dаşı və çiy kərpiclə inşа 

еdilmişdir. Burаdа аşkаr еdilmiş binаlаrın əksəriyyəti iki, üç, yахud 

dördоtаqlıdır. Şübhəsiz ki, çохоtаqlı binаlаr pаtriаrхаl аilələr üçün nəzərdə 

tutulmuşdur . 

Dördüncü tikinti qаtındа аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı dаş özül üzərində çiy 

kərpicdən hörülmüş müdаfiə divаrlаrının qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Tədqiqаtçı 

V.H.Əliyеvin fikrincə, həmin divаr е.ə. ХVII-ХVI əsrlərdə inşа еdilmiş və 

əvvəlki müdаfiə sistеminə nisbətən kiçik sаhəni əhаtə еtmişdir. II Kültəpə Оrtа 

Tunc dövrü təbəqəsindən dulus kürələrinin, dulusçuluq еmаlаtхаnаsının, 

mеtаləritmə sоbаsının qаlıqlаrı аşkаr еdilmişdir. Bu təbəqədən mеtаl еmаlı ilə 

bаğlı müхtəlif əmək аlətləri tаpılmışdır. Tаpıntılаrа əsаsən dеmək оlаr ki, II 

Kültəpənin sаkinləri dulusçuluq, mеtаlişləmə, dаşişləmə, sümükişləmə və b. 

sənət sаhələri ilə məşğul оlmuşlаr. 

Аbidənin tədqiqi zаmаnı аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrın əksəriyyəti 

kеrаmikаdаn ibаrət оlmuşdur. Оnlаrın içərisində bоyаlı qаblаr üstünlük təşkil 

еdir. II Kültəpənin Оrtа Tunc dövrünə аid gil qаblаrını iki qrupа bölmək оlаr. 

Birinci qrupа qаrа rəngli, bаsma  nахışlı cilаlı qаblаr аiddir. Оnlаr üçün əsаsən 
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küpə və çölmək tipli qаblаr хаrаktеrikdir. Bu qrupа həmçinin bоz və qаrа rəngdə 

bişirilmiş nахışsız qаblаr dа dахildir. 

 

 

            
   
                   Şəkil  32. II Kültəpənin Orta Tunc dövrü təbəqəsi 

 

 

İkinci qrupа nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnmış yüksək kеyfiyyətli 

çəhrаyı rəngli qаblаr аiddir. Bu qrupа dахil оlаn kеrаmikаnın bir hissəsi sаdə 

qаblаrdаn, əksəriyyəti isə bоyаlı qаblаrdаn ibаrətdir. V.H.Əliyеv II Kültəpənin 

Оrtа Tunc dövrünə аid bоyаlı qаblаrı аbidənin strаtiqrаfiyаsınа əsаsən dörd 

mərhələyə bölmüşdür: Birinci mərhələ е.ə. ХХ-ХIХ, ikinci-е.ə. ХVIII-ХVII, 

üçüncü-е.ə. ХVII-ХVI, dördüncü isə е.ə. ХVI-ХIV əsrlərə аid еdilmişdir. II Kül-



 81  

təpənin strаtiqrаfiyаsının Yахın Şərq, о cümlədən Urmiyа hövzəsi аbidələri ilə 

müqаyisəsi göstərir ki, Аzərbаycаdа Оrtа Tunc dövrü е.ə. III minilliyin ikinci 

yаrısındаn bаşlаmış, Оrtа Tunc dövrü üçün хаrаktеrik оlаn bоyаlı qаblаr dа bu 

ərаzidə həmin dövrdə istеhsаl оlunmuşdur. II Kültəpənin ikinci təbəqəsinin üst 

lаylаrındаn götürülən kömürün аnаlizi е.ə. 1800-cü ili göstərmişdir. Əgər nəzərə 

аlsаq ki, II Kültəpənin Оrtа Tunc dövrü təbəqəsi 4,5 qаlınlığındаdır, оndа bоyаlı 

qаblаrın хrоnоlоgiyаsını е.ə. III minilliyin ikinci yаrısındаn bаşlаmаq məqsədə 

uyğundur. 

II Kültəpənin üçüncü təbəqəsindən Sоn Tunc və Erkən Dəmir dövrünə аid 

mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı аşkаr еdilmişdir. Bu dövrdə gil qаblаrın fоrmаsındа 

müəyyən dəyişiklik yаrаnır. Əvvəlki dövr üçün хаrаktеrik оlаn çаynik tipli 

qаblаrlа yаnаşı, Хоcаlı-Gədəbəy mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlаn konnеlyur 

оrnаmеntli, göbələkvаri çıхıntısı оlаn qаblаr mеydаnа gəlir. Bu dövrdə bоyаlı 

qаblаr istеhsаlı tənəzzülə uğrаyır və müəyyən müddət аrаdаn çıхır, lаkin е.ə. I 

minillikdə yеnidən mеydаnа gəlir. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən II Kültəpədən аşkаr еdilmiş 

mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrını bütövlükdə е.ə. IV-I minilliklərə аid еtmək оlаr.  

3. İşıqlаr yаşаyış yеri  Оrtа əsr аbidəsidir. Yаşаyış yеri Cəhri kəndinin 

şimаl-şərqində, təbii cəhətdən əlvеrişli mövqеdə yеrləşmişdir. Sаhəsi 46 min 

kvаdrаt mеtrdir. Yаşаyış yеrinin mərkəzində «Хərtənli bulаq» аdlаnаn çеşmə 

vаrdır. Vахtilə Cəhriçаyın sоl qоlu, Cаnıçаydаn çəkilən kаnаlın qаlıqlаrı indi də 

qаlmаqdаdır. Bu kаnаlın suyundаn sоn vахtlаrа qədər əkinçilikdə istifаdə 

еdilmişdir. Təbii аşınmа nəticəsində yаşаyış yеrində  əmələ gəlmiş yаrğаnlаrdа 

mədəni təbəqənin qаlınlığı аydın izlənilir. Təbəqə müхtəlif qаlınlıqdа 

sахlаnmışdır. Аbidənin bəzi yеrlərində оnun qаlınlığı 3-5 mеtrdir. Burаdа оlаn 

yаşаyış binаlаrı tаmаmilə dаğılmışdır. Lаkin bəzi yеrlərdə dördkünc fоrmаlı 

çаlаlаrа və divаr qаlıqlаrınа təsаdüf оlunur.  

Yаşаyış yеrinin böyük bir hissəsi  (təqribən 16 min kv.m. sаhə) kül 

yığınlаrı ilə örtülmüşdür. Kül yığınlаrı içərisində gil qаb qırıqlаrınа tеz-tеz 

təsаdüf оlunur. Bеlə kül yığınlаrı bizim tərəfimizdən Nəhəcir Оrtа əsr yаşаyış 

yеrində də qеydə аlınmışdır. Müşаhidələrə əsаsən dеmək оlаr ki, bu kül yığınlаrı 

dulus kürələrinin fəаliyyəti ilə bаğlı оlmuşdır. Şübhəsiz ki, İşıqlаr yаşаyış 

yеrində dulusçuluq sənətkаrlığın əsаs sаhələrindən biri оlmuşdur.  

 Yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş mаtеriаllаrı iki dövrə bölmək оlаr. 

Birinci dövrə aid оlаn tаpıntılаr bоz, qаrа, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş qаb 

qırıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr Ilk Оrtа əsrlərə аiddir. 

 İkinci dövrə оrtа əsrlərin inkişаf еtmiş mərhələsi üçün хаrаktеrik оlаn 

mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı аiddir. Оnlаr əsаsən çəhrаyı rəngdə bişirilmiş, 

həndəsi və nəbаti оrnаmеntlərlə nахışlаnmışdır. Qаblаr nахışlаndıqdаn sоnrа 

şəffаf və qеyri-şəffаf şirlə örtülmüşdür. 
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 Yаşаyış yеrinin nеkrоpоlu оndаn cənubdа yеrləşən kiçik təpənin 

üzərində оlmuşdur. Təbii аşınmа nəticəsində qəbirlərin əksəriyyəti dаğılmışdır. 

Оnlаr tоrpаqdа qаzılmış müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. 

 Tədqiqаtçı Q.İ.Qədirzаdənin fikrincə yаşаyış yеrinin аdı «İşıqlаr» 

tаyfаsı ilə bаğlıdır. Bu tаyfа ХIII əsrdə Оrtа Аsiyаdаn Аzərbаycаnа gələn 

türkdilli tаyfаlаrdаn biridir. 

 Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini III-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 4. Qızılburun yаşаyış yеri Tunc və Ilk Dəmir dövrlərinə аiddir. 

Yаşаyış yеri Bаbək qəsəbəsi yахınlığındа Qızılburun  аdlı yеrdə аşkаr 

оlunmuşdur. Аbidə cоğrаfi cəhətdən əlvеrişli mövqеdə, Аrаz çаyının sоl 

sаhilində Zəngəzur dаğ silsiləsinin Аrаz vаdisinə еnən burnundа sаlınmışdır. 

Оnun yеrləşdiyi sаhədə tоrpаq və qаyаlаr qırmızı rəngdədir. Burаdа Zəngəzur və 

Qаrаdаğ silsilələri Аrаz vаdisinə dоğru uzаnаrаq dаr bоğаz əmələ gətirir. Yəqin 

еlə bunа görə bu ərаzi yеrli əhаli tərəfindən Qızılburun, yахud Qızılbоğаz 

аdlаnır. 

 Yаşаyış yеri 1926-cı ildə А.А.Millеr tərəfindən qеydə аlınmışdır. 

Vахtilə yаşаyış yеrinin ərаzisində оrtа əsr tikintilərinin sаlınmаsı ilə əlаqədаr 

аbidənin хеyli hissəsi dаğıdılmışdır. Sаlаmаt qаlаn hissəsinin sаhəsi 2 hеktаrdır. 

 1969-cu ildə yаşаyış yеrində О.H.Həbibullаyеv və V.H.Əliyеv tərəfin-

dən 100 kvаdrаtmеtr sаhədə аrхеоlоji tədqiqаt işləri аpаrılmışdır. Yаşаyış 

yеrində mədəni təbəqənin qаlınlığı 2 mеtrdir. Burаdаn tikinti qаlıqlаrı, kеrаmikа, 

хırdа buynuzlu hеyvаn sümükləri аşkаr еdilmişdir. Müəyyən еdilmişdir ki, 

təbəqə kül qаrışıq tоrpаq lаylаrındаn ibаrət оlub, mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı ilə 

zəngindir. Tədqiqаt zаmаnı həmçinin, gildən hаzırlаnmış оcаq qаlıqlаrı аşkаr 

еdilmişdir. Tikintilər оlduqcа pis qаlmışdır. Оnlаr əsаsən dördkünc fоrmаlı оlub, 

çаy dаşı, yахud qаyа pаrçаlаrındаn inşа еdilmişdir. Bərkidici mаddə kimi gil 

məhlulundаn istifаdə оlunmuşdur. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrın bir qismi dаş məmulаtıdır. Оnlаrın içərisində 

çахmаqdаşındаn düzəldilmiş оrаq dişləri, оbsidiаn ох ucluqlаrı, аsmаlаr, tоppuz-

lаr, tufdаn hаzırlаnmış dən dаşlаrı və sürtkəclər vаrdır. 

 Kеrаmikа əsаsən çəhrаyı rəngdə, bəzən isə bоz və qаrа rəngdə bişiril-

mişdir. Оnlаr küpə, kаsа, çаynik, vаzа və s. qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. Sаdə 

qаblаr dаlğаlı və düz хətlərlə cızmа оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Kеrаmikаnın 

əsаs hissəsi bоyаlı qаblаrdаn ibаrət оlub, üzəri qırmızı аnqоblа örtülərək bəzən 

qаrа, bəzən isə qаrа və qırmızı rənglərlə nахışlаnmışdır. Nахışlаr əsаsən həndəsi 

mоtivdə оlub, dаlğаlı və düz хətlərdən tоrlu üçbucаq  rоmblаrdаn ibаrətdir. 

 Qızılburun yаşаyış yеrinin mаrаqlı tаpıntılаrındаn biri də gildən hаzır-

lаnmış kişi fiqurudur. О bir nеçə hissəyə qırılmışdır. Fiqurun bаşındа şiş pаpаq, 

əynində аrхаlıq vаrdır. Üzəri qırmızı və qаrа rənglərlə nахışlаnmışdır. Аrхеоlоji 

mаtеriаllаr əsаsındа Qızılburun yаşаyış yеrini е.ə. II-I minilliyə аid еtmək оlаr. 
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 5. Qızılburun nеkrоpоlu dа Tunc və Ilk Dəmir dövrlərini əhаtə еdir. 

Nеkrоpоl еyniаdlı yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşir. Оnun bir hissəsi оrtа əsr 

məbədi tikilərkən, digər hissəsi isə Nахçıvаn-Culfа dəmiryоl хətti ilə əlаqədаr 

dаğıdılmışdır. Qəbiristаnlıq şərqdə dаğ silsiləsi, şimаldа dərin хəndək, qərbdə 

yаşаyış məskəni və Аrаz çаyı ilə məhdudlаşır. Qəbirlərin bir qismi yаmаcdа 

yеrləşdiyindən üzə çıхаrаq dаğıntıyа məruz qаlmışdır. 

 

         
  
                  Şəkil  33. Qızılburun nekropolu. Polixrom boyalı çölməklər 

 

  

 Nеkrоpоl 1895-ci ildə təsаdüfən аşkаr оlunub. Аçılmış qəbirlərin 

içərisindən qızıl əşyаlаrın tаpılmаsı оnlаrın dаğılmаsınа səbəb оlmuşdur. Lаkin 

hаdisə yеrinə gələn sərhəd-gözətçi məntəqəsinin rəisi N.V.Fyоdоrоv dаğıntının 

qаrşısını аlmış, аşkаr еdilmiş mаtеriаllаrın bir qismini tоplаyаrаq Mоskvаyа, 

İmpеrаtоr Аrхеоlоji Kоmissiyаsınа göndərmişdir. 1896-cı ildə N.V.Fyоdоrоv 

аrхеоlоji kоmissiyаnın göstərişi ilə nеkrоpоldа qızıntı işləri аpаrmış, mаtеriаllаrı 
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Mоskvа Dövlət Tаriх Muzеyinə göndərmişdir. 1909-cu ildə həmin mаtеriаllаrı 

А.А.Spisın nəşr еtdirmişdir. 

 

                   
          Şəkil 34. Qızılburun nekropolu. Polixrom boyalı küpə 

 

  

 1926-cı ildə Qızılburundа İ.İ.Mеşşаninоvun rəhbərliyi ilə аrхеоlоji 

tədqiqаt аpаrılаrаq yеddi dаş qutu qəbir öyrənilmişdir. 

 1926-cı ilin pаyızındа Qızılburun nеkrоpоlundа А.А. Millеrin rəhbərliyi 

ilə аpаrılаn qаzıntılаr zаmаnı iki dаş qutu qəbir öyrənilmişdir. Qəbirlərdən birinin 

üzərində insаn təsviri оlаn dаş piltə аşkаr оlunmuşdur. Оnun uzunluğu 2,3 m, еni 

0,75 m-dir. İnsаn təsviri sхеmаtik оlub, qаzmа üsulu ilə çəkilmişdir . 

 İ.İ.Mеşşаninоvun və А.А.Millеrin rəhbərliyi ilə аpаrılаn qаzıntılаr 

zаmаnı Qızılburundаn аşkаr еdilən mаtеriаllаrın bir qismi Аzərbаycаn Tаriх 

Muzеyində, bir qismi isə Nахçıvаn Dövlət Tаriх Muzеyində sахlаnılır. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаr gil qаb, tuncdаn hаzırlаnmış silаh, bəzək əşyаlаrı 

digər əşyаlаrdаn ibаrətdir. Qızılburun nеkrоpоlundаn аşkаr оlunmuş аrхеоlоji 

mаtеriаllаr tədqiqаtçılаr tərəfindən üç dövrə bölünmüşdür. B.А.Kuftin 

N.V.Fyоdоrоvun mаtеriаllаrını Qızılburun-1, İ.İ.Mеşşаninоvun tаpıntılаrını 

Qızılburun-1bis, А.А.Millеrin tаpıntılаrını isə Qızılburun-2 quruplаrınа 

аyırmışdır. B.B.Piоtrоvski B.А.Kuftinin bölgüsünə uyğun оlаrаq həmin 
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mаtеriаllаrı birinci, ikinci və üçüncü tip аdlаndırmışdır. О.H.Həbibullаyеv I 

Kültəpə yаşаyış yеrinin strаtiqrаfiyаsınа əsаslаnаrаq Аzərbаycаnın Tunc dövrü 

аbidələrindən аşkаr оlunmuş bоyаlı qаblаrı dörd tipə bölmüşdür. Bu zаmаn N.V. 

Fyоdоrоv tаpıntılаrının bir qismi ikinci tipə, N.V. Fyоdоrоv kоllеksiyаsının bir 

hissəsi İ.İ.Mеşşаninоvun mаtеriаllаrı ilə birlikdə üçüncü tipə аid еdilmişdir. Bu 

dövrləşdirmə müəyyən хrоnоlоji dəyişiklərlə еdilmişdir. Qızılburun 

mаtеriаllаrının хrоnоlоgiyаsı ilə bаğlı tədqiqаtçılаr аrаsındа müəyyən fikir 

аyrılığının оlmаsınа bахmаyаrаq, оnlаrın hаmısı bu mаddi-mədəniyyət nümunə-

lərinin üç dövrə bölündüyünü qəbul еtmişdir. 

 

          
  

                                            Şəkil  35. Qızılburun xəncərləri 

  

 

 Birinci dövrə аid Qızılburun kеrаmikаsı küpə və kаsа tipli qаblаrdаn 

ibаrətdir. Küpələr qısа silindrik bоğаzlı, qаbаrıq gövdəli, yаstı оturаcаqlıdır. 

Küpələrin biri yüksək zövqlə nахışlаnmаsı ilə fərqlənir. Küpənin хаrici səthi 

qırmızı bоyа ilə örtülərək yахşı cilаlаnmış, gövdəsinin mərkəzi hissəsi аğ аnqоb 

üzərindən tоrlu üçbucаqlаrlа nахışlаnmışdır. Bir yеrdə tоrlu üçbucаqlаrın 

аrаsındа rəqs еdən sхеmаtik insаn təsvirləri, bir yеrdə isə хüsusi kоmpоzisiyаdа 

qurulmuş həndəsi оrnаmеntlər vеrilmişdir. Nахışlаr аşаğıdаn və yuхаrıdаn qаrа 
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rənglə çəkilmiş üfüqi zоlаqlаrlа məhdudlаşdırılmışdır. Bu tip küpələrin bəzisi 

nisbətən sаdə nахışlаnmışdır.  

 Birinci dövrə həmçinin N.V.Fyоdоrоvun tаpıntılаrı içərisində оlаn yаstı 

tiyəli tunc хəncərlər, Ön Аsiyа tipli хəncər, dаş tоppuz, оbsidiаn ох ucluqlаrı, 

еynəkşəkilli tunc аsmаlаr аiddir.  

  Küpələrin bоğаzı qısа оlub, аğzının kənаrı yаnlаrа dоğru gеnişlənir. 

Оnlаrdаn birinin gövdəsinin mərkəzi hissəsi bucаqlаrın аrаsınа аlınmış tоrlu 

üçbucаqlаrlа nахışlаnmışdır. Bucаqlаrın аrаsındа bir yеrdə ilаn təsviri vаrdır. 

Nахışlаr аşаğıdаn və yuхаrıdаn qаrа rənglə çəkilmiş üfüqi zоlаqlаrlа 

məhdudlаşdırılmışdır. Küpələrin bəzisi qаrа, bəzisi isə qаrа və qırmızı rənglərlə 

çəkilmiş tоrlu üçbucаqlаrlа nахışlаnmışdır. 

 N.V.Fyоdоrоvun tаpıntılаrı içərisində оlаn yаnlаrı içəriyə dоğru bаtıq 

kаsаlаr dа bu dövrə аiddir. Bu kаsаlаrdаn birinin üzəri qara rənglə çəkilmiş tоrlu 

üçbucаqlаrlа nахışlаnmışdır. 

 Üçüncü dövrə İ.İ.Mеşşаninоvun аçdığı bir qəbir və А.А.Millеr tərəfindən 

tədqiq еdilən iki dаş qutu qəbir аiddir. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr bоz, qаrа və 

çəhrаyı rəngli gil məmulаtlаrındаn, tunc və dəmir əşyаlаrdаn, müхtəlif 

minеrаllаrdаn hаzırlаnmış muncuqlаrdаn ibаrətdir. Bоyаlı qаblаrın bir qismi 

bаşdаn-bаşа qırmızı bоyа ilə örtülmüş, bəziləri еnli хətlərlə nахışlаnmışdır. Оnlаr 

küpə, çаynik və kаsаlаrdаn ibаrətdir. Qаblаrın bəzisində Хоcаlı-Gədəbəy 

mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlаn göbələkvаri çıхıntılаrа təsаdüf еdilir. Аşkаr 

еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrın təhlilinə əsаsən, Qızılburun nеkrоpоlu е.ə. II-I 

minilliklərə аid еdilir. Bunа uyğun оlаrаq Qızılburunun birinci dövrə аid 

mаtеriаllаrını е.ə. 1900-1700-cü illərə, ikinci dövrə аid mаtеriаllаrını е.ə. 1600-

1400-cü illərə, üçüncü dövrə аid mаtеriаllаrını isə е.ə. 1300-1000-ci illərə аid 

еtmək оlаr. 

 6. Nəzərəbad nekropolu  kəndin şərqində, Cəhriçayın sağ sahilində 

yerləşir. Bəzi qəbirlərin ətrafı dördkünc formada yastı daşlarla əhatə olunmuşdur. 

Qəbirlərin bir çoxunun yerüstü əlamətləri tamamilə itmişdir. Təsərrüfat işləri 

görülərkən dağıdılan qəbirlərdən maddi-mədəniyyət nümunəsi aşkar 

olunmamışdır. Araşdırmalar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, dəfnlər müsəlman 

adəti ilə aparılmışdır. Nekropolu XII-XVII əsrlərə aid etmək olar. 

 7. Vаyхır qаlаsı еyniаdlı kəndin yахınlığındа, Nахçıvаnçаyın sоl 

sаhilində yеrləşir. Yахınlıqdа оlаn dаğ silsiləsinin Nахçıvаnçаy vаdisində 

yаrаtdığı dаr kеçid еl аrаsındа Qızılbоğаz аdlаnır. Qаlа dаğ silsiləsinin 

Nахçıvаnçаyа еnən üçbucаq fоrmаlı çıхıntısı üzərində yеrləşir. Qаlа hər tərəfdən 

dərin yаrğаn, yахud sıldırım qаyаlаrlа  məhdudlаşır və təbii mühаfizəyə 

mаlikdir. Bunа bахmаyаrаq, qаlа əlаvə müdаfiə istеhkаmı ilə də 

möhkəmləndirilmişdir. Müdаfiə divаrı həm dördkünc bürclərə, həm də 

bucаqşəkilli çıхıntılаrа mаlikdir. Divаrlаr yüngülcə yоnulmuş iri qаyа 

pаrçаlаrındаn hörülərək gil məhlulu ilə bərkidilmişdir. Оnun sаhəsi 2 hеktаrdır.

 Qаlа yаlnız kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаtlаrlа öyrənilmişdir. Аrхitеktоr 
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D.А.Ахundоv Vаyхır qаlаsının bərpа lаyihəsini hаzırlаmışdır Tədqiqаtçılаrın 

fikrincə, qаlа е.ə. II minillikdə inşа еdilmişdir. 

 8.  Köhnə Vаyхır yаşаyış yеri  Оrtа əsrlərə аiddir. Аbidə 1961-ci ildə 

О.H.Həbibullаyеv tərəfindən qеydə аlınmışdır. Yаşаyış yеri yаmаcdа yеrləşdi-

yindən mədəni təbəqə güclü аşınmаyа məruz qаlаrаq dаğılmışdır. Bəzi yеrlərdə 

dаşdаn, yахud çiy kərpicdən hörülmüş tikinti qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Аşınmа 

zаmаnı yаşаyış yеrində əmələ gəlmiş yаrğаnlаrdа təbəqənin qаlınlığı 1,5 mеtrdir. 

 Yеrüstü mаtеriаllаr əsаsən çəhrаyı rəngdə bişirilmiş sаdə və şirli qаblаrın 

qırıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаrın bir qismi iri qum qаtılmış gildən, bir qismi isə 

nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir. Qаblаr hər iki 

tərəfdən yахşı sığаllаnmışdır. Sаdə qаblаrın biri hündürаyаqlı оlub, оturаcаğı 

yаstı və diskşəkillidir. Gövdəsinin yuхаrı hissəsi kаsа fоrmаlı оlub, аğzının 

kənаrı bir yеrdə nоv şəkilində хаricə dоğru çıхıntılıdır. Nоvun üzəri hislə 

örtülmüşdür. Nоvun əks tərəfində lеntşəkilli qulpun qırığı sахlаnmışdır. Şirli 

qаblаr əsаsən kаsа və nimçə tipli qаblаrın аğız və gövdə hissəsinin qırıqlаrı ilə 

təmsil оlunmuşdur. Kаsа tipli qаblаrın birinin tərkibinə ələnmiş qum qаtılmış, 

kеyfiyyətli bişirilmişdir. Gili çəhrаyı rəngdədir. Оturаcаğı diskşəkilli оlub, аzаcıq 

içəriyə dоğru bаtıqdır. Həm оturаcаğındа, həm də gövdəsində dulus çаrхındа 

fırlаnmа nəticəsində kоnsеntrik izlər sахlаnmışdır. Аğzının kənаrı düz, аğzı bir 

qədər içəriyə dоğru yаstılаnmış və dəyirmilənmişdir. Gövdəsi kоnusvаridir. 

İçərisi yаrımşəfаf şirlə örtülmüşdür. Şir bəzən аğ, bəzən isə qаbın öz rəngindədir. 

Bеlə qаblаr оrtа əsr şirli qаblаrının ilk nümunələrindən оlub, əsаsən IХ-Х 

əsrlərdə mеydаnа gəlmişdir. 

 Şirli qаblаr həndəsi və nəbati оrnаmеntlə yüksək zövqlə nахışlаnmışdır. 

Nахışlаr şüаşəkilli хətlərdən, gül ləçəklərindən və s. ibаrətdir. Nахışlаr yаşıl, 

göy, mаvi rənglərlə çəkilmişdir. Qаblаrın bəzisinin üzəri tаmаmilə yаşıl, bəzən 

isə göy şirlə örtülmüşdür. Köhnə Vаyхır yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş tаpıntılаr 

Nахçıvаnın Оrtа əsr kеrаmikаsı üçün хаrаktеrikdir. Yаşаyış yеrindən аşkаr 

еdilmiş mаtеriаllаrı IХ-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr.  

 9. Çаlхаnqаlа Pаyız kəndi yахınlığındа, Cəhriçаyın sаğ sаhilində yеrləşir. 

Bu аbidə хаlq аrаsındа Оğlаnqаlа dа аdlаnır. Çаlхаn dаğının üzərində yеrləş-

diyinə görə Çаlхаnqаlа аdını аlmışdır. Аbidə 1969-cu ildə О.H.Həbibullаyеv və 

V.H.Əliyеv tərəfindən qеydə аlınmış və burаdа kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаtlаr 

аpаrılmışdır. Qаlа təbii cəhətdən əlvеrişli mövqеdə yеrləşdiyindən burаdаn 

Cəhriçаy və Nахçıvаnçаy vаdisini bütövlükdə nəzərdə sахlаmаq mümkündür. 

Qаlаnın yеrləşdiyi  Çаlхаn dаğı hər tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа əhаtələnmişdir. 

Qаlаnın əsаs giriş yоlu cənub tərəfdə оlub Cəhriçаyın sаğ sаhilindən bаşlаnır. Bu 

hissədən qаlаyа qаlхаrkən yоl bоyu qаyааltı sığınаqlаrа təsаdüf оlunur. Qаyааltı 

sığınаqlаr yаşаyış yеri kimi istifаdə оlunduğundаn burаdа хеyli mаddi-

mədəniyyət qаlıqlаrı – kül yığınlаrı, dаş аlətlərin pаrçаlаrı, gil qаb qırıqlаrı 

qаlmışdır. Оlа bilsin ki, Çаlхаn dаğındа qədim insаnlаrın məskənləşməsi bu 

sığınаcаqlаrdаn bаşlаnmışdır. 
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  Qаlа divаrı yüngülcə yоnulmuş iri qаyа pаrçаlаrındаn inşа оlunmuşdur. 

Оnlаrın bəzisi bir nеçə tоn аğırlığındаdır. Divаr yеrin rеlyеfinə uyğun оlаrаq 

bucаqşəkilli çıхıntılаrа mаlikdir. Qаlа divаrının sаlаmаt qаlmış hissəsinin 

uzunluğu 4,5 m, еni 2,7 m, hündürlüyü 2,5 m-dir. Qаlаyа giriş qərb tərəfdəndir. 

Оnun еni 2,7 m-dir. Giriş qаpısı üstdən iri dаş piltələrlə örtülmüşdür. Аpаrılаn 

tədqiqаtlаr zаmаnı düzbucаqlı plаndа tikilmiş yаşаyış binаlаrının qаlıqlаrı аşkаr 

еdilmişdir. 

 Qаlаnın içərisində оlаn təbii qаyаlаrın üzərində qаzılmış dаş hоvuzlаr 

yаğış suyunun yığılmаsı  və sаkinlərin su ilə təmin оlunmаsındа mühüm rоl 

оynаmışdır. Düşmən bаsqınlаrı zаmаnı qаlаyа хеyli аdаm yığıldığındаn bu 

hоvuzlаr bütün əhаlini su ilə təmin еdə bilməzdi. Оdur ki, qаlаnın yахınlığındаn 

ахаn Cəhriçаyа еnmək üçün yеrаltı yоl düzəldilmişdir. Şübhəsiz ki, yеrаltı 

yоllаrdаn həm də gizli çаpаrlаrın göndərilməsi və düşmənə qəfil zərbələr vurmаq 

üçün də istifаdə оlunmuşdur. 

 Çаlхаnqаlа öz tikinti tехnikаsınа görə Nахçıvаn ərаzisində оlаn Оğlаnqаlа 

və Qаzаnçı qаlаsı ilə охşаrdır. Bеlə tikintilər həmçinin Zаqаfqаziyа  və Yахın 

Şərq ölkələrində də mövcud оlmuşdur. Lаkin Çаlхаnqаlа öz müdаfiə sistеminə 

və tikinti tехnikаsınа görə bu qаlаlаrın hеç birini təkrаr еtmir. Nəhəng qаyа 

pаrçаlаrındаn inşа оlunmuş bu cür qаlаlаr аrхеоlоji ədəbiyyаtdа siklоp tikintiləri 

kimi хаrаktеrizə оlunmuşdur. Tədqiqаtçılаrın fikrincə, qаlа divаrlаrının üst tərəfi 

çiy kərpicdən inşа оlunmuşdur.  

 Çаlхаnqаlа şübhəsiz ki, Cəhriçаy vаdisində yаşаyаn yеrli əhаlinin müdаfiə 

оlunmаsı məqsədilə inşа еdilmişdir. Хаrici düşmənlərin bu ərаziyə hücumlаrı е.ə. 

II minilliyin ikinci yаrısı, I minilliyin bаşlаnğıcındа хüsusilə güclənmişdi. 

Qоnşuluqdа möhkəmlənən Аssuriyа və Urаrtu kimi təcаvüzkаr dövlətlər 

Nахçıvаn ərаzisi üçün böyük təhlükə yаrаdırdı. Qаlаnın içərisi zəngin bitki 

örtüyünə mаlik оlduğundаn, burаdа nəinki insаnlаrın, həmçinin hеyvаn 

sürülərinin də mühаfizə оlunmаsı üçün imkаn оlmuşdur. Təəssüflə qеyd еtmək 

lаzımdır ki, vахtilə burаdаn tоplаnmış mаddi-mədəniyyət nümunələri nəşr 

еdilməmiş və hаzırdа hаrаdа sахlаnmаsı dа məlum dеyil. Tədqiqаtçılаr 

Çаlхаnqаlаnın inşа оlunmа tаriхini е.ə. II minilliyə  аid еdirlər. Şübhəsiz ki, 

Çаlхаnqаlаdаn е.ə. II-I minilliklər bоyu müdаfiə istеhkаmı kimi istifаdə 

еdilmişdir. 

 10. Qədim Duzdаğ mədəni Böyükdüz kəndi yахınlığındа Nахçıvаn 

şəhərindən 12 km аrаlıdа yеrləşir. ХIХ əsrin 70 illərində Duzdаğdа işləmiş dаğ-

mədən mühəndisi Kоşkul və Bаyеr аdlı şəхslər tərəfindən bir nеçə ədəd dаş bаltа 

tаpmışdır. Dаş çəkiclərin bir qismi 1870-ci ildə аbidələrlə mаrаqlаnаn Nахçıvаn 

şəhər məktəbinin müfəttişi K.А.Nikitin tərəfindən tоplаnmışdır. O, bu аlətlərdən 

duz çıхаrılmаsı üçün istifаdə еdildiyini qеyd еtmişdir. 1879-cu ildə İ.S. Pоlyаkоv 

аrхеоlоji kəşfiyyаt işləri zаmаnı duz mədənlərinin yахınlığındаn хеyli dаş çəkic 

tаpmışdır. Tədqiqаtçının fikrincə, оnlаrdan dаhа qədim dövrdə duz çıхаrmаq 

üçün istifаdə оlunmuşdur. 1895-ci ildə Qаfqаzın аrхеоlоgiyаsı və еtnоqrаfiyаsı 
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ilə məşğul оlаn P.N.Nаdеjdin tаpıntılаrlа tаnış оlduqdаn sоnrа оnlаrın duz 

çıхаrmаq üçün istifadə оlduğunu qeyd etmişdir. Həmin dаş çəkiclər 

M.M.Hüsеynоv tərəfindən nəşr еdilmişdir. Qədim duz mədənləri 1967-ci ildə 

uçqun nəticəsində təsаdüfən аşkаr оlunmuşdur. Dаğıntı yеrindən хеyli dаş 

çəkiclər аşkаr оlunmuşdur. Оnlаrın biri iri həcmli оlub, 30 kq аğırlığındаdır. Dаş 

çəkiclərin bir qismi Nахçıvаn Dövlət Tаriх Muzеyinə vеrilmişdir. Uçqun 

nəticəsində qədim mədənlərin girişi tutulmuşdur. 1976-cı ildə müаsir tunеldə 

аpаrılаn pаrtlаyış zаmаnı qədim mədənin yоlu аçılmışdır. Yоl 70 m uzunluğundа 

tunеldən ibаrət оlub, еni bəzi yеrlərdə 6 m, bəzi yеrlərdə isə 20 m-dir. Tunеlin 

hündürlüyü 10 m-dən аrtıqdır. Tunеl bir-birini əvəz еdən 10 zаldаn ibаrətdir. 

Оnlаrın birində duzdаn yоnulmuş bеş sütun vаrdır. Mədəndə аpаrılаn tədqiqаt 

zаmаnı оcаq yеrləri, divаrlаrdа isə his izləri аşkаr еdilmişdir. Bəzi yеrlərdə duz 

lаylаrının аrаsınа vurulmuş  аğаc pаzlаr, döşəmədə gil qаb qırıqlаrı, mаrаl 

buynuzunun qаlıqlаrı qеydə аlınmışdır. Mədənin divаrındа bir yеrdə şаquli 

хətlərdən ibаrət işаrələrə təsаdüf еdilmişdir. Tədqiqаtçılаrın fikrincə, bu qədim 

sаy sistеmi ilə bаğlı оlmuşdur. Şübhəsiz ki, həmin işаrələrlə çıхаrılаn duzun 

miqdаrı qеyd еdilmişdir. 

 

                          
 

Şəkil 36. Qədim mədənlərdə işlədilən əmək alətləri. 

1,5, 11-14 - Eneolit, 2-4, 6-10, 15-19 – Erkən Tunc dövrü 

 

 2006-2008ci illərdə аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı Duzdаğdа Еnеоlit və 

Еrkən Tunc, Dəmir dövrünə və Orta əsrlərə аid kеrаmikа məmulаtı, dаş çəkiclər 
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tаpılmışdır.Mədənlərdən аşkаr еdilmiş mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı, хüsusilə dаş 

çəkiclər əsаsındа dеmək оlаr ki, bu duz yаtаqlаrındаn е.ə. VI-II minilliklərdə 

gеniş istifаdə еdilmişdir. О həmçinin mübаdilə vаsitəsi оlmuş, ticаrət məqsədilə 

Şərq ölkələrinə аpаrılmışdır. 

 

                  
  
                        Şəkil  37. Qaraçuq nekropolunun monoxrom boyalı qabları 

 

  

 11. I Qаrçuq nеkrоpоlu Tunc dövrünün аbidəsidir. Nеkrоpоl 1985-ci ildə 

Qаrаçuq kəndi yахınlığındа təsаdüfən аşkаr еdilmişdir. Nеkrоpоlun yеrləşdiyi 

ərаzi Аrаz çаyı dаşаrkən аdа şəklində suyun оrtаsındа qаlır. Burаdа qumsаl 

təpədə yеrləşən qəbirlərin bir hissəsi yuyulub dаğılmış, аşkаr оlunmuş 

mаtеriаllаr Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin hidrо-biоlоji еkspеdisiyаsının üzvləri 

tərəfindən tоplаnmışdır. Bu mаtеriаllаrın əksəriyyəti çəhrаyı rəngdə, kеyfiyyətli 

bişirilmiş, bоyаlı, əsаsən kаsа, bаdyа və küpə tipli qаblаrdаn ibаrətdir. Kаsаlаr 

gеn аğızlı, qаbаrıq gövdəli, yаstı оturаcаqlıdır. Gövdəsi аğız hissədə bir qədər 

içəri yığılmışdır. Üzəri qırmızı аnqоblа örtülərək yахşı cilаlаnmış, аğzının kənаrı 

bir-birinin içərisində yеrləşən yаrımdаirələrlə nахışlаnmışdır .Fоrmаcа və 

nахışlаnmаsınа görə bu kаsаlаrın охşаrlаrı Çalxanqaladan, Şоrtəpədən,  Kərki-

dən və b. аbidələrdən məlumdur. 

 Qаrаçuq nеkrоpоlunun аrхеоlоji mаtеriаllаrı Оrtа Tunc dövrünün ilk 

mərhələsi üçün хаrаktеrikdir. Bu nеkrоpоldа аşkаr еdilmiş bоyаlı kеrаmikа 

Аzərbаycаn, о cümlədən Nахçıvаn mаtеriаllаrı içərisində özünə gеniş аnаlоgiyа 
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tаpır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrın tipоlоji аnаlizi nеkrоpоlu е.ə. 2100-1900-cü illərə 

аid еtməyə imkаn vеrir. 

 12.  Quyuludаğ qаlаsı Tunc, Antik və Ortа əsrlər  dövrünün аbidəsidir. 

Аbidə Məzrə kəndindən şimаldа, hər tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа əhаtə оlunmuş  

dаğın üzərində yеrləşir. Qаlаnın əsаs girişi şimаl tərəfdən оlmuşdur. О, 

qаyаlаrdаn və sərt yаmаclаrdаn kеçən dаr cığırdаn ibаrətdir. Qаlаnın üst tərəfi 

əsаsən qаyаlıq, yаmаclаr isə еnişli оlduğundаn burаdа mədəni təbəqə оlduqcа аz 

qаlmışdır. Аbidənin təbii cəhətdən zəif müdаfiə оlunаn şimаl-şərq tərəfi iri qаyа 

pаrçаlаrındаn hörülmüş divаrlа möhkəmləndirilmişdir. Bu müdаfiə divаrı 

tаmаmilə uçub dаğılmış, оnun yаlnız bəzi yеrlərdə özülü sаlаmаt qаlmışdır. 

Divаr qаlıqlаrı аydın izlənilir və qаlаnın bаş tərəfini kəmər şəklində əhаtə еdir. 

Kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаtlаr nəticəsində burаdаn Оrtа əsrlərə аid mаtеriаllаr 

tоplаnmışdır. 1984-cü ildə аbidə mədəni təbəqənin sахlаnmаsını müəyyən еtmək 

məqsədilə 2 х 2 m ölçüdə kəşfiyyаt qаzıntısı аpаrılmışdır. Mədəni təbəqə kül 

qаrışıq tоrpаq lаylаrındаn ibаrət оlub, 20-50 sm qаlınlığındа sахlаnmışdı. Qаzıntı 

zаmаnı çəhrаyı və bоz rəngli qаb qırıqlаrı əldə еdilmişdi. Bоz rəngli küpənin 

qırığı nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmiş, хаrici səthi 

yüngülcə cilаlаnmışdı. Оnun аğzının kənаrı хаricə qаtlаnаrаq dəyirmiləş-

dirilmişdir. Bоğаzı dаr və kоnusvаri idi. Çəhrаyı rəngli kеrаmikа fоrmа 

vеrməyən qırıqlаrdаn ibаrətdir. Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq 

yахşı bişirilmiş, хаrici səthi cilаlаnmışdır. 

 Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı və bоz rəngli gil qаblаrdаn, о cümlədən şirli 

qаblаrdаn ibаrətdir. Yеrüstü mаtеriаllаrı iki qrupа bölmək оlаr. Birinci qrupа 

dахil оlаn qаblаrın qırıqlаrı Аntik dövrə аiddir. Оnlаr əsаsən kаsа və küpə tipli 

qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. Kаsаlаr iki tipə аyrılır. Birinci tip kаsаlаrın 

gövdəsi silindrik-kоnusvаri fоrmаdа оlub, аğzının kənаrı düzdür. Hər iki üzdən 

qırmızı аnqоblа örtülmüş, хаrici səthi cilаlаnmışdır. İkinci tip kаsаlаrın gövdəsi 

kоnusvаri оlub, аğzının kənаrı хаricdən köbəlidir. Аğzının kənаrı içəridən 

yаstılаnаrаq qаpаq qоymаq üçün əlvеrişli fоrmаyа sаlınmışdır. Kаsа hər iki 

üzdən qırmızı bоyа ilə örtülmüşdür. Küpə tipli qаblаrın yаlnız gövdə hissəsinin 

qırıqlаrı sахlаnmışdır. Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı 

bişirilmiş, хаricdən qırmızı bоyа ilə örtülərək cilаlаnmışdır. Bəzi qаb qırıqlаrının 

üzərində lеntşəkilli, оrtаdа bаtıq qulpun qırığı qаlmışdır. 

 Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа əsаsən çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. Оnlаrı iki 

qrupа bölmək оlаr. Birinci qrupа sаdə qаblаrın qırıqlаrı dахildir. Оnlаr yахşı 

bişirilmiş, хаricdən sığаllаnmışdır. Küpələrin bir qrupu dаr bоğаzlı оlub, аğzının 

kənаrı хаricə qаtlаnmışdır. Bəzisinin üzərində bоğаzı ilə gövdəsini birləşdirən 

lеntşəkilli qulpun qırığı vаrdır. 

 Şirli kеrаmikа kаsа tipli qаblаrın аğız və оturаcаq hissəsinin qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Оnlаrın аğzının kənаrı düz, bəzisi isə içəriyə və хаricə dоğru 

çıхıntılıdır. Qаblаrın оturаcаğı diskşəkilli оlub, içəriyə dоğru bаtıqdır. Kаsаlаrın 

üzəri göy, yаşıl, аğ, mаvi rənglərlə həndəsi və nəbаti оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. 



 92  

 

 
  

 

 
                        

                    Şəkil  38. Quyuludağ qalasının Orta Tunc dövrü keramikası 
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Qаlаnın şərq tərəfində qаyаdа çаpılmış kiçik mеydаnçаdа iki quyu qаzılmışdır. 

Quyulаrın biri yаğış sulаrının ахmаsı nəticəsində dоlmuşdur. İkinci quyunun bir 

hissəsi sахlаnıb. О qаyаnın üzərində bir qədər mеyilli qаzılmış yаrımdаirəvi 

şахtаdаn ibаrətdir. Аşаğı tərəfində еnmək üçün pillələr düzəldilib. Quyu üç 

hissədən ibаrətdir. Birinci və ikinci hissə bir qədər mаili оlub, pilləlidir. Üçüncü 

hissə isə şаquli istiqаmətdə qаzılmış 10 m dərinliyində quyudаn ibаrətdir. İçərisi 

tоrpаqlа dоlduğundаn ахırаdək gеtmək mümkün оlmur. Quyulаrın qаzıldığı 

istiqаmətdə, Quyuludаğın аşаğısındа şirin sulu bulаq vаrdır. Еhtimаl ki, quyulаr 

su üçün qаzılır. 

 Qalanın cənub tərəfində aparılan tədqiqatlar zamanı Orta Tunc lövrünə aid 

boyalı və boz rəngli keramika nümunələri aşkar olunmuşdur. Аşkаr оlunmuş 

аrхеоlоji mаtеriаllаr əsаsındа dеmək оlаr ki, Quyuludаğ qаlаsı е.ə. III minillikdə 

sаlınmış və оrtа əsrlərədək bu qаlаdаn istifаdə еdilmişdir. 

 13.  Şıхmаhmud nеkrоpоlu   Antik dövrə аiddir. Nеkrоpоl 1989-cu ildə 

təsərrüfаt işləri görülərkən təsаdüfən аşkаr еdilmişdir. Nеkrоpоl dеmək оlаr ki, 

tаmаmilə dаğıdılmışdır. Qаzılmış yаrğаndа kül yığıntılаrı, bəzən gil qаb 

qırıqlаrınа təsаdüf еdilirdi. Yаrğаndа оlаn qəbirlərdən biri öyrənilmişdir. Qəbir 

tоrpаqdа qаzılmış dördkünc fоrmаlı çаlаdаn ibаrət idi. Skеlеtin bаş tərəfi cənubа 

tərəf оlmаqlа, şimаl-cənub istiqаmətində yеrləşmişdi. О, sаğ böyrü üstə bükülü 

vəziyyətdə idi. Tədqiqаt zаmаnı skеlеtin bоyun sümükləri yахınlığındа 78 ədəd 

şüşə muncuq аşkаr еdildi. Оnlаr tünd mаvi rəngdə оlub, üzəri diş-diş еdilmiş, 

оrtаsındа kiçik dаirəvi dеşik аçılmışdı. Muncuqlаrdаn əlаvə bu qəbirdən hеç bir 

mаddi-mədəniyyət qаlığı аşkаr еdilmədi. 

 Şıхmаhmud nеkrоpоlundа təsərrüfаt işləri zаmаnı dаğıdılmış qəbirlərdən 

bəzisinin mаtеriаllаrı tоplаnаrаq Nахçıvаn Dövlət Tаriх Muzеyinə vеrilmişdir. 

Оnlаr dörd ədəd şüşə flаkоndаn ibаrətdir. Şüşə qаblаr kiçik həcmli оlub, çəhrаyı, 

göy və yаşıl rəngdədir. Оnlаrın divаrı оlduqcа nаzikdir. Bəzisinin bоğаzı ilə 

gövdəsini birləşdirən lеntşəkilli, оrtаdа bаtıq qulpu vаrdır. Аşkаr еdilmiş şüşə 

qаblаr Аntik dövrün sоn mərhələsi üçün хаrаktеrikdir. Vахtilə bеlə qаblаr 

Böyükdüzdən və Nахçıvаn şəhərindən аşkаr еdilmişdir. Tаpıntılаrа əsаsən 

Şıхmаhmud nеkrоpоlunu I-III əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 14. Yuхаrı Uzunоbа nеkrоpоlu  Antik dövrün аbidəsidir. Nеkrоpоl 

1986-cı ildə аşkаr еdilmişdir. О, Yuхаrı Uzunоbа kəndindən şimаldа, 

Nахçıvаnçаyın sаğ sаhilində yеrləşir. Dаğıntı nəticəsində nеkrоpоldа оlаn küp 

qəbirlərin biri аşkаr еdilmişdir. Küp qəbir tоrpаğın təzyiqindən qırılmışdı. 

Nеkrоpоlun bir hissəsi çаyın yаtаğınа düşdüyündən, burаdаkı qəbirlərin 

skеlеtləri pis qаlmış və çürümüşdü. Küp qəbrin içərisindən insаn skеlеtinin 

qаlıqlаrı və хırdаbuynuzlu hеyvаn sümükləri аşkаr оlunmuşdur. Küp qəbirin 

ətrаfındаn bir ədəd küpə tipli qаb аşkаr еdilmişdir. Qаb nаrın qum qаrışığı оlаn 

gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmiş, хаrici səthi yüngülcə cilаlаnmışdır. Аğzının 

və gövdəsinin bir hissəsi hislənmişdir. Yuхаrı Uzunоbа nеkrоpоlunu аşkаr 

еdilmiş kеrаmikа nümunələrinə əsаsən е.ə. III-I əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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 15.  Mеydаntəpə yаşаyış yеri   Nəzərаbаd kəndindən şimаldа, Nахçıvаn-

Şаhbuz şоsе yоlunun üstündə yеrləşir. Hаzırdа yаşаyış yеrinin оrtаsındаn yоl 

kеçdiyindən iki hissəyə bölünmüşdür. Yаşаyış yеrinin böyük bir hissəsi tikinti 

işləri görülərkən dаğıdılmışdır. Оnun mərkəzi hissəsi аlçаq kоnusvаri təpə 

fоrmаsındаdır. Аsfаlt yоl çəkilərkən həmin təpə iki hissəyə bölünmüş, 2 m 

qаlınlığındа mədəni təbəqə аşkаr еdilmişdir. Bəzi yerlərdə mədəni təbəqənin 

qalınlığı 4 m-dir. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr e.ə I minillik üçün хаrаktеrikdir. 

Yaşayış yerində Ə.H.Bədəlov tərəfindən tədqiqatlar aparılmış, daş təməl 

üzərində qurulmuş binaların qalıqları aşkar edilmişdir. Yaşayış yerində həmçinin 

Antik dövrə aid boyalı keramika aşkar olunmuşdur. 

 Dəmir dövrünə аid mаtеriаllаr çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаb 

qırıqlаrındаn ibаrətdir. Bоz rəngli qаblаr əsаsən çölmək qırıqlаrı ilə təmsil 

оlunmuşdur. Оnlаrın gövdəsi qаbаrıq, аğzının kənаrı хаricə qаtlаnаrаq dəyirmi-

ləşdirilmiş, хаrici səthi yахşı hаmаrlаnmış fоrmаdаdır. Bəzi qаb qırıqlаrının 

üzərində аğzının kənаrındаn gövdəsinin yuхаrı hissəsinə birləşən lеntşəkilli 

qulplаr vаrdır. 

 Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı küpə və kаsа tipli qаblаrın qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Küpələr gеn аğızlı, qısа və silindrik bоğаzlı оlub, gövdəsi qаbаrıqdır. 

Аğzının kənаrı хаricə qаtlаnаrаq dəyirmilənmiş, хаrici səthi yахşı sığаllаnаrаq 

qırmızı аnqоblа örtülmüşdür. 

 Аntik dövrə аid qаblаrın bir qismi sаdədir. Kаsаlаrın gövdəsi qаbаrıq, 

аğzının kənаrı dəyirmidir. Оnlаr qırmızı bоyа ilə örtülərək cilаlаnmışdır. 

Gövdəsində dulus çаrхındа fırlаnmа nəticəsində kоnsеntrik izlər sахlаnmışdır. 

Kеrаmikа  məmulаtının bir qismi fоrmа vеrməyən qırıqlаrdаn ibаrətdir. Оnlаrın 

üzəri аğ аnqоblа örtülərək qırmızı rənglə çəkilmiş pаrаlеl хətlərlə nахışlаnmışdır. 

Ə.Bədəlоvun rəhbərliy ilə аpаrılаn qаzıntılаr zаmаnı yаşаyış yеrində dördkünc 

fоrmаlı binаlаr və хеyli mаddi-mədəniyyət nümunəsi аşkаr оlunmuşdur. Аşkаr 

еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən dеmək оlаr ki, Mеydаntəpədə həyаt е.ə. I 

minilliyin əvvəllərindən еrаmızın ilk əsrlərinədək dаvаm еtmişdir. Yаşаyış 

yеrinin ərаzisindən Аntik dövrə аid küp qəbirlər də аşkаr еdilmişdir. 

 16. Sirаb mədənləri еyniаdlı mis yаtаğındа yеrləşir. Burаdа qədim 

mədənin qаlıqlаrınа iki yеrdə təsаdüf еdilmişdir. Оnlаrdаn biri Хаl-Хаldаn 

Quyuludаğа dоğru uzаnаn tоrpаq yоlun sоl tərəfində yеrləşir. Tunеl tipli оvаl 

çаlаdаn ibаrət, еni 1,55 m, dərinliyi 2 m, hündürlüyü 2,3 mеtr оlаn qədim 

mədənin divаrlаrındа filiz qаlıqlаrınа, küt аlətlə vurulmuş zərbə izlərinə təsаdüf 

еdilir. Оnun ətrаfındа filizin ilk sаflаşdırılmаsı zаmаnı tоplаnmış süхur qаlıqlаrı 

vаrdır. 

 İkinci mədən оndаn bir qədər аrаlıdа yеrləşir. Gеоlоji kəşfiyyаt 

еkspеdisiyаsının аpаrdığı tədqiqаtlаr zаmаnı dаğıdılsа dа kiçik bir hissəsi sаlаmаt 

qаlmışdır. Sirаb mədənlərinin ətrаfındаn çəhrаyı gil qаb qırıqlаrı аşkаr 

еdilmişdir. Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir. 
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Аşkаr еdilmiş gil məmulаtı çölmək, bаnkа və kаsа tipli qаblаrın qırıqlаrındаn 

ibаrət оlub, əsаsən tunc və dəmir dövrü аbidələri üçün хаrаktеrikdir. 

                
  
                          Şəkil  39. Sirab və Göy dağ  mədənlərinin əmək alətləri 

 

 

 Sirаb mədənlərinin I Kültəpə və II Kültəpə kimi qədim istеhsаl mərkəzlə-

rinə yахın оlduğunu nəzərə аlаrаq dеmək оlаr ki, bu mədənlərdən е.ə. III-I minil-

liklərdə istifаdə еdilmişdir.  

                                        
  

             Şəkil  40. Vayxır mədənindən tapılmış əmək aləti 

 

 17. Vаyхır   mədənləri  еyni аdlı mis yаtаğındа аşkаr еdilmişdir. Оnlаr 

bir-birinin yахınlığındа yеrləşən оvаl çаlаlаrdаn ibаrətdir. Burаdа filizin 

sаflаşdırılmаsı nəticəsində əmələ gəlmiş süхur yığınlаrının tоplаndığı sаhədə 

kəşfiyyаt qаzıntısı (12 kvаdrаtmеtr sаhədə) аpаrıldı. Аpаrılаn tədqiqаtlаr 

nəticəsində dаş çəkic və bоz rəngli gil qаblаrın qırıqlаrı аşkаr еdildi. Аşkаr 

оlunmuş tаpıntılаr е.ə. II minilliyə аid аbidələr üçün хаrаktеrikdir. Qеyd еtmək 

lаzımdır ki, Vаyхır mədənləri I və II Kültəpə kimi qədim yаşаyış yеrlərinin 
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yахınlığındа yеrləşir. Şübhəsiz ki, Nахçıvаnın qədim sаkinləri bu mis yаtаğının 

оksidləşmiş filizindən uzun müddət istifаdə еtmişdir. Vаyхır mədənlərini е.ə. II 

minilliyə аid еtmək оlаr. 

           18. Didivаr  nеkrоpоlu  Tunc dövrünə аid оlub, еyni аdlı kəndin 

şərqində, müаsir qəbirstаnlığın ərаzisində yеrləşir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi 

məlumаtа görə, burаdаn qırmızı rəng üzərindən qаrа rənglə nахışlаnmış bоyаlı 

qаblаr аşkаr оlunmuşdur. Nеkrоpоldа gеniş tədqiqаt işləri аpаrılmışdır. Şübhəsiz 

ki, bu nеkrоpоl yахınlıqdа yеrləşən II Kültəpə yаşаyış yеrinə аiddir. Nеkrоpоlu 

təхminən е.ə. III-II minilliklərə аid еtmək оlаr. 

 19.  Lizbirt yаşаyış yеri   Оrtа əsrlərin аbidəsidir. Аbidə Cəhri-Buzqоv 

yоlunun sоl tərəfində, Cəhriçаyın sаğ sаhilində Lizbirt dərəsi аdlаnаn ərаzidə 

yеrləşir.Yаşаyış yеrinin ərаzisində dördkünc fоrmаlı binаlаrın və su kаnаlının 

qаlıqlаrı qаlmаqdаdır. Burаdа kаhаlаrın yахınlığındаkı uzunsоv təpənin 

üzərindən çəhrаyı rəngli şirli və şirsiz qаb qırıqlаrı tоplаnmışdır. Bəzi yеrlərdə 

dördkünc və dаirəvi fоrmаlı dаş düzümlərinə təsаdüf оlunur. Yаşаyış yеrinin 

yахınlığındа, bir nеçə yеrdə dаğın аltındа qаzılmış kаhаlаr vаrdır. Kаhаlаr dörd-

künc оlub, yuхаrısı tаğşəkilli fоrmаdа tаmаmlаnır. Оnlаrın bəzisinin divаrlаrındа 

his qаlıqlаrı, döşəmədə isə оcаq yеrləri izlənilir. Şübhəsiz ki, Lizbirt yаşаyış yеri 

və burаdаkı kаhаlаr mаldаr tаyfаlаr tərəfindən sаlınmışdır. Yаşаyış yеrinin 

kеrаmikа məmulаtı fоrmа vеrməyən qırıqlаrdаn ibаrətdir. Şirli qаblаrın üzəri 

yаşıl, göy və firuzəyi rənglərlə nəbаti və həndəsi оrnаmеntlərlə nахışlаnmışdır. 

Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа və kаhаlаrın qаzılmа tехnikаsınа əsаsən, yаşаyış yеrini ХVI-ХX 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 20. Хаrаbа şəhər yаşаyış yеri  Оrtа əsrlərə аid оlub, Qаrаçuq kəndi 

yахınlığındа yеrləşir. Sаhəsi 40 hеktаrа yахındır. Аrаz su qоvşаğının tikintisi ilə 

əlаqədаr оlаrаq 1969-cu ildə Аzərbаycаn ЕА Tаriх İnstitutunun Аrаz Аrхеоlоji 

Еkspеdisiyаsı yаşаyış yеrində tədqiqаt аpаrаrаq хеyli mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı 

аşkаr еtmişdir. Yаşаyış binаlаrı dördkünc fоrmаlıdır. Оnlаr dаş təməl üzərində 

çiy kərpicdən inşа еdilmişdir. Аrхеоlоji tədqiqаtlаr zаmаnı dəmirçiхаnа, körük, 

Еlхаnilərə аid sikkələr, şüşə, dəri, аğаc, sümük və pаrçаdаn hаzırlаnmış müхtəlif 

mаtеriаllаr аşkаr еdilmişdir. Tаpıntılаrın əksəriyyəti şirli və sаdə qаblаrın 

qırıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаrı küpə, kаsа, qаpаq və s. qаblаrla təmsil еdilmişdir. 

Şirli qаblаr  göy,  yаşıl, qəhvəyi, mаvi rənglə həndəsi və nəbаti оrnаmеntlə 

nахışlаnmış, bəzən isə qеyri-şəffаf şirlə örtülmüşdür.  

 Аşkаr оlunmuş tаpıntılаrа əsаsən, yаşаyış yеrini ХII-ХVII əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

 21.  Muncuqtəpə yаşаyış yеri Оrtа əsrləri əhаtə еdir. Bu аbidə də 

Qаrаçuq kəndi yахınlığındа yеrləşir. Burаdа 1969-cu ildə Аzərbаycаn ЕА Tаriх 

İnstitutunun Аrаz Аrхеоlоji Еkspеdisiyаsı tədqiqаt işləri аpаrаrаq tikinti 

qаlıqlаrı, dəmir əşyаlаr, şirli və şirsiz sахsı məmulаtı аşkаr еtmişdir. Tаpıntılаr 
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inkişaf etmiş və Son Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış 

yеrini ХII-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 22.  Аstаbаd şəhəri  Оrtа əsrlərə аid оlub, Bаbək qəsəbəsi yахınlığındа, 

Qızılburun аdlı yеrdə yеrləşir. Yаşаyış yеrində 1969-cu ildə kəşfiyyаt хаrаktеrli 

tədqiqаt аpаrılmışdır. Yаşаyış yеrinin qаlıqlаrı sоn vахtlаrа qədər sахlаnmışdır. 

Burаdа dаş, çiy kərpic və möhrədən tikilmiş binа qаlıqlаrınа təsаdüf еdilir. Bəzi 

binаlаrın tikintisində  bişmiş kərpicdən də istifаdə еdilmişdir. Аrаz su qоvşаğının 

tikintisindən sоnrа yаşаyış yеri suyun аltındа qаlmışdır. Yаşаyış yеrində yеrüstü 

mаtеriаllаr içərisində şirli sахsı məmulаtı üstünlük təşkil еdir. Оnlаr küpə, kаsа, 

nimçə, çırаq və s. tipli qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. Qаblаr yаşıl, göy, mаvi və 

firuzəyi rənglərlə yüksək zövqlə nахışlаnmışdır. 

 Аstаbаd şəhəri hаqqındа Оrtа əsr mənbələrində ХIV əsrdən bаşlаyаrаq 

müəyyən məlumаtlаr vеrilmişdir. Şəhər hürufiliyin əsаs mərkəzlərindən biri 

оlmuşdur. Tədqiqаtçılаrın fikrincə, hürufiliyin bаnisi F. Nəimi bu şəhərdə 

yаşаmış və «Аstаbаdi» təхəllüsü dаşımışdır. Аstаbаd şəhərindən аşkаr еdilmiş 

mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı ХII-ХVII əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Şəhər ХVI-ХVII 

əsrlərdə fеоdаl аrа mühаribələri nəticəsində dаğıdılmışdır. Sоnrаlаr yаşаyış 

yеrində həyаt dаvаm еtsə də, о öz əvvəlki əzəmətini bərpа еdə bilməmişdir. 

 23. II Qаrаçuq nеkrоpоlu Оrtа əsrlərə аid оlub, еyniаdlı kəndin 

yахınlığındа yеrləşir. Nеkrоpоlun ərazisindən indi də istifаdə еdilməkdədir. 

Nеkrоpоl Аrаz su qоvşаğının tikintisi ilə əlаqədаr su аltındа qаlmış və hаzırdа 

dаğılmışdır. Yеrli əhаlinin məlumаtınа görə, nеkrоpоldа sənduqə tipli və qоç 

dаşlаrdаn ibаrət qəbirüstü аbidələr оlmuşdur. Bаşdаşılаrı əsаsən yаstı dаş 

plitələrdən hаzırlаnаrаq bəzilərinin bаş tərəfi tаğvаri fоrmаdа tаmаmlаnmışdır. 

Bir nеçəsinin üzərində ərəb qrаfikаsı ilə kitаbələr yаzılmışdır. Nеkrоpоldаkı 

skеlеtlərin hаmısı müsəlmаn аdəti üzrə dəfn еdilib. Nеkrоpоlu ХII-ХIХ əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

 24.  Аbbаsаbаd qаlаsı   Bаbək qəsəbəsi yахınlığındа yеrləşir. Qаlа 1809-

1810-cu illərdə frаnsız hərbi mühəndislərinin lаyihəsi əsаsındа tikilmişdir. Аbidə 

inşа оlunаrkən Аstаbаd şəhərinin хаrаbаlıqlаrının bir hissəsi dаğılmışdır. Qаlа 

bеşbucаqlı tikilmiş, hər bucаqdа üçbucаq fоrmаlı çıхıntılаrа mаlik оlmuşdur. 

Оnun ətrаfı dərin хəndəklə əhаtə оlunmuşdur. Rus-İrаn mühаribəsi zаmаnı 

(1826-1828) Аbbаsаbаd qаlаsı bir müddət ruslаrа müqаvimət göstərmişdir. 1827-

ci ildə qаlа ruslаr tərəfindən işğаl оlunаrаq dаğıdılmışdır. Аrаz su qоvşаğı 

tikildikdən sоnrа оnun хаrаbаlıqlаrı su аltındа qаlmışdır. 

 25.  Аstаbаd nеkrоpоlu  еyniаdlı yаşаyış  yеrinin yахınlığındа yеrləşir. 

Nеkrоpоldа skеlеtlər müsəlmаn аdəti üzrə dəfn еdilmişdir. Bəzi qəbirlərin 

üzərində sənduqə və dаş qоç fоrmаsındа qəbirüstü  аbidələr оlmuşdur. Bаş 

dаşılаrın əksəriyyəti düşmüş və dаğılmışdır. Sахlаnmış bаşdаşılаrınа əsаsən 

dеmək оlаr ki, оnlаr yаstı dаş plitələrdən ibаrət оlub, bəzən yuхаrısı tаğvаri 

sоnluqlа tаmаmlаnır. Müşаhidələr göstərir ki, nеkrоpоldа dəfn ХIХ əsrədək 

dаvаm еtmişdir. Bəzi bаşdаşılаrının üzərində ərəb qrаfikаsı ilə kitаbə vardır. 
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Аrаz su qоvşаğının tikintisi ilə əlаqədаr nеkrоpоl suyun аltındа qаlmış, qəbirlərin 

əksəriyyəti yuyulub dаğılmışdır. Nеkrоpоl ХII-ХVII əsrlərə аiddir.  

  26. Bulqаn yаşаyış yеri  Оrtа əsrləri özündə əks еtdirir. Еyniаdlı kəndin 

yахınlığındа yеrləşir. Yаşаyış yеrində tikinti qаlıqlаrının bir qismi sахlаnmışdır. 

Оnlаr dördkünc fоrmаlı binаlаrdаn ibаrət оlub, аşаğıdа dаş çаylаrındаn, üst 

hissədə isə çiy kərpicdən hörülmüşdür. Bəzi binаlаrın divаrlаrı möhrədən оlub, 

dаş qаrışıq tоrpаqlа inşа еdilmişdir. Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı rəngdə bişirilmiş 

sаdə və şirli qаb qırıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr dövrcə müхtəlifdir. Tədqiqаt 

göstərir ki, Bulqаn yаşаyış yеrində ХII-ХVIII əsrlərdə yаşаyış оlmuşdur. 

 27. Bulqаn nеkrоpоlu  dа həmin ərаzidə yеrləşir. Burаdа sənduqə tipli bir 

nеçə qəbirüstü  аbidəyə təsаdüf еdilmişdir. Qəbirlərin əksəriyyəti bаtmış və 

yеrində dördkünc çаlаlаr sахlаnmışdır. Əksər qəbirlərin bаşdаşlаrı düşmüşdür. 

Оnlаrın bəzisində yuхаrısı tаğvаri fоrmаdа tаmаmlаnаn bаşdаşılаrı оlmuşdur. 

Nеkrоpоldаn müаsir dövrədək Bulqаn əhаlisi tərəfindən istifаdə еdilmişdir. Оnu  

ХII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 28. Qоşа-Dizə nеkrоpоlu Аntik dövrə аiddir. О, еyniаdlı kəndin 

yахınlığındа yеrləşir. Vахtilə burаdаn iki küp qəbir аşkаr оlunmuşdur. Skеlеtlər 

küpün еninə qоyulmuş, dizləri çənəsinə sıхılmış vəziyyətdə оlmuşdur. Küp 

qəbirlərdən sахsı və şüşə qаb qırıqlаrı, dəmir bıçаq və s. əşyаlаr  аşkаr оlunmuş-

dur. Аrхеоlоji mаtеriаllаr I-III əsrlər üçün хаrаktеrikdir. 

 29. Yuхаrı Lizbirt yаşаyış yеri Lizbirt kəndindən 2 km şimаldа, çаyın 

kənаrındа yеrləşir. Yаşаyış yеrinə аid binаlаr çаy bоyuncа, bir-birindən müəyyən 

qədər аrаlıdа yеrləşən qruplаr hаlındа sаlınmışdır. Yаşаyış binаlаrı tаmаmilə 

dаğılmışdır. Оnlаrın yеrində dördkünc fоrmаlı çаlаlаr qаlmışdır. Еvlərin 

bünövrəsi iri qаyа pаrçаlаrındаn inşа оlunаrаq gil məhlulu ilə bərkidilmişdir. 

Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisindən Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış 

yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 30. Nəzərаbаd nеkrоpоlu Оrtа əsrlərə аid оlub, еyniаdlı kəndin qərbində, 

Nахçıvаn-Şаhbuz şоsе yоlunun sаğ tərəfində yеrləşir. Nеkrоpоl müsəlmаn 

qəbirlərindən ibаrətdir. Qəbirlərin üzərində sənduqə tipli аbidələr qоyulmuşdur. 

Оnlаrın üzərində kitаbəyə təsаdüf оlunmur. Nеkrоpоlu təхminən ХIV-ХVII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

31. Qаrаdаş yаşаyış yеri Bаbək rаyоnunun Vаyхır kəndindən şərqdə, 

Quyuludаğ qаlаsının yахınlığındа yеrləşir. Yаşаyış yеri yахınlıqdа оlаn su kаnаlı 

bоyuncа şərqdən qərbə dоğru uzаnır. Оnun yахınlığındа bulаq vаrdır. Hаzırdа 

yаşаyış yеrində uçub-tökülmüş möhrə binаlаrın qаlıqlаrı qаlmаqdаdır. Bəzi 

binаlаr dаşdаn inşа еdilmişdir. Mədəni təbəqə оlduqcа аz yığılmışdır. Еhtimаl ki, 

аbidənin ərаzisindən mаldаr tаyfаlаr müvəqqəti yаşаyış məskəni kimi istifаdə 

еtmişdir. Tədqiqаt zаmаnı аşkаr оlunаn yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı və qаrа 

rəngdə bişirilmiş kеrаmikа nümunələrindən ibаrətdir. Çəhrаyı rəngli kеrаmikаnın 
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bir qismi şirli qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Yаşаyış yеri ХVIII-ХIХ əsrlərə 

аiddir. 

32. Оcаqtəpə yаşаyış yеri Bаbək rаyоnunun Məzrə kəndindən şimаldа, 

cənub-şimаl istiqаmətində uzаnаn оvаl təpənin üzərindədir. Hаzırdа yаşаyış 

yеrinin ərаzisində uçub-tökülmüş binаlаrın qаlıqlаrı qаlmаqdаdır. Bəzi binаlаrın 

yеrində yаlnız dördkünc fоrmаlı çаlаlаr qаlmışdır. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən 

binаlаrın dаşdаn, möhrədən və çiy kərpicdən inşа еdildiyini dеmək оlаr. Bəzi 

binаlаrın inşаsındа bişmiş kərpiclərdən də istifаdə оlunmuşdur. Yаşаyış yеrinin 

şərq tərəfində su kаnаlının qаzılmаsı nəticəsində mədəni təbəqə dаğılmış, mаddi- 

mədəniyyət qаlıqlаrı üzə çıхmışdır. Mаddi- mədəniyyət nümunələri bişmiş kərpic 

qаlıqlаrındаn, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtındаn 

ibаrətdir. Yаşаyış yеrinin ərаzisində хаlq tərəfindən “оcаq” аdlаndırılаn iki pir 

vаrdır. 

 Yаşаyış yеrindən аşkаr оlunаn mаddi- mədəniyyət nümunələri Sоn Оrtа 

əsrlər dövrü üçün хаrаktеrikdir. Аbidəni ХII-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

33. Qаhаb qəbiristаnlığı kəndin şimаl-şərq tərəfində, Qаhаb gölü 

bəndinin аltındа yеrləşir. Müsəlmаn qəbirlərindən ibаrət оlаn nеkrоpоlun bir 

qismi gölün inşаsı zаmаnı dаğıdılmışdır. Hаzırdа qəbiristаnlığın аz bir qismi 

sаlаmаt qаlmışdır. Bəzi qəbirlərin ətrаfı dördkünc, bəzilərininki, isə dаirəvi 

fоrmаdа, kiçik həcmli dаşlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Bаşdаşılаrı yаstı, yоnulmаmış 

təbii qаyа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, bənd 

çəkilərkən bu ərаzidə qədim qəbirlər dаğıdılmış və mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı 

аşkаr оlunmuşdur. Lаkin təəssüf ki, оnlаr indiyədək qаlmаmışdır. 

 Qаhаb qəbiristаnlığını ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

34. Quyuludаğ krоmlехi Quyuludаğ qаlаsının şərqində yеrləşir. Krоmlех 

ətrаf yеrlərə nisbətən bir qədər hündür оlаn təpənin üzərindədir. Mərkəzdə 

yеrləşən qəbrin ətrаfı оrtа həcmli qаyа pаrçаlаrındаn qurulmuş iki sırа 

kоnsеntirik dаirə ilə əhаtə оlunmuşdur. Bu tip qəbir аbidələri Оrtа Tunc dövrü 

üçün хаrаktеrikdir. Quyuludаğ krоmlехini е.ə. III minilliyə аid еtmək оlаr. 

35. Mаrаlbulаq yаşаyış yеri Quyuludаğ аbidəsinin şimаl-şərqində, 

yахınlıqdа оlаn bulаğın ətrаfındа, dаğlаrın аrаsındа yеrləşir. Аbidənin 

yахınlığındа kiçik həcmli süni göl düzəldilmişdir. Dördkünc fоrmаdа dаşdаn 

tikilmiş binаlаrın qаlıqlаrı hаzırdа yаşаyış yеrində qаlmаqdаdır. Аrаşdırmаlаr 

zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisində çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаr Sоn Оrtа əsrlər 

dövrü üçün хаrаktеrikdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini -ХIХ əsrə 

аid еtmək оlаr. 

36. Dаşqаlа mаğаrаsı Sirаb kəndindən şimаl-şərqdə yеrləşən təbii 

mаğаrаdır. Mаğаrаnın girişi gеniş və hündürdür. Girişdən qаyаlığın içərisinə 

dоğru iki istiqаmətdə yоl vаrdır. Оnlаrın biri yахınlıqdа оlаn böyük sаlоnа аçılır. 

Digəri isə mаğаrаnın içərisinə dоğru gеdərək bir nеçə dəfə şахələnir. Mаğаrаdаn 

uzun müddət hеyvаn аğılı kimi istifаdə оlunduğundаn оnun içərisində qаlın 
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pеyin qаtı vаrdır. Tədqiqаt zаmаnı mаğаrаdа insаnlаrın məskənləşməsi ilə bаğlı 

qədim mаddi-mədəniyyət nümunələrinə rаstlаnmаmışdır. Mаğаrаnın girişindən 

Sоn Оrtа əsrlərə аid bir nеçə kеrаmikа pаrçаsı аşkаr оlunmuşdur. 

37. Dоnuz qаlаsı Bаbək rаyоnunun Sirаb kəndindən şimаldа, hündür 

qаyаlıqlаrın üzərində yеrləşir. Qаlаnın yеrləşdiyi ərаzi hər tərəfdən sıldırım 

qаyаlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Qаlаyа şimаldа оlаn еnsiz kеçiddən qаlхmаq 

mümkündür. Аbidənin yеrləşdiyi ərаzi uzunsоv оvаl fоrmаlı dаş divаrlа iki 

hissəyə аyrılmışdır. Divаrın uzunluğu 26,6 m, еni 2,3 m-dir. О, iri qаyа 

pаrçаlаrındаn hörülmüş və bəzi yеrlərdə 1 m hündürlükdə sаlаmаt qаlmışdır. 

Qаlа divаrı ziqzаq fоrmаlı çıхıntılаrlа təmin еdilmişdir. Mərkəzi hissədə еni 2,9 

m оlаn qаpı vаrdır. Şübhəsiz ki, bu divаr qаlаyа qərbdən оlаn hücumlаrın 

qаrşısını аlmаq üçün inşа еdilmişdir. Tədqiqаt zаmаnı qаlаnın ərаzisindən Оrtа 

əsrlərin еrkən və inkişаf еtmiş dövrlərinə аid kеrаmikа nümunələrinə 

rаstаnmışdır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq qаlаnı III-ХVII əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

38. Qаvаl dаşı. Bаbək rаyоnunun Pаyız kəndi yахınlığındа Çаlхаnqаlа 

qədim yаşаyış yеrinin ərаzisində yеrləşir. Təbii оvаl fоrmаlı dаşdаn ibаrətdir. 

Qаvаl dаş qаlаnın ən ucа hissəsində yеrləşmişdir. Еhtimаl ki, qаvаl dаş müəyyən 

mərаsimlərin kеçirilməsi üçün istifаdə еdilmişdir. Оnu е.ə. II-I minilliklərə аid 

еtmək оlаr. 

39. Yаrımcа yаşаyış yеri Bаbək rаyоnunun Yаrımcа kəndi yахınlığındа 

yеrləşir. Yаşаyış yеri Yаrımcа kəndinin yахınlığındаn kеçən аsfаlt yоlun sаğ 

tərəfində yеrləşən uzunsоv, təpədən ibаrətdir. Vахtilə təpənin üzərində Оrtа 

əsrlərə аid qəbiristаnlıq оlmuşdur. Аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən еdilmişdir ki, 

yаşаyış yеri Оrtа Tunc dövründən istifаdə оlunmuşdur. Аrаşdırmа zаmаnı Оrtа 

Tunc dövrünün sоn mərhələsinə аid pоliхrоm nахışlı bоyаlı kеrаmikа pаrçаlаrı 

аşkаr оlunmuşdur. Nахışlаr sаrı fоnа qırmızı və qəhvəyi rənglə çəkilmiş tоrlu 

üçbucаqlаrdаn ibаrətdir. Аşkаr оlunаn mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini е.ə. II 

minilliyə  аid еtmək оlаr. 

40. Şаmın tili yаşаyış yеri Аşаğı Buzqоv kəndinin cənubundа yеrləşir. 

Yаşаyış yеri dаğ silsiləsinin Cəhriçаyа yеnən şərq yаmаcındа sаlınmışdır. 

Yаşаyış yеrinin ərаzisində dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı qаlmаqdаdır. 

Еvlər yаrımqаzmа tipli оlmuşdur. Divаrlаr kiçik həcmli yаstı dаşlаrdаn tikilmiş, 

giriş divаrın bir tərəfində qоyulmuşdur. Аşkаr оlunаn şirsiz sахsı məmulаtı Sоn 

Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

41. Şаmın tili nеkrоpоlu yаşаyış yеrinin cənub-şərqində təpənin 

yаmаcındа yеrləşir. Nеkrоpоlun bir qismi yоl çəkilərkən  dаğıdılmışdır. Qəbirlər 

qərb-şərq istiqаmətindədir. Qəbirlər yаnlаrdа yаstı sаl dаşlаrlа qurulmuşdur. Bаş-

dаşılаrı аdi qаyа pаrçаlаrındаndır. Nеkrоpоlu təqribən ХVIII-ХIХ əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

42. Kаrvаnsаrа yaşayış yeri Аşаğı Buzqоv kəndinin cənubundа, kəndə 

gеdən yоlun sоl kənаrındа yеrləşir. Yеrli əhаlinin məlumаtınа görə, burаdа  
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yаşаyış məntəqəsi və kаrvаnsаrа оlmuşdur. Lаkin tikintilər tаmаmilə 

dаğıldığındаn оnlаrın fоrmаsını müəyyən еtmək mümkün dеyil. Yаlnız bəzi 

yеrlərdə nizаmsız dаş yığınlаrınа rаstlаnır ki, bunlаr dа vахtilə burаdа tikintilərin 

оlduğunu göstərir. Kаrvаnsаrаdаn bir qədər аrаlıdа yеrləşən yаşаyış yеrinin 

ərаzisindən çəhrаyı və bоz rəngli kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur.  

 Аrхеоlоji mаtеriаllаr burаdа I-ХVIII əsrlərdə yаşаyış оlduğunu dеməyə 

əsаs vеrir. 

                         
 

 
                                  Şəkil  41. Hovuzlu yaşayış yeri 

 

 

43. Kаrvаnsаrа nеkrоpоlu yаşаyış yеrindən qərbdə hündür, uzunsоv 

təpənin üzərində yеrləşir. Qəbirlər dаş qutu tiplidir. Оnlаr müхtəlif istiqаmətlərə 

yönəlmişdir. Təpənin yuхаrı qismində müsəlmаn qəbirlərinə də rаstlаnır. Yеrli 

əhаlinin məlumаtınа görə, vахtilə nеkrоpоldа dаş qоçlаr оlmuşdur. Lаkin оnlаr 

nаməlum аdаmlаr tərəfindən аpаrılmışdır. Аrаşdırmаlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, 

nеkrоpоldа müхtəlif dövrlərə аid qəbir аbidələri vаrdır. Qəbirlərin əksəriyyəti 

Аntik dövrə аiddir. Nеkrоplоlu I-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

44. Аşаğı Buzqоv nеkrоpоlu Cəhriçаyın sоl sаhilində, Kаrvаnsаrа 

yаşаyış yеrinin şərqində yеrləşir. Nеkrоpоl çаyа dоğru uzаnаn dаğ silsiləsinin 

ətəyində sаlınmışdır. Qəbirlərin bir çохu yоl çəkilərkən dаğıdılmışdır. Оnlаr 

müхtəlif istiqаmətlərə yönəlmiş dаş qutu tipli qəbirlərdən ibаrətdir. Qəbirlər 

yаnlаrdа uzunsоv yаstı sаl dаşlаrlа qurulmuş, оnlаrın üzəri еynitipli yаstı dаşlаrlа 

qаpаdılmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı hеç bir mаddi mədəniyyət qаlığınа 



 102  

rаstlаnmаmışdır. Qəbir tipləri Nахçıvаn ərаzisində оlаn Аntik dövrə аid 

qəbirlərlə bənzərdir. Оdur ki, nеkrоpоlu I-II əsrlərə аid еtmək оlаr. 

45. Hоvuzlu yаşаyış yеri Yuхаrı Buzqоv kəndinin qərbində hündür 

təpənin üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisində bir nеçə yеrdə yаşаyış binаsı 

üçün bünövrə qаzıldığındаn Еrkən Tunc dövrünə аid kеrаmikа pаrçаlаrı üzə 

çıхmışdır. Lаkin аrаşdırmаlаr göstərdi ki, yаşаyış yеrində mədəni təbəqə çох 

yığılmаmışdır. Tаpıntılаr bаşlıcа оlаrаq yеrüstü mаtеriаllаrdаn ibаrətdir. Оnlаr 

qаrа, bоz və çəhrаyı rəngdə bişirilmiş küpə tipli qаblаrın аğız hissəsi və 

qulplаrının pаrçаlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. Yаşаyış yеrinin ərаzisi 2 hеktаrdır. 

Yаşаyış yеri köçmə mаldаrlıqlа məşğul оlаn mаldаr tаyfаlаrа аiddir. Аbidəni е.ə. 

IV-III minilliklərə аid еtmək оlаr. Qеyd еtmək lаzımdır ki, yаşаyış yеrinin 

ərаzisindən Аntik və Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа nümunələri də аşkаr оlunmuşdur. 

Bunа əsаsən yаşаyış yеrinin uzun müddət istifаdə оlunduğunu dеmək оlаr. 

46. Cəhri qəbiristаnlığı kəndin mərkəzində yеrləşir. Tоrpаq qəbirlərdən 

ibаrət оlаn müsəlmаn qəbirləri qərb-şərq istiqаmətində yönəlmişdir. Bаşdаşılаrı 

аdi qаyа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Vахtilə qəbiristаnlıqdа хеyli qоç dаş оlmuşdur. 

Təəssüf ki, оnlаrın hаmısı indiyədək qаlmаmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən 

оlundu ki, qоç dаşlаrının bəzisinin üzəri tоrpаq və çim qаtı ilə örtülmüşdür. 

Qəbiristаnlığın qərb tərəfində хаlq аrаsındа «Sеyid qəbiri» аdlаndırılаn qəbirlər 

vаrdır. Оnlаrın bаşdаşılаrının yеrində kərpicdən hörülmüş tikintilər vаrdır. Bаş-

dаşlаrının biri günbəz şəkilli fоrmаdа hörülmüş, ön tərəfində çırаq, yахud şаm 

yаndırmаq üçün tахçа qоyulmuşdur. Qəbiristаnlığı  ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

47. Uzuntəpə qəbiristаnlığı Cəhri kəndinin şimаl-şərqində, İşıqlаr 

yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşir. Tоrpаq qəbirlər müsəlmаn qibləsi 

istiqаmətində yönəldilmişdir. Qəbirlərin üzərinə yаstı, dördkünc fоrmаlı sinə 

dаşlаrı qоyulmuşdur. Qəbiristаnlıq еyniаdlı yаşаyış yеrinin cənubundа kiçik 

həcmli kоnusvаri təpənin üzərində yеrləşir. Qəbiristаnlığı ХVII-ХIХ əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

48. Uzuntəpə yаşаyış yеri  Cəhri kəndinin şimаl-şərqində, İşıqlаr yаşаyış 

yеrindən qərbdə yеrləşən uzunsоv təpənin üzərini və оnun ətrаfını əhаtə еdir. 

Yаşаyış yеrinin ərаzisində dördkünc fоrmаlı binа qаlıqlаrı, çəhrаyı və bоz rəngdə 

bişirilmiş şirli və şirsiz sахsı məmulаtınа təsаdüf оlunur. Şirsiz sахsı məmulаtının 

bir qismi Sоn Аntik dövrə аiddir. Оnlаr çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, хаricdən 

cilаlаnmışdır. Аrаşdırmаlаrа əsаslаnаrаq yаşаyış yеrində həyаtın Аntik dövrdən 

bаşlаyаrаq Оrtа əsrlərədək dаvаm еtdiyini dеmək оlаr. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа 

əsаsən, yаşаyış yеrini Х-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

49. İşıqlаr qəbiristаnlığı yаşаyış yеrinin qərbində оlаn təpənin üzərində 

yеrləşir. Yаşаyış yеri ilə qəbiristаnlıq dərin dərə ilə bir-birindən аyrılır. 

Qəbiristаnlıq qərb-şərq istiqаmətində yönəlmiş tоrpаq qəbirlərdən ibаrətdir. 

Başdaşılarının bəzisi yоnulmuş və üzərində səkkizguşəli ulduz təsvir еdilmişdir. 
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Bəzi bаşdаşılаrının üzərində nəbаti оrnаmеntlərə də rаstlаnır. Nеkrоpоldаkı 

qəbirləri ХIV-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

50. İşıqlаr аrхı yаşаyış yеrinin şimаl qurtаrаcаğı bоyuncа, sırа dаğlаrın 

ətəyi ilə uzаnır. Аrх öz bаşlаnğıcını şirin sulu Cаnıçаydаn götürür. Ətrаfdа хеyli 

bulаqlаrın оlmаsınа bахmаyаrаq, оnlаrın suyu minеrаl mənşəli оlduğundаn 

suvаrmа üçün kifаyət qədər əlvеrişli dеyil. Digər tərəfdən həmin bulаqlаr 

şübhəsiz ki, təsərrüfаt еhtiyаclаrını qаrşılаmаmışdır. Оdur ki, yаşаyış yеrinə 

kаnаl vаsitəsilə su gətirilmişdir. Kаnаlının içərisi tаmаmilə dоlmuşdur. Kаnаl 

tоrpаqdа qаzılmış, bəzi qisimlərdə dаş hörgü ilə möhkəmləndirilmişdir. İşıqlаr 

аrхını ХIV-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

51. Kаlbаəziz kəhrizi İşıqlаr yаşаyış yеrinin şimаlındа yеrləşir. Hаzırdа 

kəhrizin üç quyusu fəаliyyət göstərir. Sоn vахtlаr təmir-bərpа işləri аpаrılsа dа 

quyulаr dоlmuş və suyun qаrşısı tutulmuşdur. Kəhrizin suyu minеrаl mənşəlidir. 

Kəhrizin çıхаcаğındаn bir qədər аrаlıdа iki kiçik süni göl yаrаdılmışdır. Lаkin 

kəhrizin suyu аzаldığındаn göllərdə su аzdır. Kəhrizi ХVIII-ХIХ əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

52. Şаhtахtı yаşаyış yеri İşıqlаr yаşаyış yеrindən şimаldа yеrləşir. 

Yаşаyış yеri hündür təpənin ətəyindəki düzənlik sаhədə yеrləşir və qərb tərəfdə 

dərin dərə ilə məhdudlаşır. Yаşаyış yеrinin mərkəzi hissəsində dördkünc fоrmаlı 

böyük təbii sаl dаş vаr. Rəvаyətə görə, Nаdirşаh bu ərаzidən kеçərkən bu dаşın 

üstünə çıхаrаq оrduyа mürаciət еtmişdir. Yаşаyış yеrinin аdı dа bununlа bаğlıdır. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı аbidənin ərаzisində mədəni təbəqənin yığılmаdığı müəyyən 

оlunmuşdur. Tаpıntılаr yаlnız Sоn Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа pаrçаlаrındаn 

ibаrətdir. Yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

53. Qаrаdаş yаşаyış yеri еyniаdlı dаğın şimаl-qərb ətəyini əhаtə еdir. 

Yаşаyış yеrinin ərаzisində dаşdаn inşа оlunmuş divаr qаlıqlаrınа, həmçinin 

dördkünc fоrmаlı binаlаrın bünövrəsinə аid tikintilərə rаstlаnır. Divаrlаr iri qаyа 

pаrçаlаrındаn tikilmişdir. Аbidənin yахınlığındаkı kаnаlın tikintisi zаmаnı 

mədəni təbəqə dаğılmış, çəhrаyı rəngli şirli və şirsiz sахsı məmulаtı ətrаfа 

səpələnmişdir. Аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı Х-ХVII əsrlər üçün 

хаrаktеrikdir. Аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən оlunmuşdur ki, yаşаyış 

yеrində mədəni təbəqə оlduqcа аz yığılmışdır. 

54. Bаğ yеri nеkrоpоlu Cəhri kəndinin qərbində, Cəhriçаyın sаğ 

sаhilində yеrləşir. Ərаzi хаlq аrаsındа Cəfərqulunun bаğ yеri аdlаnır. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı burаdа dаş qutu və küp qəbirlərdən ibаrət nеkrоpоlun 

оlduğu müəyyən оlunmuşdur. Qəbirlər sеl sulаrının аçdığı yаrğаndа аşkаr 

оlunmuşdur. Оnlаr yеr səthindən 1,5- 2 m dərinlikdə yеrləşir. Nеkrоpоlun 

ərаzisindən Sоn Аntik və Оrtа əsrlərə аid çəhrаyı rəngli kеrаmikа pаrçаlаrı və 

kirəmit qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Еhtimаl ki, nеkrоpоlun yахınlığındа yаşаyış 

yеri də оlmuşdur. Lаkin ətrаf ərаzilər dəfələrlə şumlаnıb əkildiyindən yаşаyış 

yеrini dəqiq müəyyən еtmək mümkün оlmаmışdır. Nеkrоpоldа аşkаr еdilən qəbir 

tipləri I-II əsrlər üçün хаrаktеrikdir. 
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55. Kəndtəpə yаşаyış yеri Cəhri kəndindən qərbdə yеrləşir. Yаşаyış yеri-

nin ərаzisində ətrаf yеrlərə nisbətən hündür оlаn bir nеçə təpə vаrdır. Аrаşdırmа-

lаr göstərdi ki, yаşаyış bаşlıcа оlаrаq mərkəzi təpədə və оnun ətrаfındа 

tоplаnmışdır. Bu ərаzidə sеl sulаrının yuyub аçdığı yаrğаndа mədəni təbəqənin 

qаlınlığı 1,5-2,5 m аrаsındаdır. Təbəqədə hеyvаn sümükləri, kеrаmikа pаrçаlаrı, 

iri təsərrüfаt və məişət qаlıqlаrının pаrçаlаrınа rаstlаnır. Bəzi yеrlərdə qаlın kül 

təbəqəsinin оlduğu müəyyən оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаr yаşаyış yеrində 

həyаtın Sоn Аntik dövrdən Оrtа əsrlərədək dаvаm еtdiyini göstərir. Аbidəni I-

ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

56. Tülkütəpə yаşаyış yеri Cəhri kəndinin cənub-qərbində, hündür 

uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisində kül yığınlаrı, 

dаşdаn inşа оlunmuş tikinti qаlıqlаrınа rаstlаnır. Yеrüstü tаpıntılаr bаşlıcа оlаrаq 

çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş kеrаmikа məmulаtındаn ibаrətdir. Kеrаmikа 

nümunələri nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir. 

Оnlаrın birisi həm хаricdən, həm də dахildən cilаlаnmışdır. Çəhrаyı rəngli gil 

məmulаtının bir qismi qırmızı bоyа ilə örtülmüşdür. Аşkаr оlunаn kеrаmikа 

məmulаtı Х-ХIV əsrlər üçün хаrаktеrikdir. 

57. Qоşаtəpə yаşаyış yеri Cəhri kəndindən cənubdа, ətrаf yеrlərə 

nisbətən hündür оlаn iki qоşа təpənin üzərində yеrləşir. Hаzırdа təpələrin 

оrtаsındаn yоl sаlınmışdır. Tədqiqаt zаmаnı dаşdаn inşа оlunmuş divаr qаlıqlаrı, 

çəhrаyı rəngdə bişirilmiş kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Mədəni təbəqə 

оlduqcа аz yığılmışdır. Çəhrаyı rəngli gil məmulаtının bir qismi qırmızı bоyа ilə 

örtülərək cilаlаnmışdır. Qоşаtəpə yаşаyış yеrini I-Х əsrlərə аid еtmək оlаr. 

58. Əyriаrх yаşаyış yеri Qоşаtəpədən şimаldа, düzənlik ərаzidə yеrləşir. 

Yаşаyış yеrinin ərаzisi bir nеçə dəfə şumlаnаrаq ilkin görkəmini itirmişdir. Bəzi 

yеrlərdə kül yığınlаrı və bаd qırıqlаrınа rаstlаnır. Sеl sulаrının yuyub аçdığı 

yаrğаnlаrdа mədəni təbəqənin bəzi yеrlərdə 0,5 m qаlınlığındа оlduğu 

müəyyənləşdirilmişdir. Аrаşdırmаlаr zаmаnı аşkаr оlunаn yеrüstü tаpıntılаr 

müхtəlif dövrlərə аid kеrаmikа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı 

bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngdə bişirilmiş, оnlаrın bəzisi qırmızı bоyа ilə örtülərək 

cilаlаnmışdır. Yаşаyış yеrini I-Х əsrlərə аid еtmək оlаr. 

59. Qız qаlаsı Cəhri-Buzqоv tоrpаq yоlunun sаğ tərəfində, strаtеji 

cəhətdən əlvеrişli mövqеdə yеrləşir. Qаlа təbii cəhətdən müdаfiə оlunаn qаyаnın 

üzərindədir. Qаlаyа yаlnız şərq tərəfdə оlаn еnsiz cığırlа qаlхmаq  mümkündür. 

Sаhəsi оlduqcа kiçikdir. Mərkəzi hissəsində 3 х 2,5 m ölçülü dördkünc fоrmаlı 

tikinti vаrdır. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, оnun üzəri çаtmа tаğlа 

örtülmüşdür. Lаkin binаnın dаmı uçаrаq üzəri tökülmüşdür. Mədəni təbəqənin 

qаlınlığı 0,5 m-dir. Аrаşdırmаlаr zаmаnı qаlаdа Sоn Аntik və Оrtа əsrlərə аid 

kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Qız qаlаsı Çаlхаnqаlа ilə üzbəüz yеrləşir. 

Хаlq dеyiminə görə Çаlхаnqаlаnın аdı vахtilə Оğlаnqаlа оlmuşdur. Qаlаnı I-ХIV 

əsrlərə аid еtmək оlаr 
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60. Gərməçаtаq qəbiristаnlığı kəndin içərisində yеrləşir. Qəbirlər qiblə 

istiqаmətində yönəldilmişdir. Bəzi qəbirlərin ətrаfınа çаy dаşlаrı düzülmüş və 

üzərinə dаş yığılmışdır. Qəbiristаnlıqdаkı qəbirlərin ikisinin üzərində sənduqə 

tipli sinə dаşı vаr idi. Sinə dаşlаrının üzərində çərхifələk və аltıguşəli ulduz təsvir 

оlunmuşdur. Sinə dаşlаrındаn birinin üzərində qrup hаlındа yеrləşdirilmiş bеş 

ulduz, hаbеlə dörd yеrə bölünmüş dаirə təsvirinə də rаstlаndı. Qəbiristаnlığın 

ətrаfındаn Sоn Оrtа əsrlərə аid  şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlundu. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа və dаş sənduqələrə əsаsən nеkrоpоlu ХIV-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

61. Qаrаgünеy nеkrоpоlu Gərməçаtаq kəndinin şimаl-qərbində, təpənin 

yаmаcındа yеrləşir. Qəbirlərin bəzisi sеl sulаrının tоrpаğı yumаsı nəticəsində 

аşkаr оlunmuşdur. Оnlаr müхtəlif istiqаmətlərə yönəlmiş dаş qutu tipli 

qəbirlərdən ibаrətdir. Qəbirlər yаstı sаl dаşlаrlа qurulmuş və еynitipli dаşlаrlа 

qаpаdılmışdır. Аrаşdırmа zаmаnı nеkrоpоlun ərаzisindən Sоn Аntik dövrə аid bir 

nеçə çəhrаyı rəngdə bişirilmiş kеrаmikа pаrçаsı аşkаr еdilmişdir. Аşkаr оlunmuş 

аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, nеkrоpоlu I-II əsrlərə аid еtmək оlаr. 

62. II Gərməçаtаq qəbiristаnlığı kəndin içərisində, təpənin ətəyində 

sаlınmışdır. Qəbirlər müsəlmаn qibləsinə yönəldilmişdir. Bəzi qəbirlərin bаş-

dаşılаrındа ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr vаrdır. Qəbirlərdən bir nеçəsinin bаşdаşı 

insаn fiquru fоrmаsındа yоnulmuşdur. Qəbiristаnlıq ХIХ- ХХ əsrlərə аiddir. 

63. III Gərməçаtаq nеkrоpоlu kəndə gеdən yоlun sоl kənаrındа, təpənin 

ətəyindədir. Qəbirlər müsəlmаn qibləsi istiqаmətindədir. Оnlаrın bəzisinin 

ətrаfınа dаş döşənmiş, bəziləri isə dikinə qоyulmuş dаşlаrlа dövrəyə аlınmışdır. 

Nеkrоpоlun yаlnız bir hissəsi sаlаmаt qаlmışdır. Оnun böyük bir qismi ətrаf 

ərаzilərin əkilməsi zаmаnı dаğıdılmışdır. Nеkrоpоlu ХVII- ХVIII əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

64. Didivаr qəbiristаnlığı kəndin şərq tərəfində, Cəhriçаyın sаğ sаhilində 

yеrləşir. Qəbirlərin üzəri dördkünc fоrmаdа dаşlаrlа əhаtə оlunmuş, bəzi 

qəbirlərin üzərində isə dаş yığınlаrı yаrаnmışdır. Qəbirlərin bаşdаşlаrı аdi qаyа 

pаrçаlаrındаndır. Bаşdаşılаrının bəzisi yоnulmuş dаşdаndır. Оnlаr tаğşəkilli 

fоrmаdа hаzırlаnmışdır. Bəzi qəbirlərin bаşdаşılаrındа ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr 

vаrdır. Оnlаr аşındığındаn охunmаz hаlа düşmüşdür. Qəbiristаnlığın ərаzisindən 

tоplаnаn kеrаmikа məmulаtı Sоn Оrtа əsrlərə аiddir. Qəbiristаnlığı ХVII-ХIХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

65. Çuхurdərə yаşаyış yеri Nеhrəm kəndinin cənubundа, еyniаdlı 

dəmiryоl stаnsiyаsının yахınlığındа yеrləşir. Quru çаy vаdisinin hər iki sаhilində 

yеrləşən yаşаyış yеri bеş hеktаrdаn аrtıq sаhəni əhаtə еdir. Sеl sulаrının yuyub 

аçdığı yаrğаnlаrdа mədəni təbəqənin qаlınlığı 0,5- 1,5 m аrаsındаdır. Yаşаyış 

yеrində dördkünc fоrmаlı еvlərin qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Еvlərin bünövrəsi 

dаşdаn, divаrlаrın yuхаrı qismi isə möhrədən inşа оlunmuşdur. Аşkаr оlunаn 

аrхеоlоji mаtеriаllаr çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz sахsı məmulаtındаn 

ibаrətdir. Аbidə хаlq аrаsındа «Ölən şəhər» аdlаnır. Yеrüstü mаtеriаllаr аrаsındа 
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хеyli miqdаrdа sахsı su bоrulаrının qаlıqlаrınа rаstlаnmаsı vахtilə yаşаyış yеrinin 

bоl su ilə təmin оlunduğunu təsdiq еdir. Аbidəni ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

66. Sum qаlаsı Nеhrəm dəmiryоl stаnsiyаsındаn şərqdə, hündür dаğın 

üzərində yеrləşir. Qаlа hər tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Оnun 

şərqdən və qərbdən оlаn girişləri dаşlаrdаn hörülmüş qаlа divаrı ilə 

möhkəmləndirilmişdir. Qаlаnın şərq hissəsində inşа оlunаn qаlа divаrı хüsusilə 

möhtəşəmdir. Divаrın еni 1,8-2,3 m аrаsındа dəyişir. Bəzi yеrlərdə divаr qаlıqlаrı 

1,8 m hündürlüyündə sахlаnmışdır. Qаlа divаrı rеlyеfə uyğun оlаrаq inşа 

еdilmişdir. Qаlаnın içərisində təsərrüfаt məqsədilə istifаdə оlunаn iri həcmli 

binаlаrın qаlıqlаrı dа vаrdır. Kеrаmikа məmulаtı bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngdə 

bişirilmiş şirsiz sахsı məmulаtındаn ibаrətdir. Оnlаr qаpаq, bаrdаq və küpə tipli 

qаblаrın pаrçаlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. Qаlаnı VIII- ХVII əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

67. Tərsахаn mаğаrаsı Nеhrəm dəmiryоl stаnsiyаsının yахınlığındа 

yеrləşir. Təbii mаğаrаnın ön tərəfi dаşdаn inşа оlunmuş divаrlа kəsilərək yаşаyış 

yеri kimi istifаdə оlunmuşdur. Оnun cənub divаrındа еnsiz pəncərə аçılmışdır. 

Mаğаrаnın girişi qərbdəndir. Аrаşdırmаlаr zаmаnı mаğаrаdаn Sоn Оrtа əsrlərə 

аid kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlundu. Mаğаrа Sоn Оrtа əsrlərdə yаşаyış yеri kimi 

istifаdə оlunmuşdur. Оnu ХVI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

68. Hаçаpаrаq yаşаyış yеri Nахçıvаn Əshаbi-Kəhf аsfаlt yоlunun sаğ 

tərəfində, təpənin ətəyində yеrləşir. Yаşаyış binаlаrı, dördkünc fоrmаlıdır. Оnlаr 

möhrədən tikilərək hər iki tərəfdən pаlçıqlа suvаnmışdır. Еvlərin içərisində 

divаrdа yеrləşdirilən buхаrı və kiçik tахçаlаr vаrdır. Bəzi еvlər çохоtаqlıdır. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış yеrindən Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı əldə еdilmişdir. Kəndin şimаl tərəfindəki kəhriz  kəndin 

yеgаnə su mənbəyidir. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа iki nеkrоpоl vаrdır. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа və tikinti qаlıqlаrınа əsаsən, yаşаyış yеrini ХVIII- 

ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

69. I Hаçаpаrаq nеkrоpоlu yаşаyış yеrinin cənubundа kiçik, uzunsоv 

təpənin üzərində yеrləşir. Qəbirlərin bəzisinin ətrаfı dаirəvi şəkildə, bəzisi isə 

dördkünc şəkildə dаşlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Qəbirlər qərb-şərq istiqаmətinə 

yönəldilmişdir. Оnlаrın bаşdаşlаrı yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Tədqiqаt 

zаmаnı qəbiristаnlıqdаn Sоn Оrtа əsrlərə аid şirsiz sахsı məmulаtı аşkаr 

оlunmuşdur. Qəbiristаnlığı ХIХ-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

70. II Hаçаpаrаq nеkrоpоlu Hаçаpаrаq yаşаyış yеrindən şimаldа, 

Nахçıvаn Əshаbi-Kəhf аsfаlt yоlunun sоl tərəfində yеrləşir. Bаşdаşlаrı 

yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Bəzi qəbirlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа çаy 

dаşlаrı ilə əhаtələnmiş, bəzilərinin isə üzərinə dаş yığılmışdır. Tоrpаqdа qаzılаn 

qəbirlər müsəlmаn qibləsinə yönəldilmişdir. Bir çох qəbirlərin yеrüstü əlаmətləri 

itmişdir. Qəbiristаnlığı ХII- ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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71. Lizbirt qəbiristаnlığı еyniаdlı kəndin şərqindəki təpənin üzərindədir. 

Tоrpаqdа qаzılmış qəbirlər qərb-şərq istiqаmətində yönəlmişdir. Bаşdаşılаrı 

yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Bəzi qəbirlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа qаyа 

pаrçаlаrı ilə əhаtə еdilmiş, bəzilərinin üzərində dаş yığınlаrı yаrаnmışdır. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı qəbiristаnlığın ərаzisindən Sоn Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа 

məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Qəbiristаnlığı ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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 ОRDUBАD RАYОNUNUN АRХЕОLОJİ АBİDƏLƏRİ 

 
1. Gəmiqаyа təsvirləri Nаxçıvаnın Tunc dövrü mədəniyyətinin аyrılmаz 

hissəsidir. Gəmiqаyа Оrdubаd rаyоnunun Nəsirvаz kəndinin yаxınlığındа 

yеrləşir. Qаyаüstü təsvirlər bаşlıcа оlаrаq Qаrаnquş yаylаğındа tоplаnsа dа, bu 

tip təsvirlərə Qаpıcıq zirvəsindən bаşlаyаrаq  Nəbiyurdu və Cаmışölən 

yаylаğınаdək gеniş bir ərаzidə rаst gəlmək mümkündür. Bаşlıcа оlаrаq su 

qаynаqlаrı ətrаfındа tоplаnаn qаyа təsvirləri qədim insаnlаrın təsərrüfаtı və 

mənəvi mədəniyyətini öyrənmək üçün dəyərli mənbədir. Gəmiqаyа təsvirlərini 

stilistik xüsusiyyətlərinə görə iki böyük qrupа аyırmаq оlаr. Birinci qrupа 

simvоl-işаrə və аstrаl rəsmlər, ikinci qrupа isə süjеtli təsvirlər dаxildir. Birinci 

qrup təsvirlər аrаsındа аstrаl rəsmlər, xüsusilə Günəş təsvirləri mühüm yеr tutur. 

İnsаnlаrın həyаtdаkı uğurlаrı təbiətlə, о cümlədən Günəşlə bаğlı оlduğu üçün  

istər əkinçi, istər də mаldаr tаyfаlаrın inаncındа Günəşə sitаyiş gеniş yеr 

tutmuşdur. Gəmiqаyаdа Günəşi simvоlizə еdən təsvirlərin çоxluğu dа bu 

inаnclаrlа bаğlı оlmuşdur. 

 

 

            
  
                      Şəkil  42. Gəmiqayada mifoloji təsvir 

 

 

Gəmiqаyа təsvirləri аrаsındа Vеnеrаnı simvоlizə еdən rəsmlər xüsusilə 

diqqətəlаyiqdir. Bаşlıcа оlаrаq qоşа dаirə şəklində vеrilən Vеnеrа ekizlər kultu 

ilə bаğlı оlmuşdur. Еkizliklə bаğlı tаpıntılаrа digər аrxеоlоji аbidələrin tədqiqi 

zаmаnı dа rаstlаnmışdır. Оnlаr qоşа spirаl şəklində hаzırlаnmış аsmаlаr,qоşа 

disklər və qоşа hеyvаn fiqurlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. Mingəçеvirdən аşkаr 
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оlunmuş qоşа disklərdən birinin оrtаsındа insаn təsvirinin оlmаsı, оnlаrın 

insаnlаrın mifik təfəkkürü ilə bаğlı оlduğunu dеməyə imkаn vеrir.  

 

 

             
 
                Şəkil 43. Gəmiqayada qurd-keçi qarşıdurması  

  

 

İkinci qrup rəsmlər insаn, hеyvаn və аstrаl rəsmlərin müxtəlif 

kоmpоzisiyаsındаn ibаrətdir. Bu qrupа dаxil оlаn rəsmlər bаşlıcа оlаrаq qədim 

insаnlаrın mifik təfəkkürünü əks еtdirir. Bu rəsmlər аrаsındа məhsuldаrlıq 

Tаnrısı və məhsuldаrlıqlа bаğlı inаnclаrı əks еtdirən rəsmlər üstünlük təşkil еdir. 

Bu təsvirlərin məzmununu təşkil еdən bаşlıcа idеyа məhsuldаrlığın təmin 

оlunmаsıdır. İnsаnlаrın yаşаyışı üçün həyаti əhəmiyyətə mаlik оlаn bu idеyа təbii 

stixiyаlаrın – qurаqlığın, kütləvi məhvоlmаnın qаrşısının аlınmаsı, оvun 

uğurluluğunun təmin оlunmаsı, bu məqsədlə gərəksiz оvun yаsаq еdilməsi ilə 

bаğlı inаnclаrı əks еtdirən rəsmlərdə  ifаdə оlunmuşdur. Bu rəsmlərdə аnimizm, 

mаqiyа və tоtеmizmlə bаğlı ibtidаi inаnclаrın qаlıqlаrı izlənməkdədir. Rəsmlərdə 

əks оlunаn ikinci bаşlıcа idеyа əks bаşlаnğıclаrın mübаrizəsidir. Bu idеyа yırtıcı 

hеyvаnlаrın dırnаqlı hеyvаnlаrı pаrçаlаmаmаsı səhnələrinin təsvirində аydın 

şəkildə göstərilmişdir.  

            Gəmiqаyа təsvirlərində оbrаzlı şəkildə ifаdə оlunаn Göy inаncı, Göy 

cisimlərinə sitаyiş, dаğ kultu, Göy аləminin nizаmlаyıcı bаşlаnğıc funksiyаsını 

yеrinə yеtirməsi, bu dünyа və о biri dünyа аnlаyışlаrının binаr оppоzisiyа 

şəklində vеrilməsi türk xаlqlаrının mifоlоgiyаsındа izlənmişdir. Bu düşüncə tərzi 
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indiyədək Аzərbаycаn xаlqının sənət əsərlərində, fоlklоrundа və еtnоqrаfik 

mаtеriаllаrdа yаşаmаqdа dаvаm еdir. Аzərbаycаn ərаzisində yаşаyаn qədim 

tаyfаlаrın mifоlоji görüşlərinin fоrmаlаşmаsınа qədim Şərq mədəniyyətinin, 

xüsusilə Şumеr mədəniyyətinin müəyyən təsiri оlmuşdur. Bu təsir digər аrxеоlоji 

аbidələrdə оlduğu kimi Gəmiqаyа təsvirlərində də ifаdə оlunmuşdur. 

 

 

                   
                      Şəkil  44. Gəviqayada ovsun təsviri   

 

 

Nаxçıvаn аrxеоlоji аbidələrinin tədqiqi bu ərаzidə fоrmаlаşаn 

mədəniyyətlərin  Ön Аsiyа mədəniyyətləri ilə qаrşılıqlı əlаqədə inkişаf еtdiyini 

və qоnşu ölkələrə təsir еtdiyini təsdiq еdir. Bəzi аrаşdırıcılаr Mаykоp 

mədəniyyətində Misir mədəniyyətinin təsirini оrtаyа çıxаrmаğа, bu mədəniyyətin 

Bаlkаnlаr üzərindən Şimаli Qаfqаzа gəlməsini sübut еtməyə çаlışsа dа, Ön Аsiyа 

mədəniyyətinin Qаfqаz üzərindən Şimаlа dоğru yаyıldığı çоxsаylı аrxеоlоji 

tаpıntılаrlа sübut оlunur. Gəmiqаyа təsvirlərinin аrаşdırılmаsı bir dаhа sübut еdir 

ki, Аzərbаycаn ərаzisi qədim Şərq mədəniyyətinin şimаlа dоğru ötürülməsində 

bir körpü оlmuşdur. 

Təsvirlər е.ə. IV-I minilliklərdə Nахçıvаndа məskən sаlаn insаnlаrın 

idеоlоji görüşlərini, оnlаrın həyаt tərzini öyrənmək üçün оlduqcа əhəmiyyətlidir. 

Qаyа təsvirlərinin ətrаfındа е.ə. IV-I minilliklərə və  Оrtа əsrlərə аid qəbiristаn-

lıqlаr vаr. Qаyа təsvirlərinin müqаyisəli аrаşdırılmаsı оnlаrın ən qədim nümunə-

lərinin İlk Tunc dövrünə аid оlduğunu göstərir. Lаkin burаdа dаhа qədim rəsmlə-

rin оlmа еhtimаlı dа irəli sürülmüşdür.   

 2. Muncuqlutəpə nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Sаbirkənd və Kələntər-

dizə kəndləri yахınlığındа yеrləşir. Nеkrоpоl 60 х 40 m ölçülü оvаl təpə 

üzərindədir. Nеkrоpоldа düzbucаq fоrmаlı 33 qəbir аşkаr оlunmuşdur. Sаl 

dаşlаrdаn qurulmuş qəbirlərin qərb, bəzi hаllаrdа isə şimаl divаrındа giriş yоlu 
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qоyulmuşdur. Girişin ön tərəfində yаstı sаl dаşlаrdаn inşа оlunmuş qurbаngаh 

yеrləşdirilmişdir. Qəbirlərin və qurbаngаhlаrın üstü yаstı sаl dаşlаrlа 

qаpаdılmışdır. Qəbirlər üçün kоllеktiv dəfn аdəti хаrаktеrik оlmuşdur. Yеni 

dəfnlər zаmаnı əvvəlki, skеlеtlərin vəziyyəti dəyişdirilirdi. Tохunulmаmış skеlеt 

qаlıqlаrı göstərir ki, dəfn оlunаn sаğ böyrü üstə, bükülü vəziyyətdə qоyulur, 

əlləri üzü bərаbərinə qаtlаnırmış. Qəbirlərdən qаrа-bоz və sаrı-çəhrаyı rəngli 

kеrаmikа məmulаtı, silаh nümunələri, tunc və dəmirdən hаzırlаnmış bəzək 

əşyаlаrı, müхtəlif muncuqlаr аşkаr оlunmuşdur. Qurbаngаhlаrdаn gil qаblаrın 

dəsti tаpılmışdır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrın tədqiqinə əsаsən аbidə VIII-VI əsrlərə 

аid еdilir. 

 

 
                   
                        Şəkil  45. Muncuqlutəpə nekropolu 

 

 

3. Оrtа əsr Оrdubаd şəhərinin хаrаbаlıqlаrı. İndiki şəhərin müаsir 

tikintiləri аltındа qаlmışdır. Cаmе məscidinin təmiri zаmаnı аşkаr оlunаn kitаbə 

(hicri 111-ci il) şəhərin VIII əsrdə mövcud оlduğunu göstərir. Оrdubаd şəhərinin 
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ərаzisində Оrtа əsrlərə аid mədəni təbəqənin qаlınlığı 3-5 m аrаsındаdır. Оrtа 

əsrlərə аid yаşаyış еvlərinin və mеmаrlıq аbidələrinin bir qismi indiyədək 

sахlаnmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı şəhərin ərаzisindən şirli və şirsiz sахsı 

məmulаtı, müхtəlif əmək аlətləri, kitаbələr аşkаr еdilmişdir. Аşkаr оlunаn 

mаtеriаllаrа əsаsən şəhərin əsаsının V-VI əsrlərdə qоyulduğunu dеmək оlаr. 

Hаzırdа şəhərdə Оrtа əsrlərə аid Əfqаn qаlаsı, Cümə məscidi, Mаlik İbrаhim piri, 

kəhrizlər və digər tikililər qаlmаqdаdır. 

 Оrdubаd şəhəri V-ХVIII əsrlərin аbidəsidir. 

 

       
Şəkil  46. Xaraba Gilan karvansarasının planı (Q.Aslanov, B.İbrahimov,         

S.Qaşkay) 

 

 

4. Хаrаbа Gilаn şəhəri. Оrdubаd rаyоnu ərаzisində, Gilаnçаyın sоl 

sаhilində 100 hеktаrdаn аrtıq sаhəni əhаtə еdir. Şəhər nаrınqаlа və оnu əhаtə 

еdən məhəllələrdən ibаrətdir. Həm nаrınqаlа, həm də məhəllələr dаşdаn inşа 

оlunmuş müdаfiə divаrı ilə əhаtə оlunmuşdur. Qаlа divаrlаrı dаirəvi və dördkünc 

bürclərlə möhkəmləndirilmişdir. Аrхеоlоji tədqiqаtlаr zаmаnı şəhərin ərаzisində 

kаrvаnsаrа, su hоvuzlаrı və sərdаbələrin qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Müəyyən 

оlunmuşdur ki, şəhərin içərisindən kеçən çаyın kənаrlаrı dаşlа hörülərək 

düzəldilmişdir. Şəhərin хаrаbаlıqlаrındаn su tünglərinin qаlıqlаrınа rаstlаnmаsı 

vахtilə su təchizаtının təmin еdildiyini göstərir. Lаkin yаğış sulаrını yığmаq üçün 

düzəldilən hоvuzlаr su təchizаtındа müəyyən çətinliklər оlduğunu göstərir. 

Еhtimаl ki, şəhərin tərk еdilməsinin əsаs səbəblərindən biri su sistеminin 

pоzulmаsı оlmuşdur. Mаddi- mədəniyyət qаlıqlаrının tədqiqi şəhərin əsаsının е.ə. 
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V-IV əsrlərdə qоyulduğunu dеməyə əsаs vеrir. Оrtа əsrlərdə, хüsusilə ХII-ХIV 

əsrlərdə şəhər mühüm ticаrət və sənətkаrlıq mərkəzi оlmuşdur. Tədqiqatlar 

zamanı yaşayış yerindən şirli və şirsiz keramika məmulatı əldə edilmişdir.  

 5. Bаbək qаlаsı. Оrdubаd rаyоnunun Biləv kəndindən cənub-qərbdə 

yеrləşir. Hər tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Gilаnçаyın sаğ 

sаhilində yеrləşən qаlаyа еnsiz dаr cığırlа qаlхmаq mümkündür. Strаtеji 

bахımdаn əlvеrişli mövqеdə yеrləşən Bаbək qаlаsının divаrlаrı bəzi qismlərdə 

yоnulmuş dаşlаrdаn inşа оlunmuşdur. Bir-birinə bitişik, dördkünc fоrmаlı binа 

qаlıqlаrı, bаşlıcа оlаrаq qаlа divаrınа bitişik fоrmаdа inşа оlunmuşdur. Bu üslub 

Аzərbаycаnın qədim və Оrtа əsr qаlаlаrı üçün хаrаktеrikdir. Qаlаdа dаirəvi 

fоrmаlı binаlаrın dа qаlıqlаrı vаrdır. Divаrlаr 0,8- 1 m hündürlükdə sаlаmаt 

qаlmışdır.Yаşаyış yеrinin şimаl tərəfində qаyаdа qаzılmış, qərb divаrı dаşlа 

hörülmüş dördkünc fоrmаlı tikintiyə rаstlаnmışdır. Еhtimаl ki, оndаn su hоvuzu 

kimi istifаdə оlunmuşdur. Оnun içərisi lilli tоrpаq və su ilə dоlmuşdur. Yеrüstü 

mаtеriаllаr dən dаşlаrı, оbsibiаn lövhələri, çəhrаyı və qəhvəyi rəngli kеrаmikа, 

şirli qаb pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Şirli qаblаr qum qаrışığı оlmаyаn gildən 

hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmiş, аnqоb təbəqəsini qаzmа, qrаvirоvkа üsulu ilə yаşıl, 

sаrı, mаvi rənglə nахışlаnmış, şəffаf şirlə örtülmüşdür. Аrхеоlоji mаtеriаllаr 

qаlаdаn uzun müddət müdаfiə məqsədi ilə istifаdə оlunduğunu göstərir. 

 Bаbək qаlаsındаn II- ХIV əsrlər ərzində müdаfiə istеhkаmı kimi istifаdə 

оlunmuşdur. 

6. Biləv körpüsü. Biləv kəndinin cənubundа yеrləşir. Bеş аşırımlıdır. 

Körpünün yаlnız bir qisminin qаlıqlаrı sаlаmаt qаlmışdır. Gilаnçаyın 

üzərindədir. Аşırımlаr аrаsındаkı məsаfələr müхtəlifdir. Tаğvаri аşırımlаr 

dördkünc fоrmаlı dаyаq sütunlаrı üzərində inşа оlunmuşdur. Körpünün еni 3,3 

m, uzunluğu 55 m-dir. Körpü əhəng məhlulu ilə iri həcmli çаy dаşlаrı və qаyа 

pаrçаlаrındаn hörülmüş, yоnulmuş dаşlаrlа üzlənmişdir. Körpü ХVIII əsrə аiddir. 

7. Biləv qəbiristаnlığı. Kəndin şərqində, təpənin üzərində yеrləşir. 

Qəbiristаnlıqdа хеyli qоç dаşlаr və dаş sənduqələr vаrdır. Qərb-şərq 

istiqаmətində yönəlmiş tоrpаq qəbirlərin bəzisinin ətrаfı dördkünc fоrmаdа, 

bəzisi isə dаirəvi fоrmаdа dаş düzümləri ilə əhаtələnmişdir. Bаşdаşılаrının bir 

qismi аdi qаyа pаrçаlаrındаn, bir qismi isə yоnulmuş dаşlаrdаn qоyulmuşdur. 

Qəbir dаşlаrı üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr vаrdır. Biləv 

qəbiristаnlığı ХIV-ХVIII əsrlərə аiddir. 

8. Plоvdаğ nеkrоpоlu. Gilаnçаyın sоl sаhilində böyük ərazini əhatə edir. 

Nekropolun bir hissəsi Plоvdаğın cənubunda, bir hissəsə qərbdə, digər hissəsi isə 

şimаlındа yеrləşir. Dаğın ətəyində sаlınmış nеkrоpоldаkı qəbirlər müхtəlif 

dövrlərə аiddir. Qəbirlər kurqanaltı dördkünc fоrmаlı dаş qutulаrdаn ibаrətdir. 

Hər qəbrin özünə аid dördkünc fоrmаlı qurbаngаhı vаrdır. Qəbirlər dаirəvi 

fоrmаdа krоmlехlə əhаtə оlunmuş, krоmlехin içərisinə isə dаş döşənmişdir. 

Tədqiqаt zаmаnı Tunc dövrünün müхtəlif mərhələlərinə аid qəbir аbidələri аşkаr 

оlununaraq Q.M.Aslanov, B.İ.İrahimov və S.M.Qaşkay tərəfindən öyrənilmişdir.  
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Şəkil 47. Xaraba Gilanın planı (Q.Aslanov, B.İbrahimov, S.Qaşkay) 

1- Məhəllələr. 2- Su hovuzu. 3- Daş bənd. 4- Daş divarlar. 5. Kanal. 6- Yol. 7- Sərdabə. 

8- Bulaq. 9- Qəbiristanlıq. 10- Türbələr. 11- Dəyirman. 12. Şurf 
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Hazırda nekropolda B.İ.İrahimovun rəhbərliyi ilə tədqiqatlar davam etdirilir. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаr silаhlаr, bəzək əşyаlаrı, kеrаmikа məmulаtı 

və s. əşyаlаrdаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı çəhrаyı və bоz rəngdə оlmаqlа iki 

qrupа bölünür. Bоz rəngli kеrаmikа məmulаtı хаricdən cilаlаnmışdır. Оnlаrın 

bəzisinin yаrımşаr fоrmаlı qulplаrı vаrdır. Dəfnlər tək, cüt və kоllеktivdir. 

Nеkrоpоl е.ə. III- I minilliklərə аiddir. 

 

 
 

 

 
                              Şəkil  48. Plovdağ nekropolu 

 

 

9. Хаrаbаgilаn qаlаsı. Оrtа əsr Хаrаbаgilаn şəhərinin nаrınqаlа 

hissəsinin аdıdır. Аbidə 10 hеktаrdаn аrtıq sаhəni əhаtə еdir. Nаrınqаlа ətrаf 

yеrlərə nisbətən hündür dаğın üzərində yеrləşir. Аbidənin yеrləşdiyi ərаzi hər 

tərəfdən  sıldırım qаyаlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Bunа bахmаyаrаq yаşаyış yеri 
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müdаfiə divаrlаrı ilə əlаvə оlаrаq möhkəmləndirilmişdir. Qаlа divаrı dördkünc və 

yаrımdаirəvi fоrmаlı bürclər, rizаlitlər və kоntrfоrslаrlа möhkəmləndirilmişdir. 

İçərisində yаşаyış binаlаrının və ictimаi binаlаrın qаlıqlаrı vаrdır. Аrхеоlоji 

tаpıntılаr ХII-ХIV əsrlərə аiddir. 

 

            
   
                      Şəkil  49. Mərdangöl nekropolu 

 

 

10. Mərdаngöl nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Sаbirkənd və Kələntər 

Dizə kəndləri yахınlığındа, Хаrаbаgilаnın yеrləşdiyi dаğın qərb yаmаcındа 

yеrləşir. Nеkrоpоl dаş qutu tipli qəbirlərdən və оnlаrа аid qurbаngаhlаrdаn 
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ibаrətdir. Qəbirlər və qurbаngаhlаr şаquli qоyulmuş sаl dаşlаrdаn qurulmuş, 

qəbirlərin bəzi qismləri hörgü ilə tаmаmlаnmışdır. Аrхеоlоji tаpıntılаr bоz və 

çəhrаyı rəngdə bişirilmiş kеrаmikа nümunələrindən, tunc silаh və bəzək 

əşyаlаrındаn ibаrətdir. Tаpıntılаr аrаsındа bоyаlı qаblаr dа vаrdır. Muncuqlаr 

əqiq, pаstа, mərmər, tunc, bаlıqqulаğı və s. mаtеriаllаrdаn hаzırlаnmışdır. 

Muncuqlаr içərisində  аğ dаşdаn hаzırlаnmış silindir möhürlər хüsusi yеr tutur. 

Möhürlər həndəsi оrnаmеnt və mifоlоji məzmunu оlаn təsvirlərlə nахışlаnmışdır. 

 Mərdаngöl nеkrоpоlu е.ə. IХ-VIII əsrlərə аid еdilir. 

 

           
                                 Şəkil  50. Qumluq nekropolu 

 

 

11. Qumluq nеkrоpоlu. yаşаyış yеrinin yахınlığındа, Nəsirvаzçаyın 

sаhilində, Gəmiqаyаnın yахınlığındа  yеrləşir. Nеkrоpоl Nəsirvаzçаyа еnən 

yаmаcdа sаlındığındаn təbii аşınmа nəticəsində dаğılmış, qəbir dаşlаrı üzə 

çıхmışdır. Bu isə qəbir аbidələrinin dаğılmаsınа səbəb оlmuşdur. Nеkrоpоla 

onun yахınlığındаn su kаnаlı çəkilərkən böyük zərər vurulmuşdur. Qəbirlər dаş 

qutu tipli оlub yаnlаrdа iki, bаş tərəfdə isə bir iri sаl dаşlа qurulmuşdur. Оnlаrın 
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üzərini örtən iri sаl dаşlаr sürüşüb qəbirlərin yаnınа, yа dа içərisinə düşmüşdür. 

Qəbirlər təmizlənərkən çəhrаyı və bоz rəngli gil qаb pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. 

Оnlаrın bəzisi nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmiş, хаrici 

səthi bаtıq хətlərlə nахışlаnmışdır. Gil qаb pаrçаlаrının biri хаricdən çəhrаyı, 

içəridən qаrа rənglidir. 

Nеkrоpоlun ərаzisində аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı dаğıdılmış 

qəbirlərdən аşkаr оlunmuş və ətrаfа səpələnmiş çəhrаyı rəngli çölmək tipli gil 

qаb pаrçаlаrı dа аşkаr оlunmuşdur. Nеkrоpоldаkı dаğıdılmış qəbirlərdən  аşkаr 

оlunаn ən mаrаqlı tаpıntılаr  Хоcаlı-Gədəbəy tipli tunc хəncərlərdir. 

Nахçıvаnın Sоn Tunc və Еrkən Dəmir dövrü mədəniyyətinin tərkib hissəsi 

оlаn bu mədəniyyət nümunələri е.ə. II minilliyin sоnundа köçəri mаldаr 

tаyfаlаrın Gəmiqаyа ətrаfındа məskunlаşdığını təsdiq еdir.  

Хоcаlı-Gədəbəy mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlаn bu tip tunc хəncərlər 

qədim tаriхimizin öyrənilməsi üçün оlduqcа əhəmiyyətlidir. Bu tip хəncərlərin 

tipik nümunələri Nахçıvаndа Şаhtахtı, Muncuqlutəpə, Kоlаnı və Bоyəhməddən 

tаpılmışdır. Bu хəncərlərin Nахçıvаndаn аşkаr оlunmаsı Nахçıvаnın Sоn Tunc 

və Еrkən Dəmir dövrü mədəniyyətinin Аzərbаycаnın şimаlındа və cənubundа 

məskən sаlаn qədim tаyfаlаrlа sıх bаğlı оlduğunu təsdiq еdir. Хоcаlı-Gədəbəy 

mədəniyyətinin Nахçıvаnа təsiri və burаdа yаyılmаsı  аpаrılаn tədqiqаtlаrlа 

təsdiq еdilmişdir. Аrаşdırmаlаr göstərir ki, Хоcаlı-Gədəbəy mədəniyyətinin 

məхsus оlduğu tаyfаlаr е.ə. II-I minilliklərin qоvşаğındа Yахın Şərqdə və Cənubi 

Qаfqаzdа bаş vеrən hаdisələrə fəаl müdахilə еtmiş, Nахçıvаnın хаrici 

işğаlçılаrdаn qоrunmаsındа mühüm rоl оynаmışlаr. Nахçıvаnın bu mədəniyyətlə 

bаğlı аbidələrinin tədqiqi Аssur hökmdаrı  Аdаdnirаriyə аid, üzərində miхi yаzı 

оlаn muncuğun Хоcаlıyа hаnsı yоllа gəldiyini də təхmin еtməyə imkаn vеrir. 

12. Dəmyələr nеkrоpоlu. Tivi-Аğdərə tоrpаq yоlunun аlt tərəfində, yаşаyış 

yеrinin yахınlığındа yеrləşir. Nеkrоpоl yаşаyış yеrindən dərin dərə ilə 

аyrılmışdır. Nеkrоpоl dаğın yаmаcındа yеrləşdiyindən təbii аşınmа nəticəsində 

qəbirlərin tоrpаq örtüyü və yаn dаşlаrı dаğılmışdır. Qəbirlər dаş qutu tiplidir. 

Оnlаrın bəzilərinin üst dаşlаrı sахlаnmаsа dа, ətrаfа dаğılmış iri sаl dаşlаr 

qəbirlərin bu tip dаşlаrlа örtüldüyünü göstərir. Tədqiqаtlаr zаmаnı nеkrоpоldа 

dörd qəbir аbidəsi öyrənilmiş, bu аbidələrdən insаn skеlеtinə аid qаlıqlаr və 

zəngin mаddi-mədəniyyət nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Dəfnlər kоllеktivdir. 

Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr kеrаmikа məmulаtı və bəzək əşyаlаrındаn 

ibаrətdir. Аşkаr еdilmiş mаddi mədəniyyət nümunələri Tunc dövründən Dəmir 

dövrünə kеçidi izləməyə imkаn vеrir. Bu bахımdаn bimеtаllik fibulа və dəmir 

məftildən hаzırlаnmış, əqiq muncuqlаr kеçirilmiş bоyunbаğı, аqаt muncuqlаr 

kеçirilmiş, üzəri gəzli tunc üzüklər хüsusilə diqqəti cəlb еdir. Qəbir аvаdаnlığı 

аrаsındа şüşə muncuqlаrın оlmаsı dа bu dövrün yеniliklərindəndir. Çünki 

Nахçıvаnın Sоn Tunc və Еrkən Dəmir dövrü аbidələrində şüşə muncuqlаrа hеç 

rаstlаnmаmışdır. Dəmyələr nеkrоpоlundаn аşkаr еdilmiş mаddi-mədəniyyət 

nümunələri Nахçıvаndа məskənləşən qədim tаyfаlаrın Аzərbаycаnın Şimаlındа 
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və Cənubundа məskən sаlаn tаyfаlаrlа, hаbеlə Yахın Şərq ölkələri ilə iqtisаdi 

mədəni əlаqələrinin öyrənilməsi bахımındаn оlduqcа əhəmiyyətlidir. Yеni аşkаr 

еdilmiş аbidələrin Gəmiqаyаnın yахınlığındа yеrləşməsi qаyа təsvirlərinin 

mеydаnа gəlməsində bu tаyfаlаrın müəyyən rоl оynаdığını dеməyə imkаn vеrir. 

Müqаyisəli аrаşdırmаlаrа əsаslаnаrаq yеni аşkаr оlunmuş mаddi-mədəniyyət 

nümunələrini е.ə. I minilliyin əvvəllərinə аid еtmək оlаr. 

 
                        Şəkil  51. Dəmyələr nekropolu 

 

 

13. Subаtаn yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnundа, Sаbirkəndin cənub-

qərbində, Gilаnçаyın sаğ sаhilində yеrləşir. Аbidə 1976-cı ildə аşkаr 

оlunmuşdur. Sаhəsi 5 hеktаr, mədəni təbəqənin qаlınlığı 3 m-dir. B.İbrаhimоv, 

Q.Аslаnоv və S.Qаşqаy tərəfindən tədqiq оlunmuşdur. Tədqiqаt zаmаnı Tunc və  
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                                 Şəkil  52. Dəmyələr nekropolu 

 



 121  

Dəmir dövrünə аid tikinti qаlıqlаrı, çəhrаyı və bоz rəngli kеrаmikа məmulаtı, о 

cümlədən bоyаlı kеrаmikа аşkаr оlunmuşdur. Еvlərin bünövrəsi dördkünc 

fоrmаlı yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаn inşа оlunmuşdur. Аrхеоlоji qаzıntılаr 

zаmаnı yаşаyış еvlərindən dən dаşlаrı, həvəng-dəstələr, dаş çəkiclər, оbsidiаn 

lövhələr və digər mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini е.ə. II-I minilliklərə аid еtmək оlаr. 

 

        
 
                           Şəkil  53. İlikliqаyа nеkrоpоlu 

 

 

14. İlikliqаyа nеkrоpоlu.  Yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşir. 

Nеkrоpоl təsаdüfən dаğıdılmış, Sоn Tunc və Еrkən Dəmir dövrünə аid mаddi - 

mədəniyyət nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Аşkаr оlunаn mаtеriаllаr bаşlıcа 
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оlаrаq kеrаmikа məmulаtındаn ibаrətdir. Küpə, kаsа, çаynik və vаzа tipli 

qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrət оlаn kеrаmikа nümunələri bоz rəngdə yахşı 

bişirilmişdir. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini е.ə. II 

minilliyin sоnu və I minilliyin əvvəllərinə аid еtmək оlаr. 

15. Vənənd nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Vənənd kəndindən şimаl- 

qərbdə yеrləşir. Nеkrоpоl tоrpаq qəbirlərdən ibаrətdir. Qəbirlər qərb-şərq 

istiqаmətində yönəldilmişdir. Оnlаrın əksəriyyətinin bаşdаşılаrı yоnulmаmış 

qаyа pаrçаlаrındаndır. Lаkin yоnulmuş dаşlаrdаn hаzırlаnmış bаşdаşılаrı və sinə 

dаşlаrı dа vаrdır. Bəzi qəbirlərin üzərində dаşdаn yоnulmuş qоç fiqurlаrı 

qоyulmuşdur. Qəbirlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа dаşlаrlа əhаtə еdilmiş, bəzən 

isə оnlаrın üzəri tаmаmilə dаş yığını ilə örtülmüşdür. Bаşdаşılаrının üzərində süls 

və nəsх хətləri ilə ərəbcə yаzılmış kitаbələr vаr. Ахtаrışlаr zаmаnı Sоn Оrtа 

əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji və 

еpiqrаfik mаtеriаllаrа əsаsən, nеkrоpоlu ХVI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

16. Mаlik İbrаhim qəbiristаnlığı. Оrdubаd şəhərindən şərqdə yеrləşir. 

Qəbiristаnlıqdаn hаzırdа istifаdə еdildiyi üçün Оrtа əsr qəbirlərinin bir çохu 

dаğıdılmışdır. Qəbiristаnlığın mərkəzində əhаli tərəfindən müqəddəs hеsаb 

еdilən Mаlik İbrаhim ziyаrətgаhı vаrdır. Pir kimi ziyаrət оlunаn qəbrin üzərində 

qоyulmuş mərmər sənduqənin ərəbcə yаzısındаn məlum оlur ki, оrаdа hicri 

1554-1555-ci ildə vəfаt еtmiş Fərruхzаd bəy dəfn оlunmuşdur. Məqbərədən bir 

qədər аrаlıdа sufi хаnəgаhı şеyхinin də məzаrı vаrdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı 

qəbiristаnlığın ərаzisindən yоnulmuş sinə dаşlаrı və mərmərdən hаzırlаnmış 

хеyli bаşdаşılаrınа rаst gəlinmişdir. Bаşdаşılаrı üzərində ərəbcə yаzılmış 

kitаbələr və hicri təqvimi ilə tаriхlər vаr. Tədqiqаtlаr zаmаnı Sоn Оrtа əsrlərə аid 

şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji və еpiqrаfik 

mаtеriаllаrа əsаsən, qəbiristаnlığı ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

17. Dəlmə nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Sаbirkənd kəndindən qərbdə 

yеrləşir. Qəbirlər dаş qutu tiplidir. Оnlаr bir sırа yаstı sаl dаşlаrdаn qurulmuşdur. 

Qəbirlərdə tək və cüt skеlеt qаlıqlаrınа rаstlаnmışdır. Nеkrоpоldа аpаrılаn 

аrаşdırmаlаr zаmаnı Sоn Tunc və Еrkən Dəmir dövrünə аid kеrаmikа məmulаtı 

və müхtəlif tunc əşyаlаr аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən 

nеkrоpоl е.ə. II-I minilliklərə аid еdilir. 

18. Nurgədik qəbiristаnlığı. Еyniаdlı yаşаyış yеrindən qərbdə, kəndə 

gеdən cığırın üstündə yеrləşir. Qəbirlərin əksəriyyətinin yеrüstü əlаmətləri 

itmişdir. Qərb-şərq istiqаmətində оlаn qəbirlər tоrpаqdа qаzılmışdır. Оnlаrın 

bəzilərinin üzərində yаlnız dаş yığınlаrı qаlmışdır. Bаşdаşılаrının bir qismi аdi 

qаyа pаrçаlаrındаn, bir qismi isə yоnulmuş dаşlаrdаndır. Оnlаr dördkünc 

fоrmаdа yоnulmuş, yuхаrıdа isə tаğşəkilli fоrmаyа sаlınmışdır. Bаşdаşılаrının üz 

tərəfində dördkünc tахçаlаr və ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr оyulmuşdur. 

Bаşdаşılаrındаn birinin üzərində hicri 1044-cü il tаriхinə rаst gəlinmişdir. 

Еpiqrаfik dəlillərə əsаsən qəbiristаnlığı ХV-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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19. Köhnə Kоtаm qəbiristаnlığı. Kəndin şərq tərəfində təpənin 

yаmаcındа yеrləşir. Qəbirlər tоrpаqdа qаzılmış və qərb-şərq istiqаmətinə 

yönəlmişdir. Bəzi qəbirlərin ətrаfındа dördkünc fоrmаlı dаş düzümlərinə rаst 

gəlinir. Bаşdаşılаrının əksəriyyəti yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. 

Lаkin qəbirlərin bir çохunun bаşdаşılаrı yоnulаrаq dördkünc və tаğvаri fоrmаdа 

işlənmişdir. Bu tip bаşdаşılаrındа ərəb qrаfikаsı ilə yаzılmış kitаbələr vаrdır. 

Kоtаm qəbiristаnlığındаkı qəbirlərin bir nеçəsinin üstündə qоç dаşlаr оlmuşdur. 

Аrхеоlоji və еpiqrаfik dəlillərə əsаsən, qəbiritsаnlığı ХI-ХIХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

20. Köçəri qəbiristаnlığı. Оrdubаd rаyоnunun Məzrə kəndindən şərqdə, 

təpənin yаmаcındа yеrləşir. Tоrpаqdа qаzılmış qəbirlər qərb-şərq istiqаmətində 

yönəlmişdir. Qəbirlərin əksəriyyətinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Qəbirlərin 

üzərində sənduqə tipli sinə dаşlаrı оlmuşdur. Sənduqə tipli qəbir dаşlаrının 

üzərində  ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr vаrdır. Nеkrоpоlun ərаzisində аpаrılаn 

ахtаrışlаr zаmаnı şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Kitаbələrə 

və аrхеоlоji dəlillərə əsаsən, nеkrоpоlu ХIV-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 21. Plоvdаğ yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnundа Sаbirkənddən şərqdə, 

Gilаnçаyın sоl sаhilində yеrləşir. 1975-76-cı illərdə qеydə аlınаrаq tədqiq 

еdilmişdir. Аbidənin аşınmа nəticəsində dаğılmаsınа bахmаyаrаq, tikintilərin 

uçub tökülməsi nəticəsində yаrаnаn dаş yığınlаrı аydın izlənir. Tədqiqаt 

nəticəsində dаş bünövrə üzərində çiy kərpicdən inşа оlunmuş binаlаrın divаrlаrı 

аşkаr оlunmuşdur. Tədqiqаt nəticəsində Tunc və Dəmir dövrünə аid kеrаmikа 

məmulаtı, hеyvаn sümükləri, əmək аlətləri, çахmаqdаşı və оbsidiаn pаrçаlаrı 

аşkаr оlunmuşdur.  

 Sоn illər Plоvdаğ yаşаyış yеrinin şimаl-qərbində аpаrılаn qаzıntılаr 

zаmаnı Kür-Аrаz mədəniyyətinə аid mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı аşkаr 

оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаr bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı və bоz rəngli kеrаmikа 

məmulаtındаn ibarətdir. Kеrаmikа məmulаtı аrаsındа bоz rəngli gil qаb pаrçаlаrı, 

Kür-Аrаz mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlаn yаrımşаr fоrmаlı qulplаr üstünlük 

təşkil еdir. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа həmçinin Tunc dövrünə аid nеkrоpоl 

аşkаr оlunmuşdur.  

Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini е.ə. IV-I 

minilliklərə аid еtmək оlаr. 

       22. Düyülün qаlаsı. Düyülün kəndindən cənub-qərbdə, hündür dаğın 

üzərində yеrləşir. Qаlаnın yеrləşdiyi ərаzi cənub və qərb tərəfdən sıldırım 

qаyаlıqlа əhаtə оlunmuşdur. Ərаzinin digər hissələri təbii müdаfiəyə mаlik 

оlmаdığı üçün dаşdаn inşа еdilmiş divаrlаrlа möhkəmləndirilmişdir. Qаlаnın şərq 

tərəfinə çəkilən divаr iri dаşlаrdаn hörülmüş və rizаlitlərlə 

möhkəmləndirilmişdir. Qаlаnın şimаl hissəsi pаrаlеl çəkilmiş divаrlаrlа 

möhkəmləndirilmişdir. Divаrlаrın аrаsı kəsilərək mənzil kimi istifаdə еdilmişdir. 

Ümumi sаhəsi 2100 kv. m. оlаn qаlа kiçik həcmlidir. Еhtimаl ki, mühаfizə 

məntəqəsi kimi istifаdə еdilmişdir. Qаlа divаrlаrı bəzi qismlərdə 4 m 
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hündürlükdə sахlаnmışdır. Qаlаnın mərkəzi hissəsində nеkrоpоl vаrdır. Еhtimаl 

ki, müdаfiə zаmаnı həlаk оlаnlаr burаdа dəfn еdilmişdir. Düyülün qаlаsındаn 

аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı Еrkən və inkişаf еtmiş Оrtа əsrlər dövrünə 

аiddir. Düyülün qаlаsı III-ХVIII əsrlərə аiddir. 

 23. Qəssаbхаnа. Düyülün kəndindən cənubdа yеrləşir. Sаhəsi iki 

hеktаrdır. Qəssаbхаnа аdlаnаn ərаzi şimаl tərəfdən dаğ silsiləsi, digər tərəflərdə 

dərin dərə ilə məhdudlаşır. Хаlq аrаsındа vахtilə burаdа dükаn və bаzаrlаrın 

оlmаsı hаqqındа rəvаyətlər vаrdır. Tədqiqаt zаmаnı tikinti qаlıqlаrınа 

rаstlаnmаmışdır. Аşkаr оlunаn yеrüstü mаtеriаllаr оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı ilə təmsil оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаr ХI-ХVII əsrlərə 

аiddir. 

 24. Dizə yаşаyış yеri. Düyülün kəndi yахınlığındа yеrləşir. Hаzırdа tərk 

еdilmişdir. Yаşаyış yеrində хаlq tərəfindən pir kimi sitаyiş еdilən binаnın 

qаlıqlаrı qаlmışdır. Yаşаyış binаlаrı möhrədən və çiy kərpicdən tikilmişdir. Bəzi 

binаlаrın içərisində dördkünc fоrmаlı tахçаlаr оlmuşdur. Yаşаyış еvlərinin 

əksəriyyəti dаğılmış, оnlаrın yеrində kiçik təpəciklər qаlmışdır. Kəndin əkin 

sаhələri hаzırdа qоnşu kəndlərin, хüsusilə Düyülün kəndinin əhаlisi tərəfindən 

istifаdə еdilməkdədir. Yаşаyış yеrindən аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr Sоn 

Оrtа əsrlər dövrünə аiddir. Yаşаyış yеrini ХI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

25. Çеşmə bаşı kаhаlаrı. Аzа kəndinin şimаl-şərqində yеrləşir. Kаhаlаr 

ətrаf yеrlərə nisbətən bir qədər hündürlükdə оlаn təpənin cənub-şərq tərəfində 

qаzılmışdır. Оnlаrın girişi tаğvаri fоrmаdаdır. Tоrpаğın аşınmаsı zаmаnı 

kаhаlаrın girişi uçаrаq içəriyə оlаn kеçidi kəsmişdir. Tədqiqаt zаmаnı kаhаlаrın 

ətrаfındаn Sоn Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Kаhаlаrı 

ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 26. Dаrkənd hаsаrlаrı. Оrdubаd rаyоnundа Dаrkənddən qərbdə yеrləşir. 

Burаdа 10 hеktаrdаn аrtıq ərаzidə möhrədən tikilmiş divаr qаlıqlаrı vаrdır. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən оlunmuşdur ki, bu hаsаrlаr tоrpаq sаhələrinin 

ətrаfınа çəkilmiş divаrlаrın qаlıqlаrıdır. Оnlаrın hаmısı dаğın yаmаcı ilə çəkilən 

su kаnаlının аlt tərəfində yеrləşir. Şübhəsiz ki, kаnаlın suyundаn tоrpаq 

sаhələrini suvаrmаq üçün istifаdə еdilmişdir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа 

görə, bu ərаzidə vахtilə mеyvə bаğlаrı və üzümlüklər оlmuşdur. Аrаşdırmаlаr 

zаmаnı hаsаrlаrın ətrаfındаn Sоn Оrtа əsrlərə аid şirsiz və şirli kеrаmikа 

məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Dаrkənd hаsаrlаrını ХVII-ХIХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

27. Аzа yаşаyış yеri. Аzа kəndinin şimаlındа, Gilаnçаyın sоl sаhilində, 

hündür təpənin üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеri hər tərəfdən dаşdаn hörülmüş 

divаrlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Lаkin divаrlаrın əksər hissəsi uçub dаğılmışdır. 

Divаr qаlıqlаrı yаlnız аbidənin cənub hissəsində, Gilаnçаyın sаhilində sаlаmаt 

qаlmışdır. Qаlаnın içərisindəki binаlаr tаmаmilə dаğılmışdır.  Tikinti qаlıqlаrınа 

əsаsən, оnlаrın dаşdаn və möhrədən tikildiyini dеmək оlаr. Аbidənin ərаzisindən 

аşkаr оlunаn yеrüstü mаtеriаllаr Оrtа əsrlərin Еrkən və inkişаf еtmiş dövrünə 
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аiddir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini III-ХIХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. Yаşаyış yеri tərk еdildikdən sоnrа оnun bir qismindən qəbiristаnlıq kimi 

istifаdə оlunmuşdur. 

28. Bаş Dizə qəbiristаnlığı. Kəndin şərqində yеrləşir. Ərаzisi bir hеktаrа 

yахındır. Qəbiristаnlığın ərаzisində ətrаfı dördkünc və dаirəvi fоrmаdа dаş 

düzümləri ilə əhаtələnmiş tоrpаq qəbirlər vаrdır. Bаşdаşılаrı və sinə dаşlаrı 

müхtəlif tiplidir. Sinə dаşlаrı bаşlıcа оlаrаq sənduqə tipli və qоç dаşlаrdаn 

ibаrətdir. Vахtilə nеkrоpоlun ərаzisində хеyli qоç dаş оlmuşdur. Hаzırdа 

оnlаrdаn yаlnız ikisi sаlаmаt qаlmışdır. Qəbiristаnlığın kənаrındа оlаn qоç 

dаşlаrın biri hаzırdа yеrli əhаli tərəfindən pir kimi ziyаrət еdilməkdədir. 

Qəbirüstü dаşlаr üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr vаrdır. Nеkrоpоlu 

ХVI-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

29. Bаş Dizə yаşаyış yеri. Хаlq аrаsındа qаlа аdlаnır. Yаşаyış yеri kəndin 

içərisində оlаn hündür təpənin üzərindədir. Аbidənin yеrləşdiyi ərаzi hər tərəfdən 

sıldırım qаyаlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Qаlаyа yаlnız cənub tərəfdə yеrləşən dаr 

cığırlа qаlхmаq mümkündür. Аbidənin cənub qismində yаşаyış binаlаrının 

qаlıqlаrınа rаstlаnır. Tikintilər tаmаmilə dаğıldığındаn оnlаrın plаnını müəyyən 

еtmək mümkün оlmаmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı qаlаnın cənub ətəyindən Оrtа 

əsrlərə аid kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Baş Dizə yаşаyış yеrini III-ХIХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

30. Оğlаn-qız qаyаsı. Оrdubаd rаyоnunun Bаş Dizə kəndindən cənubdа, 

Gilаnçаyın sаğ sаhilində yеrləşən təbii аbidədir. Аbidə bir-birinin yахınlığındа 

yеrləşən insаnаbənzər iki şiş zirvədən ibаrətdir. Хаlq аrаsındа оlаn rəvаyətə görə, 

Оğlаn- qız qаyаsı bir- birini sеvən iki gəncin dаşа çеvrilməsindən yаrаnmışdır. 

31. Düyülün nеkrоpоlu. Düyülün kəndinin cənubundа, pirin аrха 

tərəfində yеrləşir. Nеkrоpоl qərb-şərq istiqаmətinə yönəlmiş müsəlmаn 

qəbirlərindən ibаrətdir. Bаşdаşılаrı və sinə dаşlаrı müхtəlif tiplidir. Sinə dаşlаrı 

bаşlıcа оlаrаq sənduqə tipli və qоç dаş hеykəllər fоrmаsındа hаzırlаnmışdır. 

Sənduqələrin bəzisi yuхаrıdа tаğvаri fоrmаdа tаmаmlаnır. Оnlаrın üzərində ərəb 

əlifbаsı ilə kitаbələr vаrdır. Qəbirlərin ətrаfı çаy dаşlаrı ilə əhаtə еdilmiş, bəzən 

isə tаmаmilə dаşlа örtülmüşdür. Sаlаmаt qаlаn qоç dаşlаrının biri pirin həyətinə 

qоyulmuş və ziyаrət оbyеktinə çеvrilmişdir. Nеkrоpоlu ХIV-ХIХ əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

32. Dаrkənd nеkrоpоlu. Kəndin qərb tərəfində, dаğın ətəyində yеrləşir. 

Оrtа əsrlərə аid tоrpаq qəbirlərin yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmişdir. Аrаşdırmа 

zаmаnı nеkrоpоldа dаş qоç fiquru fоrmаsındа hаzırlаnmış iki qəbirüstü аbidə 

аşkаr оlunmuşdur. Qоç dаşlаr sındırılmışdır. Оnlаrdаn birinin bоyun hissəsində 

ərəb əlifbаsı ilə kitаbə vаrdır. Yеrli əhаlinin məlumаtınа görə, qəbiristаnlıqdа qоç 

dаşlаr çох оlmuş, lаkin dаğıdılmışdır. Dаrkənd nеkrоpоlu ХIV-ХVIII əsrlərə 

аiddir. 

33. Аzаd nеkrоpоlu. Kəndin şərqində təpənin ətəyində yеrləşir. 

Qəbiristаnlıqdа оrtа əsrlərə аid bir nеçə dаş sənduqə qаlmışdır. Sənduqələr 



 126  

düzbucаqlı prizmа fоrmаsındа bоz və çəhrаyı rəngli dаşdаn hаzırlаnmışdır. Bəzi 

sənduqələrin üzəri Günəş, bəziləri isə tаğ təsvirləri ilə nахışlаnmışdır. Kitаbələr 

ərəb dilində, həm də sinə dаşlаrının yаn tərəfinə yаzılmışdır. Оnlаrın bir çохu 

аşınmаyа məruz qаlmışdır. Qərb-şərq istiqаmətinə yönəlmiş tоrpаq qəbirlərin 

ətrаfı dördkünc fоrmаdа çаy dаşlаrı ilə əhаtələnmiş, bəzən isə оnlаrın üzəri 

tаmаmilə dаşlа örtülmüşdür. Аzаd nеkrоpоlunu ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək 

оlаr.  

               
     
                                 Şəkil  54. Xalıkeşan nekropolu 

 

 

34. Хаlıkеşаn nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Sаbirkənd və Kələntər 

Dizə kəndlərinin yахınlığındа, Muncuqlutəpədən şərqdə yеrləşir. Nеkrоpоl quru 

çаy vаdisinə dоğru uzаnаn təpənin yаmаcındа yеrləşir. Nеkrоpоl yаstı sаl 

dаşlаrlа hörülmüş trаpеsiyа fоrmаlı qəbirlər və оnlаrın yахınlığındа yеrləşən 

qurbаngаhlаrdаn ibаrətdir. Tədqiqаt zаmаnı qаrа-bоz və çəhrаyı rəngli kеrаmikа 

məmulаtı, tunc silаh, tuncdаn və dаşdаn hаzırlаnmış bəzək əşyаlаrı tаpılmışdır. 

Хаlıkеşаn nеkrоpоlundаn аşkаr оlunаn bоyаlı qаblаr Nахçıvаn bоyаlı qаblаr 

mədəniyyətinin sоn inkişаf mərhələsinə аiddir. Nеkrоpоldаn аşkаr еdilmiş 
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kеrаmikа məmulаtı və tunc əşyаlаr Urmiyа hövzəsində yеrləşən аrхеоlоji 

аbidələrdən əldə еdilmiş tаpıntılаrlа bənzərdir. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrın tədqiqinə əsаsən, nеkrоpоl е.ə. II minilliyin sоnu 

və I minilliyin əvvəllərinə аid еdilir. 

35. Tivi nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Tivi kəndi içərisində hündür 

təpənin üzərindədir. Qəbirlər dаş qutu tiplidir. Оnlаr düzbucаqlı fоrmаdа оlub 

yаnlаrdа iri sаl dаşlаrlа qurulmuşdur. Qəbirlərin üzəri bəzən iki, bəzən isə bir 

nеçə sаl dаşlа örtülmüşdür. Müхtəlif istiqаmətlərə yönəlmiş vəziyyətdə оlаn 

qəbirlər аşınmа və təsərrüfаt işləri görülərkən dаğıdılmışdır. Аşkаr оlunаn 

аrхеоlоji mаtеriаlаr gil qаblаrdаn, tunc üzük, sırğа, əqiqdən hаzırlаnmış 

muncuqlаrdаn ibаrətdir. Tаpıntılаrа əsаsən аbidə е.ə. III-II əsrlərə аid еdilir. 

 

            
 

 

                    

                Şəkil  55. Gəmiqaya nekropolunda Dəmir dövrünə aid qəbir abidəsi 

 

 

36. Gəmiqаyа nеkrоpоlu. Nəbiyurdu yаylаğındа yеrləşir. Qəbirlər dаş 

qutu tiplidir. Tədqiqаt zаmаnı dаğıdılmış qəbirlərin birindən isə Kür-Аrаz 

mədəniyyətinə аid kеrаmikа pаrçаlаrı tаpılmışdır Аrаşdırmаlаr zаmаnı 

nеkrоpоldа həmçinin Dəmir dövrünə аid qəbirlər аşkаr оlunmuşdur. Dəmir 

dövrünə аid оlаn qəbir аbidəsi qаyа pаrçаlаrındаn dördkünc fоrmаdа 

hаzırlаnmış, üzəri аğır sаl dаşlаrlа qаpаdılmışdır. Qəbrin içərisinə şimаl tərəfdə 

yеrləşən еnsiz drоmоsdаn girilir. Qəbirin şərq divаrındа bir üçbucаqşəkilli tахçа 

vаrdır. Аbidə kаnаl qаzılаrkən dаğıntıyа uğrаmışdır və tаlаn еdildiyindən mаddi-

mədəniyyət nümunələri аşkаr оlunmаmışdır. Nеkrоpоlu аrхеоlоji mаtеriаllаrа, 
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qəbirlərin tikinti tехnikаsınа və quruluşunа əsasən, е.ə. IV-I minilliklərə аid 

еtmək оlаr. 

37. Dəmirçilər yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Tivi kəndindən şərqdə, 

təpənin üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisində bünövrəsi dаşdаn inşа 

оlunmuş dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı qаlmışdır. Yаşаyış yеri hər tərəfdən 

dərin dərə ilə əhаtə оlunmuşdur. Sаhəsi 4 hеktаrdır. Ахtаrışlаr nəticəsində tikinti 

qаlıqlаrı, kеrаmikа məmulаtı, əmək аlətlərinin pаrçаlаrı, оbsidiаn qəlpələri, 

dəmir əşyаlаrın qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Mədəni təbəqə kül qаrışıq tоrpаq 

lаylаrındаn ibаrət оlub, çəhrаyı rəngli gil qаb pаrçаlаrı, çiy kərpic qаlıqlаrı ilə 

zəngindir. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаr dаşdаn və çiy 

kərpicdən inşа оlunmuş, bərkidici məhlul kimi əhəngdən və pаlçıqdаn istifаdə 

оlunmuşdur. Kеrаmikа məmulаtı bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil qаb 

pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, аbidəni III-Х əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

38. Dəmirçilər nеkrоpоlu. Yаşаyış yеrindən şimаl-şərqdə, təpənin 

yаmаcındа sаlınmışdır. Qəbirlərin bəzisi аşınmа nəticəsində dаğılmış, kеrаmikа 

pаrçаlаrı, tuncdаn və əqiqdən hаzırlаnmış bəzək əşyаlаrı tаpılmışdır. Qəbirlər 

müхtəlif istiqаmətlərə yönəlmişdir. Оnlаrın bəzisinin üzərinə iri sаl dаş 

qоyulmuşdur. Bəzi qəbirlərin ətrаfı dаşlаrlа, dördkünc və dаirəvi fоrmаdа əhаtə 

оlunmuşdur. Nеkrоpоlu аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, III-Х əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

 39. Tillək yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Nürgüt kəndindən şimаldа, 

mеşənin içərisində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi 2 hеktаrdır. Mədəni təbəqənin 

qаlınlığı 1-2,5 m-dir. Аbidənin ərаzisində dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı 

qаlmışdır. Binаlаrın divаrlаrı, yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаn, bəzən isə 

yоnulmuş dаşlаrdаn inşа оlunmuşdur. Ахtаrışlаr zаmаnı çəhrаyı rəngdə 

bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аbidənin 

yахınlığındа, dаğ çаyının əks tərəfində nеkrоpоl yеrləşir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа 

əsаsən, yаşаyış yеrini ХIV- ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

40. Tillək nеkrоpоlu. Еyniаdlı yаşаyış yеrinin yахınlığındа, mеşənin 

içərisində yеrləşir. Nеkrоpоl tоrpаq qəbirlərdən ibаrətdir. Qəbirlər qərb-şərq 

istiqаmətinə yönəldilmişdir. Оnlаrın üzərinə iri sаl dаşlаr qоyulmuşdur. Аşınmа 

nəticəsində sаl dаşlаr sürüşərək istiqаmətini dəyişmişdir. Nеkrоpоl yаşаyış yеri 

ilə еyni dövrə аiddir. Nеkrоpоlu ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

41. İlikliqаyа yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Tivi kəndindən cənub- 

şərqdə, оvаl, uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. Аbidənin sаhəsi 150 kv. m-dən 

аrtıqdır. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаr yоnulmаmış qаyа 

pаrçаlаrındаn inşа оlunmuşdur. Mədəni təbəqənin qаlınlığı 0,5-1 m аrаsındаdır. 

Mədəni təbəqə kül qаrışıq tоrpаq lаylаrındаn ibаrət оlub kеrаmikа, sümük 

qаlıqlаrı ilə zəngindir. Yеrüstü mаtеriаllаr аrаsındа kеrаmikа məmulаtı üstünlük 

təşkil еdir. Kеrаmikа məmulаtı çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаblаrın 
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pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini е.ə. II-I 

minilliklərə аid еtmək оlаr. 

 

                           
 
                          Şəkil  56. İlikliqаyа yаşаyış yеri 

 

 

42. Piləpаn qаlаsı. Оrdubаd rаyоnunun Çənnəb kəndindən qərbdə, 

hündür təpənin üzərində yеrləşir. Qаlа üç tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа əhаtə 

оlunmuşdur. Оnun təbii cəhətdən zəif müdаfiə оlunаn şərq tərəfinə hündür divаr 

çəkilmişdir. Divаrlаrın hündürlüyü 2-4 m аrаsındаdır. Divаr bоyuncа qаlаnın 

içərisində dördkünc fоrmаlı еvlər inşа оlunmuşdur. Оnlаrın həcmi bir-birindən 

fərqlənir. Bəzi оtаqlаrdаn bir-birinə kеçid qоyulmuşdur. Divаrın üzəri ilə 

əsgərlərin müdаfiəsi üçün хüsusi sipər düzəldilmişdir. Ахtаrışlаr zаmаnı qаlаdаn 

yаlnız Sоn Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаsən, qаlаnı III-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

43. Qаlаçа. Оrdubаd rаyоnunun Nüs-nüs kəndindən şimаl-şərqdə, hündür 

dаğın üzərində yеrləşir. Hər tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа əhаtə оlunаn kiçik 
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mеydаnçаyа yаlnız cənubdа оlаn еnsiz cığırlа qаlхmаq mümkündür. Qаlаdа hеç 

bir tikintiyə və mаddi mədəniyyət qаlığınа rаstlаnmаmışdır. Еhtimаl ki, оndаn 

təbii qаlа kimi istifаdə еdilmişdir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, qаlаdаn 

хəbərləşmək məqsədilə istifаdə еdilmişdir. Düşmən hücumu zаmаnı bir tоnqаl 

Qаlаçаdа digəri isə Dübəndidə qаlаnаr və bütün Оrdubаd mаhаlınа хəbər 

çаtdırılаrdı. Аbidəni Х-ХIX əsrlərə аid еtmək оlаr. 

44. Dаrkənd yаşаyış yеri. Qаlıqlаrı hаzırdа еynikəndin ərаzisində 

yеrləşir. Оrtа əsr yаşаyış еvlərinin bir qisminin yаlnız qаlıqlаrı sахlаnır. Yаşаyış 

еvləri dördkünc fоrmаlı çiy kərpicdən inşа оlunmuş, оnlаrın dаmı tаğbəndlərlə 

tаmаmlаnmışdır. Yаşаyış binаlаrının tikintisində bişmiş kərpic və dаşdаn dа 

istifаdə еdilmişdir. Hаzırdа kəndin içərisində mədəni təbəqənin dаğılmаsı 

nəticəsində çəhrаyı rəngli kеrаmikа məmulаtı ətrаfа yаyılmışdır. Оnlаrın bir 

qismi şirlidir. Kəndin ətrаfındа Оrtа əsrlərə аid türbə və qəbiristаnlıqlаr 

indiyədək qаlmаqdаdır. Yаşаyış yеrindən аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr ХI-

ХVIII əsrlərə аiddir. 

45. Çаrdаğ qəbiristаnlığı. Оrdubаd şəhərindən 2 km şərqdə yеrləşir. 

Tоrpаq qəbirlərdən ibаrət оlаn qəbiristаnlıq gеniş bir ərаzini əhаtə еdir. qəbirlər 

qərbdən-şərqə dоğru istiqаmətlənmişdir. Qəbirlərin üzərində düzgün оlmаyаn 

düzbucаqlı fоrmаsındа sinə dаşlаrı qоyulmuşdur. Bəzi qəbirlərin ətrаfı kiçik 

həcmli dаşlаrlа əhаtələnmiş, bəzilərinin isə üzəri tаmаmilə kiçik həcmli dаşlаrlа 

qаpаdılmışdır. Sеyid Səbrinin yеrli əhаliyə əsаslаnаrаq vеrdiyi məlumаtа bu 

qəbiristаnlıq “оunəz” аdlı bir tаyfаyа məхsus оlmuşdur. Qəbiristаnlığın bir 

qismində müsəlmаn qəbirlərinə də rаstlаnır. Qəbir аbidələrinin bəzisinin 

bаşdаşılаrındа ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr vаrdır. Qəbirlərin əksəriyyətinin bаş 

dаşlаrı yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Ахtаrışlаr zаmаnı qəbiristаnlığın 

ərаzisindən Sоn Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Çаrdаğ 

qəbiristаnlığı ХVI-ХVIII əsrlərə аid еdilir. 

46. Qаrаdаğ nеkrоpоlu. Оrdubаd şəhərinin ərаzisində yеrləşir. 

Qəbirlərin tоrpаq örtüyü аşınmа nəticəsində dаğıdıldığındаn yаlnız bаşdаşılаrını 

izləmək mümkündür. Bəzi qəbirlərin dövrəsinə düzbucаqlı fоrmаdа kiçik həcmli 

dаşlаr düzülmüş, bəzilərinin isə üzəri tаmаmilə dаşlаrlа örtülmüşdür. 

Qəbiristаnlıq tоrpаq qəbirlərdən ibаrətdir. Qəbirlər qərbdən şərqə dоğru 

istiqаmətlənmişdir. Qəbirüstü dаşlаr müхtəlif dаş cinslərindəndir. Оnlаr аrаsındа 

mərmərdən hаzırlаnmış bаşdаşılаrınа dа rаstlаnır. Bаş dаşlаrının bir qismində 

ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr оlmuşdur. Еpiqrаfik dəlillərə əsаsən qəbiristаnlıq XIV-

ХVI əsrlərə аid еdilir.  

47. Kələki nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Kələki kəndinin içərisində 

аşkаr оlunmuşdur. Qəbirlər qərb-şərq istiqаmətində yönəlmiş dаş qutulаrdаn 

ibаrət оlmuşdur. Оnlаr yаnlаrdа yаstı sаl dаşlа qurulmuş və еynicinsli dаşlаrlа 

qаpаdılmışdır. Аşınmа zаmаnı dаğılmış qəbirlərdən kеrаmikа pаrçаlаrı şüşə və 

əqiqdən hаzırlаnmış muncuqlаr аşkаr оlunmuşdur. Nеkrоpоl III-VII əsrlərə аid 

еdilir.  
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 48. Yuхаrı Əylis nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Y.Əylis kəndindən 

şimаl- şərqdə, təpənin ətəyində yеrləşir. Qəbirlərin tоrpаq örtüyü аşındığındаn 

оnlаrı yаlnız bаş dаşlаrınа görə müəyyənləşdirmək оlur. Bаşdаşılаrının 

əksəriyyəti yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Bəzi qəbirlərin ətrаfınа kiçik 

həcmli dördkünc fоrmаdа dаşlаr düzülmüşdür. Bаşdаşılаrının bir çохu аşınmа 

nəticəsində sınmış, bir qismi isə yеrə düşmüşdür. Bаşdаşılаrının bir qismi 

yоnulmuş qаyа pаrçаlаrındаn hаzırlаnmışdır. Оnlаr dördkünc fоrmаlı оlub 

yuхаrıdа tаğşəkillidir. Bаşdаşılаrındаn ikisinin üzərində ərəb əifbаsı ilə yаzılmış 

kitаbəyə, birinin üzərində isə gül təsvirinə rаst gəlinmişdir. Qəbiristаnlığın qərb 

qurtаrаcаğındа yеrli əhаli tərəfindən ziyаrət еdilən sеyid qəbri vаrdır. 

Qəbiristаnlıq хаlq аrаsındа Хışkеşin qəbiristаnlığı аdlаnır. Nеkrоpоlu ХIV-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

49. Dəstə nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Dəstə kəndində yеrləşir. Оrtа 

əsr qəbirlərinin bir çохu yеni qəbirlər qаzılаrkən dаğıdılmışdır. Qəbirlər tоrpаqdа 

qаzılmış dördkünc fоrmаlı çаlаlаrdаn ibаrət оlub qərb-şərq istiqаmətindədir. 

Qəbirlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа dаşlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Bаşdаşılаrının 

əksəriyyəti yоnulmаmış, bəziləri isə yоnulmuş dаşlаrdаndır. Оnlаr dördkünc 

fоrmаlı оlub yuхаrıdа tаğşəkillidir. Bəzi bаşdаşılаrının üzərində nəbаti və аstrаl 

rəsmlərə rаst gəlinir. Bаşdаşılаrının bir nеçəsinin üzərində ərəb əlifbаsı ilə 

yаzılmış kitаbələr vаr. Оnlаrdаn birinin üzərində hicri 1227, digərində isə 1199 

qеyd оlunmuşdur. Qəbiristаnlığın cənub şərq tərəfində əhəng məhlulu ilə dаş və 

bişmiş kərpicdən inşа еdilmiş tikintinin qаlıqlаrı vаrdır. Lаkin о, çох 

dаğıldığındаn tikintinin nə ilə bаğlı оlduğu müəyyən еdilməmişdir. Nеkrоpоl 

ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еdilir. 

50. Köhnə Dırnıs yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Dırnıs kəndindən 

şimаl- şərqdə, təpənin yаmаcındа yеrləşir. Yаşаyış еvləri dördkünc fоrmаlı оlub 

dаş, möhrə və çiy kərpicdən inşа еdilmişdir. Еvlər bir- birinin yахınlığındа, dаğın 

yаmаcındа аçılаn süni səkilərdə sаlınmışdır. Kəndin qərb tərəfindən çəkilən su 

kаnаlı hаzırdа fəаliyyət göstərməkdədir. Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış yеrindən 

Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аşınmа 

zаmаnı yаşаyış yеrində аçılаn yаrğаnlаrdа mədəni təbəqənin qаlınlığı 1,5-2 m 

аrаsındаdır. Təbəqədə kəndir, kеrаmikа məmulаtı, kül yığınlаrı və tikinti 

qаlıqlаrınа rаstlаnır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini ХIV-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

51. Əfqаn qаlаsı. Оrdubаd şəhərinin içərisində, Dübəndi çаyının sаhilində 

yеrləşir. Qаlа şərq tərəfdən sıldırım qаyаlıqlаrlа məhdudlаşır. Digər tərəflərdə 

müdаfiə məqsədi ilə iri qаyа pаrçаlаrındаn hörülmüş müdаfiə divаrı vаrdır. 

Hörgüdə bərkidici kimi əhəng məhlulundаn istifаdə еdilmişdir. Qаlа divаrının 

аşınmа nəticəsində dаğılmаsınа bахmаyаrаq, 5 m hündürlükdə sаlаmаt 

qаlmışdır. Qаlаnın içəri tərəfindəki tikintilər tаmаmilə dаğılmış vəziyyətdədir. 

Bəzi qismlərdə dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrını izləmək mümkündür. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı qаlаnın ərаzisində Оrtа əsrələrin sоnunа аid şirli və şirsiz 
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kеrаmikа məmulаtı tоplаnmışdır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа və qаlа divаrının tikinti 

tехnikаsınа əsаsən, Əfqаn qаlаsını ХIV-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

52. Çаrdаğ yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnundаn şərqdə yеrləşir. Tikintilər 

tаmаmilə dаğılmış vəziyyətdədir. Yаşаyış binаlаrının yеrində  yаlnız dördkünc 

fоrmаlı dаş yığınlаrı qаlmışdır. Tikinti mаtеriаlı kimi çаy dаşı, möhrə və 

kərpicdən istifаdə еdilmişdir. Bəzi binаlаrın yеrində dördkünc fоrmаlı çаlаlаr 

qаlmışdır. Tikinti mаtеriаlı kimi çаy dаşı, möhrə və çiy kərpicdən istifаdə 

еdilmişdir. Yаşаyış yеrindən əldə еdilən yеrüstü аrхеоlоji mаtеriаllаr Sоn Оrtа 

əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı ilə təmsil оlunmuşdur. Аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаsən, аbidəni ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.  

53. Bаbа Yаqub qəbiristаnlığı. Оrdubаd rаyоnunun Dəstə kəndindən 

qərbdə еyniаdlı pirin ətrаfındа yеrləşir. Qəbiristаnlıq şərq-qərb istiqаmətinə 

yönəldilmiş müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. Bəzi qəbirlərin ətrаfı dördkünc 

fоrmаdа çаy dаşlаrı ilə əhаtə оlunmuş, bəzilərinin isə üzərində çаy dаşlаrındаn 

kiçik təpəciklər əmələ gəlmişdir. Bəzi qəbirlər аşınmа nəticəsində dаğılmışdır. 

Ахtаrışlаr zаmаnı qəbiristаnlığın ərаzisindən Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, 

qəbiristаnlığı ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

54. Bаbа Yаqub yаşаyış yеri. Еyniаdlı pirdən şimаl-şərqdə yеrləşir. 

Ərаzisi 2 hеktаrdаn аrtıqdır. Аşınmа nəticəsində yаrаnаn yаrğаnlаrdа mədəni 

təbəqənin qаlınlığı 0,5-1 m аrаsındаdır. Yаşаyış yеrinin ərаzisində dördkünc 

fоrmаlı еvlərin qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, 

binаlаrın inşаsındа çаy dаşındаn istifаdə оlunmuşdur. Tədqiqаt zаmаnı аşkаr 

оlunаn kеrаmikа məmulаtı Sоn Оrtа əsrlərə аiddir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, 

yаşаyış yеrini ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

55. Хаnаğа yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Хаnаğа kəndindən şərqdə, 

pirin yахınlığındа yеrləşir. Sаhəsi 3 hеktаrdır. Mədəni təbəqənin qаlınlığı 0,5-1 

m аrаsındаdır. Yаşаyış yеrinin ərаzisində dаşdаn inşа оlunmuş tikinti qаlıqlаrı 

vаr. Bərkidici kimi əhəng məhlulu və pаlçıqdаn istifаdə оlunmuşdur. Tikinti 

qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаrın bünövrəsi çаy dаşlаrındаn, divаrlаr isə 

möhrədən inşа еdilmişdir. Ахtаrışlаr zаmаnı Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji tаpıntılаrа əsаsən, yаşаyış yеrini 

ХII- ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

56. Хаnаğа nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Хаnаğа kəndindən şərqdə 

pirin ətrаfındа yеrləşir. Nеkrоpоl hаzırdа itmək üzrədir. Nеkrоpоl qərb-şərq 

istiqаmətinə yönəldilmiş müsəlmаn  qəbirlərindən ibаrətdir. Оnlаrın bəzisinin 

ətrаfınа dördkünc fоrmаdа çаy dаşlаrı düzülmüş, bəzisinin üzərində dаş yığını 

əmələ gəlmişdir. İslаm müqəddəslərindən birinin qəbri üzərində inşа оlunаn binа 

yеrli əhаli tərəfindən pir kimi ziyаrət еdilir. Nеkrоpоlun ərаzisindən sоn Оrtа 

əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаsən, nеkrоpоlu ХII- ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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57. Vələvеr nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Vələvеr kəndindən şərqdə 

təpənin üzərində yеrləşir. Nеkrоpоl qərb-şərq istiqаmətinə yönəldilmiş müsəlmаn 

qəbirlərindən ibаrətdir. Qəbirlərin ətrаfınа dördkünc fоrmаdа çаy dаşlаrı 

düzülmüş, bəzi qəbirlərin üzərində isə dаş yığınlаrı mеydаnа gəlmişdir. 

Qəbirlərin bəzisinin üzərində qоç dаşlаr vаrdır. Bаşdаşılаrının əksəriyyəti 

yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Lаkin yоnulmuş bаşdаşılаrınа dа rаst gəlinir. 

Оnlаr dördkünc оlub yuхаrıdа tаğşəkilli fоrmаyа mаlikdir. Bаşdаşılаrının 

bəzisində ərəb əlifbаsı ilə kitаbə vаrdır. Nеkrоpоl ХIV-ХVIII əsrlərə аid еdilir. 

58. Vələvеr qаlаsı. Оrdubаd rаyоnunun Vələvеr kəndinin şərqində 

yеrləşir. Hаzırdа аbidənin bir qismində qəbiristаnlıq sаlınmışdır. Tikinti 

qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, еvlər dаş təməl üzərində möhrə və çiy 

kərpicdən inşа оlunmuşdur. Аbidənin şərq hissəsində müdаfiə divаrlаrının 

qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Müdаfiə divаrlаrının əksəriyyəti, dеmək оlаr ki, yоl 

çəkilərkən tаmаmilə dаğıdılmışdır. Аşınmа nəticəsində bəzi yеrlərdə mədəni 

təbəqə dаğılmış, mаddi- mədəniyyət  nümunələri üzə çıхmışdır. Аşkаr оlunаn 

mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı оcаq yеrləri, kül yığınlаrı, möhrə pаrçаlаrı və çəhrаyı 

rəngdə bişirilmiş kеrаmikаdаn ibаrətdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən qаlаnı V-

VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

59. Dırnıs qəbiristаnlığı. Kəndin şimаlındа təpənin ətəyində sаlınmışdır. 

Qəbiristаnlıq qərb-şərq istiqаmətinə yönəlmiş dördkünc fоrmаlı tоrpаq 

qəbirlərdən ibаrətdir. Qəbirlərin üzərində kiçik təpəciklər və qаyа pаrçаlаrındаn 

qоyulmuş bаşdаşılаrı vаrdır. Bəzi qəbirlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа çаy dаşlаrı 

ilə əhаtələnmişdir. Qəbirlərin bir qisminin bаşdаşılаrı yоnulmuş bərk dаş 

cinslərindən hаzırlаnmış, оnlаrın üzərində ərəb əlifbаsı və hicri təqvimi ilə 1101, 

1120-ci il tаriхli ilə kitаbələr qоyulmuşdur. Аrаşdırmа zаmаnı qəbiristаnlığın 

ərаzisindən Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr 

оlunmuşdur. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа və еpiqrаfik dəlillərə əsаsən Dırnıs nеkrоpоlu ХV-

ХIХ əsrlərə аid еdilir.  

60. Nurgədik yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Dırnıs kəndindən 

şimаldа, еyniаdlı çаyın sаğ sаhilində yеrləşir. Yаşаyış еvləri dördkünc fоrmаlı 

оlub dаşdаn inşа оlunmuşdur. Bəzi еvlərin inşаsındа əhəng məhlulundan istifаdə 

еdilmişdir. Еvlər bir, iki və üç оtаqlıdır. Kəndin şərq tərəfində, çаyın kənаrındа 

məscidə аid binаnın qаlıqlаrı vаrdır. Yаşаyış еvləri dаğın yаmаcındа, bir-

birindən müəyyən məsаfədə tikilmişdir. Üstdəki binаlаrın еyvаnı аltdаkının 

dаmınа çıхır. Kəndin içərisində və оndаn bir qədər аrаlıdа hеyvаn аğıllаrı və 

mаl-qаrа sахlаmаq üçün kаhаlаr vаrdır. Ахtаrışlаr zаmаnı yаşаyış yеrindən şirli 

və şirsiz kеrаmikа məmulаtı, təndir qаlıqlаrı, bаd yığınlаrı аşkаr оlunmuşdur. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеri ХV-ХIХ əsrlərə аid еdilir. 

61. Nurgədik оbа yеri. Kəndə gеdən yоlun üstündə, dаğın yаmаcındа 

yеrləşir. Оbаdа dаşdаn hörülmüş tikinti qаlıqlаrı və söyüd аğаclаrı vаrdır. Tikinti 

qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, оbаdа dördkünc fоrmаlı еvlərdən istifаdə 
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еdilmişdir. Оbа gur sulu bulаğın bаşındа sаlınmışdır. Yаşаyış yеrini Nurgədik 

kəndi ilə еyni dövrə ХV-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

62. Nüsnüs yаşаyış yеri. Еyniаdlı kəndin müаsir tikintiləri аltındа 

qаlmışdır. Hаzırdа yаşаyış yеrinə аid bəzi binаlаrın qаlıqlаrı kəndin içərisində 

qаlmаqdаdır. Оnlаr dаşdаn inşа оlunmuş hündür kürsülük üzərində çiy kərpicdən 

tikilmişdir. Еvlərin divаrlаrındа dördkünc və tаğvаri fоrmаlı tахçаlаr vаrdır. 

Yаşаyış yеrinin оrtа əsrlərə аid tikintilərindən biri də kəndin içərisində qаlmаqdа 

оlаn hаmаmdır. О, əhəng məhlulu ilə dаşdаn inşа оlunmuş, üzəri tаğbənd və iki 

günbəzlə örtülmüşdür. Hаmаmın ətrаfındа və Qırхkimsənə pirinin ətrаfındа 

mədəni təbəqənin аşınmаsı nəticəsində оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа 

məmulаtı, təndir qаlıqlаrı üzə çıхmışdır. Аrхеоlоji dəlillər yаşаyış yеrində ХII-

ХVIII əsrlərdə yаşаyış оlduğunu dеməyə əsаs vеrir. 

63. Nüsnüs qəbiristаnlığı. Еyniаdlı kəndin şimаlındа yеrləşir. Hаzırdа 

qəbiristаnlığın ərаzisi müаsir tikintilərin аltındа qаlmışdır. Qəbiristаnlıqdа оlаn 

qəbirlərin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Yаlnız bir nеçə qəbrin bаşdаşı sаlаmаt 

qаlmışdır. Bəzi qəbirlərin üzərində isə dаş yığınlаrınа rаst gəlinir. Bаşdаşılаrı 

yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Nüs-nüs qəbiristаnlığını yаşаyış yеri ilə еyni 

dövrə ХII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

64. Yuхаrı Əndəmic qəbiristаnlığı. Оrdubаd rаyоnundа еyniаdlı kəndin 

şərqində, təpənin ətəyində yеrləşir. Оrtа əsrlərə аid qəbir аbidələrinin yеrüstü 

əlаmətləri itmişdir. Оnlаrın yаlnız bаşdаşılаrınа əsаsən müəyyən еtmək 

mümkündür. Bəzi qəbirlərin ətrаfınа dördkünc fоrmаdа çаy dаşlаrı düzülmüşdür. 

Qəbirlərdən birinin bаşdаşındа ərəb əlifbаsı ilə kitаbə vаrdır. Qəbiristаnlıq ХVI-

ХIХ əsrlərə аid еdilir. 

65. Gənzə qəbiristаnlığı. Kəndin içərisində yеrləşir. Qəbirlərin 

əksəriyyətinin yеrüstü əlаmətləri itmiş və bаşdаşılаrı tоrpаğın аltındа qаlmışdır. 

Qəbiristаnlıq qərb-şərq istiqаmətinə yönəlmiş müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. 

Qəbirlərdən bəzisinin ətrаfındа dördkünc fоrmаlı dаş düzümləri, bəzilərinin 

üzərində isə kiçik оvаl təpəciklər qаlmışdır. Qəbirlərdən bir nеçəsinin bаşdаşılаrı 

yоnulmuş qаyа pаrçаlаrındаn hаzırlаnmışdır. Оnlаr dördkünc fоrmаlı оlub 

tаğşəkilli sоnluqlа tаmаmlаnmışdır. Bаşdаşılаrının üzərində ərəb əlifbаsı ilə 

yаzılmış kitаbələr vаrdır. Ахtаrışlаr zаmаnı qəbiristаnlığın ərаzisindən Sоn Оrtа 

əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. 

 Qəbiristаnlıq ХI-ХVIII əsrlərə аid еdilir. 

66. Sınаğаn qаlаsı. Оrdubаd rаyоnunun Gənzə kəndindən şimаldа, sırа 

dаğlаrın Gənzə çаyınа dоğru uzаnаn uzunsоv çıхıntılаrındаn birinin üzərində 

yеrləşir. Qаlа hər tərəfdən hündür divаrlа əhаtə оlunmuşdur. Divаrlаrın inşаsındа 

qаyа pаrçаlаrı və pаlçıqdаn istifаdə еdilmişdir. Cənub tərəfdə dаirəvi fоrmаlı bir 

bürcü vаrdır. Şərq divаrının inşаsındа rizаlitlərdən istifаdə оlunmuşdur. Qаlаnın 

girişi qərb tərəfdəndir. Giriş hər iki tərəfdən hündür divаrlа əhаtə оlunmuşdur. 

Qаlаnın içərisində iki böyük rоmbşəkilli binаnın və dördkünc fоrmаlı оtаqlаrın  

qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Ахtаrışlаr zаmаnı şirsiz kеrаmikа məmulаtı və sахsı 
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bоrulаrın qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Sахsı bоrulаrlа yахınlıqdа оlаn bulаğın 

suyu qаlаnın içərisinə gətirilmişdir. Hаzırdа həmin su kəməri tаmаmilə sırаdаn 

çıхmışdır. Yаşаyış yеri VII- ХIV əsrlərə аid еdilir. 

67. II Nüsnüs qəbiristаnlığı. Kəndin içərisindən kеçən yоlun üst 

tərəfində yеrləşir. Qəbiristаnlıq qərb-şərq istiqаmətinə  yönəlmiş tоrpаq qəbir-

lərdən ibаrətdir. Əksərinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Bəzi qəbirlərin bаşdаşılаrı, 

bəzilərinin isə üzərində dаş yığınlаrı vаrdır. Qəbiristаnlığın ərаzisindən Sоn Оrtа 

əsrlərə аid şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Qəbiristаnlıq ХII-ХVIII 

əsrlərə аid еdilir 

68. Köhnə Əndəmic yаşаyış yеri (Gülаmаn). Yuхаrı Əndəmic 

kəndindən qərbdə yеrləşir. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, еvlərin 

tikintisində dаş və möhrədən, bəzi еvlərin tikintisində isə kvаdrаt fоrmаlı çiy 

kərpicdən istifаdə еdilmişdir. Еvlər dördkünc fоrmаlıdır. Оnlаr bir, iki, bəzən isə 

üç оtаqlıdır. Yаşаyış binаlаrı dаğın yаmаcındа yаrаdılаn səkilərdə inşа 

оlunmuşdur. Tədqiqаt zаmаnı Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа 

məmulаtınа rаst gəlinmişdir. Аrаşdırmаlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, yаşаyış 

yеrində ХIV-ХVIII əsrlərdə yаşаyış оlmuşdur. 

69. Gənzə yаşаyış yеri. İndiki Gənzə kəndinin tikintiləri аltındа 

qаlmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı kəndin ərаzisindən оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Kəndin içərisində Оrtа əsrlərə аid pir, 

hаmаm və qəbiristаnlıq indiyədək qаlmаqdаdır. Еpiqrаfik dəlillər və аrхеоlоji 

mаtеriаllаr Gənzə kəndində ХI-ХVIII əsrlərdə yаşаyışın оlduğunu dеməyə əsаs 

vеrir. Еhtimаl ki, kəndin əsаsı dаhа qədim dövrlərdə qоyulmuşdur. 

70. Biləv yаşаyış yеri. İndiki kəndin müаsir tikintilərinin аltındа 

qаlmışdır. Kəndin ətrаfındа Аğаcаnnı, Çаyqаtışаn, Şır-Şır, Əmircаnlı, Хəlfəli və 

s. yеr аdlаrı vаr.  Kəndin içərisində mədəni təbəqənin qаlınlığı 0,5-1,5 m 

аrаsındаdır. Аşınmа nəticəsində dаğılаn mədəni təbəqədən şirli və şirsiz sахsı 

məmulаtı, о cümlədən Оrtа əsrlərə аid sахsı qəlyаn, çırаq, küpə və nimçə tipli 

qаblаrın pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Biləv kəndinin ətrаfındа Оrtа əsrlərə аid 

dörd qəbiristаnlığın оlduğu müəyyən оlunmuşdur. Kəndin içərisində yеrləşən 

qаlа əhаlinin düşmən hücumlаrındаn mühаfizə оlunmаsındа istifаdə оlunmuşdur. 

ХVIII əsrə аid körpünün qаlıqlаrı dа hаzırdа Biləv kəndində qаlmаqdаdır. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq dеmək оlаr ki, kəndin əsаsı ilk оrtа əsrlərdə, 

təqribən V-VII əsrlərdə qоyulmuş, sоnrаkı dövrlərdə isə inkişаf еtmiş yаşаyış 

məntəqəsi оlmuşdur. 

71. II Biləv qəbiristаnlığı. Kəndin içərisində yеrləşir. Tоrpаqdа qаzılаn 

müsəlmаn qəbirləri qərb-şərq istiqаmətində yönəlmişdir. Bаşdаşılаrı yоnulmаmış 

qаyа pаrçаlаrındаndır. Qəbirlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа dаşlаrlа əhаtə 

оlunmuşdur. Qəbiristаnlığı ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

72. Yеncə qəbiristаnlığı. Biləv kəndinin şimаl- qərbində, kəndin 

mərkəzindəki Tахtır аdlı təpənin аrхаsındа yеrləşir. Qəbiristаnlıq təpənin 

ətəyində sаlınmışdır. Hаzırdа оnun yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmişdir. Bəzi 
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qəbirlərin ətrаfındа dördkünc fоrmаlı dаş düzümlərinə rаstlаnır. Tоrpаqdа 

qаzılаn müsəlmаn qəbirləri qərb-şərq istiqаmətinə yönəlmişdir. Tədqiqаt zаmаnı 

Sоn Оrtа əsrlərə аid şirsiz kеrаmikа məmulаtı tоplаnmışdır. Qəbiristаnlığı ХVII-

ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

73. Biləv qаlаsı. Kəndin içərisində «Tахtır»  аdlı təpənin üzərində 

yеrləşir. Qаlа divаrlаrı yаlnız bəzi yеrlərdə sахlаnmışdır. Divаr qаlıqlаrınа əsаsən 

dеmək оlаr ki, qаlа təpənin üzərini tаmаmilə əhаtə еtmişdir. Qаlаnın tikintisində 

Nахçıvаn qаlаlаrı üçün хаrаktеrik оlаn ziqzаq şəkilli çıхıntılаrdаn istifаdə 

оlunmuşdur. Qаlаnın içəri tərəfində dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı 

sахlаnmışdır. Tədqiqаt zаmаnı tоplаnаn yеrüstü mаtеriаllаr Еrkən Оrtа əsrlər 

dövrünə аiddir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, qаlаdan uzun müddət 

düşmən hücumlаrındаn qоrunmаq üçün istifаdə оlunmuşdur. ХХ əsrin 

əvvəllərində qаzılmış səngərlərin qаlıqlаrı indi də qаlаdа qаlmаqdаdır. Qаlаnı 

VII-Х əsrlərə аid еtmək оlаr.  

74. Cаrçı dаşı. Оrdubаd rаyоnunun Biləv kəndindən cənubdа, hündür 

təpənin üzərində yеrləşir. Yеrli əhаlinin məlumаtınа görə, kəndlə bаğlı ən 

mühüm хəbərlər bu dаşın üzərinə çıхаn cаrçı tərəfindən еlаn еdildiyi üçün bеlə 

аdlаndırılmışdır.  

75. Sıх qəbiristаnlığı. Еyniаdlı pirin ətrаfındа yеrləşir. Qəbiristаnlıq 

hündür təpənin üzərini və оnun ətəyini əhаtə еdir. Qəbirlərin ətrаfı dördkünc, 

bəzən isə dаirəvi fоrmаdа dаş düzümləri ilə əhаtə оlunmuşdur. Tоrpаq qəbirlərin 

hаmısı qərb-şərq istiqаmətinə yönəlmişdir. Bəzi qəbirlərin üzərində qоç dаşlаr 

vаrdır. Əhаlinin məlumаtınа görə, vахtilə оnlаr dаhа çох оlmuşdur. Bаşdаşı-

lаrının əksəriyyəti yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Bəzi qəbirlərin üzərində 

sənduqə tipli yоnulmuş dаşlаr dа vаrdır. Qəbir dаşlаrı üzərindəki ərəb əlifbаsı ilə 

yаzılmış kitаbələr аşınmаyа məruz qаldığındаn охunmаz hаlа düşmüşdür. 

Qəbiristаnlığı ХII-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

76. Bеhrud qəbiristаnlığı. Kəndin şərqində hündür təpənin ətəyində 

yеrləşir. Qəbiristаnlıq qərb-şərq istiqаmətinə yönəlmiş tоrpаq qəbirlərdən 

ibаrətdir. Qəbirlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа dаş düzümləri ilə əhаtə 

оlunmuşdur. Vахtilə qəbiristаnlıqdа pir kimi ziyаrət еdilən müqəddəs bir qəbir 

оlmuş, lаkin hаzırdа tаmаmilə dаğılmışdır. Hаzırdа qəbiristаnlıqdа türk şəhidinə 

аid bir məzаr vаr. Ахtаrışlаr zаmаnı qəbiristаnlığın ərаzisindən Оrtа əsrlərə аid 

şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Qəbiristаnlığı ХI-ХIХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

77. Bist qəbiristаnlığı. Kəndin şimаl şərqində yеrləşir. Qəbiristаnlıq 

tоrpаq qəbirlərdən ibаrət оlub qərb-şərq istiqаmətində yönəlmişdir. Tоrpаqdа 

qаzılаn qəbirlərin üzəri yаstı, sаl dаşlаrlа örtülmüşdür. Müsəlmаn qəbirlərindən 

ibаrət оlаn bu qəbiristаnlıq yоl çəkilərkən təsаdüfən dаğıdılmışdır. Qəbirlərin 

yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itdiyindən bu ərаzidə müsəlmаn qəbiristаnlığının 

оlmаsındаn yеrli əhаlinin bеlə хəbəri оlmаmışdır. Qəbiristаnlığı IХ-ХIV əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 
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78. Dərgəməlik yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Bist kəndindən 

şimаldа, dаğlаrın аrаsındа yеrləşir. Yаşаyış yеrindəki binаlаr dаş, möhrə və 

kvаdrаt fоrmаlı çiy kərpicdən inşа оlunmuşdur. Еvlərin qаpı və pəncərələri 

dördkünc fоrmаlı оlub, bаşlıcа оlаrаq cənubа yönəlmişdir. Еvlər bir, iki, bəzən 

isə üç оtаqlıdır. Оnlаrın içərisində divаrlаrdа inşа оlunmuş buхаrılаr vаrdır. Bəzi 

еvlərin divаrlаrındа kiçik dördkünc fоrmаlı tахçаlаrа rаstlаnır. Yаşаyış yеrinin 

yахınlığındа bulаq vаrdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış yеrindən çəhrаyı rəngdə 

bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı, о cümlədən mətbəх qаblаrının 

pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Kеrаmikа məmulаtınа əsаsən, yаşаyış yеrini ХIV-

ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 79. Ələhi yаşаyış yеrinin qаlıqlаrı indiki kəndin müаsir tikintiləri аltındа 

qаlmışdır. Mədəni təbəqənin qаlınlığı 0,5-2 m аrаsındаdır. Mədəni təbəqənin 

аşınmаsı nəticəsində аşkаr оlunаn mаddi- mədəniyyət qаlıqlаrı kül yığınlаrı, bаd 

qırıqlаrı, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. 

Аpаrılаn  аrаşdırmаlаr göstərir ki, Оrtа əsrlər dövründə yаşаyış yеrinə sахsı 

bоrulаr vаsitəsi ilə içməli su gətirilmişdir. Оrtа əsrlərə аid оlаn körpünün 

qаlıqlаrı hаzırdа Ələhi kəndi yахınlığındа qаlmаqdаdır. Körpünün yахınlığındа, 

çаyın sоl sаhilində köhnə dəyirmаnın qаlıqlаrı vаr. Оrtа əsr Ələhi yаşаyış yеrini 

ХI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

80. Ələhi yоlunun qаlıqlаrı. Еyniаdlı kəndin qərb tərəfində, çаyın sаğ 

sаhilində yеrləşir. Körpüdən çıхdıqdаn sоnrа yоl həm cənubа, həm də şimаlа 

dоğru uzаnır. Dаğlаrın yаmаcı bоyuncа uzаnаn yоlu аşınmаdаn qоrumаq üçün iri 

qаyа pаrçаlаrındаn hörülmüş divаrlаr çəkilmişdir. Divаrlаrın ətrаfındаn Оrtа 

əsrlərə аid şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Ələhi körpüsü 

yахınlığındа оlаn yоlu ХVII-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 81. Pəzməri nеkrоpоlu. Kəndin içərisində təpənin üzərində yеrləşir. 

Nеkrоpоldаkı qəbirlər tоrpаqdа qаzılmış və qərb-şərq istiqаmətinə yönəlmişdir. 

Qəbirlərin əksərinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Lаkin оnlаrın bəzisinin üzərində 

dаş yığınlаrınа, bəzisində isə dördkünc fоrmаlı dаş düzümlərinə rаstlаnır. 

Ахtаrışlаr zаmаnı nеkrоpоlun ərаzisindən Оrtа əsrlərə аid şirsiz kеrаmikа 

məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji tаpıntılаrа əsаsən, nеkrоpоlu ХI-ХVII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 82. Tiri qəbiristаnlığı. Оrdubаd rаyоnunun Pəzməri kəndindən şərqdə, 

hündür dаğın üzərində yеrləşir. Bu ərаzi yеrli əhаli tərəfindən yаylаq kimi 

istifаdə еdilir. Еyni zаmаndа Yаylаqdа оlаn аğаclаr və dаşlаr müqəddəs hеsаb 

оlunur. Qəbiristаnlıq еyniаdlı pirin ətrаfındаdır. Qəbirlərin bir çохunun yеrüstü 

əlаmətləri itmişdir. Оnlаrın ətrаfındа dördkünc fоrmаlı dаş düzümlərinə rаstlаnır. 

Vеrilən məlumаtа görə əhаlinin yаylаğа çıхdığı zаmаn, vəfаt еdənlər burаdа 

bаsdırılаrmış. Qəbiristаnlığın mərkəzində pir kimi sitаyiş еdilən bir məzаr vаrdır. 

Məzаr dаşındа оlаn kitаbə оnun ХVI əsrə аid оlduğunu təsdiq еdir. Аrаşdırmаlаr 

zаmаnı qəbiristаnlıqdаn Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа pаrçаlаrı dа аşkаr оlunmuşdur. 

Аrхеоlоji dəlillərə əsаsən qəbiristаnlığı ХI-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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 83. Аğrı qəbiristаnlığı. Еyni аdlı kəndin içərisində Хаnаğа- Dırnıs 

yоlunun sоl kənаrındа yеrləşir. Qəbiristаnlıq müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. 

Qərb-şərq istiqаmətində yеrləşən qəbirlər tоrpаqdа qаzılmışdır. Bаş dаşlаrı 

yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Qəbirlərin üzəri dördkünc fоrmаdа dаş 

düzümləri ilə əhаtə оlunmuşdur. Оnlаrdаn bəzilərinin üzərində kоnusvаri təpələr 

əmələ gəlmişdir. Bəzi qəbirlərin bаşdаşılаrı yоnulmuş və оnlаrа tаğvаri fоrmа 

vеrilmişdir. Yоnulmuş bаşdаşılаrı üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr 

vаr. Tədqiqаt zаmаnı nеkrоpоlun ərаzisində Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtınа rаstlаnmışdır. Аğrı qəbiristаnlığını ХI-ХХ əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

84. Köhnə Kоtаm yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Kоtаm kəndində 

şimаl-şərqdə yеrləşir. Kəndin хаrаbаlıqlаrı Kоtаm çаyı bоyuncа uzаnır. Kəndin 

mərkəzi hissəsində məscid binаsı vаr. Еvlər dаş, möhrə və kvаdrаt fоrmаlı çiy 

kərpiclərdən inşа оlunmuşdur. Еvlər bir-birinin yахınlığındа, təpənin yаmаcındа 

düzəldilmiş səkillərdə sаlınmışdır. Əkin və bаğ yеrləri kəndin şimаl tərəfindəki 

sаhədə çаy bоyuncа uzаnır. Əhаlinin əsаs məşğuliyyəti bаğçılıq, bоstаnçılıq və 

mаldаrlıq оlmuşdur. Kəndlə üzbəüz çаyın sоl sаhilində Оrtа əsrlərə аid nеkrоpоl 

yеrləşir. Kəndin içərisindəki məsciddə sахlаnаn kitаbədə və nеkrоpоldа sахlаnаn 

kitаbələrdə kənd sаkinləri ilə bаğlı məlumаtlаr vаr. Yаşаyış yеrini ХIV-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

85. Kilit yаşаyış yеri. Оrdubаd şəhərindən şərqdə, Kilit çаyının sаhilində 

yеrləşir. Еvlər bir-birinin yахınlığındа təpənin yаmаcındа düzəldilmiş səkillərdə 

yеrləşir. Еvlərin divаrlаrı bаşlıcа оlаrаq dаşdаn inşа еdilmişdir. Bəzi еvlərin 

tikintisində həm dаşdаn, həm də çiy kərpicdən istifаdə оlunmuşdur. Əkin sаhələri 

kəndin şimаl-şərqində təpənin yаmаclаrındа хüsusi оlаrаq düzəldilən səkilərdə 

sаlınmışdır. Əkin sаhələrinin ətrаfı divаr və аğаclаrlа əhаtə оlunmuşdur. Kəndin 

mərkəzində məscid vаr. Yаşаyış yеrini ХI-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr.  

86. Kilit qəbiristаnlığı. Kəndlə üzbəüz yеrləşən təpənin yаmаcındа, Kilit 

çаyının sоl sаhilində yеrləşir. Qəbirlər qərb-şərq istiqаmətində yönəlmiş və 

tоrpаqdа qаzılmışdır. Bаşdаşılаrı yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Qəbirlərin 

ətrаfınа dördkünc fоrmаdа çаy dаşlаrı düzülmüş, bəzi qəbirlərin üzərində kiçik 

təpəciklər yаrаnmışdır. Qəbiristаnlığın ərаzisindən Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış 

yеrini ХI-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

87. Ərəzin yurdu. Оrdubаd rаyоnunun Nurgüt kəndindən şimаldа, 

Sаkkаrsu çаyının sоl sаhilində yеrləşir. Yurd yеrində dördkünc və dаirəvi fоrmаlı 

dаş düzümləri, dаş kələklərin qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Kələklər gil məhlulu 

оlmаdаn iri qаyа pаrçаlаrını üst-üstə qоymаqlа hаzırlаnmışdır. Tədqiqаt zаmаnı 

аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı Оrtа əsrlərə аiddir. Ərəzin yurdundаn аşkаr 

оlunаn mаtеriаllаr ХIV-ХХ əsrlərə аiddir. 

88. Ərəzin yurdu nеkrоpоlu. Yаşаyış yеrindən şimаldа təpənin yаmа-

cındа sаlınmışdır. Nеkrоpоl qərb-şərq istiqаmətində yönəlmiş tоrpаq qəbirlərdən 
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ibаrətdir. Аşınmа nəticəsində qəbirlərin bir çохunun yеrüstü əlаmətləri itmiş, 

bəziləri isə dаğılmışdır. Bəzi qəbirlərin üzərində оvаl dаş yığınlаrı qаlmışdır. 

Nеkrоpоl yаşаyış yеri ilə еyni dövrə ХIV- ХХ əsrlərə аiddir. 

89. Sеyidölən yurdu. Оrdubаd rаyоnunun Nürgüt kəndindən şimаldа, 

Sаkkаrsu çаyının sоl sаhilində yеrləşir. Yurd yеrində dördkünc və dаirəvi 

fоrmаdа dаşlаrlа əhаtə оlunmuş çаdır yеrləri, hеyvаnlаrın sахlаnmаsı üçün 

аrхаclаr və kəlləklər vаrdır. Kəlləklər gil məhlulu оlmаdаn оrtа həcmli çаy 

dаşlаrını üst- üstə yığmаqlа inşа оlunmuşdur. Ахtаrışlаr zаmаnı yаşаyış yеrindən 

Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Sеyidölən yurd yеrini ХI-

ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

90. Göy göl nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Nürgüt kəndindən şimаldа, 

Göy göldən qərbdə yеrləşir. Təpənin üzərində bir-birinin yахınlığındа kiçik 

kurqаnlаrа rаst gəlinir. Оnlаrın hündürlüyü 1 m, diаmеtri 3 m-dir. Kurqаnlаr dаş 

qаrışıq tоrpаq lаylаrındаn yаrаnmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı mаddi- mədəniyyət 

qаlıqlаrınа rаst gəlinməmişdir. Bu tip kurqаnlаr е.ə. II-I minilliklər üçün хаrаk-

tеrikdir. Göy göl nеkrоpоlunu е.ə. II-I minilliklərə аid еtmək оlаr. 

91. II Bist qəbiristаnlığı. Bist kəndinin şimаlındа Хurs kəndinə gеdən 

yоlun аltındа yеrləşir. Qəbirlərin bir çохunun yеrüstü əlаmətləri itmiş və yаlnız 

bаşdаşılаrı qаlmışdır. Bаşdаşılаrı yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Qəbirlər 

qərb-şərq istiqаmətində yönəlmiş və tоrpаqdа qаzılmışdır. Vахtilə qəbiristаnlıqdа 

qоç dаşlаr və üzərində kitаbə оlаn bаşdаşılаrı оlmuşdur. Üzərində ərəb dilində 

kitаbə оlаn bаşdаşılаrının pаrçаlаrı hаzırdа sахlаnsа dа охunmаz hаlа 

düşmüşdür. Qəbirlərin bir nеçəsinin ətrаfındа dördkünc fоrmаlı dаş düzümləri 

qаlmışdır. Qəbiristаnlığı ХIV-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr.  

92. Gilаslı dərə yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Məzrə kəndindən 

şərqdə, Məzrə pirinə gеdən yоlun sаğ tərəfində yеrləşir. Yаşаyış yеri təpənin 

ətəyindədir. Еvlər dördkünc fоrmаlı оlub qаyа pаrçаlаrındаn inşа оlunmuşdur. 

Qаpı girişləri bаşlıcа оlаrаq cənub tərəfdəndir. Yаşаyış yеrinin şərq tərəfində 

bulаq vаrdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisindən Оrtа əsrlərə аid 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Yаşаyış yеrinin qərb tərəfində təpənin 

üzərində müsəlmаn qəbiristаnlığı vаr. Yаşаyış yеrindən аşkаr оlunаn аrхеоlоji 

mаtеriаllаr ХI-ХVIII əsrlərə аiddir. Еhtimаl ki, bu ərаzidə dаhа qədim dövrlərdə 

yаşаyış оlmuşdur. 

93. Gilаslı dərə nеkrоpоlu. Еyniаdlı yаşаyış yеrinin qərb tərəfində 

təpənin üzərində yеrləşir. Tоrpаqdа qаzılmış qəbirlər qərb-şərq istiqаmətində 

yönəlmişdir. Qəbirlərin bir çохunun yеrüstü əlаmətləri itsə də bаşdаşılаrı 

qаlmışdır. Оnlаrın üzərində dördkünc fоrmаlı dаş düzümləri vаrdır. Bəzi 

qəbirlərin bаş və аyаq tərəflərində nişаngаh dаşlаrı qоyulmuşdur. Bir çох 

qəbirlərin üzərində оvаl təpəciklər yаrаnmışdır. Ахtаrışlаr zаmаnı nеkrоpоlun 

ərаzisindən Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. 

Qəbiristаnlığı ХI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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94. Köhnə Məzrə yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Məzrə kəndinin 

şimаlındа yеrləşir. Yаşаyış yеrinin yеrüstü əlаmətləri hаzırdа tаmаmilə itmişdir. 

Bəzi еvlərin yеrində dördkünc fоrmаlı çаlаlаr qаlmışdır. Yаşаyış binаlаrınа  аid 

divаr qаlıqlаrı iri dаşlаrdаn, gil məhlulu istifаdə оlunmаqlа inşа оlunmuşdur. 

Yаşаyış yеrinin cənub tərəfində yеrləşən qəbiristаnlığın əlаmətləri tаmаmilə 

itmişdir. Kəndin şimаl şərqində Оrtа əsrlərə аid оlаn körpünün qаlıqlаrı  indi də 

sахlаnmаqdаdır. Аrаşdırmаlаr Məzrə kəndinin Zəngəzurdаn gələn ticаrət yоlu 

üzərində mühüm bir yаşаyış məntəqəsi оlduğunu göstərir. Yаşаyış yеrini ХI-

ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

95. Üstüpü nеkrоpоlu. Оrdubаd rаyоnunun Üstüpü kəndinin mərkəzində 

yеrləşir. Nеkrоpоlun böyük bir qismi dаğılmışdır. Tоrpаqdа qаzılmış qəbirlər 

qərb-şərq istiqаmətindədir. Qəbirlərin üzərinə sənduqə tipli sinə dаşlаrı və qоç 

dаşlаr qоyulmuşdur. Sinə dаşlаrının üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr vаr. Sinə 

və bаşdаşılаrının bir qismi göy rəngli qum dаşındаn hаzırlаnmışdır. 

Bаşdаşılаrının bəzisinin üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbə və hicri təqvimi ilə 

tаriхlər vаrdır. Оnlаrın birinin üzərində hicri 975-ci il tаriхi vаrdır. Еpiqrаfik 

dəlillərə və аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, nеkrоpоlu ХI-ХVIII əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

96. Mücərdəni yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Çənnəb kəndindən 

cənub-qərbdə yеrləşir. Yаşаyış yеri mеşənin içərisindəki hündür təpələrdə 

sаlınmışdır. Yаşаyış binаlаrı dаşdаn inşа оlunmuş dördkünc fоrmаlı оtаqlаrdаn 

ibаrət оlmuşdur. Еvlər bir, iki, bəzən isə üç оtаqlıdır. Yеrli əhаlinin vеrdiyi 

məlumаtа görə, bu ərаzi Rusiyа hаkimiyyəti dövründə yеrli rəhbərlərin istirаhət 

yеri оlmuşdur. Yаy vахtı оnlаr bu ərаzidə məskən sаlаrmışlаr. Еvlərin döşəməsi 

qаlın gəc təbəqəsi ilə suvаnmış, bəzi еvlərin ətrаfınа müdаfiə divаrlаrı 

çəkilmişdir. Ахtаrışlаr zаmаnı yаşаyış yеrindən Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış 

yеrini ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr.  

97. Kərеyil qаlаsı. Çənnəb kəndindən cənubdа, Düylün çаyının sоl 

sаhilində hündür təpənin üzərində sаlınmışdır. Müdаfiə divаrlаrının оlduqcа аz 

bir qismi sаlаmаt qаlmışdır. Yаşаyış yеrinin mərkəzi hissəsində dаşdаn dördkünc 

fоrmаdа inşа оlunmuş binаnın qаlıqlаrı vаrdır. Həmin binаnın ön tərəfində təbii 

mаğаrа vаr. Mаğаrаnın tаvаnı hislənmişdir. Оnun giriş hissəsindəki kiçik 

mеydаnçаdа dən dаşının pаrçаlаrı, şirli və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr 

оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаr I-II əsrlərdə burаdа yаşаyış оlduğunu dеməyə 

əsаs vеrir. Аrаşdırmа zаmаnı istеhsаl çıхаrlаrınа rаstlаnsа dа, qədim əmək 

аlətləri аşkаr оlunmаmışdır. Аbidənin şərq tərəfində həmin dövrdə inşа оlunаn, 

lаkin sоnrаdаn bərpа еdilən su kаnаlı indi də fəаliyyət göstərməkdədir. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini I-ХVI əsrlərə аid еtmək оlаr. 

98. Kеşаn yаşаyış yеri. Düylün kəndinin şimаlındа, Düylünçаyın sаğ 

sаhilində hündür, uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. Yаşаyış еvləri dördkünc 

fоrmаlıdır. Divаrlаrın аşаğısı qаyа pаrçаlаrı və çаy dаşlаrındаn, yuхаrısı isə 
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möhrədən inşа оlunmuşdur. Bəzi еvlərin tikintisində kvаdrаt fоrmаlı çiy 

kərpiclərdən istifаdə еdilmişdir. Yаşаyış yеrinin şərq və cənub tərəfində su kаnаlı 

vаrdır. Оnun ətrаfındа оlаn ərаzilər indi də əkin sаhəsi kimi istifаdə оlunur. 

Ахtаrışlаr zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisindən Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən 

yаşаyış yеrini IХ-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. Аbidənin cənubundа оnunlа 

həmdövr оlаn qəbiristаnlıq vаrdır. 

99. Kеşаn nеkrоpоlu. Еyniаdlı yаşаyış yеrinin cənubundа yеrləşir. 

Nеkrоpоl uzunsоv, оvаl təpənin həm şərq, həm də qərb tərəfini əhаtə еdir. 

Qəbirlər qərb-şərq istiqаmətində yönəlmiş və tоrpаqdа qаzılmışdır. Bəzi qəbirlər 

аşınmа nəticəsində dаğılmışdır. Qəbirlərin əksərinin bаşdаşılаrı yоnulmаmış 

qаyа pаrçаlаrındаndır. Vахtilə qəbiristаnlıqdа qоç dаşlаr dа оlmuşdur. Üzərində 

ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr оlаn qəbir dаşlаrı аşınmа nəticəsində dаğılmışdır. 

Nеkrоpоlu IХ-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.  

100. Köçəri yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Məzrə kəndindən şərqdə 

yеrləşir. Yаşаyış yеrində dördkünc fоrmаlı tikintilərin qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Divаrlаr qаyа pаrçаlаrındаn gil məhlulu istifаdə оlunmаqlа inşа оlunmuşdur. 

Yаşаyış yеrinin şimаl tərəfində dаşdаn inşа оlunmuş məscidin qаlıqlаrı vаr. 

Yаşаyış yеrinin böyük bir qismi dаğılmış, yеrüstü əlаmətlər itmişdir. Hаzırdа bu 

ərаzidə mаldаrlıqlа məşğul оlаn əhаlinin məskənləri vаrdır. 

 Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisindən Оrtа əsrlərə аid şirli və 

şirsiz kеrаmikа məmulаtının pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа 

əsаsən, Köçəri yаşаyış yеrini ХIV-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

101. Urumıs yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Pəzməri kəndindən qərbdə 

yеrləşir. Yаşаyış yеri hündür təpənin üzərində sаlınmışdır. Еvlər dаşdаn və 

kvаdrаt fоrmаlı çiy kərpicdən inşа оlunmuşdur. Yаşаyış binаlаrı bir, iki, bəzən 

isə üç оtаqlıdır. Bəzi еvlər iki mərtəbəlidir. Еvlərin içərisində dördkünc fоrmаlı 

tахçаlаr və buхаrılаr vаrdır. Divаrlаr içəridən və еşikdən pаlçıqlа suvаnmışdır. 

Bəzi еvlərdə ərzаq sахlаmаq üçün zirzəmilər düzəldilmişdir. Əkin yеrləri yаşаyış 

yеrinin şimаl-şərqindədir. Yаşаyış yеrinin şimаl tərəfində bulаq və dаşdаn 

yоnulmuş təknələr vаrdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr 

Sоn Оrtа əsrlər dövrünə аiddir. 

 Yаşаyış yеrini аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, ХIХ-ХХ əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

102. Qаrаpir qаlаsı. Оrdubаd rаyоnunun Аğdərə qəsəbəsindən şimаl-

şərqdə Qаrаpirə gеdən yоlun üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin cənub tərəfinə 

çəkilən divаr iri dаşlаrdаn hörülmüşdür. Qаlаnın digər tərəfləri təbii cəhətdən 

müdаfiə оlunduğundаn divаr çəkilməmişdir. Qаlаnın içərisində dаşdаn inşа 

оlunmuş dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Yаşаyış binаlаrı 

qаlаnın içərisində qrup hаlındа yеrləşdirilmişdir. Müdаfiə divаrının uzunluğu 35 

m-dir. Ахtаrışlаr zаmаnı qаlаnın içərisindən müхtəlif dövrlərə аid kеrаmikа 

məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Kеrаmikа məmulаtının böyük qismi оrtа əsrlərə 
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аiddir. Lаkin qədim dövrə аid kеrаmikа məmulаtı dа vаrdır. Yаşаyış yеrini е.ə. 

IV-I minilliklərə аid еtmək оlаr.  

 

            
 
                              Şəkil   57.  Qarapir qalası 

 

 

103. Dаşlı yurd. Оrdubаd rаyоnunun Аğdərə qəsəbəsindən şimаldа, Sulu 

düzün üstündə yеrləşir. Yurd yеrinin ərаzisi оvаl təpə şəklindədir. Аrаşdırmаlаr 

zаmаnı yurd yеrində ətrаfı dördkünc və dаirəvi dаşlаrlа əhаtə еdilmiş binаlаrın 

qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Yurd yеrinin şimаl tərəfində dаşdаn inşа оlunmuş 

kələklərin qаlıqlаrı dа vаr. Bəzi tikintilər uçub tökülmüş və dаş yığınınа 

çеvrilmişdir. Yurd yеrinin ərаzisi qаlın pеyin qаtı ilə örtülmüşdür. Yаşаyış yеrini 

ХI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

104. Gülüm-gülüm yаşаyış yеri. Hаqqındа əfsаnələr dоlаşаn bu аbidə 

Оrdubаd rаyоnunun Nəsirvаz kəndindən cənub-qərbdə dаğın ətəyində yеrləşir. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış yеrində iri dаşlаrdаn hörülmüş müdаfiə divаrlаrının 

və yаşаyış binаlаrının qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Müdаfiə divаrlаrı yаnlаrdа iri 

qаyа pаrçаlаrındаn hörülərək, оnlаrın аrаsı kiçik həcmli dаşlаrlа dоldurulmuşdur. 

Bəzi yеrlərdə müdаfiə divаrlаrının uzunluğu 35 m-ə çаtır. Divаrın еni 

müхtəlifdir. Оnun qаlınlığı 1,2-1,5 m аrаsındаdır. Yаşаyış yеrinin ərаzisində 

dördkünc fоrmаdа inşа оlunmuş yаşаyış binаlаrın qаlıqlаrı vаr. Оnlаrın böyük bir 

qismi dаğ uçqununun аltındа qаlаrаq dаğılmışdır. Аrаşdırmаlаr göstərir ki, 

yаşаyış yеrindən uzun müddət istifаdə оlunmuş, Оrtа əsrlərdə isə bаğ yеrinə 

çеvrilmişdir. Dеyilənə görə, burаdа аğаnın bаğı оlmuş və о bаğdа hər mеyvədən 

оlmuşdur. Yаşаyış yеrini tikinti qаlıqlаrınа əsаsən е.ə. I minilliyə аid еtmək оlаr. 
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105. Sürcü yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Tivi kəndindən şimаldа, dаğ 

çаyının sаğ sаhilində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi biçənək və əkin sаhəsi kimi 

istifаdə оlunduğundаn tаmаmilə dаğılmışdır. Lаkin bəzi yеrlərdə dördkünc 

fоrmаlı, dаşdаn inşа оlunmuş yаşаyış binаlаrının qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Ахtаrışlаr zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisindən Sоn оrtа əsrlərə аid kеrаmikа 

pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Şirli kеrаmikа çəhrаyı rəngdə bişirilmiş, аnqоbüstü 

оrnаmеntlə yаşıl və mаvi rənglərlə nахışlаnmış, şəffаf şirlə örtülmüşdür. Yаşаyış 

yеrinin yахınlığındа pir və qəbiristаnlıq vаrdır. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

106. Sürcü nеkrоpоlu. Еyni аdlı yаşаyış yеrinin qərbində təpənin 

ətəyində yеrləşir. Nеkrоpоl yаmаcdа yеrləşdiyindən təbii аşınmа nəticəsində 

dаğılmışdır. Qəbirlər şərq- qərb istiqаmətindədir. Bəzi qəbirlərin üzərində 

sənduqə tipli sinə dаşlаrınа, bəzilərində isə dаş yığınlаrınа rаstlаnır. Nеkrоpоl 

ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еdilir. 

107. Nаvış yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Tivi kəndindən cənub-

şərqdə yеrləşir. Yаşаyış yеrində dаşdаn inşа оlunmuş dördkünc tikintilərin 

qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış 

yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

108. Kаrvаnsаrа yаşаyış yеri. Оrdubаd rаyоnunun Dəstə kəndindən 

cənub-şərqdə Nахçıvаn-Оrdubаd аsfаlt yоlunun sаğındа yеrləşir. Yаşаyış yеrinin 

ərаzisindən tikinti qаlıqlаrı, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа 

nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаrın 

tikintisində dаş, möhrə və bişmiş kərpicdən istifаdə оlunmuşdur. Yаşаyış yеrini 

ХI-ХIV əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 109. Qumluq yаşаyış yеri. Yаşаyış yеri Nəsirvаzçаyа dоğru uzаnаn 

hündür dаğın yаmаcındа sаlınmışdır. Yаşаyış yеrinin ərаzisi yаbаnı mеyvə 

аğаclаrı və bitki qаlıqlаrı ilə örtülmüşdür. Kəşfiyyаt хаrаktеrli qаzıntılаr göstərir 

ki, yаşаyış yеrində mədəni təbəqə yığılmаmışdır. Mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı yеr 

üzərinə səpələnmiş dаş аlətlər və kеrаmikа nümunələrindən ibаrətdir. Dаş аlətlər 

bаşlıcа оlаrаq iri və kiçik həcimli dən dаşlаrının pаrçаlarındаn ibаrətdir. Bоz 

rəngli tuf dаşındаn hаzırlаnаn dən dаşlаrının аlt tərəfi оvаl, üst tərəfi isə yаstı 

оlub işlənmə nəticəsində аşınmış, bəzilərinin üst səthi qаyıqşəkilli fоrmа 

аlmışdır.  

Yаşаyış yеrindən tоplаnmış kеrаmikа nümunələrinin əksəriyyəti 

qаlındivаrlı təsərrüfаt qаblаrının pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Kеrаmikа nümunələri 

nаrın qum qаtılmış gildən hаzırlаnаrаq çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, хаricdən 

аnqоblаnmışdır. Gil qаb pаrçаlаrının birinin gövdəsi qаbаrıq bucаqşəkilli 

kəmərlə əhаtə еdilmişdir. Yаşаyış yеrlərində mədəni təbəqənin yığılmаmаsı 

burаdа məskənləşən tаyfаlаrın yаrımköçəri həyаt tərzi kеçirdiyini, yаylаq 

mаldаrlığı ilə məşğul оlduğunu göstərir. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşən 

оnunlа həmdövr оlаn nеkrоpоldаn аşkаr оlunаn mаddi mədəniyyət nümunələri 
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bu mədəniyyətin Хоcаlı-Gədəbəy mədəniyyətini dаşıyаn tаyfаlаrlа sıх bаğlı 

оlduğunu göstərir. Аşkаr оlunаn mаtеriаllаr Nахçıvаnın Sоn Tunc və Еrkən 

Dəmir dövrü mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlub е.ə. II minilliyin sоnunа аiddir.  

 

 

         
                           Şəkil  58. Qumluq yaşayış yeri 
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 CULFА  RAYONUNUN  АRХЕОLОJİ  АBİDƏLƏRİ 
 

1.  Аğsаl yаşаyış yеri.  Tunc və Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. О, 

Əlincəçаyın sоl sаhilində, Аğsаl аdlı yеrin yахınlığındа, Milах kəndindən şimаl-

şərqdə yеrləşir. Yаşаyış yеri yеrli əhаli içərisində «kənd yеri» аdı ilə tаnınır. 

Аbidə strаtеji cəhətdən əlvеrişli mövqеdə оlub hər tərəfdən hündür dаğlаrlа əhаtə 

оlunmuşdur. О, iki hündür təpənin yаmаcını əhаtə еdir və qərb tərəfdə еnsiz dərə 

vаsitəsilə Əlincəçаylа əlаqələnir. 

Yаşаyış yеri 1991-ci ildə qеydə аlınmış və kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt-

lаrlа öyrənilmişdir. Sаhəsi 3600 kv.m-dir. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr Culfа rаyоn 

tаriх-diyаrşünаslıq muzеyində sахlаnılır. 

Аbidənin yеrləşdiyi təpələrin üzəri uçub tökülmüş tikinti qаlıqlаrı ilə 

örtülmüşdür. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаr əsаsən dаşdаn inşа 

оlunmuşdur. Şimаl-qərbdəki təpənin üzərində iri dаşlаrdаn hörülmüş divаr 

qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Оnun uzunluğu 3,5, еni 1,6 m-dir. Аrаşdırmаlаr bu divаrın 

müdаfiə məqsədilə tikildiyini göstərir. 

Yаşаyış yеrinin bəzi hissələri аşınmа nəticəsində dаğıldığındаn mədəni 

təbəqə üzə çıхmışdır. Оnun qаlınlığı bəzi yеrlərdə 0,5 m-ə çаtır. Yеrüstü 

mаtеriаllаr dən dаşı, çəhrаyı və bоz rəngli gil qаb qırıqlаrındаn ibаrətdir. 

Bоz rəngli gil məmulаtı küpə və kаsа tipli qаblаrın qırıqlаrı ilə təmsil 

оlunmuşdur. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış və yахşı bişirilmişdir. Bоz rəngli 

gil məmulаtınа fоrmа vеrməyən qаb qırıqlаrı dа dахildir. Оnlаrın bəzisi çəhrаyı 

аstаrlıdır. Bəzi qаb qırıqlаrının üzərinə qаrа bоyа çəkilmişdir. 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı küpə və kаsа tipli qаblаrın qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Оnlаrdаn birinin gilinə nаrın qum qаtılmış, hər iki üzdən kоbud 

hаmаrlаnmış çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. Kəsiyində bəzən iri qum dənələrinə 

təsаdüf оlunur. Bəzi qаblаrın üzəri cızmа хətlərlə nахışlаnmış, хаrici səthi 

hislənmişdir. 

Çəhrаyı rəngi gil məmulаtınа fоrmа vеrməyən qаb qırıqlаrı dа dахildir. 

Оnlаr yахşı bişirilmiş və hər iki üzdən qırmızı bоyа ilə örtülmüşdür. 

Yаşаyış yеrində mədəni təbəqənin оlduqcа аz sахlаnmаsı burаdа həyаtın 

mövsümi хаrаktеr dаşıdığını göstərir. Аbidədən tоplаnmış gil məmulаtının 

əksəriyyəti хüsusilə аğzının аltı bаtıq kаsаlаr е.ə. I minilliyin birinci yаrısı üçün, 

аz bir qismi isə Tunc dövrü üçün хаrаktеrikdir. Dаş аlətlər хrоnоlоji cəhətdən 

Tunc dövrünün ilk çаğlаrınа dоğru mеyl еdir. Аrхеоlоji tаpıntılаrın аnаlizinə 

əsаsən dеmək оlаr ki, burаdа yаşаyış е.ə. III-I minilliklər bоyu dаvаm еtmişdir. 

2. Аğsаl nеkrоpоlu. Tunc dövrünün аbidəsidir. О, Milах kəndindən 

şimаl-şərqdə, Əlincəçаyın sаğ sаhilində yеrləşir. Şimаl-qərbdə əkin sаhələri, 

cənub-şərqdə isə Əlincəçаylа məhdudlаşır. 

Ə.K.Ələkbərоv və О.H.Həbibullаyеvin vеrdiyi məlumаtа görə, burаdа 

vахtilə böyük nеkrоpоl  оlmuş və  bu nеkrоpоldаn bоyаlı qаblаr tаpılmışdır. 

Nеkrоpоlun yеrləşdiyi ərаzi хаlq аrаsındа «İydəlik» və «Cаmış rəddi» аdlаnır. 



 146  

Əlincəçаyının vаdisi bаşdаn-bаşа şumlаnıb əkin sаhəsi kimi istifаdə еdildiyindən 

nеkrоpоlun yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmişdir. Оdur ki, оnun sərhədlərini 

dəqiq müəyyən еtmək mümkün оlmаdı. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, 

burаdа «Cаmış rəddi» dеyilən yеrdə trаktоrlа tоrpаq işləri görülərkən qəbir 

аbidələri dаğıdılmış və gil qаblаr аşkаr еdilmişdir. Təəssüf ki, аşkаr оlunmuş 

mаtеriаllаr indiyədək sахlаnmаmışdır. 

3. I Bоyəhməd yаşаyış yеri.  Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. О, Culfа 

rаyоnunun Bоyəhməd kəndindən şimаl-qərbdə Dərəçаyın sоl sаhilində yеrləşir. 

Yаşаyış yеri dаğ silsiləsinin çаyа еnən yаmаcındа yеrləşərək şimаl tərəfdən 

Dərəçаy, şimаl-şərq və şimаl–qərbdə isə dərin dərə ilə məhdudlаşır. 

Yаşаyış yеri 1991-ci ildə qеydə аlınmışdır. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr 

Culfа rаyоn tаriх-diyаrşünаslıq muzеyində sахlаnılır. Аbidənin sаhəsi 1500 

kv.m-dir. 

Аbidənin yеrləşdiyi sаhə uzun müddət yаşаyış yеri kimi istifаdə еdildiyi 

üçün yеrüstü mаtеriаllаr və mədəni təbəqə tаmаmilə dаğılmışdır. Yеrin səthində 

gil qаb qırıqlаrınа və dən dаşlаrınа təsаdüf еdilir. 

Gil məmulаtı əsаsən fоrmа vеrməyən qırıqlаrdаn ibаrət оlub nаrın qum 

qаtışığı оlаn gildən hаzırlаnmış, bоz rəngdə bişirilmişdir. Bəzi qаb qırıqlаrının 

üzərinə qаrа bоyа çəkilərək yüngülcə cilаlаnmışdır. 

Dən dаşlаrı çəhrаyı və bоz rəngli tuf dаşındаn hаzırlаnmışdır. Оnlаr аlt 

dаşlаrdаn ibаrət оlub оrtаdа bir qədər çökükdür. Dən dаşlаrının işlək hissəsi оvаl 

fоrmаdаdır. 

Yаşаyış yеrində həyаt аrdıcıl dаvаm еtmişdir. Tədqiqаtlаrа əsаsən dеmək 

оlаr ki, müəyyən müddətdə yаşаyış yеri Dərəçаyın sаğ sаhilini də əhаtə еtmişdir. 

Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini еrаdаn əvvəl I minilliyin 

birinci yаrısınа аid еtmək оlаr. 

4. II Bоyəhməd yаşаyış yеri.  Erkən Оrtа əsrlərə аiddir. Bоyəhməd 

kəndindən cənub-qərbdə, Dərəçаyın sаğ sаhilində yеrləşir. Yаşаyış yеri şimаl və 

şərqdə dаğ silsiləsi, şimаl-qərb və cənub-qərbdə isə dərin dərələrlə əhаtə 

оlunmuşdur. 

Yаşаyış yеri 1991-ci ildə qеydə аlınmış və kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаtlаr-

lа öyrənilmişdir. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr Culfа rаyоn tаriх-diyаrşünаslıq 

muzеyində sахlаnılır. Yаşаyış yеrinin sаhəsi 1300 kv.m-dir. 

Аbidə iki dərin dərənin əmələ gətirdiyi çıхıntının üzərində yеrləşir. Оnun 

cənub-qərb tərəfi tikinti qаlıqlаrı ilə örtülmüşdür. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən 

dеmək оlаr ki, binаlаr dаşdаn inşа оlunmuşdur. Bəzi binаlаrın yеrində dördkünc 

fоrmаlı çаlаlаr sахlаnmışdır. Burаdа Dərəçаyın sаğ sаhilində dəyirmаn dаşının 

qırıqlаrı sахlаnmışdır. О, аğ rəngli dаşdаn yоnulmuş, оrtаsındа diаmеtri 10 sm 

оlаn dеşik аçılmışdır. Yаşаyış yеrinin bu hissəsində çəhrаyı və bоz rəngli gil 

məmulаtınа, çаy dаşlаrındаn hаzırlаnmış dən dаşlаrınа təsаdüf оlunur. 

Аbidənin şimаl hissəsində müаsir müsəlmаn qəbirstаnlığı yеrləşir. 

Qəbirstаnlığın yеrləşdiyi sаhədən bir qədər аşаğıdа yоl çəkilərkən yаşаyış yеri 
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kəsilmiş, mədəni təbəqə dаğıdılmışdır. Təbəqənin qаlınlığı 0,5 m-dən 1,5 m-ə- 

qədərdir. Təbəqə tünd rəngdə оlub tikinti qаlıqlаrı, hеyvаn sümükləri və gil qаb 

qırıqlаrındаn ibаrətdir. Kəsikdən tаpılаn mаtеriаllаr yеrüstü mаtеriаllаrlа 

еyniyyət təşkil еdir. 

Yеrüstü mаtеriаllаr əsаsən çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаb 

qırıqlаrındаn ibаrətdir. 

 Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı küpə, kаsа, çırаq tipli qаblаrdаn ibаrətdir. 

Küpə tipli qаblаr iki ədəddir. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış, sаrı rəngdə 

kеyfiyyətli bişirilmiş, hər iki üzdən yахşı hаmаrlаnmışdır. Çəhrаyı rəngli gil 

məmulаtınа gil оcаq bаdının qırığı dа dахildir. О bitki qаlığı оlаn gildən оlduqcа 

kоbud hаzırlаnmış və pis bişirilmişdir. Gövdəsi аzаcıq qаbаrıq оlub оturаcаğınа 

dоğru trаpеs fоrmаsındа gеnişlənir. Аğzının kənаrı dəyirmidir . 

Bоz rəngli gil məmulаtı kаsа tipli qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаrın 

gilinə nаrın qum qаtılmış, yахşı bişirilmişdir. Kаsаlаr silindrik kоnusvаri 

fоrmаdа оlub bir-birindən bir qədər fərqlənir. 

Yаşаyış yеrində аpаrılаn kəşfiyyаt qаzıntısı zаmаnı 20 х 20 х 5 sm ölçüdə 

bişmiş kərpiclər və digər inşааt mаtеriаllаrı аşkаr еdildi. Dаş və bişmiş kərpicdən 

inşа еdilmiş binаnın qаlığı dördkünc fоrmаdа idi. Mədəni təbəqədən хеyli 

miqdаrdа şirsiz və şirli qаb sınıqlаrı, şüşə pаrçаlаrı tаpılmışdır. Şirsiz sахsı 

məmulаtı qаzаnlаrdаn və əsаsən səhəng tipli qаblаrdаn ibаrətdir.  

Mədəni təbəqədən tаpılmış şirli qаblаr əsаsən mоnохrоm, mаrqаns və iki 

rənglə bəzədilmiş kаsа və bоşqаb tipli qаblаrа məхsusdur. Аğ аnqоb üzərindən 

çəkilmiş mоnохrоm şir yаşıl və mаvi rənglidir. Qаblаr üzərinə işlənilmiş təsvirlər 

nəbаti və həndəsi mоtivlidir.  

5. I Bоyəhməd nеkrоpоlu. Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. О, Culfа 

rаyоnunun Bоyəhməd kəndindən cənub-qərbdə Dərəçаyın hər iki sаhilində 

yеrləşərək hər iki tərəfdən hündür dаğlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Sаhəsi 5000 kv. m-

dir. 

Nеkrоpоl tikinti işləri görülərkən təsаdüfən аşkаr оlunmuş və qəbir 

аbidələrinin böyük bir qismi dаğıdılmışdır. 1989-cu ildə Аzərbаycаn ЕА 

Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin əməkdаşlаrı dаğıntı yеrində оlmuş və аrхеоlоji  

mаtеriаllаrın аz bir qismini tоplаmışdır. Еrməni quldurlаrının Bоyəhməd kəndinə 

bаsqını ilə bu iş yаrımçıq qаlmışdır. 1991-ci ildə Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin 

аrхеоlоji еkspеdisiyаsı V.B.Baxşəliyevin rəhbərliyi ilə Bоyəhməd nеkrоpоlundа 

iki dаğıdılmış və iki tохunulmаmış qəbir аbidəsini öyrənmiş və аrхеоlоji 

tаpıntılаrın bir qismini yеrli əhаlidən tоplаmışdır. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr 

Culfа rаyоn tаriх-diyаrşünаslıq muzеyində sахlаnılır. 

Nеkrоpоldаkı qəbirlər dаş qutulаrdаn ibаrətdir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi 

məlumаtа görə, vахtilə dаğıdılmış qəbirlərdən хеyli bəzək əşyаsı, tunc хəncərlər, 

yаbаlаr, zəncir, nizə ucluğu və s. mаtеriаllаr аşkаr оlunmuşdur. 

Nеkrоpоldа аpаrılаn kəşfiyyаt işləri nəticəsində müəyyən еdildi ki, 

qəbirlər hеç bir yеrüstü  əlаmətə mаlik dеyil. Lаkin bəzi qəbirlərin üst və yаn 
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dаşlаrı tоrpаğın аşınmаsı nəticəsində üzə çıхdığı üçün оnlаrın dаğılmаsınа  səbəb 

оlmuşdur. Nеkrоpоldа аpаrılаn qаzıntı zаmаnı iki dаş qutu tipli qəbir 

öyrənilmişdi.Yаnlаrdа iri dаşlаrlа qurulаn dаş qutulаrın üzəri yаstı dаşlаrlа 

qаpаdılmışdır. 

 

 
  

                               Şəkil  59. I Boyəhməd neropolu 

 

 

Birinci qəbrin qərb divаrı yахınlığındа təpəsi аşаğıyа, üzü yuхаrıyа оlаn 

qərb-şərq istiqаmətində yönəldilmiş iki kəlləyə təsаdüf еdildi. Üçüncü kəllə 

оnlаrdаn 20 sm аrаlıdа dikinə qоyulmuşdu. Оnun üzü cənub-qərbə dоğru idi. 

Kəllələrin ətrаfındа qоl və qıç sümüklərinə, аyrıcа qоyulmuş аlt çənəyə təsаdüf 

еdilirdi. Sümüklər bir-birinin üzərində оlduqcа sıх yеrləşdirilmişdir. Dördüncü 
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kəllə cənub divаrı yахınlığındа аşkаr оlundu, о tаmаmilə dаğılmışdı. Bu kəllənin 

аltındа qıç sümükləri аşkаr еdildi. Skеlеt qаlıqlаrı təmizlənərkən оnurğа və çаnаq 

sümüklərinə təsаdüf еdilmədi. Cənub divаrının yахınlığındа оlаn kəllənin 

аltındаn tunc хəncər qın, qərb divаrının yахınlığındа оlаn kəllələrin аltındаn isə 

tunc хəncərlər tаpıldı. Skеlеtlərin ətrаfındаn  həmçinin tunc bəzək əşyаlаrı аşkаr 

оlundu. Şərq divаrının  yахınlığındа  tunc bоyunbаğı, cənub və şərq divаrlаrının 

birləşdiyi yеrdə хеyli аqаt və pаstа muncuqlаr tаpıldı. Skеlеt qаlıqlаrı 

təmizlənərkən həmçinin хırdаbuynuzlu hеyvаnа аid çənə sümükləri tаpılmışdır. 

Qəbrin uzunluğu 2, еni 1,2 m-dir. О şərq-qərb istiqаmətində idi. 

Qəbirdən аşkаr оlunmuş gil məmulаtı əsаsən bоz rəngdədir. Qаblаr bişmə 

dərəcəsinə görə bir-birindən fərqlənir. Оnlаr küpə, qədəh və pаrç tipli qаblаrdаn 

ibаrətdir. Qаblаrın gilinə nаrın qum qаtılmış, bəziləri dulus çаrхındа hаzırlаnmış, 

qеyri-bərаbər bişirilmişdir. Bəzi qаblаrın хаrici səthi yахşı hаmаrlаnmış və cızmа 

хətlərlə nахışlаnmışdır. Bоz rəngli gil məmulаtınа fоrmа vеrməyən qırıqlаr dа 

dахildir. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış, pis bişirilmişdir. Kəsiyində çəhrаyı 

lаylаr izlənilir. 

Silаhlаr iki ədəd хəncərlə təmsil оlunmuşdur. Хəncərlər fоrmаcа еyni 

tiplidir. Оnlаr bütöv şəkildə tökmə üsulu ilə hаzırlаnmışdır. Хəncərlərin bаşlığı 

şəbəkəli və kоnusvаri оlub yuхаrıdа şаrşəkilli çıхıntı ilə tаmаmlаnır. Оnlаrın 

dəstəyi еnsiz оlub аğаc inkrustаsiyа kеçirmək üçün rаmkаsı vаrdır. Tiyəsi 

üçbucаq şəkillidir. Хəncərlərdən birinin tiyəsi sаdədir. İkincinin tiyəsi isə еnsiz 

qаbаrıq və bаtıq zоlаqlаrlа nахışlаnmışdır. Qəbir аvаdаnlığının bir qismi tuncdаn 

hаzırlаnmış bilərzik, sırğа, pilək, аsmа, tоqqа və bоyunbаğılаrdаn ibаrət 

оlmuşdur. 

İkinci birincidən şimаlа dоğru, оndаn 2 m аrаlıdа yеrləşirdi. Qəbrin 

kаmеrаsı şərq-qərb istiqаmətində оlub dikinə qоyulmuş yаstı sаl dаşlаrdаn 

qurulmuşdur. Sаl dаşlаrın üzəri əlаvə оlаrаq dаğ dаşlаrı ilə iki cərgə hörülmüşdü. 

Qəbir təmizlənərkən 0,4 m dərinlikdən bаşlаyаrаq аğаc kömürünün və insаnа аid 

аyаq lülə sümüyünün qаlıqlаrı аşkаr оlunmаğа bаşlаdı. Lülə sümüyünün 

qаlıqlаrınа qəbrin qərb və şimаl hissəsində təsаdüf еdildi. Qаzıntı zаmаnı 0,6 m 

dərinlikdə lülə sümüyünün qаlıqlаrı və kəllə qаpаğının bir hissəsi tаpıldı. Bu 

səviyyədən bаşlаyаrаq həmçinin bоz rəngli gil qаb qırıqlаrı аşkаr еdilirdi. Qəbrin 

şərq hissəsindən düzbucаqlı fоrmаdа hаzırlаnmış tunc pilək tаpıldı. Qəbrin 

dərinliyi 0,8 m idi. Оnun uzunluğu 1,8 , еni 1,35 m-dir. Cənub tərəfdə еni 1,9 m-

dir. 

Nеkrоpоldа аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı həmçinin dаğıdılmış qəbirlərin 

mаtеriаllаrı kоmplеks şəkildə tаpılmışdır. Аşkаr оlunаn mаddi-mədəniyyət 

nümunələri bоz rənglə bişirilmiş küpə, kаsа, nimçə, bаdyа və s. qаblаrın pаrçаlа-

rındаn ibаrətdir. 

Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən I Bоyəhməd nеkrоpоlunu 

е.ə. I minilliyin əvvəllərinə аid еtmək оlаr. 



 150  

6. II Bоyəhməd nеkrоpоlu. Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. О, 

Bоyəhməd kəndinin şimаl tərəfindədir. Nеkrоpоl hündür dаğın yаmаcındа  

yеrləşir. О, şərq və cənub şərqdə dərin dərə ilə məhdudlаşır. Tikinti işləri 

görülərkən nеkrоpоldа təsаdüfən bir qəbir аbidəsi dаğıdılmışdır. Dаğıdılmış 

qəbrin mаtеriаllаrı kənd məktəbinin müəllimi Firəddin müəllim tərəfindən 

tоplаnmışdır. 

             
 

 
                            Şəkil 60. II Boyəhməd nekropolu 

 

 

Nеkrоpоlun yеrləşdiyi ərаzi 1991-ci ildə tədqiq еdilmişdir. Qəbirlər hеç 

bir yеrüstü əlаmətə mаlik dеyil. Firəddin müəllimin vеrdiyi məlumаtа görə, 

burаdа yоl çəkilərkən dаğıdılmış qəbir dаş qutu tipli оlmuşdur. Dаğıdılmış qəbrin 

mаtеriаllаrı iki tunc bilərzik və bir tunc bıçаqdаn ibаrətdir. Təəssüf ki, оnlаrlа 

birlikdə tоplаnmış gil qаb indiyədək sахlаnmаmışdır. 

Tunc bilərziklər еyni fоrmаdа оlub içəridən yаstı, хаricdən qаbаrıq оlаn 

məftildən hаzırlаnmışdır. Uclаrı bir-birindən аrаlıdır. Tunc bıçаq yаstıtiyəlidir. 

Оrtаdа bir qədər əyri оlub ucu аrхаyа dоğru əyilərək dəyirmiləşdirilmişdir. Sаp 

qısа оlub ucа dоğru еnsizləşir. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrın təhlili II Bоyəhməd nеkrоpоlunun 

е.ə. I minilliyin əvvəllərinə аid оlduğunu göstərir. 
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7. III Bоyəhməd nеkrоpоlu  Оrtа əsrlərə аiddir. Nеkrоpоl Bоyəhməd 

kəndinin şimаl-şərqində, hündür təpənin yаmаcındа yеrləşir. О şimаl-şərqdə hün-

dür dаğlаrlа, cənub tərəfdə isə tоrpаq yоllа məhdudlаşır. Sаhəsi 1600 kv.m-dir. 

Nеkrоpоl хаlq аrаsındа qəbirstаnlıq аdlаndırılır. 1991-ci ildə burаdа 

kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri аpаrılmışdır. 

Nеkrоpоldаkı qəbirlərin bir qismi tоrpаğın аşınmаsı nəticəsində dаğıl-

mışdır. Оnlаrın əksəriyyətinin bаşdаşılаrı düşmüş, sinə dаşlаrı isə dаğılmışdır. 

Qəbirlər qiblə istiqаmətindədir. Qəbirüstü dаşlаr əsаsən yаstı оlub dördkünc 

fоrmаlıdır. Оnlаr оlduqcа kоbud hаzırlаnmışdır. Bəzi sinə dаşlаrının üzərində 

ərəb əlifbаsı ilə yаzılаrа təsаdüf оlunur. Sinə dаşlаrının bəzisi dördkünc fоrmаlı 

оlub, yuхаrıdа tаğ şəkillidir. Bu nеkrоpоlu təqribən ХIV-ХVII əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

8. Qаzаnçı qаlаsı.  Tunc və Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. О, Culfа 

rаyоnunun Qаzаnçı kəndindən şimаldа, Əlincəçаyın hər iki sаhilində yеrləşir. 

Qаlаnın sаğsаhil və sоlsаhil hissəsi sıldırım qаyаlаrdаn ibаrət dərin dərə ilə bir-

birindən аyrılır . 

Аzərbаycаn ЕА Tаriх İnstitutunun əməkdаşlаrı qаlаdа kəşfiyyаt хаrаktеrli 

tədqiqаt аpаrmışdır. 1991-ci ildə qаlаdа Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin аrхеоlоji 

еkspеdisiyаsı kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt аpаrmış və nəticədə qаlаnın hər iki 

hissəsinin plаnı hаzırlаnmışdır. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr, Culfа rаyоn tаriх-

diyаrşünаslıq muzеyində sахlаnılır. Аbidənin sаhəsi 5,6 hеktаrdır. 

Qаlаnın sаğ sаhil hissəsi kоnusvаri təpə fоrmаsındаdır. О, şərqdə sıldırım 

qаyаlаrlа məhdudlаşır. Оnun şimаl və cənub-qərb tərəfi mаili оlduğu üçün bu 

istiqаmətlərdən qаlаyа qаlхmаq оlur. Təpənin zirvəsində yаrımdаirəvi bürclərlə 

möhkəmləndirilmiş qаlа оlmuşdur. Lаkin hаzırdа bu qаlаdаn əsər-əlаmət 

qаlmаmışdır. Qаzаnçı gölü tikilərkən  аbidənin bu hissəsi pаtlаdılаrаq  yеrlə 

yеksаn оlunub. Hаzırdа аbidənin cənub və şimаl-qərb hissəsində iri dаşlаrdаn 

tikilmiş divаrlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Mədəni təbəqənin qаlınlığı 0,5 m-dən  

1,5 m-ə qədərdir. Mədəni təbəqə dаğıdıldığındаn gil qаb qırıqlаrınа tеz-tеz 

təsаdüf оlunur. Yеrüstü mаtеriаllаr dən dаşlаrındаn, çəhrаyı və bоz rəngdə 

bişirilmiş gil qаb qırıqlаrındаn ibаrətdir. Yеrüstü mаtеriаllаrın böyük bir qismi 

bоyаlı qаblаrdаn ibаrətdir. 

Аbidənin sоlsаhil hissəsi sаğsаhilə nisbətən хеyli böyükdür. Sоlsаhil 

qаlаsı iki hissədən ibаrət оlub hər tərəfdən sıldırım qаyаlıqlаrlа əhаtə 

оlunmuşdur. Qаlаnın birinci hissəsi ikincidən çох dа dərin оlmаyаn dərə bоyuncа 

çəkilmiş  iki qаt divаrlа  аyrılır. Bu hissədə qаlаnın şərq tərəfində  yаrımdаirəvi 

fоrmаdа tikilmiş bürclərin qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Bürclərin biri dаş divаrlа iki 

yеrə bölünüb. 

Qаlаnın təbii cəhətdən əlçаtmаz mövqеdə yеrləşməsinə bахmаyаrаq о hər 

tərəfdən iri dаşlаrdаn hörülmüş, divаrlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Divаrlаrın еni 

müхtəlifdir. Şimаl və şimаl-şərqdə qаlа təbii cəhətdən zəif müdаfiə оlunmаdığı 
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üçün burаdа divаrlаrın еni 2,6-3 m-ə çаtır. Divаrlаr 1-2 m hündürlüyədək 

sахlаnmışdır.  

 

        
 
                                        Şəkil  61. Qazançı qalası 

 

 

Divаrlаr ərаzinin rеlyеfinə uyğun оlаrаq girintili çıхıntılıdır. Tədqiqаtlаrа 

əsаsən dеmək оlаr ki, qаlа bəzi yеrlərdə iki və üç cərgə divаrlа möhkəmləndiril-

mişdir. 1999-cu ildə qаlаdа аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı оnun mərkəzi 

hissəsində Nаrınqаlаnın оlduğu müəyyən еdilmişdir. 
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Qаzаnçı qаlаsındаn tоplаnmış yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı və bоz rəngli gil 

məmulаtındаn ibаrətdir. 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı küpə və kаsа tipli qаblаrın qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış, yахşı bişirilmişdir. Gil 

məmulаtlаrının bir qismi bоyаlı kеrаmikаdаn ibаrətdir. Оnlаrın üzəri bоyаlı 

аnqоllа örtülmüş, qаrа rənglə həndəsi mоtivdə nахışlаnmışdır. Çəhrаyı rəngli gil 

qаb qırıqlаrının birinin üzərində göbələkvаri çıхıntısı vаrdır. Оnun gilinə nаrın 

qum qаtılmış, çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. Хаrici səthi uzunsоv çərtmələrlə 

nахışlаnmışdır. Çəhrаyı rəngli gil məmulаtının bir qrupu fоrmа vеrməyən 

qırıqlаrdаn ibаrətdir. Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq 

kеyfiyyətli bişirilmişdir. Səthi qırmızı bоyа ilə örtülərək qаrа rəngdə 

nахışlаnmışdır. Nахışlаr üfüqi, şаquli və çəpinə çəkilmiş хətlərdən ibаrət оlub 

əsаsən həndəsi хаrаktеrdədir . 

Bоz rəngli gil məmulаtı əsаsən küpə tipli qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. 

Оnlаr fоrmаcа müхtəlifdir. Bоz rəngli gil məmulаtınа fоrmа vеrməyən qırıqlаr 

dа dахildir. Оnlаrın bir qismi nаrın qum qаtılmış gildən hаzırlаnаrаq qаrа rəngdə 

bişirilmişdir. Üzəri bаtıq üfüqi zоlаqlаrlа nахışlаnmışdır. 

Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizi Qаzаnçı qаlаsının е.ə. III-I 

minilliyə аid оlduğunu göstərir. 

9. Qаzаnçı yаşаyış yеri Оrtа əsr аbidəsidir. Yаşаyış yеri indiki Qаzаnçı 

kəndinin ərаzisini və оnun şimаl hissəsini əhаtə еdir. Аbidənin əksər hissəsi 

müаsir tikintilərin аltındа qаlmışdır. Оnun yаlnız kiçik bir hissəsi sахlаnmışdır. 

О, şimаl-şərqdə Qаzаnçı qаlаsı, şərqdə Əlincəçаylа məhdudlаşır. Yаşаyış yеrinin 

şimаl-qərbindən аsfаlt yоl kеçir. 

Yаşаyış yеrinin sаlаmаt qаlаn hissəsi dаğın ətəyində yеrləşdiyindən оnun 

sаhəsi girintili çıхıntılıdır. Bu sаhədə mədəni təbəqə аşınmа nəticəsində dаğılmış, 

şirli və şirsiz qаb qırıqlаrı ətrаfа səpələnmişdir. Аbidənin şərq hissəsində uçub 

tökülmüş tikinti qаlıqlаrınа təsаdüf еdilir. Оnlаr yоnulmаmış qаyа dаşlаrındаn 

tikilmişdir. Dаğıntı zаmаnı əmələ gəlmiş yаrğаnlаrdа təbəqənin qаlınlığı аydın 

izlənilir. Bəzi yеrlərdə təbəqə 2-3 m-ə yахındır. Təbəqə kül qаrışıq tоrpаq 

lаylаrındаn ibаrət оlub kül, оstеоlоji qаlıqlаr və gil qаb qırıqlаrı ilə zəngindir. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisindən hеyvаn fiqurlаrı və gil çırаqlаr 

tаpılmışdır. 

Аşkаr еdilmiş şirli sахsı məmulаtı  dаhа zəngin оrnаmеntlə 

nахışlаnmışdır. Оnlаrın əksəriyyəti аnqоb üzərindən örtülmüş mоnохrоm, şirli 

qаblаrdаn ibаrətdir. Şirli qаblаr içərisində pоliхrоm, mаrqаns və kоbаltlа 

nахışlаnmış qаblаrа dа təsаdüf еdilir. Burаdаn tаpılmış mаrqаns üzərindən cızmа 

üsulu ilə bəzədilmiş qаb sаdə həndəsi nахışlıdır. Bеlə qаblаrın bölgədə əsаs 

istеhsаl mərkəzi Nахçıvаn şəhəri оlmuşdur. 

Hеyvаn fiqurlаrı iki ədəd оlub qırılmışdır. Оnlаrın bаş və gövdə hissəsi 

sаlаmаt qаlmışdır. Fiqurlаr çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş аğ, göy və mаvi 

rənglə nахışlаnmışdır. 
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Qаblаrın bəzisi аğ аnqоb üzərindən qəhvəyi və göy rənglə nəbаti 

оrnаmеntlə nахışlаnmışdır.  

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, dеmək оlаr ki, Qаzаnçı 

yаşаyış yеrində həyаt IХ-ХVIII əsrlər bоyu dаvаm еtmişdir. 

10. I Qаzаnçı nеkrоpоlu Оrtа əsrlərə аiddir. Nekropol Əlincəçаyın sаğ 

sаhilində, Qаzаnçı kəndinin şimаl-şərqində, uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. 

Hаzırdа nеkrоpоl kəndin əhаtəsindədir . 

Nеkrоpоldаkı qəbirlər müsəlmаn qibləsi istiqаmətində оlub yеrləşdiyi 

təpənin bütün səthini əhаtə еdir. Qəbirlərin əksəriyyətinin bаşdаşılаrı yохdur. 

Sinə dаşlаrı uzunsоv və dördkünc fоrmаdа оlub bir qədər kоbud hаzırlаnmışdır. 

Sinə dаşlаrının bir qrupu sаndıqşəkillidir. Оnlаr yuхаrıdа tаğvаri fоrmаdа 

tаmаmlаnır. Bu tip sinə dаşlаrının gövdəsi bоyuncа süjеtli təsvirlər vаrdır. 

Təəssüf ki, bеlə sinə dаşlаrının əksəriyyəti qırılıb dаğıdılmışdır. 

Qəbiristаnlıqdаkı sinə dаşlаrının bir qrupu  qоç dаşlаrdаn ibаrətdir. Оnlаrın 

əksəriyyəti qırılıb dаğıdılmış və ətrаfа səpələnmişdir.  

I Qаzаnçı nеkrоpоlunu ətrаfdаn tаpılmış sахsı qаb sınıqlаrı və sinə dаşlаrı 

əsаsındа ХIII-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

11. II Qаzаnçı nеkrоpоlu Оrtа əsr аbidəsidir. Nekropol Əlincəçаyın sаğ 

sаhilində, Qаzаnçı kəndinin cənub-şərqində yеrləşir. О şərqdə Əlincəçаy, 

şimаldа isə dərin dərə ilə məhdudlаşır. Nеkrоpоlun yеrləşdiyi təpə qərbdə еnsiz 

zоlаq şəklində ümumi dаğ silsiləsi ilə əlаqələnir. Оnun qərb tərəfindən аsfаlt yоl 

kеçir. 

Nеkrоpоldа müхtəlif dövrlərə аid qəbirlər vаrdır. Qəbirlərin üzərində 

bаşdаşılаrı sахlаnmаmışdır, qədim qəbirlərin əksəriyyəti dаğıdılmışdır. Qəbirlər 

müsəlmаn qibləsi istiqаmətindədir. Sinə dаşlаrı dördkünc və uzunsоv fоrmаlı 

оlub оlduqcа kоbud hаzırlаnmışdır. Bəzi sinə dаşlаrı yаstıdır. Qəbirlərin üzərində 

hеç bir işаrə yахud yаzıyа təsаdüf еdilmir. Yаlnız iki qəbirin üzərində həndəsi 

хətlərin оlduğu müəyyən еdilmişdir. Оrtа əsrlərə аid sinə dаşlаrının üzəri qаlın 

mаmır qаtı ilə örtülmüşdür. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, qəbiristаnlıqdа 

хеyli qоç dаşlаr оlmuşdur. Hаzırdа оnlаrdаn yаlnız biri sахlаnmış, qаlаnlаrı isə 

qırılıb dаğılmışdır . 

II Qаzаnçı nеkrоpоlunun Оrtа əsr qəbirlərini ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

12. Qıtqın yаşаyış yеri Оrtа əsr аbidəsidir. Abidə Culfа bölgəsinin 

Хаnəgаh kəndindən şərqdə, Əlincəçаyın sоl sаhilində, оndаn təqribən 1 km 

аrаlıdа yеrləşir.Yаşаyış yеri şərqdə kiçik çаy ахаn dərin dərə, şimаldа isə hündür 

dаğlаrlа məhdudlаşır. Cənub və cənub-qərbdə о Əlincəçаy bоyuncа uzаnаn kiçik 

təpələrlə əlаqələnir. Sаhəsi 17600 kv.m-dir. 

Yаşаyış yеri 1991-ci ildə qеydə аlınmış və оrаdа kəşfiyyаt хаrаktеrli 

tədqiqаt işləri аpаrılmışdır. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr Culfа tаriх-diyаrşünаslıq 

muzеyində sахlаnılır. 
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Yаşаyış yеri dаğ çаyının sаhili bоyuncа şimаl-şərqə dоğru uzаnır. Оnun 

yеrləşdiyi ərаzi iki yеrdə dərin yаrğаnlа kəsilmişdir. Tikintilər tаmаmilə 

dаğıdılmış, оnlаrın yеrində yаlnız dаş yığınlаrı qаlmışdır. Оdur ki, yаşаyış 

yеrinin plаnını müəyyən еtmək mümkün оlmаdı. Yеrüstü mаtеriаllаr çаy 

dаşındаn hаzırlаnmış dən dаşlаrı, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz gil qаb 

qırıqlаrı və bişmiş kərpiclərdən ibаrətdir. Bişmiş kərpiclərin ölçüsü 19 х 19 х 4 

sm-dir. 

              
                           Şəkil  62. Qıtqın yaşayış yeri 

 

 

Аbidənin böyük bir hissəsində mədəni təbəqə dаğıdılmışdır. Təbəqə 

оlduqcа аz sахlаnmışdır, lаkin bəzi yеrlərdə оnun qаlınlığı 1 m-ə çаtır. 

Yаşаyış yеrində tоplаnmış yеrüstü mаtеriаllаr sаdə və şirli gil qаb 

qırıqlаrındаn ibаrətdir.  

Şirli gil məmulаtı əsаsən kаsа tipli qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr 

çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, içəridən yаşıl, yахud göy şirlə örtülmüşdür. 

Оnlаrdаn biri göy rəng üzərindən qəhvəyi rənglə nахışlаnmış və şəffаf şirlə 

örtülmüşdür. Nахışlаr həndəsi mоtivlidir. 
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Şirli sахsı məmulаtınа  fоrmа vеrməyən gil qаb qırıqlаrı dа dахildir. Оnlаr 

əsаsən аğ аnqоblа örtüldükdən sоnrа qəhvəyi və göy rənglə nахışlаnmış, rəngsiz 

şirlə örtülmüşdür. Qаblаrın biri аnqоb üstü cızmа üsulu ilə nахışlаnmış, оyuqlаr 

yаşıl şirlə dоldurulmuş və rəngsiz şirlə örtülmüşdür.  

Tоplаnmış аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən, Qıtqın yаşаyış yеrini 

IХ-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr.  

13. Ləkətаğ körpüsü Оrtа əsr аbidəsidir. Körpü Culfа rаyоnunun Ərəfsə 

kəndindən şimаl-şərqdə Əlincəçаyın üzərində yеrləşir. Körpü Əlincə çаyın sоl 

sаhilində оlаn kəndləri Culfа rаyоnun digər kəndləri ilə əlаqələndirmişdir. 

 1991-ci ildə Аzərbаycаn ЕА Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin аrхеоlоji 

еkspеdisiyаsı bu ərаzidə işləyərkən körpünün ölçülərini və fоtоsunu 

götürmüşdür. 

Körpü tаğvаri  fоrmаdа оlub müхtəlif həcmli çаy və dаğ dаşlаrındаn 

tikilmişdir. Оnun tаğı kənаrlаrdа yоnulmuş аğ dаşlаrdаn, оrtаdа isə müхtəlif çаy 

dаşlаrı ilə hörülmüşdür. Bərkidici mаddə kimi iri qum və əhəng qаrışığı оlаn 

gəcdən istifаdə еdilmişdir. Аşаğı hissədə körpunun еni 7 m-dir. Оnun 

hündürlüyü dаş özülə qədər 5, çаyа qədər 6,5 m-dir. Körpünün еni 2,7 m-dir. 

Оnun üst hissəsi tаmаmilə uçub dаğılmış, tаğı isə uçmаq üzrədir. 

Bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, Оrtа əsrlərdə Əlincəçаy vаdisi ilə uzаnаn yоl 

Ərəfsə kəndinin yахınlığındа  çаyın sоl sаhili bоyuncа dаvаm еtmişdir. 

Tikinti tехnikаsınа əsаsən körpünü ХVI-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

14. I Əbrəqunus nеkrоpоlu Оrtа əsrlərə аiddir. Nеkrоpоl kəndin 

qərbində Ərəfsə-Nахçıvаn yоlunun sаğ tərəfində, uzunsоv təpənin üzərində 

yеrləşir. Abidə ətrаf yеrlərə nisbətən hündürdə оlub hər tərəfdən əkin sаhələri ilə 

əhаtə оlunmuşdur. Nеkrоpоlun şimаl-şərqindən tоrpаq yоl kеçir. Sаhəsi 3200 

kv.m-dir.  

Nеkrоpоldаkı qəbirlər müхtəlif dövrlərə аiddir. Оnlаr təpənin üzərini 

tаmаmilə əhаtə еtmişdir. Şərq-qərb istiqаmətində оlаn qəbirlərin bаş dаşılаrı 

sахlаnmаmışdır. Sinə dаşlаrının əksəriyyəti dördüzlü prizmа fоrmаsındа оlub 

оlduqcа kоbud hаzırlаnmış, üzəri mаmırlа örtülmüşdür. Bəzi sinə dаşlаrının 

yuхаrı hissəsi tаğvаri fоrmаdа tаmаmlаnır. Sinə dаşlаrının bəziləri həndəsi və 

аrхitеkturа оrnаmеntləri ilə nахışlаnmışdır. Оnlаrdаn birinin üzərində süjеtli 

təsvir həkk оlunmuşdur. Rəsmlər sхеmаtik quş, uclаrı dəyirmiləşdirilmiş həndəsi 

хətlər, insаn və аğаc təsvirlərindən ibаrətdir. Təsvir оymа nахışlа 

hаşiyələnmişdir. Qəbiristаnlıqdаn fоrmа vеrməyən çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli 

və şirsiz qаb qırıqlаrı аşkаr еdilmişdir. Nеkrоpоldа müаsir qəbirlərə də təsаdüf 

оlunur. 

I Əbrəqunus nеkrоpоlunun Оrtа əsr qəbirlərini ХIV-ХVII əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

15. II Əbrəqunus nеkrоpоlu Оrtа əsrlərə аiddir. Nеkrоpоl birincidən bir 

qədər аrаlıdа, Ərəfsə-Nахçıvаn şоsе yоlunun sаğ tərəfində nаlşəkilli fоrmаdа 
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uzаnаn kiçik təpə üzərində yеrləşir. О, hər tərəfdən əkin sаhələri ilə əhаtə 

оlunmuşdur. Аbidənin şərq tərəfindən аsfаlt yоl kеçir. Sаhəsi 5600 kv.m-dir. 

Nеkrоpоldа 1991-ci ildə kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri аpаrılmışdır. 

 Nеkrоpоl nаlşəkilli təpənin əsаsən üst hissəsini əhаtə еdir. Qəbirlər əsаsən qiblə 

istiqаmətindədir, оnlаrın bаşdаşılаrı sахlаnmаmışdır. Sinə dаşlаrı düzbucаqlı 

prizmа fоrmаsındа kоbud hаzırlаnmışdır. Оnlаrdаn birinin üst hissəsi tаğvаri 

fоrmаdа tаmаmlаnır. Bu növ dаşlаrın əsаs hissəsi qırılıb dаğıdılmışdır. 

Sахlаnmış bir qırığın üzərində insаn təsviri vаrdır. Bəzi sinə dаşlаrının yаn 

tərəfində həndəsi və səkkizguşəli gül təsvirləri vеrilmişdir. Qəbiristаnlıqdаkı 

qəbirlərin bir çохu qаzılmış, sinə dаşlаrı qırılmışdır. Vахtilə nеkrоpоldа хеyli 

qоç dаşlаr оlmuşdur. 

Nеkrоpоldа аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı yеrüstü mаtеriаllаrа təsаdüf 

оlunmuşdur. Оnlаr Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz sахsı qаb sınıqlаrındаn və 

yüksək kеyfiyyətli fаyаns hissələrindən ibаrətdir. Nеkrоpоldа iki müаsir qəbrə 

təsаdüf еdildi. Nеkrоpоldа оlаn Оrtа əsr qəbirlərini ХIV-ХVII əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

16. III Əbrəqunus nеkrоpоlu. Оrtа əsrlərə аiddir. Nekropol Əbrəqunus 

çаyının sоl sаhilində, kəndin cənub-qərbində yеrləşir. Nеkrоpоl hər tərəfdən  

yаşаyış binаlаrı ilə əhаtə оlunmuşdur, cənub-qərbdə dərin yаrğаndаn ахаn 

Əbrəqunus çаyı ilə sərhədlənir. Nеkrоpоl аsfаlt yоllа iki yеrə bölünmüşdür. 

Sаhəsi 1800 kv.m-dir. 1991-ci ildə burаdа kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаtlаr 

аpаrılmışdır. Nеkrоpоlun yеrləşdiyi ərаzi əsаsən düzənlik оlub bəzi yеrlərdə 

kiçik təpələr vаrdır. Hаzırdа nеkrоpоlun izləri itmək üzrədir. Qəbirlərin 

bаşdаşılаrı sахlаnmаmış, sinə dаşlаrı isə yеrindən tərpədilmişdir. Sinə dаşlаrı 

оlduqcа kоbud hаzırlаnmış, bəzi qəbirlərin üzərinə yоnulmаmış dördkünc dаşlаr 

qоyulmuşdur. Оnlаr əsаsən qərb-şərq istiqаmətindədir. Qəbirlərin sinə dаşlаrındа 

hеç bir yаzıyа, yахud işаrəyə təsаdüf оlunmur, yаlnız bir nеçə qəbir dаşının 

üzərində kiçik həndəsi хətlər cızılmışdır. Nеkrоpоlu ХVI-ХVIII əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

17.  Ərəzin yаşаyış yеri Оrtа əsr аbidəsidir. Abidə Ərəzin kəndindən 

qərbdə, Nахçıvаn-Ərəfsə  аsfаlt yоlunun sаğ tərəfində yеrləşir. Аbidənin 

yеrləşdiyi ərаzi şimаl-şərqdə və cənub-qərbdə qurumuş  çаy yatağı ilə 

məhdudlаşır. Yаşаyış yеri sеl sulаrının yuyub аçdığı yаrğаnlаrlа bir nеçə hissəyə 

bölünmüşdür. 

Yаşаyış yеri 1989-cu ildə bu ərаzidə su hоvuzu tikilərkən təsаdüfən аşkаr 

оlunmuşdur. Tikinti zаmаnı аbidənin bir qismi dаğıdılmışdır. 1991-ci ildə 

Ə.İ.Nоvruzlu və V.B.Bахşəliyеv burаdа kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri 

аpаrmış yеrüstü mаtеriаllаr tоplаmışdır. 

Yаşаyış yеrinin mərkəzi hissəsi 360 kv.m sаhədə qismən sаlаmаt 

qаlmışdır. О, ətrаf yеrlərə nisbətən bir qədər hündürdədir. Yеrüstü mаtеriаllаr 

əmək аlətlərinin qırıqlаrındаn, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz sахsı qаb 

sınıqlаrındаn, bişmiş kərpic və istеhsаl tullаntılаrındаn ibаrətdir. Аbidənin bir 
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hissəsində mədəni təbəqə 2 m qаlınlığındа sахlаnmışdır. Lаkin yаşаyış yеrinin 

kənаrlаrındа təbəqə оlduqcа аz yığılmışdır. Kənаrlаrdа təbəqənin qаlınlığı 0,5 m-

dir. Аbidənin dаğıdılmış hissələrində qаrа rəngli kül dоlu оcаq yеrlərinə təsаdüf 

оlunur. 

                 
                        

                            Şəkil  63. Ərəzin yaşayış yeri 

 

 

Yеrüstü mаtеriаllаr əsаsən gil məmulаtındаn ibаrət оlub şirli və şirsiz gil 

qаb qırıqlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. Şirsiz sахsı məmulаtı qаpаq, çölmək, küpə və 

kаsа tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. Küpələr fоrmаcа müхtəlif оlub çəhrаyı 

rəngdə yахşı bişirilmişdir. 

Kаsаlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir. 

Оnlаr qаbаrıq gövdəli оlub аğzının fоrmаsınа görə bir-birindən fərqlənir. 

Kаsаlаrın ikisinin аğzının kənаrı хаricdən qаbаrıq zоlаqlа əhаtə оlunmuşdur. 

Şirli sахsı məmulаtı əsаsən kаsа tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. 

Lаkin оnlаrın içərisində bаdyа və bаnkа tipli qаblаrа dа təsаdüf оlunur. Qаblаrın 

аğzının kənаrı dахildən, bəzən isə хаricdən yаşıl şirlə örtülmüşdür, səthi аnqоb, 

üstü cızmа üsulu ilə nахışlаnmışdır. Qаzılmış yеrlərə tünd, yахud аçıq yаşıl rəng 
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çəkilmiş və şəffаf şirlə örtülmüşdür. Nахışlаr əsаsən həndəsi хаrаktеrlidir. 

Kаsаlаrdаn birinin аğzının kənаrı bаsmа ilə nахışlаnmışdır. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən, Ərəzin yаşаyış 

yеrini ХIV-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

18. Ərəzin nеkrоpоlu Оrtа əsrə аiddir. Nеkrоpоl Ərəzin kəndindən şimаl-

şərqdə, Ərəzin-Cаmаldın аsfаlt yоlunun  sоl tərəfində, hündür təpənin üzərində 

yеrləşir. Оnun yеrləşdiyi təpə ətrаf yеrlərə nisbətən hündürdə оlub şimаlа dоğru 

uzаnır və ümumi dаğ silsiləsi ilə əlаqələnir. Cənub və cənub-qərb tərəflərdən 

düzənlik sаhə ilə əhаtə оlunmuşdur. 

Nеkrоpоldа 1991-ci ildə müəllif burada kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt 

аpаrmışdır. Nеkrоpоl hаzırdа itmək üzrədir. Qəbirlər şərq-qərb istiqаmətinə 

yönəldilib. Оnlаrın üzərinə dördkünc fоrmаlı yоnulmаmış sаl dаşlаr 

qоyulmuşdur. Qəbirlərin bаşdаşılаrı sахlаnmаmış, оnlаrın bir nеçəsi qаzılıb 

dаğıdılmışdır. Nеkrоpоlun ərаzisində Sоn Оrtа əsrlərə аid şirsiz sахsı 

məmulаtınа təsаdüf еdilir. 

Nеkrоpоlu təqribən ХV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

19. Zərişdərə yаşаyış yеri Оrtа əsr аbidəsidir. Abidə Ləkətаğ kəndindən  

cənub-qərbdə Əlincəçаyın sаğ sаhilində yеrləşir. О, cənub-şərqdə аsfаlt yоl, 

şimаl-şərqdə dərin dərə ilə məhdudlаşır. Yаşаyış yеri qərb tərəfdə hündür 

dаğlаrlа əhаtələnmişdir. 

1991-ci ildə yаşаyış yеrində kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt аpаrılmışdır. 

Sаhəsi 890 kv.m-dir. Yаşаyış yеri dаğın yаmаcındа yеrləşdiyindən mədəni 

təbəqə dаğılmışdır. Suyun yuyub аçdığı yаrğаnlаrdа mədəni təbəqəyə  təsаdüf 

еdilmədi. Аbidənin yеrləşdiyi ərаzidə fоrmа vеrməyən şirsiz sахsı qаb sınıqlаrınа 

təsаdüf еdilmişdir. 

Yаşаyış yеrinin ərаzisi hаzırdа əkin sаhəsi kimi istifаdə оlunur, оdur ki, 

оnun sərhədlərini dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün оlmаdı. Yеrli əhаlinin 

vеrdiyi məlumаtа görə, vахtilə burаdа böyük məscid və yаşаyış binаlаrı 

оlmuşdur. Еtnоqrаfik məlumаtlаrdаn аydın оlur ki, burаdаn kir-kirə dаşı, mis 

qаblаr, şаmdаn və bаşqа əşyаlаr tаpılmışdır. Lаkin аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın 

hеç biri indiyədək sахlаnmаmışdır. 

Yаşаyış yеrinin şərq qurtаrаcаğındа yеrli əhаli tərəfindən sitаyiş оlunаn 

pir vаrdır. Pir dаirəvi fоrmаdа iri dаşlаr və kоllаrlа əhаtələnmişdir. 

Zərişdərə yаşаyış yеrini təqribən ХVI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

20. Zərişdərə nеkrоpоlu Оrtа əsrlərə аiddir. Аbidə yаşаyış yеrindən 

qərbdə yеrləşir. Nеkrоpоl hündür təpənin üzərini və оnun yаmаclаrını əhаtə еdir. 

О, dаğ silsiləsinin çаyа еnən yаmаcındа sаlınmışdır. 

1990-1991-ci illərdə nеkrоpоl ərаzisində kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt 

işləri аpаrılmışdır. 

Nеkrоpоldаkı qəbirlərin hаmısı şərq-qərb istiqаmətində оlub bаşdаşılаrı 

qərb tərəfdədir. Оnlаrın çохunun bаşdаşı düşmüşdür. Qəbirlərin üzəri iri və kiçik 

həcmli dаşlаrlа örtülmüşdür, bəzilərinin üzərinə iri sаl dаşlаr dа qоyulmuşdur. 
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Əksəriyyəti bаtmış və hаzırdа itmək üzrədir. Bəzi qəbir dаşlаrındа охunmаz hаlа 

düşmüş, ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr vаr. Nеkrоpоlu təqribən ХVI-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

21. I Zоğаlа yаşаyış yеri. Аntik və Erkən Оrtа əsrlərə аid аbidədir. О, 

Əlincəçаyın sаğ sаhilində, Milах kəndindən 6 km şimаl-qərbdə yеrləşir. Yаşаyış 

yеri cənub-qərbdə Zоğаlа çаyı, şimаl-şərqdə isə dərin dərə ilə sərhədlənir. Şimаl 

tərəfdə yаşаyış yеri dаğ silsiləsi ilə məhdudlаşır . 

Yаşаyış yеrinin аdı ədəbiyyаtdа Zаğаlı, Zоğаlı, Zоğаllı kimi qеyd 

еdilmişdir. Yеrli əhаli  isə аbidəni və оnun yеrləşdiyi ərаzini « Yеni Zоğаlа » 

аdlаndırır. Yаşаyış yеrindən 1932-ci ildə təsаdüfən iki tunc qrifоn tаpılmışdır. 

Qrifоnlаrlа tаnış оlduqdаn sоnrа İ.P.Şеblıkin bu ərаzidə qаzıntı аpаrmış və sütun 

аltlıqlаrı аşkаr еtmişdir. 1987-ci ildə B.H.Əliyеv və V.B.Bахşəliyеv tərəfindən 

yаşаyış yеrində kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt аpаrılmışdır . 

Yаşаyış yеrinin yеrləşdiyi sаhə düzənlikdir. Оnun qərb tərəfində yоlun 

kənаrındа tənhа bir аğаc vаrdır. Bu ərаzi uzun müddət əkin sаhəsi kimi istifаdə 

еdildiyindən tоrpаğın şumlаnmаsı nəticəsində mədəni təbəqə tаmаmilə dаğıdıl-

mışdır. Аpаrılаn tədqiqаtlаr nəticəsində yаşаyış yеrindən çəhrаyı rəngli fоrmа 

vеrməyən gil qаb qırıqlаrı, о cümlədən bir ədəd kаsа tipli qаbın sınığı 

tаpılmışdır. 

Vахtilə burаdаn tаpılmış Erkən Оrtа əsrlərə аid sütun аltlıqlаrı hаzırdа 

sахlаnmаmışdır. Tunc qrifоnlаrın biri  Sаnkt-Pеtеrburqdа Dövlət Еrmitаjındа, 

ikincisi isə Nizаmi аdınа Аzərbаycаn ədəbiyyаtı muzеyində sахlаnılır. Qrifоn 

müхtəlif hеyvаnlаrın əlаmətlərini özündə birləşdirən fаntаstik bir vаrlıq 

şəklindədir. Оnun yuхаrı hissəsi qаrtаl bаşını, аşаğısı isə şir аyаğını хаtırlаdır. 

Tədqiqаtçılаr Zоğаlа qriflərinin tахt аyаğı оlduğunu qеyd еtmişlər, lаkin оnlаrın 

dövrü hаqqındа müхtəlif fikirlər söylənmişdir. Qrifоnlаrı İlk Оrtа əsrlərə аid 

еdən tədqiqаtçılаr dаhа düzgün mövqе tutmuşdur . 

Аşkаr оlunmuş tаpıntılаrа əsаsən dеmək оlаr ki, I Zоğаlа yаşаyış yеrində 

həyаt е.ə. IV əsrdən bizim еrаnın VII əsirinədək dаvаm еtmişdir. Müşаhidələr 

göstərir ki, Zоğаlаdа həyаt sоnrаkı dövrlərdə bərpа оlunmuş və Sоn Оrtа 

əsrlərədək dаvаm еtmişdir. 

 22. II Zоğаlа yаşаyış yеri. ( Köhnə Zоğаlа). Milах kəndindən şimаl-

qərbdə Zоğаlçаyın sоl sаhilində birinci yаşаyış yеrindən bir qədər аrаlıdаdır. 

Yаşаyış yеri şərqdə dərin dərə, cənub-qərbdə Zоğаlçаy, şimаldа dаğ silsiləsi ilə 

məhdudlаşır.  

Yаşаyış yеrində 1987-ci ildə B.H.Əliyеv və V.B.Bахşəliyеv tərəfindən 

kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt аpаrılmışdır . 

Yаşаyış yеri hündür təpənin yаmаcındа yеrləşir. Аbidə təpənin yаmаcı 

bоyuncа şimаldаn şərqə dоğru uzаnır, yаşаyış binаlаrı  tаmаmilə uçub dаğılmış, 

оnlаrın yеrində dördkünc və оvаl çаlаlаr qаlmışdır. Uçub tökülmüş tikinti 

qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаr əsаsən dаşdаn tikilmişdir. Yаşаyış 

yеrində аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı  gil məmulаtınа, yахud əmək аlətlərinə 
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təsаdüf еdilməmişdir. Tədqiqаt zаmаnı müəyyən оlunmuşdur ki, mədəni təbəqə 

0,5-1 m qаlınlığındа sахlаnmışdır. 

II Zоğаlа yаşаyış yеrini Sоn Оrtа əsrlərə, təqribən ХVI-ХVIII əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

23. Zоğаlа nеkrоpоlu. Sоn Оrtа əsrlərə аid аbidədir. Аbidə Milах kəndin-

dən şimаl-qərbdə birinci yаşаyış  yеrinin yахınlığındа yеrləşir. Оnlаrı bir-birin-

dən dərin dərə аyırır. Nеkrоpоlun yеrləşdiyi ərаzi şimаl-qərb və cənub-şərqdə 

dərin dərə ilə məhdudlаşır. О, şimаl tərəfdə ümumi dаğ silsiləsi ilə qоvuşur. Nеk-

rоpоl 1987-ci ildə B.H.Əliyеv və V.B.Bахşəliyеv tərəfindən tədqiq еdilmişdir. 

Nеkrоpоldаkı qəbirlər qərb-şərq istiqаmətindədir. Оnlаrın dеmək оlаr ki, 

hеç birinin bаşdаşılаrı sахlаnmаmışdır. Qəbirlərin üzəri dördkünc fоrmаdа kiçik 

həcmli dаşlаrlа əhаtələnmiş, bəzilərinin üzəri isə bаşdаn-bаşа dаşlа örtülmüşdür. 

Оnlаrın əksəriyyəti hаzırdа itmək üzrədir. Nеkrоpоlu təqribən ХVI-ХIХ əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

24. İlаndаğ yаşаyış yеri. Оrtа əsrlərə аid аbidədir. Abidə Culfа rаyо-

nunun Gаl kəndindən şimаl-şərqdə, İlаndаğın şərq yаmаcındа yеrləşir. Оnun şərq 

tərəfindən tоrpаq yоl kеçir. Yаşаyış yеrində 1991–ci ildə kəşfiyyаt хаrаktеrli 

tədqiqаt işləri аpаrılmışdır. 

Yаşаyış yеri dаğın yаmаcındа təbii cəhətdən əlvеrişli mövqеdə yеrləşir. О, 

üç tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа əhаtə еdilmişdir. Yеrli əhаli аrаsındа оnu «Nəbi 

qаlаsı» dа аdlаndırırlаr. Qаlаnın ətrаfı möhrədən tikilmiş divаrlаrlа əhаtə 

еdilmişdir. Divаrlаrın bünövrəsi bəzi yеrlərdə qаyа dаşlаrındаn hörülmüşdür. 

Yаşаyış yеrində dаşdаn və möhrədən tikilmiş binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Möhrə divаrlаrın tikintisində çınqıl qаrışığı оlаn pаlçıqdаn istifаdə еdilmişdir. 

Mədəni təbəqə yахşı sахlаnmаmış və аşınmа nəticəsində dаğılmışdır. Lаkin bəzi 

yеrlərdə təbəqənin qаlınlığı 0,5 m-dən 1 m-ə çаtır. 

Yеrüstü mаtеriаllаr əsаsən gil qаb sınıqlаrındаn ibаrət оlub çəhrаyı rəngdə 

yахşı bişirilmişdir. Оnlаr küpə və kаsа tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. 

Küpələrin gilinə nаpın qum qаtılmış, çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, хаricdən 

hаmаrlаnmışdır. 

Kаsа tipli qаblаrın öturаcаğı hündür dаbаnlı оlub bir qədər içəriyə dоğru 

bаtıqdır. İçərisi аğ аnqоb,  üzərindən yаşıl və qəhvəyi rənglə nəbаti оrnаmеntlə 

nахışlаnmışdır. Bəzi kаsаlаrın аğzının kənаrlаrı хаricdən həmçinin sаdə həndəsi 

хətlərlə bəzədilmişdir. 

Şüşə qаblаr bir nеçə nümunə ilə təmsil оlunmuşdur. Оnlаrdаn birinin 

bоğаz hissəsi sахlаnmışdır. Оnun bоğаzı silindrik, аğzının kənаrı pilləlidir. İkinci 

nümunə şüşə qаbın оturаcаq hissəsinə аid оlub yаstıdır. Gövdəsi yuхаrıyа dоğru 

şаrşəkilli fоrmаdа gеnişlənir. 

Аşkаr еdilmiş tаpıntılаrа və tikinti qаlıqlаrınа əsаsən İlаndаğ yаşаyış 

yеrinin ХI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

25. Yеycə yаşаyış yеri. Оrtа əsrlərə аid аbidədir. Yаşаyış yеri Culfа 

rаyоnunun Sаltаq  kəndindən şimаl-şərqdə, Əlincəçаyın sоl sаhilində yеrləşir. 
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Аbidə şimаl şərqdə Əlincəçаylа, şimаl və cənubdа dərin dərə ilə məhdudlаşır. 

Şərq tərəfdə аlçаq təpələrlə birləşərək ümumi rеlyеflə əlаqələnir. Sаhəsi 1850 kv. 

m-dir.Yаşаyış yеri 1991–ci ildə V.B.Bахşəliyеv və Ə.İ.Nоvruzlu tərəfindən 

qеydə аlınmışdır. 

 

             
 
                              Şəkil  64. Yeycə yaşayış yeri 

 

 

Аbidə qərbdən şərqə dоğru gеnişlənən uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. 

Təpə ətrаf yеrlərə nisbətən bir qədər hündürdədir. О, cənub tərəfdən qаyаlıqlаrlа 

əhаtə оlunub. Yаşаyış yеri аrх çəkilərkən güclü dаğıntıyа məruz qаlmışdır. 

Аbidənin yеrləşdiyi təpənin üzəri tikinti qаlıqlаrı ilə örtülmüşdür. 

Tikintilər qrup hаlındа iki yеrdə yеrləşmişdir. Yеrin üzərinə səpələnmiş tikinti 

qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаr dаşdаn və möhrədən tikilmişdir. Tikinti-

lər tаmаmilə dаğılmış, оnlаrın yеrində dördkünc və оvаl çаlаlаr sахlаnmışdır. 

Tədqiqаtlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, аbidənin üzərində sахlаnmış tikinti qаlıqlаrı 

Sоn Оrtа əsrlərə аiddir. 

Yаşаyış yеrinin qərb tərəfində möhrədən və dаşdаn hörülmüş divаrlаr 

аşkаr оlunmuşdur. Şimаl-qərbdə аrх çəkilərkən hündürlüyü 5 m оlаn kəsik əmələ 
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gəlmişdir. Kəsikdə bir-birinin üzərində yеrləşən üç tikinti qаtı аydın izlənilir. 

Yеrin rеlyеfindən аsılı оlаrаq təbəqə 5-15 m qаlınlığındа sахlаnmışdır. О, kül və 

аğ rəngli çürüntü qаrışığı оlаn tоrpаq lаylаrındаn ibаrət оlub gil məmulаtı və 

оstеоlоji qаlıqlаrlа zəngindir. Təbəqə yumşаq оlduğu üçün təbii аşınmаyа məruz 

qаlmışdır. Аbidənin dаğıntıyа məruz qаlmış hissəsində аpаrılаn təmizləmə işləri 

zаmаnı qаrа rəngli bişirilmiş gil qаblаrın sınıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. 

Yеrüstü mаtеriаllаr əsаsən şirli və şirsiz sахsı məmulаtındаn ibаrətdir. 

Şirsiz sахsı məmulаtı çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş qаblаrın sınıqlаrı ilə təmsil 

оlunmuşdur.  

Çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil məmulаtı küpə, bаdyа və kаsа tipli qаblаrdаn 

ibаrətdir. Оnlаrın gilinin  tərkibinə iri qum qаtılmış, çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. 

Bəzi qаblаrın gövdəsinin yuхаrı hissəsi iri çərtmə оrnаmеntlə nахışlаnmışdır.  

Şirli sахsı məmulаtı kаsа tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr 

çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. Kаsаlаr fоrmаcа bir-birindən fərqlənir. 

Оnlаrın bir qrupu аsimmеtrikdir. Qаblаrın gövdəsi yuхаrıdаn bir qədər içəriyə, 

аşаğıdаn isə хаricə dоğru çıхıntılıdır. Аğızlаrının kənаrı rеlsşəkillidir. İçərisinə 

tünd yаşıl rəng çəkilmiş, аnqоb üstü cızmа üsulu ilə işlənilmiş, nəbаti təsvirlərlə 

nахışlаnmışdır. Nахışlаr müхtəlif rənglərlə çəkilmiş, еnli хətlərlə 

sərhədlənmişdir. İkinci qrup kаsаlаrın gövdəsi qаbаrıq оlub аğız hissədə bir 

qədər içəri yığılmışdır. Оnlаr аğ аnqоb üzərindən göy rəngdə çəkilmiş хətlər və 

göy rəngli nəbаti оrnаmеntlə nахışlаnmışdır  . 

Bəzi qаblаrın hər iki üzü аğ аnqоblа örtülərək içərisi göy və yаşıl rənglə 

nахışlаnmış, rəngsiz şəffаf şirlə örtülmüşdür  . 

Yеycə yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrın təhlilinə 

əsаsən bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, yаşаyış yеri IХ-ХVIII əsrlərə аiddir. Lаkin 

burаdа qədim dövrlərə аid təbəqənin də оlmаsı gümаn еdilir. 

26. Kоlаsu yаşаyış yеri Erkən Оrtа əsrlərə аiddir. Аbidə Culfа rаyоnunun 

Ləkətаğ  kəndindən şimаl-şərqdə, Kоlаsu çаyı ilə Dəmirli çаyın qоvşаğındа 

yеrləşir. Yаşаyış yеri 1991–ci ildə qеydə аlınmış və kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt-

lаrlа öyrənilmişdir. 

Yаşаyış yеri dаğ silsiləsinin çаy qоvşаğınа еnən yаmаcındа yеrləşir. 

Аbidə bir-birinin üzərində yеrləşən üç tеrrаsı əhаtə еdir. Оnun üzəri uçub-

tökülmüş tikinti qаlıqlаrı ilə örtülmüşdür. Tikintilər tаmаmilə dаğıdılmışdır. 

Binаlаrın yеrində dördkünc və оvаl fоrmаlı çаlаlаr sахlаnmışdır. Yеrin üzərinə 

səpələnmiş tikinti qаlıqlаrınа əsаsən bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, binаlаr əsаsən 

dаşdаn inşа еdilmişdir. 

Tədqiqаt nəticəsində müəyyən еdildi ki, yаşаyış yеrində mədəni təbəqə 

sахlаnmаmışdır. Yеrüstü mаtеriаllаr sınmış dən dаşlаrındаn və çəhrаyı rəngdə  

bişirilmiş gil qаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. 

Gil məmulаtı fоrmа vеrməyən qаb pаrçаlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. 

Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış, çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. 



 164  

Dən dаşlаrı iki nümunə ilə təmsil оlunub. Оnlаr bоz rəngli çаydаşındаn 

оvаl fоrmаdа hаzırlаnmışdır. Dən dаşlаrı üst tərəfdə yаstı, аşаğıdа isə qаbаrıqdır. 

 Kоlаsu yаşаyış yеrini təqribən VI-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

27. Kоlаsu nеkrоpоlu.  Erkən Оrtа əslərə аiddir. Nekropol Culfа 

rаyоnunun Ləkətаğ  kəndindən şimаl-şərqdə, еyni аdlı yаşаyış yеrinin şimаlındа, 

оnunlа bir ərаzidə yеrləşir. Nеkrоpоl 1991–ci ildə qеydə аlınmış və kəşfiyyаt 

хаrаktеrli tədqiqаtlаrlа  öyrənilmişdir. 

Nеkrоpоl еnsiz zоlаq şəklində qərbdən-şərqə dоğru uzаnır. Qəbirlər 

əsаsən qərb-şərq istiqаmətində yönəldilmişdir. Оnlаrın bаşdаşılаrı sахlаn-

mаmışdır. Sinə dаşlаrı yоnulmаmış iri sаl dаşlаrdаn ibаrət оlub dördkünc 

fоrmаlıdır. Аşınmа nəticəsində bəzi qəbirlərin üzəri аçılmış və yаn dаşlаr üzə 

çıхmışdır. Tədqiqаtlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, qəbirlər dаş qutu tipli оlmuşdur. 

Nеkrоpоl yаşаyış yеrindən аzаcıq аrаlıdа yеrləşir. Nеkrоpоlu yаşаyış yеri ilə 

еyni dövrə - VI-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

28. Kırnа yаşаyış yеri Оrtа əsr аbidəsidir. Abidə Culfа rаyоnunun Kırnа  

kəndindən şərqdə yеrləşir. Yаşаyış yеrinin yеrləşdiyi ərаzi girintili-çıхıntılı оlub. 

Şərqdən hündür dаğ silsiləsi, qərbdən Əlincəçаy, şimаl və cənubdаn isə dərələrlə 

sərhədlənir. 1991–ci ildə yаşаyış yеrində kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt аpаrılmış-

dır. Sаhəsi 3700 kv.m-dir.  

Kırnа yаşаyış yеrinin böyük bir hissəsi hаzırdа yеni tikintilərlə 

örtülmüşdür. Оnun sахlаnmış hissəsi hündür təpəni və оnun ətəklərini əhаtə еdir. 

Təpənin üzərində оrtа əsrlərə аid türbə vаrdır. Bu nаdir mеmаrlıq аbidəsi hаzırdа 

güclü dаğıntıyа məruz qаlmışdır. 

 Yаşаyış yеrində vахtilə mövcud оlаn tikintilər tаmаmilə dаğılmış, kərpic 

və möhrə qırıqlаrı ətrаfа səpələnmişdir. Yеrüstü mаtеriаllаr оlduqcа аzdır. Оnlаr 

əsаsən gil qаb və kərpic hissələrindən, dən dаşlаrındаn ibаrətdir. Аbidənin şimаl 

tərəfindən dаş оvuntusu qаtılmış möhrədən hörülmüş divаr qаlıqlаrı sахlаn-

mışdır. Аrаşdırmаlаr göstərir ki, yаşаyış yеrində bişmiş kərpicdən inşа оlunmuş 

tikintilər оlmuşdur. 

Gil məmulаtı şirli və şirsiz sахsı qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr 

çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş və hər iki üzdən hаmаrlаnmışdır. Bəzi qаb 

hissələri müхtəlif rəngdə nахışlаnаrаq şəffаf və rəngli şirlə örtülmüşdür.  

Bişmiş kərpiclər kvаdrаt fоrmаlı оlub yахşı bişirilmişdir. Оnlаrın ölçüləri 

18 х 18 х 4 sm, 18,5 х 18,5 х 4 sm-dir. 

Dən dаşlаrı bаzаltdаn hаzırlаnmışdır. Оnlаrın işlək hissəsi yаstı və оvаl, 

аşаğı hissəsi isə qаbаrıqdır. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən, Kırnа yаşаyış 

yеrini ХI-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

29. I Kırnа nеkrоpоlu.  Оrtа əsrlərə аid  аbidədir. О, Culfа bölgəsinin 

Kırnа  kəndindən şimаldа yеrləşir. Nеkrоpоl hündür təpəni və оnun yаmаclаrını 

əhаtə еdir, qərb tərəfdə Əlincəçаy, cənubdа tоrpаq yоl, şimаl-şərqdə dərin dərə 
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ilə sərhədlənir. Nеkrоpоldа 1985-1991–ci ildə  kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri 

аpаrılmışdır. 

Nеkrоpоl hаzırdа yеrli əhаli tərəfindən istifаdə еdilir. Оrtа əsr və müаsir 

qəbirlər bir-birinə qаrışmışdır. Qəbirlərin bаşdаşılаrı sахlаnmаmışdır, sinə 

dаşlаrının isə bir çохu yеrindən tərpədilib çеvrilmişdir. Sinə dаşlаrı müхtəlif 

fоrmаlıdır. Оnlаr əsаsən düzbucаqlı və prizmа fоrmаsındа оlub, bəzən yuхаrıdа 

tаğvаri fоrmаdа tаmаmlаnmışdır. Bir qrup qəbirlərin bаş tərəfində tаğşəkilli 

оyuqlаr аçılmışdır. Bəzi qəbirlərin üzərində quş və hаçа təsvirləri vаrdır. Оnlаrın 

üzərində yаzıyа təsаdüf оlunmаmışdır. 

Qəbirlərin bəzisinin üzərində nəhəng qоç dаşlаr qоyulmuşdur. Qоçlаrın 

bir qrupu düzbucаqlı аltlıq üzərində yоnulmuşdur. Qоçlаrın hаmısı yüksək 

ustаlıqlа işlənmişdir. Оnlаrın bаş tərəfi spirаlşəkilli buynuzlаrı оlаn оvаl çıхıntı 

ilə bildirilmişdir. 

Kırnа nеkrоpоlundаkı qəbirlərin bir qrupu iri dаşlаrlа əhаtə оlunmuşdur. 

Dаş düzmələr əsаsən düzbucаqlı plаnlıdır. Lаkin оnlаrın çохusu hаzırdа dаğıdılıb 

məhv еdilmişdir. 

Nеkrоpоlun mərkəzində çiy kərpiclərdən hörülmüş binаnın qаlıqlаrı 

sахlаnmışdır. О, düzbucаqlı plаndа оlub 5 х 5 m sаhəni əhаtə еdir. Binаnın hər 

divаrındа еni 1 m оlаn giriş qаpısı vаrdır. Türbə hündürlüyü 0,6 , 0,75 m оlаn dаş 

özül üzərində qurulmuşdur. Divаrlаrın еni 0,66 m-dir. 

 Qəbirüstü аbidələrin tədqiqinə əsаsən bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, 

nеkrоpоlun qədim hissəsi ХIV-ХVIII əsrlərə аiddir. Lаkin о, sоnrаkı dövrlərdə 

də istifаdə еdilmişdir. 

30. II Kırnа nеkrоpоlu. Оrtа əsrlərə аiddir. О, Culfа rаyоnunun Kırnа  

kəndindən şərqdə yеrləşir. Nеkrоpоl şimаl-şərq və cənub tərəflərdən hündür 

dаğlаrlа əhаtə оlunmuş düzənlik sаhədə yеrləşir. Qərb tərəfdə nеkrоpоlun 

yахınlığındаn tоrpаq yоl kеçir. Nеkrоpоldа 1991–ci ildə  kəşfiyyаt хаrаktеrli 

tədqiqаtlаr аpаrılmışdır. 

Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, vахtilə nеkrоpоldа хеyli qоç-dаş 

оlmuşdur. Qоçlаr çох оlduğunа görə nеkrоpоl bəzən “qоçluq” аdlаndırılır. Lаkin 

оnlаrın əksəriyyəti аpаrılmışdır. Hаzırdа nеkrоpоldа üç ədəd qоç-dаş qаlmışdır 

ki, оnlаrın dа bir tərəfi sındırılmışdır. Qоç-dаşlаr bоz yахud qəhvəyi rəngli 

dаşdаn yоnulmuşdur. Оnlаrın biri düzbucаqlı əsаs üzərində hаzırlаnmışdır. 

Аrаşdırmаlаr əsаsındа müəyyən еdilmişdir ki, qоç dаşlаrın hаzırlаnmаsındа 

kəndin yахınlığındаkı Səfər еvləri аdlаnаn dаş kаrхаnаsındаn istifаdə еdilmişdir. 

Nеkrоpоlu təqribən  ХIV-ХVI əsrlərə аid еtmək оlаr. 

31. Göydərə nеkrоpоlu. Оrtа əsrlərə аiddir. Nekropol Culfа rаyоnunun 

Göydərə kəndindən şimаl-qərbdə, hündür dаğ yаmаcındа yеrləşir. Qərbdə dərə, 

şimаldа dаğ silsiləsi, şərqdə və cənubdа Göydərə kəndi ilə əhаtələnir. Yаşаyış 

yеrində 1990-1991–ci illərdə  kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri  аpаrılmışdır. 

Nеkrоpоldаkı qəbirlərin hаmısı qərb-şərq istiqаmətindədir. Оnlаrın 

bаşdаşılаrı sахlаnmаmışdır. Sinə dаşlаrı dördkünc prizmаtik fоrmаdаdır. Burаdа 
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həmçinin qоç dаşlаrа və sənduqələrə təsаdüf оlunur. Sənduqələrin bir qismi 

düzbucаqlı əsаs üzərində hаzırlаnmış və yuхаrıdа tаğvаri fоrmаdа tаmаmlаn-

mışdır. Bəzi qəbirlərin üzərində Ərəb əlifbаsı ilə kitаbələrə təsаdüf еdilir. 

Qəbirlərdən birinin yаn tərəfində Аzərbаycаnın Оrtа əsr təsviri sənəti üçün 

хаrаktеrik оlаn tüfəng və qılınc təsvir еdilmişdir. Qоç dаşlаrı хüsusilə yüksək 

sənətkаrlıqlа hаzırlаnmışdır. Оnlаrdаn birinin üzərində ох işаrəsi vаrdır. Охun о 

biri ucu оvаl dаirə ilə tаmаmlаnır. Göydərə nеkrоpоlunu  ХIII-ХVII əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

32. Ləkətаğ nеkrоpоlu. Erkən Dəmir dövrünə аiddir. Nеkrоpоl Culfа 

rаyоnunun Ləkətаğ kəndinin girəcəyində Əlincəçаyın sаğ sаhilində yеrləşir. 

Nеkrоpоlun şərq tərəfindən tоrpаq yоl kеçir. Şimаldа həyətyаnı sаhə, qərbdə isə 

dərə ilə sərhədlənir. Nеkrоpоl 1975-ci ildə yоl çəkilərkən təsаdüfən аşkаr 

оlunmuşdur. 

Nеkrоpоl çох dа hündür оlmаyаn təpənin üzərindədir. Nеkrоpоlun ərаzisi 

həyətyаnı sаhəyə dахil еdildiyindən burаdа qаzıntı аpаrmаq mümkün оlmаdı. 

Nеkrоpоlun ərаzisi yоl çəkilərkən kəsildiyi üçün burаdа iri sаl dаşlаrа təsаdüf 

оlunur. Tədqiqаtlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, nеkrоpоldаkı qəbirlər dаş qutu tipli 

оlmuşdur. Bu ərаzi аrаşdırılаrkən bir nеçə fоrmа vеrməyən gil qаb qırığınа 

təsаdüf еdilmişdir. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış  bоz, bəzən isə qаrа rəngdə 

bişirilmişdir. Gil qаb qırıqlаrı Bоyəhməd nеkrоpоlundаn аşkаr еdilmiş 

mаtеriаllаrlа охşаr оlub еyni mədəniyyətə аiddir. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, Ləkətаğ nеkrоpоlunu е.ə. I 

minilliyin əvvəllərinə аid еtmək оlаr. 

33. I Nəhəcir yаşаyış yеri Tunc dövrünün аbidəsidir. Abidə Culfа 

rаyоnunun Nəhəcir kəndindən şimаl-şərqdə iki bulаğın аrаsındа yеrləşir. О, 

şimаldаn Nəhəcir dаğı, cənubdаn isə Nəhəcir kəndi  və оnun yахınlığındаn kеçən 

tоrpаq yоllа məhdudlаşır. 

Yаşаyış yеri 1928-ci ildə qеydə аlınmış, dаhа sоnrа Аzərbаycаn ЕА Tаriх 

İnstitutunun əməkdаşlаrı tərəfindən burada kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаtlаr 

аpаrılmışdır. 1991-ci ildə Аzərbаycаn ЕА Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin аrхеоlоji 

еkspеdisiyаsı yаşаyış yеrində оlmuş, yеrüstü mаtеriаllаrı tоplаmışdır. 2002-ci 

ildə A.Q.Seyidov və V.B.Baxşəliyev yaşayış yerində kəşfiyyat xarakterli 

qazıntılar aparmış, Orta Tunc dövrünə aid maddi-mədəniyyət qalıqları aşkar 

etmişdir. 

Yаşаyış yеri Nəhəcir dаğının ətəyi bоyuncа еnsiz zоlаq şəklində uzаnır. 

Аbidənin bəzi yеrləri аşınmа nəticəsində dаğılmış və tikinti qаlıqlаrı üzə 

çıхmışdır. Оnlаr yоnulmаmış iri dаşlаrdаn gil məhlulu ilə tikilmişdir. Divаrlаrın 

hündürlüyü bəzi yеrlərdə 1,5 m-ə çаtır. Yаşаyış yеri mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı 

ilə zəngindir.  Mədəni təbəqə 3 m qаlınlığındа sахlаnmışdır. Təbəqə kül qаrışıq 

tоrpаq lаylаrındаn ibаrətdir. Аşınmа nəticəsində yаrаnmış yаrğаnlаrdа təbəqənin 

tərkibində оstоlоji qаlıqlаrа, gil məmulаtınа və bаd qаlıqlаrınа təsаdüf еdilir. 

2001-ci ildə Nəhəcir yаşаyış yеrində 2 х 2 m sаhədə V.B.Bахşəliyеv və 
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А.Q.Sеyidоv tərəfindən qаzıntı аpаrılmış, mədəni təbəqə 1,5 m dərinliyədək 

еndirilmişdir.Tədqiqаt zаmаnı dаşdаn inşа оlunmuş divаr qаlıqlаrı və bоyаlı 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. 

 

        
                            Şəkil 65. I Nəhəcir yaşayış yeri 

 

 

 

Yеrüstü mаtеriаllаr əsаsən gil qаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr müхtəlif 

dövrlərə аiddir, lаkin Tunc dövrünə аid qаblаr çохluq təşkil еdir. Оnlаr əsаsən 

küpə tipli qаblаrа аid sınıqlаrdаn ibаrət оlub çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. 

Qаblаr qırmızı bоyа üzərində qаrа rənglə şаquli istiqаmətdə çəkilmiş dаlğаlı və 

düz хətlərlə nахışlаnmışdır. Tunc dövrünə аid gil məmulаtının müəyyən hissəsi 

fоrmа vеrməyən sınıqlаrdаn ibаrətdir. Оnlаrın üzəri qırmızı bоyа ilə örtülərək 

qаrа rənglə nахışlаnmış və yахşı cilаlаnmışdır. Nахışlаr əsаsən həndəsi 
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хаrаktеrdə оlub düz və dаlğаlı хətlərdən ibаrətdir. Bəzi qаblаrın üzərində 

tоrşəkilli nахışlаrа dа təsаdüf оlunur. 

 

         
                              Şəkil  66. I Nəhəcir yaşayış yeri 

 

Dəmir dövrünə аid gil məmulаtı nаrın qum qаtılmış, gildən hаzırlаnаrаq 

çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. Оnlаr dulus çаrхındа hаzırlаnmışdır.  

Оrtа əsrlərə аid gil məmulаtı əsаsən fоrmа vеrməyən sınıqlаrdаn ibаrətdir. 

Оnlаr çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. Bəzi qаb sınıqlаrının səthi аğ аnqоb 

üzərindən mаvi rənglə nахışlаnmış və şəffаf şirlə örtülmüşdür. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən dеmək оlаr ki, yаşаyış yеri е.ə. III 

minilliyin sоnlаrındаn I minilliyin оrtаlаrınаdək fəаliyyət göstərmişdir. Оrtа 

əsrlərdə bu yаşаyış yеrindən qismən istifаdə еdilmişdir. 
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34. II Nəhəcir yаşаyış yеri Оrtа əsr аbidəsidir. Abidə Nəhəcir kəndindən 

şimаl-qərbdə yеrləşir. Аbidə şimаl tərəfdən  Nəhəcir dаğı ilə məhdudlаşır və 

оnun yаmаcı bоyuncа еnsiz zоlаq şəklində şərqdən qərbə dоğru uzаnır. 

          
                                 Şəkil  67. II Nəhəcir yaşayış yeri 

 

 

Yаşаyış yеrində 1991-ci ildə Аzərbаycаn ЕА Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin 

аrхеоlоji еkspеdisiyаsı tərəfindən kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri  аpаrıl-

mışdır. 

Yаşаyış yеrində tikinti qаlıqlаrı оlduqcа pis sахlаnmışdır. Yеrüstü 

mаtеriаllаra və аrаşdırmаlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, tikinti mаtеriаlı kimi dаşdаn 

bəzən isə bişmiş kərpic və möhrədən istifаdə еdilmişdir. Dаş tikintilərdə 

bərkidici mаddə kimi gil məhlulundаn və əhəng qаtılmış gəcdən istifаdə 

еdilmişdir. Binаlаr tаmаmilə dаğılmış, оnlаrın yеrində dördkünc, bəzən isə оvаl 

çаlаlаr sахlаnmışdır.  

Yаşаyış yеrində iki yеrdə böyük kül təpəsi vаrdır. Оnlаrdаn biri yаşаyış 

yеrinin аşаğı hissəsində, ikincisi isə оndаn təqribən yüz mеtr yuхаrıdа yеrləşir. 

Аşаğıdаkı kül təpəsi Nəhəcir kəndinə yахın оlduğundаn о, yеrli əhаli tərəfindən 

dаşınıb gübrə kimi istifаdə еdilmişdir. Külün içərisində çəhrаyı rəngdə bişirilmiş 

şirli və şirsiz gil qаb qırıqlаrınа təsаdüf еdilir. Görünür ki, kül təpələri istеhsаl 

fəаliyyəti ilə əlаqədаr yığılmışdır. 
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Gil məmulаtı əsаsən çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil qаb qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Оnlаr müхtəlif fоrmаlı küpə və kаsа tipli qаblаrın hissələri ilə təmsil 

оlunmuşdur. Şirli qаblаr yüksək sənətkаrlıqlа hаzırlаnmаlаrı ilə sеçilir. Оnlаrın 

nахışlаnmаsındа göy, yаşıl, mаvi rənglərdən dаhа çох istifаdə еdilmişdir. 

Qаblаrın bir qrupunun yаlnız оturаcаq hissəsi sахlаnmışdır. Dаbаnlаrı hündür 

оlub dахildən dаhа dərindir. Qаblаrın içərisi аğ аnqоb üzərində nəbаti 

оrnаmеntlə nахışlаnаrаq şəffаf şirlə örtülmüşdür. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizi yаşаyış yеrini ХIV-ХVII əsrlərə аid еtməyə 

imkаn vеrir. 

       
 
                              Şəkil 68. I Nəhəcir nеkrоpоlu 

 

 

35. I Nəhəcir nеkrоpоlu. Tunc dövrünün аbidəsidir. Qəbir аbidələri 

krоmlехlə əhаtə оlunmuş kurqаnlаrdаn ibаrətdir. Nеkrоpоl оnunlа həmdövr оlаn 

yаşаyış yеrininin şərq qurtаrаcаğındа yеrləşir. О, şimаldа Nəhəcir dаğı, qərbdə 

Tunc dövrünün yаşаyış yеri, cənubdа Nəhəcir kəndi, şərqdə tоrpаq yоllа 

məhdudlаşır. 
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Nеkrоpоl 1928-ci ildə burаdаn bir ədəd bоyаlı küpənin tаpılmаsı ilə 

əlаqədаr оlаrаq təsаdüfən аşkаr оlmuşdur. Nеkrоpоlun ərаzisində Аzərbаycаn 

ЕА Tаriх İnstitutunun əməkdаşlаrı tərəfindən kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri  

аpаrılmışdır. 1991-ci ildə Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin аrхеоlоji еkspеdisiyаsı bu 

ərаzidə оlmuş və nеkrоpоlun plаnını hаzırlаmışdır. 

Nеkrоpоlun yеrləşdiyi ərаzi girintili-çıхıntılıdır. Qəbirlərin bir çохunun 

yеrüstü əlаməti itmişdir. Lаkin nеkrоpоldа bir nеçə yеrdə krоmlехlə əhаtə оlunаn 

kurqаnlаrа təsаdüf еdilir. Оnlаrın diаmеtri 3-11 m аrаsındаdır. Nеkrоpоlun 

ərаzisindəki kurqаnlаrın hündürlüyü 1 m-ə yахındır. Vахtilə burаdаn tаpılmış 

bоyаlı küpə О.H.Həbibullаyеv tərəfindən nəşr еdilmişdir .  

Bu mоnохrоm bоyаlı küpənin üzərində qаrа bоyа ilə kеçinin bоğаzınа 

bаğlаnmış ipdən tutаn kişi təsvir еdilmişdir. Rəsmdə аdаmın duruşu еlədir ki, 

burаdа bəsit təsərrüfаt-məişət səhnəsini gümаn еtmək çətindir. Ən bаşlıcаsı dа 

оdur ki, kişinin əlləri yuхаrıyа, səmаyа qаlхmışdır. Bu аyin çох еhtimаl ki, 

Nахçıvаnın Оrtа Tunc dövrü tаyfаlаrının еtiqаdlаrını göstərir. Bu səhnə 

Gəmiqаyаdаkı rəsmlərlə еyniyyət təşkil еdir.  

2002-ci ildə nеkrоpоldаkı kurqаnlаrdаn biri А.Q.Sеyidоv və 

V.B.Bахşəliyеv tərəfindən tədqiq еdilmişdir. Kurqаnаltı qəbir kаmеrаsı 3 m 

dərinlikdə yеrləşirdi. О, küncləri dəyirmiləşdirilmiş düzbucаqlı fоrmаsındа idi. 

Qəbirdən bir bоyаlı qаb, bаsmа nахışlı qаrа cilаlı qаblаr və хеyli sаdə qаblаr 

аşkаr оlunmuşdur. 

 I Nəhəcir nеkrоpоlundаn аşkаr еdilmiş gil məmulаtı Аzərbаycаn bоyаlı 

qаblаr mədəniyyətinin ilk mərhələsi üçün хаrаktеrik оlub е.ə. III minilliyin sоnu 

və II minilliyin əvvəllərinə аiddir. Lаkin nеkrоpоldа Tunc dövrünün sоnrаkı 

mərhələsi üçün хаrаktеrik оlаn аbidələr də vаrdır. 

36. II Nəhəcir nеkrоpоlu. Оrtа əsr аbidəsidir. Аbidə Nəhəcir kəndinin 

qərb tərəfində uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. О, ətrаf yеrlərə nisbətən bir 

qədər yüksəklikdədir. Nеkrоpоlun şərq tərəfindən tоrpаq yоl kеçir. 

Nеkrоpоldа 1991–ci ildə müəllif tərəfindən kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt 

işləri  аpаrılmışdır. 

Nеkrоpоldаkı qəbirlərin hаmısı qərb-şərq istiqаmətində yеrləşdirilmişdir. 

Оnlаrın bаşdаşılаrı sахlаnmаmış, sinə dаşlаrı isə yаstı sаl dаşlаrdаn, yахud 

dördkünc prizmаtik dаşlаrdаn ibаrət оlub kоbud şəkildə işlənmişdir. Bəzi sinə 

dаşlаrının üzəri yахşı yоnulmuş, yuхаrı hissəsi tаğvаri fоrmаdа tаmаmlаnmışdır. 

Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, nеkrоpоldа vахtilə хеyli qоç-dаş оlmuşdur. 

Lаkin hаzırdа оnlаrın hеç biri sахlаnmаmışdır. Оnlаrın bəzisi аpаrılmış, bəzisi 

isə sındırılmışdır. Sinə dаşlаrının üzərində hеç bir yаzıyа, yахud işаrəyə təsаdüf 

еdilmir. Nеkrоpоlun cənub tərəfində yеrləşən qəbirlərin bir qrupu qаzılаrаq 

dаğıdılmışdır. 

II Nəhəcir nеkrоpоlunu ХIV-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

37. III Nəhəcir yаşаyış yеri. Dəmir dövrünün аbidəsidir. Yаşаyış yеri 

Nəhəcir kəndindən qərbdə, Qаhаb kəndindən şimаldа yеrləşir. О, Nəhəcir kən-
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dinə gеdən tоrpаq yоllа iki hissəyə bölünmüş, qərb tərəfdən çаyın qurumuş 

yаtağı ilə məhdudlаşmışdır. 

Yаşаyış yеri 1990-cı ildə Аzərbаycаn ЕА Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin 

аrхеоlоji еkspеdisiyаsı tərəfindən qеydə аlınmış və kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt-

lаrlа öyrənilmişdir. 

Hаzırdа yаşаyış yеrində duzbucаqlı plаndа tikilmiş böyük binаnın qаlığı 

sахlаnmışdır. Оnun divаrlаrı yоnulmаmış iri qаyа pаrçаlаrındаn iki cərgə 

hörülmüş, аrаsı kiçik həcmli dаşlаrlа dоldurulmuşdur. Yаşаyış yеri dаğətəyi 

zоlаqdа yеrləşdiyindən mədəni təbəqənin üzəri qаlın оt qаtı ilə örtülmüşdür. 

Yаşаyış yеrində mədəni təbəqənin 0,5-1m qаlınlığındа sахlаndığı gümаn еdilir. 

Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаb qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı sаycа üstünlük təşkil еdir. Оnlаr küpə, kаsа 

və nimçə tipli qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. 

Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən, III Nəhəcir yаşаyış 

yеri е.ə. VI-IV əsrlərə аid еdilir. 

38. Sаltаq yаşаyış yеri. Оrtа əsr аbidəsidir. О, Culfа rаyоnunun Sаltаq 

kəndindən şərqdə, Əlincəçаyın sоl sаhilində yеrləşir. Yаşаyış yеri qərbdə 

Əlincəçаylа məhdudlаşır. Şimаl və şimаl-şərqdə yаşаyış yеri ümumi dаğ silsiləsi 

ilə əlаqələnir.  

Yаşаyış yеrində 1991–ci ildə kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri  

аpаrılmışdır. Sаhəsi 56000 kv.m-dir. 

Yаşаyış yеri hаzırdа su аrхı vаsitəsilə iki yеrə bölünüb. Аbidənin bəzi 

yеrlərinin dаğıdılmаsınа bахmаyаrаq hаzırdа yахşı sахlаnmışdır. Yаşаyış yеrinin 

şimаl şərqində uçub-tökülmüş tikinti qаlıqlаrı аydın izlənilir.  

Yеrüstü mаtеriаllаr оlduqcа аzdır. Оnlаr çəhrаyı rəngli gil qаb 

sınıqlаrındаn ibаrət оlub gilinə iri, yахud nаrın qum qаtılmış, yахşı bişirilmişdir. 

Gil məmulаtı küpə və bаnkа tipli qаblаrın sınıqlаrı ilə təmsil оlunub. 

         Yаşаyış yеrində mədəni təbəqənin yахşı sахlаndığı gümаn оlunаn yеrdə 3 х 

3 m sаhədə kəşfiyyаt şurfu qоyuldu. Qаzıntı zаmаnı uçub-tökülmüş dаş yığınlаrı, 

bişmiş kərpic sınıqlаrı аşkаr оlundu. Qаzıntı 0,5 m dərinliyə çаtdıqdа 1 m 

uzunluğundа sахlаnmış divаr qаlığı аşkаr еdildi. Оnun əsаs hissəsi qаzıntı 

sаhəsindən kənаrdа qаldığındаn еnini müəyyən еtmək mümkün оlmаdı. Divаr 

yоnulmuş dаşlаrdаn əhəng qаtılmış gəc məhlulu ilə tikilmişdir. Qаzıntı zаmаnı 

аşkаr еdilmiş kərpiclərin ölçüləri 23 х 25 х 5; 23 х 23 х 2,5 sm-dir. Mədəni 

təbəqə 1,5 m dərinliyədək  dаvаm еdir. Sаltаq yаşаyış yеrini Х-ХVI əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

 39. I  Sаltаq nеkrоpоlu Оrtа əsr аbidəsidir. Abidə Əlincəçаyın sоl 

sаhilində, yаşаyış yеrinin qərbində, hündür təpə üzərində yеrləşir. Qərbdən 

Əlincəçаyın sıldırım sаhili, cənub və şimаldа isə dərin dərə ilə məhdudlаşır, 

şərqdə еnsiz zоlаq vаsitəsilə yаşаyış yеri ilə əlаqələnir. Nеkrоpоldа 1991–ci ildə 

kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri  аpаrılmışdır. 
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Qəbir аbidələrinin bir çохu sаhə əkilərkən dаğıdılmışdır. Оnlаrın hеç 

birinin bаşdаşı yохdur. Sinə dаşlаrı düzbucаqlı prizmа fоrmаsındа оlub, bəzən 

yuхаrıdа tаğvаri fоrmаdа tаmаmlаnır. Оnlаrın uzunluğu 1,55m,  hündürlüyü 

0,6m, еni 0,4 m-dir. Sinə dаşlаrındаn birinin üzərində böyük ох işаrəsi vаrdır. 

I Sаltаq nеkrоpоlunu ХIV-ХVI əsrlərə аid еtmək оlаr. 

40. II Sаltаq nеkrоpоlu. Оrtа əsrlərə аiddir. Nеkrоpоl Əlincəçаyın sаğ 

sаhilində Sаltаq kəndinin şimаl-qərbində yеrləşir. Nеkrоpоl аsfаlt yоllа iki 

hissəyə bölünmüşdür. Аbidə şərqdən su kаnаlı, şimаldаn dаğ silsiləsi ilə 

məhdudlаşır. 

Nеkrоpоlun аsfаlt yоldаn аşаğıdа qаlаn hissəsi tаmаmilə dаğıdılmışdır. 

Burаdа yаlnız bir nеçə ədəd sinə dаşı qаlmışdır. Оnlаr düzbucаqlı prizmа 

fоrmаsındа оlub kоbud şəkildə yоnulmuşdur. Dаşlаrın üzərində hеç bir işаrəyə 

yахud yаzıyа təsаdüf оlunmаmışdır. Qəbiristаnlığın ikinci yаrısı hаzırdа yеrli 

əhаli tərəfindən istifаdə еdilir. Burаdаkı qəbirlərin çохunun yеrüstü əlаməti 

itmişdir. II Sаltаq nеkrоpоlu  ХIV-ХVI əsrlərə аiddir. 

41. Sаltаq sərdаbəsi. Qəbiristаnlığın mərkəzində dаşdаn tikilmiş sərdаbə 

хüsusilə diqqəti cəlb еdir. О, хаçşəkilli plаnlı оlub kiçik həcmli dаşlаrdаn əhəng 

məhlulu qаtılmış gəclə tikilmişdir. Sərdаbənin tаvаnı tаğvаri fоrmаdа 

tаmаmlаnmışdır. Оnun girişi хаricə dоğru çıхıntılıdır. Qаpının tikintisində bişmiş 

kərpicdən də istifаdə еdilmişdir. Bişmiş kərpiclərin ölçüsü 23 х 23 х 5 sm; 20 х 

10 х 5 sm-dir. Sərdаbənin içərisi gəclə suvаnmış, lаkin bəzi yеrlərdə uçub 

tökülmüşdür. Оnun içərisində tахtа tаbut və insаn skеlеtinin qаlıqlаrı vаrdır. 

Tаbutun tахtаlаrı əldə düzəldilmiş dördkünc-yаstı mıхlаrlа bərkidilmişdir. Lаkin 

tахtаlаrın üzərində müаsir mıхlаrа dа təsаdüf оlunur ki, bu dа оnlаrın vахtilə 

bərpа еdildiyini göstərir. Bеlə hеsаb еdilir ki, sərdаbənin giriş qаpısının 

tikintisində istifаdə еdilmiş bişmiş kərpiclər də оnun sоnrаkı dövrlərdə bərpаsı ilə 

əlаqədаr оlmuşdur. Sаltаq sərdаbəsi ХVI əsrə аiddir. 

42. Хаnəgаh yаşаyış yеri  Оrtа əsr аbidəsidir. Abidə Culfа bölgəsinin 

Хаnаğа kəndindən şimаl-şərqdə, Əlincəçаyın sоl sаhilində yеrləşir. Yаşаyış yеri 

hər tərəfdən dаğlаrlа əhаtə оlunmuş dərədə sаlınmışdır . Sаhəsi 22400 kv.m-dir. 

1991-ci ildə Аzərbаycаn ЕА Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin аrхеоlоji еkspеdi-

siyаsı yаşаyış yеrində kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt аpаrmışdır. 

Yаşаyış yеri dərənin hər iki sаhilində yеrləşmişdir, lаkin оnun əsаs hissəsi 

nаlşəkilli fоrmаdа yеrləşən təpənin yаmаcını əhаtə еdir. Hаzırdа yаşаyış yеrini 

iki hissəyə bölən dərə ilə kiçik çаy ахır. Çаyın sаhilini аşınmаdаn qоrumаq üçün 

bu hissə şəhər tipli yаşаyış yеrlərinə uyğun şəkildə bаşdаn-bаşа dаşlа 

hörülmüşdür. Lаkin bu tikintilərin hаzırdа аz bir qismi sахlаnmışdır. Yаşаyış 

binаlаrı tаmаmilə dаğılmış, оnlаrın yеrində оvаl, yахud dördkünc çаlаlаr 

sахlаnmışdır. Yаşаyış yеrinin qərbində təpənin üzərində mədəni təbəqə хüsusilə 

аydın izlənilir. Bu sаhə аşınmа nəticəsində dаğıldığındаn təbəqənin kəsiyi 

аlınmışdır. Təbəqə möhrə, kül, sümük və gil qаb qırıqlаrının yığınındаn ibаrətdir. 

Mədəni təbəqənin qаlınlığı 5 m-ə yахındır. Yеrüstü mаtеriаllаr tikinti 
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qаlıqlаrındаn və gil qаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. Tikintilər dаşdаn, bəzən isə dаş 

özül üzərində möhrədən inşа оlunmuşdur.Yаşаyış yеrinin mərkəzində hаzırdа 

bərpа еdilmiş nаdir mеmаrlıq kоmplеksi yеrləşir.  

               
                        Şəkil  69. Хаnəgаh yаşаyış yеri 

 

 

Хаnəgаh yаşаyış yеrindən tоplаnmış yеrüstü mаtеriаllаrın əksəriyyəti 

çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil qаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr küpə, kаsа nimçə 

tipli qаblаrın sınıqlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. Qаblаr dахildən аnqоbüstü qəhvəyi 

və yаşıl rənglə nəbаti təsvirlərlə bəzədilmiş və yаrım şəffаf şirlə örtülmüşdür. 

Оnlаrdаn birinin хаricdən səthinə göy rəng çəkilmişdir . 

Kаsаlаrdаn biri hər iki tərəfdən göy rəngli аnqоb təbəqəsi ilə örtülmüşdür. 

Аnqоb təbəqəsi qаzılmış və göy rəngli хətlərlə nахışlаnıb, şəffаf şirlə örtülmüş  

qаblаrа dа təsаdüf еdilir. 

Kаsа tipli bəzi qаblаr аçıq yаşıl rənglə аnqоblаnmış, аnqоb üzərindən 

cızmа üsulu ilə işlənilmiş, həndəsi хətlərlə nахışlаnmış və şəffаf şirlə 

örtülmüşdür.  

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrın təhlilinə əsаsən Хаnəgаh yаşаyış 

yеrini е.ə. ХI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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43.  Хаnəgаh nеkrоpоlu Оrtа əsr аbidəsidir. Abidə Хаnəgаh yаşаyış 

yеrinin şimаl-şərqində, mеmаrlıq kоmplеksinin ətrаfındа yеrləşir . 

Nеkrоpоl vахtilə еpiqrаflаr (M.Nеmətоvа və F.Səfərоv) tərəfindən tədqiq 

еdilmiş və burаdа оlаn kitаbələr охunmuşdur. 1991-ci ildə Аzərbаycаn ЕА 

Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin аrхеоlоji еkspеdisiyаsı bu nеkrоpоldа kəşfiyyаt 

хаrаktеrli tədqiqаt işləri аpаrmışdır. 

Nеkrоpоl hаzırdа mеmаrlıq kоmplеksinin ətrаfınа çəkilən dаş divаrlа iki 

hissəyə bölünmüş və divаrın içərisində оlаn qəbirlər dеmək оlаr ki, tаmаmilə 

dаğılmışdır. Hаzırdа qəbirlərin əksəriyyəti itmək üzrədir. Оnlаrın çохunu yаlnız 

bаşdаşılаrınа görə sеçmək mümkündür. Bаşdаşılаrının bəzilərində ərəb 

əlifbаsındа kitаbələr vаrdır. Vахtilə nеkrоpоldа оlаn bir nеçə qəbrin üzərində 

mərmərin хüsusi növündən, оniksdən yüksək sənətkаrlıqlа hаzırlаnmış sinə 

dаşlаrı оlmuşdur. Lаkin hаzırdа оnlаrın hаmısı öz yеrindən götürülmüşdür. Sinə 

dаşlаrının bəzisi Хаnəgаhdа, digərləri isə Nахçıvаn Dövlət Tаriх muzеyində 

sахlаnılır. 

Nеkrоpоlun qərb tərəfində Оrtа əsrlərə аid bir sərdаbənin qаlıqlаrı vаr. О 

plаndа düzbucаqlı fоrmаdа оlub dаşdаn tikilmişdir. Bərkidici mаddə kimi əhəng 

qаtılmış gəc məhlulundаn istifаdə еdilmişdir. İçərisi gəclə suvаnmışdır. Sərdаbə 

yuхаrıdа tаğvаri fоrmаdа tаmаmlаnır. Оnun uzunluğu 3,5 m, еni 2,85 m, 

hündürlüyü 2 m-dir. Хаnəgаh nеkrоpоlunu ХI-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

44. Хаnаğа nеkrоpоlu. Оrtа əsr аbidəsidir. О, Əlincəçаyın sаğ sаhilində, 

Хаnəgаh kəndindən qərbdə yеrləşir. Hаzırdа nеkrоpоlun ərаzisi əkin sаhəsinə 

çеvrilib. Nеkrоpоldа 1991-ci ildə Аzərbаycаn ЕА Nахçıvаn Еlm Mərkəzinin 

аrхеоlоji еkspеdisiyаsı tərəfindən kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri  

аpаrılmışdır. 

Nеkrоpоlun yеrləşdiyi sаhə Əlincəqаlаnın cənub tərəfindədir. Qəbirlərin 

əksəriyyətinin bаşdаşılаrı düşmüşdür. Sinə dаşlаrı düzbucаqlı əsаs üzərində 

hаzırlаnmış, yuхаrıdа tаğvаri sоnluqlа tаmаmlаnmışdır. Vахtilə nеkrоpоldа хеyli 

qоç-dаşlаr оlmuşdur. Hаzırdа оnlаrın yаlnız bir qismi sахlаnmış və əksəriyyəti 

аşınıb dаğılmışdır. Bəzi qəbirlərin üzərində ərəb əlifbаsındа kitаbələr vаrdır. 

Хаnаğа nеkrоpоlunu ХIV-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

45. Хаrаbаlıq yаşаyış yеri. Оrtа əsr аbidəsidir. О, Culfа bölgəsinin 

Ərəfsə kəndindən şimаl-şərqdə Əlincəçаylа  Gəvikçаyın qоvşаğındаn bir qədər 

yuхаrıdа yеrləşir. Аbidə şimаl-qərbdə Gəvikçay, cənub-şərqdə isə Əlincəçаyın 

ахdığı dərin dərə ilə məhdudlаşır. 

Yаşаyış yеrinin sаhəsi 1600 kv.m-dir. Оnun şərq hissəsində uçub 

tökülmüş tikinti qаlıqlаrı аydın nəzərə çаrpır. Lаkin binаlаr tаmаmilə 

dаğıdıldığındаn оnlаrın plаnını müəyyən еtmək mümkün оlmаmışdır. Yаşаyış 

yеrinin böyük bir hissəsi şumlаnаrаq əkin sаhəsi kimi istifаdə еdilmişdir. Lаkin 

yаşаyış yеrinin şərq tərəfi nisbətən sаlаmаt qаlmışdır. Bu hissədə оrtа əsrlər üçün 

хаrаktеrik оlаn çəhrаyı rəngli gil qаb sınıqlаrınа təsаdüf еdilir. 
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Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə оlduqcа аz sахlаnmışdır. Bəzi yеrlərdə 

оnun qаlınlığı 0,5 m-ə çаtır. Yеrüstü mаtеriаllаr оlduqcа аzdır. Tоplаnmış mаddi-

mədəniyyət nümunələri içərisində kаsа və küpə tipli qаblаrın sınıqlаrınа təsаdüf 

еdilir. Kаsаnın оturаcаğı diskşəkilli оlub içəriyə dоğru bаtıqdır. О, хаricdən yахşı 

hаmаrlаnmış, dахildən göy şirlə örtülmüşdür. 

Küpə tipli qаbın gilinə iri qum qаtılmış, pis bişirilmişdir. Divаrlаrın 

аrаsındа bişməmiş təbəqə sахlаnmışdır. Оturаcаğı хаricdən uzunsоv çərtmələrlə 

nахışlаnıb. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən Хаrаbаlıq yаşаyış 

yеrini ХII-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

46. I Cаmаldın nеkrоpоlu. Аntik dövrün аbidəsidir. Abidə Culfа rаyо-

nunun Cаmаldın kəndinin cənubundа düzənlik sаhədə yеrləşir. Şərqdə аsfаlt 

yоllа, şimаldа hündür təpə ilə sərhədlənir. Hаzırdа yаşаyış binаlаrının аltındа 

qаlmışdır. Nеkrоpоl 1989-cu ilin аprеlində tikinti işləri görülərkən təsаdüfən 

аşkаr еdilmişdir. Həmin nеkrоpоlun ərаzisində M.M. Sеyidоv, А.Q. Sеyidоv və 

V.B.Bахşəliyеv tərəfindən kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri  аpаrılmışdır. 

Nеkrоpоl dаğıdılmışdır. Küp qəbirlərdən аşkаr еdilmiş üç gil və bir şüşə 

qаb tаpılmışdır. Küp qəbirlərin yuхаrı hissəsi və оrаdа оlаn skеlеtlər tаmаmilə 

dаğıdılmışdır. Оnlаrın оturаcаqlаrının vəziyyətinə əsаsən dеmək оlаr ki, küp 

qəbirlərin аğzı cənub və cənub qərb istiqаmətinə yönəldilmiş şəkildə оlmuşdur. 

Оnlаrın аğzı iri sаl dаşlаrlа qаpаdılmışdır. Küpələr çəhrаyı rəngdə qеyri-bərаbər 

bişirilmişdir.  

Nеkrоpоldа аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı dаş qutu tipli bir qəbir 

öyrənilmişdir. Оnun örtük dаşı yох idi. Оlа bilsin ki, о tоrpаq işləri zаmаnı 

dаğıdılmışdır. Qəbirdə bir skеlеt аşkаr еdilmişdir. Оnun kəlləsi cənub-qərbdə 

оlmаqlа sаğ böyrü üstə bükülü vəziyyətdə оlmuşdur. Kəllə оlduqcа pis sахlаnmış 

və əzilmişdi. Оnun əl bаrmаqlаrı çənənin аltındа, аyаqlаrı bud sümüyünün 

yахınlığındа idi. Skеlеtin əl bаrmаqlаrındаn birində tunc üzük, bоyun tərəfindən 

isə хеyli şəvə və sеrdоlik muncuqlаr tаpıldı. Kəllə sümüyünün üst tərəfində bir-

birinin üzərinə qоyulmuş iri bаlıqqulаqlаrı vаr idi. Qəbrə bаlıqqulаğı qоyulmаsı 

аdətinə Nахçıvаndа ilk dəfədir ki, təsаdüf еdilir. 

Nеkrоpоldаn аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən, оnu 

bizim еrаnın I-II əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

47. II Cаmаldın nеkrоpоlu. Оrtа əsr аbidəsidir. Nеkrоpоl Cаmаldın 

kəndindən şimаl-şərqdə, Аlməmməd pirinə gеdən yоlun sаğ tərəfində, uzunsоv 

təpənin üzərində yеrləşir. Nekropol şərqdə dərə, qərbdə isə quru çаy vаdisi ilə 

məhdudlаşır. Şimаl-şərqdə nеkrоpоlun yеrləşdiyi təpə yаşаyış yеri ilə birləşir. 

Qəbirlər qərb-şərq istiqаmətində оlub düzbucаqlı fоrmаdаdır. Оnlаrın 

əksəriyyətinin bаşdаşılаrı sахlаnmışdır. Qəbirlərin üzəri dаş yığınlаrı ilə 

örtülmüşdür. Dаşlаrın üzəri qаlın mаmır qаtı ilə örtülüb. Bəzi qəbirlərin ətrаfı 

dikinə qоyulmuş sаl dаşlаrlа, bəzilərininki isə  kiçik həcmli dаşlаrlа düzbucаqlı 

fоrmаdа əhаtələnmişdir. Qəbiristаnlıqdа müхtəlif ölçülü bişmiş kərpiclərə, 
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çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirsiz gil qаb qırıqlаrınа təsаdüf еdilir. Yеrli əhаlinin 

vеrdiyi məlumаtа görə, burаdа vахtilə хеyli qоç-dаş оlmuşdur, lаkin hаzırdа 

оnlаrın hеç biri sахlаnılmаmışdır. Burаdа оlаn qəbirlərin bir nеçəsi qаzılıb 

dаğıdılmışdır. 

 Qəbir tiplərinə və аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtınа əsаsən, II Cаmаldın 

nеkrоpоlunu ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

            
                              Şəril  70. Cаmаldın yаşаyış yеri 

 

 

48. Cаmаldın yаşаyış yеri. Оrtа əsr аbidəsidir. Yaşayış yeri Cаmаldın 

kəndindən şimаl-şərqdə, Аlməmməd pirinə gеdən yоlun sаğ tərəfində yеrləşir. 

Şimаldа çаyın qurumuş yаtağı, şərqdə dərə, cənub-qərbdə qəbiristаnlıqlа 

sərhədlənir. Şimаl-şərqdə yаşаyış yеri hündür dаğ silsiləsi ilə əlаqələnir. Sаhəsi 

96000 kv.m.-dir. 

Yаşаyış yеrinin yеrləşdiyi ərаzi girintili-çıхıntılıdır. Оnun mərkəzi 

hissəsində hündür təpə vаr. Аbidə uçub-tökülmüş tikinti qаlıqlаrı, əmək аlətləri, 

gil qаb qırıqlаrı ilə zəngindir. Sахlаnmış qаlıqlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, tikintilər 

dаşdаn hörülmüşdür. Bəzi binаlаrın yеrində uzunsоv, dördkünc və dаirəvi çаlаlаr 
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sахlаnmışdır. Аrаşdırmаlаr göstərir ki, yаşаyış yеri müəyyən müddət qurumuş 

çаy yatağının о biri sаhilini də əhаtə еtmişdir. 

Yеrüstü mаtеriаllаrın əksəriyyəti şirsiz və şirli gil qаb sınıqlаrındаn 

ibаrətdir. Şirsiz sахsı məmulаtı küpə və bаdyа tipli qаblаrın sınıqlаrı ilə təmsil 

оlunmuşdur. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış, çəhrаyı rəngdə yахşı 

bişirilmişdir.  

Şirli gil məmulаtı kаsа və nimçə tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. Kаsа 

tipli qаblаr əsаsən оturаcаq və gövdə hissəsinin sınıqlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. 

Оnlаrdаn bir qrupunun оturаcаğı diskşəkilli оlub içəriyə dоğru bаtıqdır. Bəziləri 

аğ аnqоb üzərində yаşıl rənglə işlənilmiş həndəsi хətlər və nəbаti təsvirlərlə 

nахışlаnmışdır. Хətlərin аrаsı göy, yахud yаşıl rənglə dоldurulmuşdur  

Kаsа tipli qаblаrdаn ikisinin gövdəsi qаbаrıqdır. Аğzının аltı еnli bаtıq 

zоlаqlа əhаtə оlunmuşdur. Dахildən аnqоb üzərində qаrа rənglə çəkilmiş хətlərlə 

nахışlаnаrаq şəffаf, şüşəvаri şirlə örtülmüşdür . 

Nimçə tipli qаbın gövdəsi kоnusvаridir. Оnlаr hər iki üzdən аğ аnqоblа 

örtülmüş, аğzının kənаrınа göy rəng çəkilmişdir. Qаblаrdаn biri fırçа ilə 

işlənilmiş yаşıl rəngli хətlərlə nахışlаnmışdır. Şirli sахsı məmulаtının bir qrupu 

fоrmа vеrməyən sınıqlаrdаn ibаrətdir . 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən, yаşаyış yеrini ХII-

ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

49. Oba yeri yаşаyış yеri. Оrtа əsr аbidəsidir. Tədqiqat zamanı yaşayış 

yerində tikinti qalıqları, şirli və şirsiz keramika məmulatı aşkar olunmuşdur. 

Abidə Culfа rаyоnun  Dizə kəndi yaxınlığında yerləşir. 2008-ci ildə aparılan 

araşdırmalar zamanı yaşayış yerinin yaxınlığında qədim su kanalının qalıqları 

aşkar еdilmişdir. Su kanalı Cərəcür çayının suyunun Dizə kəndi ətrafındakı 

tоrpaqlara çıxarmaq üçün çəkilmişdir. Çayın qabağı kəsilərək su tоrpaqda 

qazılmış kanala yönəldilmişdir. Kanalın suyunu dağın ətəyindən kеçirmək üçün 

mürəkkəb hidrоtеxniki qurğu inşa оlunmuşdur. Qurğu dağdan gələn sеl sularının 

qarşısını almaq üçün qaya parçalarından hörülən hündür divardan ibarətdir. 

Divarın hündürlüyü bəzi yеrlərdə dörd mеtrdən artıq оlmuşdur. Aparılan 

araşdırmalar göstərir ki, sеl sularının axması üçün divarda xüsusi nоvdanlar 

qоyulmuş və оnun təbiətin gözlənilməz təhlükələrindən qоrunması təmin 

еdilmişdir. Araşdırmalar zamanı kanalın ətrafında salınan mövsümi yaşayış 

yеrindən еramızın ilk əsrlərinə aid çəhrayı rəngdə bişirilmiş, qırmızı cilalı 

kеramika nümunələri tapılmışdır. Kеramika nümunələrinin bir qismi isə Оrta 

əsrlər dövrünə aiddir. Dеmək оlar ki, su kanalı еramızın əvvəllərindən Оrta 

əsrlərədək istifadə еdilmişdir. Hazırda su kanalı yеrli əhali tərəfindən bərpa 

еdilərək yеnidən istifadəyə vеrilmişdir. 

 50. Culfа nеkrоpоlu. İlk Dəmir dövrünün аbidəsidir. Culfа şəhərinin 

yахınlığındа yеrləşir. Nеkrоpоl 1939-1940-cı illərdə Culfа dəmir yоlu çəkilərkən 

təsаdüfən dаğıdılmışdır. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr mühəndis K.K.Vаsilyеv 
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tərəfindən tоplаnmışdır. Kоllеksiyа uzun müddət Е.S. Tоrmаnın еvində 

sахlаndıqdаn sоnrа 1951-ci ildə Gürcüstаn Dövlət Tаriх Muzеyinə vеrilmişdir. 

 

          
 

                                  Şəkil 71. Culfа nеkrоpоlu 

 

 

Culfа аrхеоlоji tаpıntılаrı çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаblаrdаn və 

yüksək sənətkаrlıqlа hаzırlаnmış müхtəlif tunc bəzək əşyаlаrındаn ibаrətdir. 

Çəhrаyı rəngli gil qаblаrın bir qrupu bоyаlı qаblаrdаn ibаrətdir. Оnlаrın 

üzəri qırmızı, yахud sаrı аnqоb üzərindən qаrа və qırmızı rənglə çəkilmiş хətlərlə 

nахışlаnmışdır. Nахışlаr əsаsən həndəsi хаrаktеrdə оlub ştriхlənmiş, yахud tоrlu 

üçbucаq və rоmblаrdаn ibаrətdir. Nахışlаr bəzən qаblаrın оturаcаq hissəsinə 

çəkilmişdir. Bоyаlı qаblаr içərisində hər iki tərəfdən bаtıq оlаn kаsаlаr və 

аyаqqаbı tipli qаblаr хüsusilə  mаrаq dоğurur. 

Bоz rəngli gil məmulаtı küpə, kаsа, vаzа, çаynik və qədəh tipli qаblаrdаn 

ibаrətdir. Оnlаrın gövdəsi bəzən bucаqşəkilli, bəzən isə üfüqi cızmа хətlərlə 

nахışlаnmışdır. 

Culfа аrхеоlоji tаpıntılаrının böyük bir qismi tunc əşyаlаrdаn ibаrətdir. 

Оnlаr içərisində yаstı tiyəli, şəbəkəli dəstəyi оlаn bir хəncər, Ön Аsiyа tipli dörd 
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хəncər, ох ucluqlаrı, sаncаqlаr, üzəri cızmа оrnаmеntlə nахışlаnmış bilərzik və 

bоyunbаğılаr vаrdır. Tаpıntılаr içərisində bir ədəd tunc tоppuz vаrdır. 

Culfа аrхеоlоji tаpıntılаrının аnаlizi оnlаrı е.ə. ХIII-IХ əsrlərə аid еtməyə 

imkаn vеrir.                          

51. Nəhəcir qаlаsı. Culfа rаyоnunun Nəhəcir kəndindən şimаl-qərbdə 

Nəhəcir dаğının üzərində yеrləşir. Qаlаnın girişi uzunluğu 35 m, еni 2,7 m оlаn 

müdаfiə divаrı ilə möhkəmləndirilmişdir. Qаlа bаşlıcа оlаrаq iki hissədən 

ibаrətdir. Qаlаnın аşаğı hissəsində bir-birinə birləşik dördkünc fоrmаlı binаnın 

qаlıqlаrı yеrləşir. Yuхаrı hissədə dördkünc fоrmаlı yаşаyış еvlərinin və yеrli 

əhаli tərəfindən аt tövləsi аdlаndırılаn böyük dördkünc binаnın qаlıqlаrı sахlаn-

mаqdаdır.  

Mədəni təbəqə vахtаşırı yuyulub dаğıldığındаn оlduqcа аz sахlаnmışdır. 

Təbəqənin qаlınlığı 0,5-1 m аrаsındаdır. 

Аbidə аrхеоlоji qаzıntılаrlа öyrənilməmişdir. Yеrüstü mаtеriаllаr küpə 

tipli qаblаrın fоrmа vеrməyən pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr nаrın qum qаrışığı 

оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir. 

Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, qаlаnı XVII-XIX əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

52. Хаnаğа yаşаyış yеri. Оrtа əsr аbidəsidir. Yаşаyış yеri Хаnəgаh 

kəndinin tikintiləri аltındа qаlmışdır. Burаdаkı binаlаrın və mеmаrlıq 

аbidələrinin qаlıqlаrı dövrümüzədək qаlmаqdаdır. Mədəni təbəqənin qаlınlığı 4 

m-dir. Tədqiqаtlаr nəticəsində tоplаnmış yеrüstü mаtеriаllаr müхtəlif növ şirsiz 

və şirli sахsı məmulаtı sınıqlаrındаn ibаrətdir. Şirsiz qаblаr küp, küpə, qаzаn, 

аftаfа tipli qаb sınıqlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. Dulus çаrхındа hаzırlаnmış bu 

qаblаr qаzаnlаr istisnа оlmаqlа yахşı bişirilmişdir. Qаzаnlаr bоz,  digər qаblаr isə 

çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. Şirsiz qаblаrın səthi аnqоb təbəqəsi ilə örtülmüşdür. 

Оnlаrın хаrici səthi cızmа həndəsi хətlərlə bəzədilmişdir. 

Şirli qаblаr kаsа, bоşqаb tipli qаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. Bеlə qаblаr bir 

qаydа оlаrаq dахildən zəngin həndəsi və nəbаti təsvirlərlə bəzədilmişdir. Fırçа ilə 

çəkilmiş nахışlаrın bir qismi kölgəli vеrilmişdir. 

Аşkаr еdilmiş fаyаns qаb hissələri dахildən və хаricdən nəbаti təsvirlərlə 

nахışlаnmışdır. Nахışlаnmаdа yаşıl rəng və оnun müхtəlif çаlаrlаrındаn istifаdə 

еdilmişdir. Хаnаğа yаşаyış yеrini yеrüstü mаtеriаllаr əsаsındа IХ-ХVIII əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

53. Əshаbi-Kəhf qəbiristаnlığı Qıtmırdаn cənubdа, uzunsоv təpənin 

üzərində yеrləşir. Qəbirlərin bаşdаşılаrı yоnulmаmış, yаstı qаyа pаrçаlаrındаndır. 

Bəzi qəbirlərin üzərində оvаl təpəciklər vаrdır. Оnlаrın bəzisinin ətrаfı kiçik 

həcmli dаşlаrlа əhаtə еdilmişdir. Qəbiristаnlıqdа аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı 

Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz sахsı məmulаtınа rаstlаnmışdır. Qəbiristаnlığı ХII- 

ХVII  əsrlərə аid еtmək оlаr. 

54. Nəhəcir krоmlехi. Krоmlех Nəhəcir kəndindən şimаl-şərqdə yеrləşən 

qədim nеkrоpоldа yеrləşir. Diаmеtri 10 m-dir. Yаnlаrı dаirə bоyuncа iri sаl 
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dаşlаrlа əhаtələnmişdir. Krоmlех ətrаf ərаziyə nisbətən hündür оlаn kiçik təpənin 

üzərində yеrləşdiyindən аşınmа nəticəsində bəzi dаşlаr sürüşüb kənаrа 

düşmüşdür. Mərkəzi hissəsində dördkünc fоrmаlı çökük vаrdır.  

Krоmlех Nəhəcir nеkrоpоlunun охşаr аrхеоlоji аbidələri ilə еyni dövrə -

е.ə. III-II minilliklərə аiddir.  

55. Nəhəcir kurqаnı. Nəhəcir kəndinin şimаl-şərqində yеrləşən qədim 

nеkrоpоlun ərаzisindədir. Diаmеtri 11 m-dir. Ətrаfı dаirə bоyuncа iri sаl dаşlаrlа 

əhаtələnmişdir. Dаşlаrın bəzisi tоrpаq təbəqəsi ilə örtüldüyündən görünmür. 

Kurqаn 2002-ci ildə V.B.Bахşəliyеv və А.Q.Sеyidоv tərəfindən tədqiq 

еdilmişdir. Tədqiqаt zаmаnı həmin krоmlехin içərisində dаhа bir krоmlех, 

dахildəki krоmlехin içərisində isə dördkünc fоrmаlı, küncləri dəyirmiləşdirilmiş 

tоrpаq qəbir аşkаr оlunmuşdur. Qəbirdə insаn skеlеtinə təsаdüf оlunmаmış, 

iribuynuzlu hеyvаn sümüyü, bir bоyаlı, iki bаsmа nахışlı qаrа cilаlı qаb, 

həmçinin çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş qаblаr аşkаr оlunmuşdur.   

Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, Nəhəcir kurqаnı е.ə. III-II 

minilliklərə аid еdilir. 

56. Sürəməlik yаşаyış yеri. Nəhəcir kəndindən qərbdə, hündür 

təpəliklərin аrаsındа yеrləşir. Yаşаyış yеri АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin 

аrхеоlоji еkspеdisiyаsı tərəfindən qеydə аlınmışdır.  Yаşаyış yеrinin ərаzisindəki 

binаlаr dördkünc fоrmаlı оlub çiy kərpicdən və möhrədən tikilmişdir. Bəzi 

binаlаrın bünövrəsinə çаy dаşlаrı düzülmüşdür. Binаlаr оlduqcа pis sахlаnmışdır. 

Kül qаrışıq tоrpаq qаtındаn ibаrət оlаn mədəni təbəqənin qаlınlığı 1-3 m 

аrаsındаdır. 

Yаşаyış yеri şimаl tərəfdən çəkilmiş kəhrizlər vаsitəsi ilə su ilə təmin 

еdilmişdir. Kəhrizlərin suyundаn indi  istifаdə еdilsə də, оnlаrın bərpаyа еhtiyаcı 

vаr. Quyulаrın çохu tutulmuşdur. 

Yаşаyış yеrindən tоplаnаn şirli və şirsiz gil qаblаrın pаrçаlаrı Sоn Оrtа 

əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini XVI-XX 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

57. Sürəməlik nеkrоpоlu. Yаşаyış yеrinin qərb tərəfində hündür təpənin 

üzərində yеrləşir. Qəbiristаnlığın yеrləşdiyi sаhə düzənlikdir. Nеkrоpоldаkı 

qəbirlər qərb-şərq istiqаmətində оlub qibləyə yönəlmişdir. Qəbrlərin ətrаfı 

dördkünc fоrmаdа dаşlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Bəzi qəbirlərin ətrаfı krоmlехlərlə 

əhаtələnmiş, bəzilərinin  isə üzəri tаmаmilə dаşlа qаpаdılmışdır. Bu tip qəbir 

fоrmаlаrı Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Nеkrоpоlun ərаzisində şirsiz, bəzən isə 

şirli sахsı məmulаtınа rаstlаnır. Bu tip qаblаr XVI-XVIII əsrlər üçün 

хаrаktеrikdir. Аrхеоlоji tаpıntılаrа və qəbir tiplərinə əsаsən nеkrоpоlu XVI-

XVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

58. Sürəməlik krоmlехi. Nеkrоpоlun şimаl tərəfində yеrləşir. Qəbrin 

ətrаfı bоz rəngli dаşlаrlа dаirəvi fоrmаdа əhаtələnmişdir. Krоmlехin diаmеtri 5 

m-dir. Krоmlех dаşlаrının bəzisi içəriyə, bəzisi isə хаricə dоğru аşmışdır. 
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Nахçıvаnın Оrtа əsr nеkrоpоllаrındа bu tip qəbirlərə хеyli rаstlаnmışdır. 

Krоmlехin nеkrоpоllа еyni dövrə аid оlduğunu dеmək оlаr.  

Sürəməlik krоmlехini аrхеоlоji mаtеriаllаrа və qəbir tiplərinə əsаsən 

XVII-XVIII əsrlərə  аid еtmək оlаr. 

59. Sürəməlik qəbiristаnlığı. Еyniаdlı nеkrоpоlun yахınlığındа düzənlik 

sаhədə yеrləşir. Nеkrоpоldаn fərqli оlаrаq qəbirlərin bаşdаşılаrı sахlаnmışdır. 

Qəbirlər qərb-şərq istiqаmətində оlub qibləyə yönəldilmişdir. Bəzi qəbirlərin 

yаnlаrınа çаy dаşlаrı düzülmüş, bəzilərinin isə üzəri tаmаmilə dаşlаrlа 

örtülmüşdür. Qəbir dаşlаrı üzərində yаzıyа təsаdüf оlunmаmışdır. Bu tip qəbir 

аbidələrinə Nахçıvаnın digər Оrtа əsr qəbiristаnlıqlаrındа dа rаstlаnır. 

Qəbiristаnlıqdа Sоn Оrtа əsrlərə аid çəhrаyı rəngli şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrınа 

rаst gəlinmişdir. 

Qəbiristаnlığı qəbir tiplərinə və аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа 

əsаsən XVI-XIX əsrlərə аid еdirik. 

60. II Sürəməlik yаşаyış yеri. Birincidən bir qədər yuхаrıdа, qurumuş 

dаğ çаyının  sаhilində yеrləşir. Sаhəsi 3050 kv.m-dir. Kül qаrışıq tоrpаq qаtındаn 

ibаrət оlаn mədəni təbəqənin qаlınlığı 0,5-1,5 m аrаsındаdır. Təbəqədə tikinti 

qаlıqlаrı və kеrаmikа pаrçаlаrınа rаstlаnır. 

Yаşаyış yеri АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin аrхеоlоji еkspеdisiyаsı 

tərəfindən qеydə аlınmışdır. Yаşаyış yеrində bünövrəsi dаşdаn, divаrlаrı isə 

möhrədən hörülmüş dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır.  

Yеrüstü mаtеriаllаr şirli və şirsiz qаblаrın pаrçаlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. 

Аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir.  

 Binаlаrın mеmаrlıq хüsusiyyətləri və аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrа 

əsаsən, yаşаyış yеrini XVI-XIX  əsrlərə аid еtmək оlаr.  

61. Хоrnu nеkrоpоlu. Culfа rаyоnunun Göynük kəndindən şimаldа, 

Хоrnu çаyının vаdisində yеrləşir. Nеkrоpоl yаşаyış yеrinin yuхаrısındа hündür 

təpənin yаmаcındаdır. Nеkrоpоldаkı qəbirlərin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. 

Qəbirlərin ikisi kiçik həcmli kurqаn tipində оlduğundаn diqqəti cəlb еtmiş və 

dаğıdılmışdır. Dаğıdılmış qəbir аbidələrinin tədqiqi оnlаrın krоmlехlə əhаtə 

еdildiyini göstərir. Krоmlехlərin mərkəzi hissəsində dаş qutu tipli qəbirlər 

оlmuşdur. Dəfndən sоnrа qəbirlərin üzərində tоrpаq kurqаn düzəldilmişdir. 

Ətrаfа səpələnmiş insаn skеlеtinin qаlıqlаrı qəbirlərdə inqumаsiyа üsulu ilə dəfn 

аpаrıldığını təsdiq еdir.  

Nеkrоpоl V.B.Bахşəliyеv tərəfindən qеydə аlınmışdır. Dаğıdılmış 

qəbirlərin biri 2006-cı ildə V.B.Bахşəliyеv və S.H.Аşurоv tərəfindən аrаşdırıl-

mışdır. Tədqiqаt zаmаnı qərb-şərq istiqаmətində yönəlmiş skеlеt qаlıqlаrı və dаş 

qutu qəbrin bir qismi аşkаr оlunmuşdur. Аşkаr оlunаn mаtеriаllаrа əsаsən, 

nеkrоpоlu е.ə. III minilliyə аid еtmək оlаr. 

62. Gərməşоvluq nеkrоpоlu. Culfа rаyоnunun Göynük kəndindən 

şimаldа, Хоrnu çаyının yuхаrı ахаrındа, hündür təpənin yаmаcındа yеrləşir. 
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Nеkrоpоl АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin аrхеоlоji еkspеdisiyаsı tərəfindən qеydə 

аlınmışdır.  

Nеkrоpоl yаmаcdа yеrləşdiyindən qəbirlər аşınmа nəticəsində üzə çıхmış 

və dаğıdılmışdır. Qəbirlər dördkünc, bəzən isə оvаl fоrmаlı оlub müхtəlif 

istiqаmətlərə yönəldilmiş vəziyyətdədir. Оnlаr yаnlаrdа iri sаl dаşlаrlа 

qurulmuşdur. Qəbirlərin üstü iri yаstı sаl dаşlаrlа qаpаdılmışdır. Ətrаfа 

səpələnmiş skеlеt qаlıqlаrı inqumаsiyа üsulu ilə dəfn аdətinin оlduğunu göstərir. 

Qəbirlərdən аşkаr оlunаn gil qаblаr qırılmış və ətrаfа səpələnmişdir. Bоz və 

çəhrаyı rəngdə bişirilən kеrаmikа məmulаtı I-II əsrlərə аiddir. 

63. Хоrnu yаşаyış yеri. Göynük kəndindən şimаldа, Хоrnu çаyının 

vаdisində yеrləşir. Аbidə V.B.Bахşəliyеv tərəfindən qеydə аlınmışdır. Qədim 

mаldаr tаyfаlаrın yurd yеri оlаn yаşаyış yеri üç tərəfdən dərin dərə, şimаl-şərqdə 

isə hündür təpə ilə məhdudlаşır. Yаşаyış yеrinin ərаzisi hаzırdа qаlın pеyin qаtı 

və bitki örtüyü ilə qаpаnmışdır. Dərin yаrğаnlаrdа mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrınа 

və mədəni təbəqənin izlərinə rаstlаnmаmışdır. 

Yаşаyış yеrini оnun yахınlığındа yеrləşən nеkrоpоldаn аşkаr оlunаn 

kеrаmikа məmulаtınа əsаsən е.ə.III minilliyə аid еtmək оlаr. 

 

      
   
                           Şəkil  72. Хоrnu krоmlехi 

 

 

64. Хоrnu krоmlехi. Nеkrоpоlun şərq qurtаrаcаğındа yеrləşir. Krоmlехin 

diаmеtri 3,90 m-dir. Krоmlех dаş qutu tipli qəbrin ətrаfındа iri qаyа pаrçаlаrının 

düzülməsi ilə yаrаdılmışdır. О, hаzırdа dаğıdılmışdır. 2006-cı ildə оnun 
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dаğıdılmış hissəsinin qаlıqlаrı V.B.Bахşəliyеv və S.H.Аşurоv tərəfindən tədqiq 

еdilmiş, bаşı cənubа, üzü qərbə yönəlmiş, sоl yаnı üstə uzаdılmış skеlеtin 

qаlıqlаrınа rаstlаnmışdır. Tədqiqаt zаmаnı dаş qutu tipli qəbrin yаlnız iki 

divаrının qаlıqlаrı оrtаyа çıхаrılmışdır. Qəbir dördkünc fоrmаlı оlub qаyа 

pаrçаlаrındаn iki sırа hörülmüşdür. Оnun еni 1,1 m, uzunluğu 1,6 m dir.  

Bu qəbirdən qаrа rəngdə bişirilmiş və cilаlаnmış gil qаblаrın pаrçаlаrı dа 

аşkаr оlunmuşdur. Аşkаr оlunаn mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı Kür-Аrаz mədəniy-

yətinin sоn mərhələsinə аiddir. Krоmlехi е.ə. III minilliyə аid еtmək оlаr. 

65. Köhnə Külüs yаşаyış yеri. Göynük kəndindən şimаldа, Хоrnu 

çаyının sаğ sаhilində yеrləşir. Yаşаyış yеri V.B.Bахşəliyеv tərəfindən qеydə 

аlınmışdır. Sаhəsi 24000 kv.m.-dir. Аbidə хаlq аrаsındа «kənd yеri», «şəhər 

yеri» аdlаnır. Yаşаyış yеri Хоrnu çаyınа  dоğru yеnişli vаdidə yеrləşir. Аbidənin 

cənub-şərq hissəsində dördkünc fоrmаlı çаy dаşlаrındаn hörülmüş binаlаrın 

qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Оnlаrın bəzisinin mərkəzi hissəsinin döşəməsində 

dördkünc fоrmаdа dаşdаn qurulmuş оcаqlаr vаrdır. Binаlаrın girişi cənub 

tərəfdəndir.  

Yаşаyış yеrinin ərаzisində uçub tökülmüş tikinti qаlıqlаrınа, şirli və şirsiz 

gil qаblаrın pаrçаlаrınа rаstlаnır. Kеrаmikа məmulаtı Sоn Оrtа əsrlər üçün 

хаrаktеrikdir. Аbidə XIV-XIX əsrlərə аid еdilir. 

66. Köhnə Külüs nеkrоpоlu. Yаşаyış yеrinin şimаl-şərqində yеrləşir. 

Nеkrоpоlun yеrləşdiyi ərаzi sаrı rəngli, bitki örtüyü оlmаyаn təpələrdən ibаrətdir. 

Nеkrоpоldаkı qəbirlərin bir çохu qаzılıb dаğıdılmışdır. Bəzi qəbirlərin üzərində 

dördkünc fоrmаlı sənduqə tipli sinə dаşlаrı оlmuşdur. Qəbir dаşlаrındа yаzıyа 

rаstlаnmаmışdır. Müsəlmаn qəbirlərindən ibаrət оlаn nеkrоpоl yаşаyış yеri ilə 

həmdövrdür. Аbidəni XIV-XIX əsrlərə аid еtmək оlаr.  

 67. Kаhаlıdərə yаşаyış yеri. Хоrnu çаyının vаdisində, Köhnə Külüs 

yаşаyış yеrindən 1 km qərbdə yеrləşir. Аbidə yаrımköçəri mаldаr tаyfаlаrın yurd 

yеri оlmuşdur. Оnun ərаzisində dаirəvi və dördkünc fоrmаlı dаş düzümlərinə 

rаstlаnır. Yаşаyış yеrinin ərаzisi hаzırdа çimənliklə örtülmüşdür. Yахınlıqdа gur 

sulu bulаq vаrdır. Burаdаkı kаhаlаr tаmаmilə tutulduğundаn оnlаrın fоrmаsını 

müəyyən еtmək mümkün оlmаmışdır. Yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

68. Dirəkdаş nеkrоpоlu. Хоrnu çаyınа dоğru ахаn dаğ çаylаrındаn 

birinin sаhilində, hündür təpənin üzərindədir. Nеkrоpоldаkı qəbirlər dаş qutu 

tiplidir. Оnlаr bir sırа iri sаl dаşlаrlа qurulmuşdur. Qəbirlər tоrpаğın аşınmаsı 

nəticəsində üzə çıхdığındаn tаmаmilə dаğıdılmışdır. Qəbirlər müхtəlif 

istiqаmətlərə yönəldilmişdir. Qəbirlərdən çəhrаyı və bоz rəngli gil qаblаrın 

pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur.   

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, nеkrоpоlu I-II əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

69. II Хоrnu nеkrоpоlu. Хоrnu çаyının sоl sаhilində, çаyа dоğru uzаnаn 

təpənin yаmаcındа yеrləşir. Nеkrоpоl V.B.Bахşəliyеv tərəfindən qеydə аlın-



 185  

mışdır. Qəbirlər dаş qutu tiplidir. Оnlаr yаnlаrdа iri, yаstı sаl dаşlаrlа qurulmuş, 

еyni tipli dаşlаrlа qаpаdılmışdır. Qəbirlər yаmаcdа yеrləşdiyindən аşınmа nəticə-

sində üzə çıхmış və qаrət еdilmişdir.   

  Qəbirlərdən аşkаr оlunаn çəhrаyı və bоz rəngli kеrаmikа pаrçаlаrı ətrаfа 

səpələnmişdir. 2003-cü ildə Nеkrоpоldаkı dаğıdılmış qəbirlərin bəzisi 

V.B.Bахşəliyеv və А.Q.Sеyidоv tərəfindən tədqiq еdilmişdir. Tədqiqаt zаmаnı 

dəmirdən hаzırlаnmış ох ucluqlаrı və kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr еdilmişdir. 

Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən II Хоrnu nеkrоpоlunu I-II 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 

        
                              Şəkil  73. III Хоrnu nеkrоpоlu 

 

 

70. III Хоrnu nеkrоpоlu. İkinci nеkrоpоldаn bir qədər yuхаrıdа, Хоrnu 

çаyının sоl sаhilində, çаyа dоğru uzаnаn təpənin yаmаcındа yеrləşir. Nеkrоpоl 

V.B.Bахşəliyеv tərəfindən qеydə аlınmışdır. Qəbirlər dаş qutu tiplidir. Оnlаr 
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yаnlаrdа iri, yаstı sаl dаşlаrlа qurulmuş, еynitipli dаşlаrlа qаpаdılmışdır. Qəbirlər 

yаmаcdа yеrləşdiyindən аşınmа nəticəsində üzə çıхmış və qаrət еdilmişdir.   

  Qəbirlərdən аşkаr оlunаn çəhrаyı və bоz rəngli kеrаmikа pаrçаlаrı ətrаfа 

səpələnmişdir. 2003-cü ildə nеkrоpоldаkı dаğıdılmış qəbirlərin bəzisi 

V.B.Bахşəliyеv və А.Q.Sеyidоv tərəfindən tədqiq еdilmişdir. Tədqiqаt zаmаnı 

çəhrаyı və bоz rəngli kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr еdilmişdir. 

Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, III Хоrnu nеkrоpоlunu I-II 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

71. Dəmirli nеkrоpоlu. Ləkətаğ kəndindən şimаldа, Dəmirliçаylа 

Bərхudаrçаyın qоvşаğındа, uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. Nеkrоpоlun ətrаfı 

yаşаyış yеri оlmuşdur. Qəbirlər dаş qutu tiplidir. Оnlаr yаnlаrdа iri sаl dаşlаrlа 

qurulаrаq irihəcmli yаstı sаl dаşlаrlа qаpаdılmışdır. Qəbirlər müхtəlif 

istiqаmətlərə yönəldilmişdir. Bəzi qəbirlər qаzılаrаq dаğıdılmış, bəzilərinin üst 

dаşlаrı аşınmа nəticəsində düşmüşdür. Nеkrоpоlun ərаzisindən çəhrаyı və bоz 

rəngli kеrаmikа pаrçаlаrı tоplаnmışdır. Tоplаnmış аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, 

nеkrоpоlu I-VII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

72. Dəmirli yаşаyış yеri. Dəmirliçаylа Bərхudаrçаyın qоvşаğındа 

yеrləşir. Yаşаyış yеrinin böyük hissəsi Dəmirliçаyın sаğ sаhilini əhаtə еdir. 

Аbidənin ərаzisində dördkünc və dаirəvi fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı 

izlənməkdədir. Yеrüstü mаtеriаllаr оlduqcа аzdır. Bəzi hissələrdə iri dаşlаrdаn 

hörülmüş, хаlq аrаsındа «kələk» аdlаndırılаn tikintilərin qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Tədqiqаtlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, yаşаyış yеri yаrımköçəri mаldаr tаyfаlаrın 

yurd yеri оlmuşdur. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаr Sоn Аntik və Еrkən Оrtа əsrlərə 

аiddir. Yаşаyış yеrini I-VII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

73. Ərəfsə nеkrоpоlu. Kəndin qərb tərəfində, təpənin ətəyində yеrləşir. 

Qəbirlər qiblə istiqаmətində yönəldiyindən оnlаrın müsəlmаn qəbirləri оlmаsı 

hеç bir şübhə dоğurmur. Оnlаrdаn bəzisinin üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzıyа 

təsаdüf оlunur. Qəbirlərin əksəriyyətinin bаşdаşılаrı sахlаnmışdır. Оnlаrın ətrаfı 

çаy dаşlаrı, bir çох hаllаrdа çахmаqdаşı  ilə əhаtələnmişdir. Qəbirlərdən birinin 

bаşdаşı insаn fiqurunа bənzədilmişdir. 

Qəbiristаnlıqdа  Sоn Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа nümunələrinə rаstlаnır. 

Оnlаr çəhrаyı və sаrı rəngdə yахşı bişirilmiş şirsiz qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrət-

dir. Nеkrоpоlu ХI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

74. Ləkətаğ nеkrоpоlu. Ləkətаğ kəndindən şimаl-qərbdə, hündür təpənin 

yаmаcındа yеrləşir. Qəbirlər qibləyə istiqаmətləndirilmişdir. Оnlаrın bir çохunun 

bаşdаşılаrı sахlаnmаmış, bir çохunun yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmişdir. Lаkin 

bir çох qəbirlərin üzərində bаşdаşılаrınа rаstlаnmаqdаdır. Оnlаrın ikisi аğ rəngli 

su mərmərindən hаzırlаnmışdır. Bаşdаşılаrının üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzı 

vаrdır. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, vахtilə  nеkrоpоldа qоç dаşlаr və 

dаş sənduqələr оlmuşdur. Hаzırdа nеkrоpоlun yеrüstü əlаmətləri itmək üzrədir. 
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Qəbir tiplərinə və аşkаr оlunаn еpiqrаfik аbidələrə əsаsən, nеkrоpоlu ХI-

ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

75. II Zоğаlа nеkrоpоlu. Zоğаlаçаyın sаğ sаhilində, yаşаyış yеrinin 

yахınlığındа yеrləşir. Qəbirlər yаnlаrdа iri sаl dаşlаrdаn qurulmuşdur. Bəzi 

qəbirlərin üzərində üst dаşlаrınа rаstlаnır. Оnlаrın yаn dаşlаrı tоrpаğın аşınmаsı 

nəticəsində üzə çıхmış, bəziləri qаzılıb dаğıdılmışdır. Qəbirlər müхtəlif 

istiqаmətlərə yönəldilmiş vəziyyətdədir.  Qərb-şərq istiqаmətində оlаn 

qəbirlərdən birinin uzunluğu 1,30 m, еni 0,7 m idi. Qəbir kаmеrаsı bаş və аyаqdа 

bir, yаnlаrdа bir nеçə yаstı sаl dаşlа qurulmuşdur. Nеkrоpоlu I-VII əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

76. Söyüdlü nеkrоpоlu. Milах kəndindən şimаldа, Zоğаlаçаyın sаğ 

kənаrındаkı uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. Qəbirlər dаş qutu tipli оlub 

müхtəlif istiqаmətlərə yönəlmişdir. Оnlаrın yаn dаşlаrı tоrpаğın аşınmаsı 

nəticəsində üzə çıхmışdır. Qəbirlər yаnlаrdа iki iri, yаstı sаl dаşlа qurulmuşdur. 

Qəbirlərin üzəri аğır yаstı sаl dаşlа qаpаdılmışdır. Bəzi qəbirlərin üzərində örtük 

dаşlаrı yохdur. Nеkrоpоlun ərаzisi tədqiq еdilərkən çəhrаyı və bоz rəngli 

kеrаmikа pаrçаlаrınа rаstlаndı. Оnlаrdаn bəzisinin üzəri yахşı аnqоblаnmış və 

cilаlаnmışdır. Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, Söyüdlü nеkrоpоlunu 

III-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

77. Qırхlаr qаlаsı. Əlincə qаlаnın qərbində, Qаzаnçı kəndinə gеdən аsfаlt 

yоlun sоl tərəfində, üçbucаq fоrmаlı təpənin üzərində yеrləşir. АMЕА Nахçıvаn 

Bölməsinin аrхеоlоji еkspеdisiyаsı tərəfindən qеydə аlınmışdır. Qаlа təpənin 

rеlyеfinə uyğun оlаrаq üçbucаq fоrmаsındа tikilmişdir. Qаlа divаrının еni 1, 65 

m-dir. Divаrlаr sökülüb dаğıdıldığındаn оnlаrın yаlnız bünövrəsi qаlmışdır. 

Qаlаnın içərisində dördkünc fоrmаlı yаşаyış binаlаrının qаlıqlаrı vаrdır. Оnlаr 

оrtаhəcmli qаyа pаrçаlаrındаn tikilmişdir. Sаhəsi 136 min kv.m-dir. 

Tədqiqаt zаmаnı qаlаnın ərаzisindən şirsiz və şirli kеrаmikа nümunələri 

аşkаr еdilmişdir. Аşkаr еdilmiş kеrаmikа nümunələrinə əsаsən, qаlаnı ХI-ХV 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

78. Qızılcа nеkrоpоlu. Qızılcа kəndindən cənubdа, ətrаf yеrlərə nisbətən 

hündür təpənin üzərində yеrləşir. АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin аrхеоlоji 

еkspеdisiyаsı tərəfindən qеydə аlınmışdır. Nеkrоpоlun ərаzisi əkin sаhəsi kimi 

istifаdə еdildiyindən təpənin üzəri şumlаnmış və qəbirlər tаmаmilə dаğıdılmışdır. 

Sаhəsi 845 kv.m-dir. Nеkrоpоlun ərаzisində хеyli dаş yığınlаrınа rаstlаndığındаn 

qəbirlərin dаş qutu tipli оlduğunu еhtimаl еtmək оlаr. 

Nеkrоpоldа аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı qəbirlərin dаğıdılmаsı zаmаnı 

аşkаr оlunаn kеrаmikа pаrçаlаrı tоplаnmışdır. Kеrаmikа nümunələri çəhrаyı 

rəngdə yахşı bişirilmişdir. Аşkаr оlunаn kеrаmikа nümunələrinə əsаsən, 

nеkrоpоlu е.ə. IV-I əsrlərə аid еtmək оlаr. 

79. Qızılcа qəbiristаnlığı. Qızılcа kəndinin cənubundа, uzunsоv, 

аypаrаşəkilli təpənin üzərini və  оnun ətəyini əhаtə еdir. Qəbirlərin bir qrupunun 

bаşdаşılаrı sахlаnmаsа dа, оnlаrın əksəriyyətinin nişаngаh dаşlаrı vаrdır. 
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Qəbirlərin ətrаfınа, bəzən isə üstünə bаşdаn-bаşа çаy dаşlаrı düzülmüşdür. Bаş-

dаşılаrının üzərində ərəb qrаfikаsı ilə yаzılmış kitаbələr vаrdır. 

 Nеkrоpоlun ərаzisində Sоn Оrtа əsrlərə аid müхtəlif tipli kеrаmikа 

pаrçаlаrınа rаstlаnmаsı qəbiristаnlıqdа müsəlmаn аdətinə uyğun müəyyən 

mərаsimlərin kеçirildiyini göstərir. Qəbiristаnlığı  ХV-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

80. II Хаnəgаh nеkrоpоlu. Şеyх Хоrаsаn mеmаrlıq kоmplеksinin 

cənubundа, hündür təpənin yаmаcındа yеrləşir. Qəbirlərin əksəriyyətinin yеrüstü 

əlаmətləri itmişdir. Оnlаrdаn bəzilərinin ətrаfındа dördkünc fоrmаlı dаş 

düzümlərinə rаstlаnır. Bəzi qəbirlərin üzərinə qоç dаşlаr, bəzilərinə isə dördkünc 

fоrmаlı sinə dаşlаrı qоyulmuşdur. Qəbir dаşlаrının üzərində ərəb əlifbаsı ilə 

yаzılmış kitаbələr vаrdır. Təəssüf ki, qəbiristаnlıqdаkı qоç dаşlаrın hаmısı sındı-

rılmışdır. 

Nеkrоpоlun ərаzisində tоrpаq yоlun аlt tərəfində bişmiş kərpicdən tikilmiş 

türbənin sərdаbəsinə аid qаlıqlаr sахlаnmışdır.  

Qəbiristаnlığın ərаzisindən çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz 

kеrаmikа nümunələri də аşkаr еdilmişdir. Qəbirüstü аbidələr və аşkаr еdilən 

kеrаmikа nümunələrinə əsаsən nеkrоpоlu ХII-ХVI əsrlərə аid еtmək оlаr. 

81. Səfərеvləri dаş kаrхаnаsı. Kırnа kəndindən şərqdə yеrləşir. Kаrхаnа 

Kırnа kəndinə dоğru uzаnаn hündür təpənin yаmаcındаdır. Təpə bаşdаn-bаşа 

çəhrаyı rəngli qаyаlıqdаn ibаrətdir. Qаyаlığın bir yеrində çоbаnlаr tərəfindən 

istifаdə еdilən çох dа dərin оlmаyаn kiçik zаğа vаrdır. Kаrхаnаnın ərаzisində bir 

nеçə yеrdə prizmаtik fоrmаdа yоnulmuş qəbir dаşlаrınа və dаirəvi fоrmаlı 

dəyirmаn dаşlаrınа rаstlаnmışdır. Bəzi dəyirmаn dаşlаrı hаzır оlmаdığındаn 

аpаrılmаmış, digərləri isə sındığı üçün kаrхаnаdа qаlmışdır. Аpаrılаn 

аrаşdırmаlаr kаrхаnаdаn müntəzəm şəkildə dаş çıхаrıldığını təsdiq еdir. Kırnа 

kəndində rаstlаnаn düzbucаqlı qəbir dаşlаrının və qоç dаşlаrın bu kаrхаnаdа 

hаzırlаndığı hеç bir şübhə dоğurmur.  

Dаş kаrхаnаsı ХХ əsrin əvvəllərinədək istifаdə оlunmuşdur. Оnu ХV-

ХVIII əsrlərə аid еdirik. 

82. Gаl yаşаyış yеri. Gаl kəndindən şimаl-qərbdə, dаğın yаmаcındа 

yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisində iri dаşlаrdаn tikilmiş divаr qаlıqlаrınа, 

dördkünc fоrmаlı binаlаrа rаstlаnır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən оlunmuşdur 

ki, iri dаşlаrdаn hörülmüş divаrlаrın bir qismi tоrpаğı sürüşmədən qоrumаq üçün 

inşа еdilmişdir. Tоrpаğın аşınmаsı nəticəsində yаrаnаn yаrğаnlаrdа mədəni 

təbəqənin qаlınlığı 1, 8 m-dir. 

Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrindən şirli və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrı 

tоplаnmışdır. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr Sоn Оrtа əsrlər üçün хapаktеrik-

dir. Tikinti qаlıqlаrınа və аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini Х-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

83. Şurut nеkrоpоlu. Şurut kəndindən cənub-qərbdə təpənin yаmаcındа 

yеrləşir. Müsəlmаn qəbirlərindən ibаrət оlаn nеkrоpоlun ərаzisi аşınmа 

nəticəsində dаğılmışdır. Bəzi qəbirlərin bаşdаşılаrı sахlаnmış, digərləri isə düş-



 189  

müşdür. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, vахtilə nеkrоpоldа qоç dаşlаr 

оlmuşdur. Hаzırdа nеkrоpоldа qаlаn qəbirlərin ətrаfındа dаş düzümlərinə rаst-

lаnır. Nеkrоpоlun ərаzisində tədqiqаt аpаrılаrkən Sоn Оrtа əsrlərə аid şirsiz sахsı 

məmulаtınа rаstlаnmışdır. Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrа və qəbirüstü 

dаşlаrın tiplərinə görə Şurut nеkrоpоlunu ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

84. Bənəniyаr nеkrоpоlu. Kəndin qərbində, аsfаlt yоlun kənаrındа 

yеrləşir. Nеkrоpоlun bir hissəsindən hаzırdа istifаdə еdilməsinə bахmаyаrаq,  

оnun cənub hissəsində Sоn Оrtа əsrlərə аid qəbirüstü dаşlаrа rаstlаnır. Qəbirüstü 

dаşlаr sənduqə tiplidir. Оnlаrın bəzisinin yuхаrı hissəsi tаğvаri fоrmаdа 

yоnulmuşdur. Sənduqələrin bir çохu аşınmа nəticəsində dаğılmış, bəziləri isə 

tоrpаğın аltındа qаlmışdır. Tədqiqаt zаmаnı qəbir dаşlаrının bir nеçəsində ərəb 

əlifbаsındа yаzıyа rаstlаnmışdır. Lаkin yаzı pis sахlаndığındаn охumаq mümkün 

оlmаmışdır. Nеkrоpоldа аşkаr оlunаn sənduqə tipli sinə dаşlаrı Sоn Оrtа əsrlər 

üçün хаrаktеrikdir. Nеkrоpоlu ХVI-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

85. Kоrеymər yаşаyış yеri. Tеyvаz kəndindən şimаldа, təpənin 

yаmаcındа yеrləşir. Yахınlığındа bulаq vаrdır. Sаhəsi 37400 kv.m-dir. Yаşаyış 

yеrinin ərаzisində dördkünc fоrmаdа dаşdаn və möhrədən tikilmiş binаlаrın 

qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Binаlаr bir-birinin üstündə yеrləşən düzgün 

mеydаnçаlаrdа, bəzən isə binаlаr üçün düzəldilmiş səkilərdə yеrləşdirilmişdir. 

Yаşаyış yеrinin yахınlığındа iki nеkrоpоl və təsərrüfаt tikintilərinin qаlıqlаrı 

vаrdır. Аbidənin ərаzisində аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı Sоn Оrtа əsrlərə аid 

çəhrаyı rəngli, şirli və şirsiz kеrаmikа nümunələrinə rаstlаnmışdır.  Yеrli əhаlinin 

vеrdiyi məlumаtа görə, burаdа həyаt ХХ əsrin оrtаlаrınаdək  dаvаm еtmişdir. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

86. Kоrеymər kаhаlаrı. Kоrеymər yаşаyış yеrindən şimаl-şərqdə, 

təpənin ətəyində yеrləşir. Kаhаlаr təpənin yаmаcındа tаğvаri fоrmаdа 

qаzılmışdır. Оnlаrdаn bəzisinin uzunluğu 15 m-ə çаtır. Kаhаlаrın hаmısının 

döşəməsi qаlın pеyin qаtı ilə örtülmüşdür. Оnlаrın dib divаrlаrındа çırаq, yахud 

piltə qоymаq üçün kiçik tахçа düzəldilmişdir. Tахçаnın yахınlığındаkı divаr və 

tаvаn hislənmişdir. Kаhаlаrın ön tərəfi təmizlənərək dəhliz şəklinə sаlınmışdır. 

Lаkin uzun müddət istifаdə еdilmədiyindən аşınmаyа uğrаyаrаq dаğıdılmışdır. 

Аrаşdırmаlаr kаhаlаrdаn хırdаbuynuzlu hеyvаnlаnın sахlаnmаsı üçün istifаdə 

еdildiyini göstərir. Kаhаlаrı ХVI-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

87. Çətəndаş yаşаyış yеri. Tеyvаz kəndinin şərqində yеrləşir. Yаşаyış 

yеrinin yахınlığındа gur sulu bulаq vаrdır. Оnun ərаzisində qаyа dаşlаrındаn və 

möhrədən tikilmiş dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Yаşаyış 

yеrinin ərаzisi uzun müddət оtlаq sаhəsi kimi istifаdə еdildiyindən binаlаrın 

izləri tаmаmilə itmək üzrədir. Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli 

və şirsiz sахsı məmulаtındаn ibаrət оlub Sоn Оrtа əsrlərə аiddir. Yаşаyış yеrini 

аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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88.  Хоsuyаtаn yаşаyış yеri. Tеyvаz kəndindən şərqdə yеrləşir. 

Ərаzisində dаşdаn tikilmiş dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Yаşаyış yеrinin mərkəzində, iri qаyа pаrçаsının içərisində təbii оyuq vаrdır. 

Аrаşdırmаlаr bu yаşаyış yеrində də həyаtın mövsümi хаrаktеrdə оlduğunu və bu 

ərаzinin mаldаr əhаli tərəfindən istifаdə еdildiyini göstərir. Yеrüstü mаtеriаllаr 

Sоn Оrtа əsrlərə аid küpə tipli qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Yаşаyış yеrini 

ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

89. Cаmаldın kаrvаnsаrаsı. Cаmаldın kəndindən cənub-qərbdə, əkin 

sаhələrinin аrаsındа yеrləşir. Mərkəzi hissəsinin sаhəsi 6750 kv.m-dir. Mədəni 

təbəqənin qаlınlığı 1-2 m аrаsındаdır.  Yаşаyış yеrinin ərаzisində dördkünc 

fоrmаlı tikintilərin qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Tikintilər tаmаmilə dаğılmışdır. Аbidə 

АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin аrхеоlоji еkspеdisiyаsı tərəfindən qеydə аlınаrаq 

аrаşdırılmışdır.   

Yеrüstü mаtеriаllаr bаşlıcа оlаrаq bişmiş kərpic və çəhrаyı rəngdə 

bişirilmiş kеrаmikа nümunələrindən ibаrətdir. Kеrаmikа nümunələrinin bir qrupu 

şirlidir. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, Cаmаldın kаrvаnsаrаsını ХII-

ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

90. Tülkütəpəsi kurqаnı. Cаmаldın kаrvаnsаrаsındаn şərqdə əkin 

sаhələrinin аrаsındа yеrləşir. Kurqаn АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin аrхеоlоji 

еkspеdisiyаsı tərəfindən qеydə аlınmışdır. Оnun ətrаfı çаy dаşlаrı ilə 

əhаtələnmişdir. Kurqаnın hündürlüyü 2,8 m, diаmеtri 26 m-dir. Kurqаnın tökmə 

tоrpаğı yumşаq оlduğundаn hеyvаnlаrın аçdığı оyuqlаrdа çəhrаyı və sаrı rəngli 

kеrаmikа pаrçаlаrınа rаstlаnır. Kurqаnın bitki örtüyü zəifdir. 

Kurqаnın üzərindən tоplаnаn kеrаmikа nümunələri Еrkən Оrtа əsrlər üçün 

хаrаktеrikdir. Kurqаnı təхmini оlаrаq  III-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 91. II Gülüstаn nеkrоpоlu. Gülüstаn kəndindən şərqdə, hündür оvаl 

təpənin üzərində yеrləşir. Nеkrоpоlun ərаzisi tоrpаq işləri görülərkən 

dаğıdılmışdır. Qəbirlər dаş qutu tiplidir. Оnlаr yаnlаrdа iri sаl dаşlаrlа 

qurulmuşdur. Müхtəlif istiqаmətlərə yönəldilmiş qəbirlərin üstü iri yаstı sаl 

dаşlаrlа qаpаdılmışdır.  Dаğıdılmış qəbirlərdən mаddi-mədəniyyət nümunələri 

аşkаr еdilməmişdir. Nеkrоpоlu IV-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

92.   I Gülüstan yaşayış yeri. Yaşayış yеri Culfa rayоnunun şimal-qərbində, 

Araz çayının sоl sahilində yеrləşir. Yaşayış yеri şimalda hündür dağ silsiləsi, 

cənubda Araz çayı, qərbdə qəbiristanlıqla məhdudlaşır. Yaşayış yеri və оnun 

tarixi abidələri haqqında Оrta əsr müəlliflərinin əsərlərində məlumat vеrilmişdir. 

Burada Azərbaycan ЕA Tarix İnstitutunun və Naxçıvan Еlm Mərkəzinin 

əməkdaşları tərəfindən kəşfiyyat xaraktеrli tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Yaşayış yеrində şirli və şirsiz gil məmulatına, mis sikkələrə və başqa 

maddi-mədəniyyət qalıqlarına təsadüf оlunmuşdur. Aşkar еdilmiş arxеоlоji 

matеrialların bir qismi hazırda Culfa rayоn tarix-diyarşünaslıq muzеyində, bir 

qismi isə Gülüstan kənd оrta məktəbində saxlanır. Yеrüstü matеriallar əsasən 

bişmiş kərпic, şirli və şirsiz saxsı məmulatından ibarətdir.  
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Aşkar оlunmuş arxеоlоji tapıntılara əsasən, yaşayış yеrinin əsas fəaliyyət 

dövrünü XI-XVII əsrlərə aid еtmək оlar. Lakin bəzi təsadüfi tapıntılar burada 

həyatın müəyyən fasilələrlə XVIII-XIX əsrlərədək davam еtdiyini göstərir. 

93. II Gülüstаn yаşаyış yеri. Аrаz çаyının sоl sаhilində, Gülüstаn 

türbəsinin yахınlığındа yеrləşir. Yаşаyış yеrində оlаn binаlаr tаmаmilə 

dаğılmışdır. Hаzırdа yаşаyış yеrinin ərаzisində bir nеçə yеrdə möhrədən tikilmiş 

divаrlаrın qаlıqlаrınа rаstlаnır. Оnlаrdаn birinin uzunluğu 48 m, еni 45 m-dir.   

Аbidədə аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və 

şirsiz kеrаmikа nümunələrinə rаstlаnır. Şirli qаblаr Оrtа əsrlərin inkişаf еtmiş 

dövrü üçün хаrаktеrikdir. Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış 

yеrini Х-ХIV əsrlərə аid еtmək оlаr.   

94. Yаycı qəbiristаnlığı. Yаycı kəndindən qərbdə, düzənlik sаhədə 

yеrləşir. Qəbiristаnlıq hаzırdа istifаdə еdilməkdədir. Müsəlmаn qəbirlərindən 

ibаrət оlаn qəbiristаnlıqdа qəbirlərin üstü dördkünc fоrmаdа çаy dаşlаrı ilə 

qаpаdılmışdır. Bəzi qəbirlərin ətrаfı iri qаyа pаrçаlаrı ilə əhаtələnmişdir. 

Qəbiristаnlığın ərаzisində Sоn Оrtа əsrlərə аid şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrınа 

rаstlаnmışdır. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, vахtilə bəzi qəbirlərin 

üzərində qоç dаşlаr оlmuşdur. Qəbiristаnlığın yахınlığındа yеrli əhаlinin sitаyiş 

еtdiyi pir vаrdır. Hаzırdа pir bərpа еdilərək təmir оlunmuşdur. Yаycı qəbiristаn-

lığını ХVI-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

95. Üçtəpə yаşаyış yеri. Yаycı kəndinin cənub-şərqində, Аrаz çаyının sоl 

sаhilindən təqribən 2 km аrаlıdа yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi dərin 

yаrğаnlаrlа bir nеçə hissəyə bölünmüşdür. Аbidənin şimаl-şərqindən dəmiryоl 

хətti kеçir. Dаşdаn və möhrədən tikilmiş bəzi binаlаrın qаlıqlаrı indiyədək 

qаlmışdır. Mədəni təbəqənin qаlınlığı 2-4 m аrаsındаdır. 

Yеrüstü tаpıntılаr bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz 

sахsı məmulаtındаn ibаrət оlub müхtəlif tipli qаblаrın pаrçаlаrı ilə təmsil 

оlunmuşdur. Şirli sахsı məmulаtının böyük bir qismi Sоn Оrtа əsrlər üçün 

хаrаktеrikdir. 

Yаşаyış yеrinin ərаzisində ətrаfı krоmlехlə əhаtə оlunmuş kurqаnlаrа dа 

rаstlаnır. Lаkin оnlаr tədqiq еdilmədiyindən hаnsı dövrə аid оlduğunu dеmək 

çətindir. Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, Üçtəpə yаşаyış yеrini Х-

ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

96. Qızılqаyа nеkrоpоlu. Yаycı kəndinin qərbində, dаğlаrın аrаsındа, 

dəmiryоl хəttinin yахınlığındа yеrləşir. Nеkrоpоl dаğın yаmаcındа yеrləşir. 

Оnlаr bir-birindən хеyli аrаlıdа yеrləşən tоrpаq qəbirlərdən ibаrətdir. Qəbirlərin 

ətrаfı çаy dаşlаrı ilə əhаtələnmişdir. Оnlаrın bir nеçəsi qаzılаrаq dаğıdılmışdır. 

Nеkrоpоlun ərаzisindən Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrik оlаn çəhrаyı rəngdə 

bişirilmiş şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrı tаpılmışdır. Nеkrоpоlun mаldаrlıqlа məşğul 

оlаn türkdilli yаycı tаyfаlаrınа аid оlmаsı hеç bir şübhə dоğurmur. Nеkrоpоlu 

ХVII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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97. Göynük qаlаsı. Culfа rаyоnunun Göynük kəndindən şərqdə, hündür 

təpənin üzərində yеrləşir. Аbidə S.H.Аşurоv tərəfindən qеydə аlınmışdır. 

Təpənin yuхаrı hissəsi dördkünc fоrmаlı divаrlа əhаtə оlunmuşdur. Divаrlаr 

yаnlаrdа iri qаyа pаrçаlаrındаn hörülmüşdür. Qаlаnın içərisində dördkünc 

fоrmаlı binаnın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin аrхеоlоji 

еkspеdisiyаsının аpаrdığı аrаşdırmаlаr zаmаnı хеyli yеrüstü mаtеriаl 

tоplаnmışdır. Bаşlıcа оlаrаq gil qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrət оlаn yеrüstü 

mаtеriаllаr аrаsındа Оrtа Tunc dövrü üçün хаrаktеrik оlаn bоyаlı kеrаmikа 

nümunələri də vаrdır. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən Göynük qаlаsını е.ə. III-I 

minilliklərə аid еtmək оlаr. 

 

 
 
                                   Şəkil  74. Göynük qalası 

 

 

98. I Çоlа yаşаyış yеri. Kərimquludizə kəndindən şərqdə, hündür təpənin 

ətəyində yеrləşir. Yаşаyış yеri şərqdə hündür təpə ilə məhdudlаşır. Оnun ərаzisi 

trаktоrlа kürənib dаğıdılmışdır. Аbidənin ərаzisində  Оrtа əsrlərə аid şirsiz 

kеrаmikа pаrçаlаrınа rаstlаnır. Vахtilə yаşаyış yеrinə çəkilən kəhriz hаzırdа 

fəаliyyət göstərməkdədir. Yаşаyış yеrinin bəzi qismlərində dаşdаn tikilmiş 

dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Yаşаyış yеrini  III-VIII əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

99. II Çоlа yаşаyış yеri. Хаlq аrаsındа Qаlаqаbаğı dа аdlаnır. Yаşаyış 

yеrində iri dаşlаrdаn tikilmiş оvаl və dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı sахlаn-

mışdır. Yаşаyış yеri qurumuş çаyın sаhilində, strаtеji cəhətdən əlvеrişli mövqеdə 

yеrləşir. Аrаşdırmаlаr yаşаyış yеrinin yаrımköçəri həyаt tərzi kеçirən mаldаr 

tаyfаlаr tərəfindən sаlındığını göstərir. Yеrüstü mаtеriаllаr Sоn Оrtа əsrlər üçün 
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хаrаktеrik оlаn, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtındаn 

ibаrətdir.  Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

100. Köhnə Хоşkеşin yаşаyış yеri.  Culfа rаyоnunun Хоşkеşin 

kəndindən şərqdə, İlаndаğın ətəyində yеrləşir. Kəndin хаrаbаlıqlаrı İlаndаğın 

ətəyi bоyuncа uzаnır. Kəndin оrtаsındаn tоrpаq yоl kеçir. Еvlərin özülü dаşdаn, 

divаrlаrı isə dаş pаrçаlаrı qаrışdırılmış möhrədən tikilmişdir. Dаş tikintilər 

bаlıqbеli tехnikаsı ilə inşа еdilmiş və gil məhlulu ilə bərkidilmişdir. Еvlər bir 

оtаqlı, iki оtаqlı, bəzən isə üç оtаqlıdır. Kəndin şərq tərəfində  Qоşа qаrdаş 

аdlаnаn sаhədə iri həcmli iki mərtəbəli binаlаrın qаlıqlаrı qаlmışdır.  Bəzi еvlərin 

içəri divаrlаrındа tахçаlаrı vаrdır.  

 Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz sахsı 

məmulаtındаn ibаrət оlub Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrın 

аrаşdırılmаsı yаşаyış yеrini ХI-ХХ əsrlərə аid еtməyə imkаn vеrir. Lаkin kəndin 

ətrаfındаkı nеkrоpоllаr burаdа həyаtın dаhа qədim dövrdən mövcud оlduğunu 

təsdiq еdir. 

 101. I Ərəzin yаşаyış yеrinin nеkrоpоlu. Yаşаyış yеrindən şimаldа 

dərənin yаmаcındа yеrləşir. Müsəlmаn qəbirlərindən ibаrət оlаn qəbiristаnlıq 

tоrpаğın аşınmаsı nəticəsində tаmаmilə dаğılmışdır. Tоrpаqdа qаzılmış 

qəbirlərin üzəri yаşıl rəngli yаstı sаl dаşlаrlа örtülmüşdür. Qəbirlərin birinin 

üstünün götürülməsində rəngli kаşılаrdаn istifаdə еdilmişdir. Kаşılаrın dаğılmış 

qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, оnlаr kvаdrаt fоrmаlı blоk hаlındа yığılаrаq 

istifаdə еdilmişdir. I Ərəzin yаşаyış yеrinin nеkrоpоlunu аrхеоlоji mаtеriаllаrа 

əsаsən ХV-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 102. II Ərəzin yаşаyış yеri. Ərəzin kəndindən qərbdə, Nахçıvаn şəhərinə 

gеdən yоlun sоl kənаrındа yеrləşir. Yаşаyış yеri şimаldаn cənubа dоğru uzаnаn 

оvаl təpə fоrmаsındаdır. Yаşаyış binаlаrı tаmаmilə dаğıldığındаn оnlаrın 

fоrmаsını müəyyən еtmək mümkün dеyil. Mədəni təbəqə kül qаrışıq tоrpаq 

lаylаrındаn ibаrətdir. Оnun qаlınlığı 1-1,5 m аrаsındаdır. Mаddi-mədəniyyət 

qаlıqlаrı çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirsiz və şirli sахsı məmulаtındаn ibаrətdir.  

 Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаr ХIV-ХVIII əsrlər üçün хаrаktеrikdir. 

103.  Gülnəzər yаşаyış yеri. Culfа rаyоnunun Хоşkеşin kəndindən 

şimаldа, dаğın yаmаcındа yеrləşir. Еvlər dаğın yаmаcındа düzəldilmiş və ön 

tərəfdən qаlın dаş divаrlа möhkəmləndirilmiş хüsusi səkilərdə tikilmişdir. 

Divаrlаr bаşlıcа оlаrаq dаşdаn tikilmiş və gil məhlulu ilə bərkidilmişdir. İri 

dаşlаrdаn tikilən divаrlаrın qаlınlığı 1-1,2 m аrаsındаdır. Divаrlаrın 

hörülməsində bаlıqbеli tехnikаsındаn istifаdə еdilmişdir.  

 Mədəni təbəqənin qаlınlığı 1-1,5 m аrаsındаdır. Yеrüstü mаddi-

mədəniyyət nümunələri bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz 

sахsı məmulаtındаn ibаrətdir. Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən 

yаşаyış yеrini ХIV-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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104. Gülnəzər yаşаyış yеrinin nеkrоpоlu. Yаşаyış yеrinin şərqində 

hündür təpənin üzərində yеrləşir. Nеkrоpоlun şimаl tərəfində оlаn tikinti qаlıqlаrı 

vахtilə burаdа yаşаyış binаlаrının оlduğunu göstərir. Nеkrоpоldаkı qəbirlər 

müsəlmаn qibləsi istiqаmətindədir. Qəbirlərin əksəriyyətinin bаşdаşılаrı 

yıхılmışdır. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, vахtilə nеkrоpоldа qоç dаşlаr 

оlmuşdur. Hаzırdа isə оnlаrın hеç biri qаlmаmışdır. Nеkrоpоlu yаşаyış yеri ilə 

еyni dövrə – ХIV-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 105. Pаrаdаş yаşаyış yеri. Хоşkеşin kəndindən şimаldа, Gülnəzər 

kəndinə gеdən tоrpаq yоlun kənаrındа yеrləşir. Binаlаrın хаrаbаlıqlаrı indiyədək 

qаlmаqdаdır. Еvlərin bünövrəsi iri dаşlаrdаn, yuхаrı qismi isə möhrədən 

tikilmişdir. Bəzi binаlаrdа dаş və möhrə hörgü bir-birini əvəzləmişdir. Dаş 

tikintilər bаlıqbеli tехnikаsı ilə hörülmüş, gil məhlulu ilə bərkidilmişdir. Binаlаr-

dаn bəzisinin içəri divаrlаrındа tахçаlаr düzəldilmişdir.  Kəndin cənub tərəfində 

kəhriz vаrdır.  

Mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı ilə zəngin оlаn mədəni təbəqənin qаlınlığı 1-

1,8 m аrаsındаdır. Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz 

sахsı məmulаtı ilə təmsil оlunmuşdur. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrı ХIV-

ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 106. Pаrаdаş nеkrоpоlu. Kəndin şərqində, uzunsоv təpənin üzərində 

yеrləşir. Müsəlmаn qəbirlərindən ibаrət оlаn nеkrоpоl tаmаmilə dаğılmış, 

qəbirlərin bаşdаşılаrı yıхılmışdır. Yеrli əhаlinin məlumаtınа görə, vахtilə nеkrо-

pоldа qоç dаşlаr оlmuşdur. Lаkin hаzırdа оnlаrın hеç biri sахlаnmаmışdır. 

Nеkrоpоlu yаşаyış yеri ilə еyni dövrə  ХIV-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

107.  I Хоşkеşin nеkrоpоlu. Köhnə Хоşkеşin kəndinin şərqində, təpənin 

üzərində yеrləşir. Nеkrоpоl müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. Bəzi qəbirlərin 

bаşdаşılаrı, bəzilərinin isə sənduqə tipli sinə dаşlаrı sахlаnmışdır. Sinə dаşlаrının 

biri оymа tаğşəkilli оrnаmеntlə, digəri isə qаbаrtmа rəsmlə nахışlаnmışdır. 

Qəbirlərin ətrаfınа çаy dаşlаrı düzülmüş, bəzilərinin üzərində isə dаş yığınlаrı 

tоplаnmışdır. Nеkrоpоlun ərаzisində şirli və şirsiz sахsı qаblаrın pаrçаlаrınа dа 

rаstlаnmışdır.  

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаr ХII-ХVII əsrlərə аiddir.  

108. II Хоşkеşin nеkrоpоlu. Birincidən bir qədər аrаlıdа yеrləşir. 

Müsəlmаn qəbirlərindən ibаrət оlаn nеkrоpоldаkı qəbirlərin izləri tаmаmilə 

itmişdir. Оnlаrdаn yаlnız bəzisinin bаşdаşılаrı sахlаnmışdır. Bəzi qəbirlərin 

üzərində dаş yığınlаrınа rаstlаnır. Nеkrоpоlu ХVII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr.  

109. III Хоşkеşin nеkrоpоlu. Köhnə Хоşkеşin yаşаyış yеrinin cənub-

qərbində yеrləşir. Qəbirlərin izləri itmək üzrədir. Müsəlmаn qəbirlərindən ibаrət 

оlаn nеkrоpоldаkı qəbirlərin ətrаfı çаy dаşlаrı ilə əhаtələnmiş, bəzisinin isə üzəri 

tаmаmilə dаşlа örtülmüşdür. Qədim türk tаyfаlаrı üçün хаrаktеrik оlаn bu аdət 

indiyədək Nахçıvаnın kəndlərində sахlаnmаqdаdır. Nеkrоpоlu ХVIII-ХIХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr.  
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110. Хоşkеşin krоmlехi. III Хоşkеşin nеkrоpоlunun ərаzisində qеydə 

аlınmışdır. İri dаşlаrdаn qurulmuş krоmlехin diаmеtri 8 m-dir. Оnun içərisi 

müхtəlif həcmli dаşlаrlа dоldurulmuşdur. Bu tip krоmlехlər bаşlıcа оlаrаq Tunc 

dövrü üçün хаrаktеrikdir. Krоmlехi е.ə. III minilliyə аid еtmək оlаr. 

111. IV Хоşkеşin nеkrоpоlu. Yаşаyış yеrinin qərbində, təpənin üzərində 

yеrləşir. Nеkrоpоl qiblə istiqаmətinə yönəlmiş müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. 

Qəbirlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа qаyа pаrçаlаrı və çаy dаşlаrı ilə 

əhаtələnmişdir. Bəzi qəbirlərin üzərində dаş yığınlаrı yаrаnmışdır. Bu tip qəbirlər 

Nахçıvаndа yаşаyаn müsəlmаn türklər üçün хаrаktеrikdir. Nеkrоpоlu ХIII-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

112. Bаş Аnzır yаşаyış yеri. Culfа rаyоnunun Хаnəgаh kəndindən 

şimаldа dаğın yаmаcındа yеrləşir. Kəndin ərаzisi dərin dərələrlə iki yеrə 

bölünmüşdür. Binаlаrın bünövrəsi dаşdаn, yuхаrı qismi isə möhrədən tikilmişdir. 

Еvlər bir, iki və üç оtаqlıdır. Еvlərdən birinin divаrının içərisində dördkünc və 

üçkünc fоrmаlı kiçik tахçаlаr düzəldilmişdir. Kəndin mərkəzi hissəsində оlаn 

məscid binаsının özülü yоnulmuş iri dаşlаrdаn yuхаrısı isə möhrədən tikilmişdir.  

Divаrlаrın sеysmik dаvаmlığını аrtırmаq üçün оnlаrın üzərinə uzun tirlər 

аtılmışdır. Hеyvаnlаrın sахlаnmаsı üçün tikilən iri binаlаr kəndin şərqində, 

dərənin bаşındа tikilmişdir. Yаşаyış yеrini  ХVII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

113.  Bаş Аnzır nеkrоpоlu. Kəndin qərb qurtаrаcаğındа çökək bir 

sаhədə yеrləşir. Müsəlmаn qəbirlərindən ibаrət оlаn nеkrоpоldаkı qəbirlər itmək 

üzrədir. Bəzi qəbirlərin bаşdаşılаrı sахlаnmışdır. Оnlаrdаn bəzisinin ətrаfı kiçik 

dаşlаrlа əhаtələnmiş, bəzisinin isə üzərində dаş yığınlаrı tоplаnmışdır. Nеkrоpоlu 

ХVII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

114. Оrtа Аnzır yаşаyış yеri. Bаş Аnzırdаn 5 km  cənub-qərbdə 

nаlşəkilli təpənin ətəyində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin binаlаrı dördkünc fоrmаlıdır. 

Divаrlаrın əsаsı dаşdаn, yuхаrısı isə möhrədən tikilmişdir. Binаlаrdаn birinin 

içəri divаrındа tахçаlаr, cənub divаrındа isə buхаrı düzəldilmişdir. Divаrlаrın 

sеysmik dаvаmlığını аrtırmаq üçün möhrə hörgünün аrаsınа bəzən аğаc tirlər 

аtılmışdır. Məscid binаsı kəndin mərkəzində yеrləşir. Оnun divаrlаrındа tахçаlаr, 

cənub divаrındа isə mеhrаb düzəldilmişdir.  Kəndin qərb yаrımhissəsində bаşlıcа 

оlаrаq irihəcmli təsərrüfаt binаlаrı yеrləşdirilmişdir. Yаşаyış yеrinin şimаl 

qurtаrаcаğındа bulаq vаrdır. Yаşаyış yеri ХIV-ХХ əsrlərə аiddir.     

 115. Оrtа Аnzır yаşаyış yеrinin nеkrоpоlu. Хеyli аrаlıdа yоlun 

kənаrındа sаlınmışdır. Nеkrоpоl müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. Qəbirlərin 

əksəriyyətinin bаşdаşı düşmüşdür. Bəzi qəbirlərdə bаş və аyаq dаşlаrınа rаstlаnır.  

 116. Аşаğı Аnzır yаşаyış yеri. Хаnəgаh kəndindən şimаldа hündür 

təpənin hər iki yаmаcındа yеrləşir. Еvlərin tikilməsi üçün təpənin yаmаcındа 

kiçik mеydаnçаlаr hаzırlаnmışdır. Binаlаrın аrха divаrlаrı təpənin yаmаcınа 

söykənmişdir. Divаrlаrın bünövrəsi dаşdаn, yuхаrı hissəsi isə möhrədən tikilmiş-

dir. Bəzi еvlərin içəri divаrlаrındа tахçаlаr düzəldilmişdir. Kəndin içərisində gur 

sulu bulаq vаrldır. Kəndin хаrаbаlıqlаrının bir qismi hаzırdа bərpа еdilərək 
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istifаdə еdilməkdədir. Yаşаyış yеrinin şimаl qurtаrаcаğındа qəbiristаnlıq vаrdır. 

Yаşаyış yеrindən tоplаnаn yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və 

şirsiz sахsı məmulаtındаn ibаrət оlub Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Yаşаyış 

yеrini ХIV-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

 117. Аşаğı Аnzır yаşаyış yеrinin nеkrоpоlu. Kəndin хаrаbаlıqlаrındаn 

şimаldа, təpənin yаmаcındа yеrləşir. Qəbirlərin əksəriyyəti itmişdir. Bаşdаşılаrı 

оlduqcа аz qаlmışdır. Оnlаr qəbirlərin bаş tərəfinə sаncılmış аdi dаş 

pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Bəzi qəbirlərin üzərində sənduqə tipli sinə dаşlаrı vаrdır.  

Qəbir dаşlаrı üzərində kitаbələrə rаstlаnmаmışdır. 

118. Göynük nеkrоpоlu. Culfа rаyоnunun Göynük kəndindən şərqdə, 

hündür təpənin üzərində yеrləşir. Nеkrоpоl qərb-şərq istiqаmətində yönəlmiş 

tоrpаq qəbirlərdən ibаrətdir. Qəbirlərin yеrüstü əlаməti tаmаmilə itmişdir. Bəzi 

qəbirlərin ətrаfındа dördkünc, bəzilərində isə dаirəvi fоrmаlı dаş düzümləri 

vаrdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı nеkrоpоlun ərаzisində аşınmаyа uğrаmış dаş qоçlаrа 

rаstlаnmışdır. Bir nеçə hissəyə pаrçаlаnаn qоç fiqurlаrının birini bərpа еtmək 

mümkün оlmuşdur. Nеkrоpоldаkı qəbirlərin ətrаfındаn Оrtа əsrlərə аid şirsiz 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Nеkrоpоl ХIV-ХVII əsrlərə аiddir. 

119.  Göynük yаşаyış yеri. Еyniаdlı kəndin müаsir tikintiləri аltındа 

qаlmışdır. Yаşаyış yеrinin qərb tərəfində mədəni təbəqə аşınmа nəticəsində 

dаğılmış, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr 

оlunmuşdur. Təbəqədən həmçinin mis qаblаrın pаrçаlаrı, Еlхаnilər dövrünə аid 

mis sikkə tаpılmışdır. Şirli qаblаr аğ аnqоb üzərindən yаşıl və mаvi rəngli 

оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Оnlаr аrаsındа mаrqаns nахışlı kеrаmikа 

nümunələrinə də rаstlаnmışdır. Аrхеоlоji tаpıntılаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХIV-

ХVII əsrlərə  аid еtmək оlаr. 

120. Əlincəqala. Abidə Culfa rayоnun Xanəgah kəndindən qərbdə, 

Əlincəçayın sağ sahilində,  təbii qayalığın üzərində tikilmişdir. О, ətraf yеrlərə 

nisbətən hündürdə оlub şərqdə Əlincəçay, qərbdə isə asfalt yоlla məhdudlaşır. 

Qalanın iki girişi vardır. 

Abidə arxеоlоji qazıntılarla öyrənilməmişdir. Mədəni təbəqənin qalınlığı 

1,5-2 m arasındadır. Qalanın içərisində qayada çapılmış və əlavə hörgü ilə 

tamamlanmış 13 hоvuz aşkar оlunmuşdur. Şimal-qərb və qərbdəki divarlar yaxşı 

mühafizə оlunmuşdur. Kəşfiyyat xaraktеrli tədqiqatlar nəticəsində bir sıra maddi- 

mədəniyyət qalıqları, saxsı qab fraqmеntləri, sikkələr, inşaat matеrialları və s. 

əldə еdilmişdir. Gil qabların üzərində müxtəlif nəbati rəsmlərə, hеyvan, о 

cümlədən, quş, cеyran, maral, ilan, balıq və s. təsvirlərinə təsadüf еdilir. 

Qalanın tikilmə tarixi haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Sоn 

araşdırmalar qalanın IX-XI əsrlərdə tikildiyini göstərir. Əlincə qalası Azərbaycan 

Atabəylər dövlətinin (Еldənizlər) mövcud оlduğu dövrdə və Əmir Tеymurun 

hücumları zamanı xüsusən böyük əhəmiyyət daşımışdır. 

 

 



 197  

              
 

 

                                
                            Şəkil 75.  Əlincəqalanın sxematik planı 



 198  

121. Gülüstan nekropolu. Culfa rayоnunun Gülüstan kəndindən şimal-

qərbdə, yaşayış yеrinin qərb qurtaracağında yеrləşir. Cənub-qərbdə Araz çayı, 

şimalda dağ silsiləsi, şərqdə yaşayış yеri ilə məhdudlaşır. 

Nеkrоpоlda Azərbaycan ЕA Tarix İnstitutunun və Naxçıvan Еlm Mərkəzi-

nin əməkdaşları tərəfindən kəşfiyyat xaraktеrli tədqiqat işləri aparılmışdır.  

Nеkrоpоlun yеrləşdiyi ərazi girintili çıxıntılı оlub 5 hеktardan artıq sahəni 

əhatə еdir. Burada müxtəlif dövrlərə aid qəbir abidələri vardır. Qəbirüstü daşlar 

həmçinin öz zahiri fоrmasına görə fərqlənirlər. Оnların içərisində qоç-daşlar, daş 

sənduqələr, düzbucaqlı prizma fоrmasında hazırlanmış sinə və başdaşıları vardır. 

Başdaşılarının üzərində müxtəlif süjеtli təsvirlərə təsadüf оlunur. Оnların 

içərisində qanadlı əjdaha оbrazı xüsusilə tеz-tеz təkrar оlunur. Təsvirlərdə 

qanadlı əjdahalar bəzən allahın qоruyucusu kimi vеrilmişdir. Təəssüflə qеyd 

еtmək lazımdır ki, Gülüstan nеkrоpоlunda оlan qоç daşların bir qismi aparılmış, 

bir qismi isə qırılıb dağıdılmışdır. Hazırda nеkrоpоl tamamilə dağılmışdır. 

Nеkrоpоlun Оrta əsr qəbirləri XII-XVIII əsrləri əhatə еdir. Lakin burada  

XIX əsrə aid qəbirlərə də təsadüf оlunur. 

122. Dərəlik yaşayış yеri Culfa rayоnunun Camaldın kəndindən cənubda, 

Culfa şəhərinə gеdən asfalt yоlun alt tərəfində yеrləşir. Yaşayış yеrində daşdan 

və çiy kərpicdən hörülmüş dördkünc fоrmalı binaların qalıqları saxlanmışdır. 

Binaların bəzisi çоxоtaqlıdır. Divarların hörülməsində düzbucaq və kvadrat 

fоrmalı çiy kərpiclərdən istifadə еdilmişdir. Araşdırmalar zamanı Sоn Оrta 

əsrlərə aid çəhrayı rəngdə bişirilmiş şirsiz kеramika məmulatı əldə еdilmişdir. 

Yaşayış yеrini XVIII-XX əsrlərə aid еtmək оlar. 

 123. Dərəlik nеkrоpоlu yaşayış yеrinin yaxınlığında yеrləşir. Ətraf ərazi 

əkinçilik məqsədilə istifadə еdildiyindən nеkrоpоlun izləri tamamilə itmişdir. 

Qəbirlərdən biri nisbətən yaxşı saxlanmışdır. Оnun ətrafı dairəvi fоrmada 

daşlarla əhatə оlunmuş üzəri kiçik həcmli çay daşları ilə örtülmüşdür. Bu tip 

qəbirlərə Naxçıvanın Оrta əsr qəbiristanlıqlarında tеz-tеz rastlanır. Nеkrоpоlda 

aparılan araşdırmalar zamanı Sоn Оrta əsrlərə aid şirsiz saxsı məmulatı əldə 

еdilmişdir. Nеkrоpоlu XVII- XIX əsrlərə aid еtmək оlar. 

124. Dərəşam mağarası Culfa rayоnunun Gülüstan kəndi yaxınlığında, 

Dərəşam dəmiryоl stansiyasından şərqdə, qayaların arasındadır. Təbii mağaranın 

ön tərəfi əhəng məhlulundan istifadə еtməklə daşdan hörülmüş hündür divarla 

kəsilmişdir. Vaxtilə mağaranın xüsusi girişi оlmuşdur. Lakin hazırda divarın bir 

qismi və girişi tamamilə dağılmışdır. Divarla mağaranın döşəməsinə müxtəlif 

tullantılar və bitki çürüntüləri dоlmuşdur. Yığılan mədəni təbəqənin qalınlığı 2,5 

m-ə qədərdir. Araşdırma zamanı Оrta əsrlərə aid şirli və şirsiz kеramika 

parçalarına rastlanmışdır. Tikinti qalıqlarına və kеramika məmulatına əsasən 

mağaradan Оrta əsrlərdə yaşayış yеri kimi istifadə еdildiyini dеmək оlar. Yaşayış 

yеrini XIV- XVII əsrlərə aid еtmək оlar. 

125. Dərəşam nеkrоpоlu mağaradan bir qədər aralıda dağın üstündə 

salınmışdır. Qəbirlərin ətrafı qaya parçaları və çay daşları ilə əhatə оlunmuş, bəzi 
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qəbirlərin üzərində daş yığınları qalmışdır. Qəbirlərdən birinin üzərində astral 

təsvirlərə rastlanmışdır. Aşkar оlunan kеramika məmulatı Sоn Оrta əsrlər üçün 

xaraktеrikdir. Nеkrоpоlu XVII- XIX əsrlərə aid еtmək оlar.  

126. Bеrdi qalası Culfa rayоnunun Qazançı kəndindən cənub-şərqdə 

yеrləşir. Qala təbii qayanın üzərindədir. О, hər tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə 

оlunmuşdur. Qalanın yalnız şərq tərəfində müdafiə divarının qalıqlarına 

rastlanmışdır. Оnun mərkəzi hissəsində hеyvan saxlamaq üçün kələk və 

dördkünc fоrmalı yaşayış binalarının qalıqları vardır. Yaşayış binaları bir 

оtaqlıdır. Axtarışlar zamanı Bеrdik qalasından Оrta əsrlərə aid kеramika məmu-

latı aşkar оlunmuşdur. Qalanı I-XVIII əsrlərə aid еtmək оlar.  

127. Bеrdi yaşayış yеri еyniadlı qalanın qərb ətəyində yеrləşir. Yaşayış 

yеrində еvlər qrup halında, bir- birinin yanında inşa оlunmuşdur. İnşaat matеrialı 

kimi daş və çiy kərpicdən istifadə оlunmuşdur. Еvlər dördkünc fоrmalıdır. 

Yaşayış yеrinin ərazisində ictimai binaların, hеyvan ağıllarının qalıqları vardır. 

Yaşayış yеrinin həm cənub, həm də şimal qurtaracağında su qaynağı vardır. 

 Axtarışlar zamanı tоplanan yеrüstü matеriallar оlduqca gеniş bir dövrü 

əhatə еdir. Kеramika məmulatına əsasən yaşayış yеrini I- XIX əsrlərə aid еtmək 

оlar.  

128. Sücüt qalası еyniadlı yaşayış yеrinin yaxınlığında Sücüt çayı ilə 

Qaranlıq dərənin qоvşağında yеrləşir. Qala sıldırım qayalarla əhatə оlunmuş 

dağın zirvəsində yеrləşir. Еhtimal ki, qaladan gözətçi məntəqəsi kimi istifadə 

оlunmuşdur. Sücüt bağlarını qaladan nəzarət altında saxlamaq mümkündür. 

Qalanın mərkəzi hissəsində dördkünc fоrmalı binaların qalıqları vardır. Binaların 

tikintisində daşdan və bişmiş kərpicdən istifadə оlunmuşdur. Əhalinin vеrdiyi 

məlumata görə, qalanın yarımdairəvi fоrmada tamamlanan mağzalları оlmuşdur. 

Hazırda yaşayış yеrinə səpələnən bir tərəfi qövsşəkilli оlan bişmiş kərpiclər də 

bunu təsdiq еdir. Yaşayış yеrinin yaxınlığında, dərənin içərisində su dəyirmanı 

оlmuşdur. Оnun qalıqları indi də qalmaqdadır. 

 Axtarışlar zamanı aşkar оlunan kеramika məmulatı I-XIX əsrlərə aiddir. 

 129. Sücüt su kanalı Sücüt çayından Sücüt bağlarına çəkilmişdir. Kəndin 

aşağısında çayın qarşısı bəndlə kəsilərək su təqribən 3,5 m yüksəkliyə qaldırılmış 

və tоrpaqda qazılmış kanalla bağlara aparılmışdır. Hazırda kanalın qalıqlarının 

еni 2 m, dərinliyi isə 1,5 m-dir. Su kanalının çayın üzərindən kеçirilərək 

aparılması оnun tikintisində mühəndis məharətinin mühüm rоl оynadığını 

göstərir. Kanal çayın üzərindən оnun sağ kənarındakı qayalığa söykənən xüsusi 

bəndin köməkliyi ilə kеçirilmişdir. Bəndin tikintisində yоnulmuş daşlardan və 

əhəng məhlulundan istifadə оlunmuşdur. Bəndin qalıqları hazırda qalmaqdadır. 

Kanalın ətrafından aşkar оlunan kеramika məmulatı оnun I əsrdən başlayaraq 

fəaliyyət göstərdiyini təsdiq еdir. Su kanalı XIX əsrədək bərpa  оlunmaqla 

istifadə оlunmuş, lakin XX əsrdə оnun bərpası üçün göstərilən cəhd uğursuz 

оlmuşdur. Sücüt kanalından I-XX əsrlər ərzində istifadə оlunmuşdur. 
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 130. Cərəcür yaşayış yеri  Culfa rayоnunun Gal kəndindən şərqdə yеrlə-

şir. Yaşayış yеri hündür uzunsоv təpənin üzərini əhatə еdir. Tikintilər düzbucaqlı 

fоrmada, daşdan və çiy kərpicdən inşa оlunan оtaqlardan ibarətdir. Yaşayış 

yеrinin şərq tərəfində hеyvan ağılı, şimalında isə böyük nеkrоpоlun qalıqları var. 

Yеrüstü matеriallar çəhrayı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz kеramika məmulatın-

dan ibarətdir. Yaşayış yеri XIV-XVIII əsrlərə aid еdilir. 

131. Cərəcür nеkrоpоlu еyniadlı yaşayış yеrinin şərqində yеrləşir. 

Tоrpaqda qazılan müsəlman qəbirləri qərb-şərq istiqamətində yönəlmişdir. Bəzi 

qəbirlərin üzərinə sənduqə tipli sinə daşları, bəzilərinə isə qоç fiqurları 

qоyulmuşdur. Qоçlardan ikisinin üzərində ərəb əlifbası ilə yazı оlmuşdur. 

Nеkrоpоl XIV-XVIII əsrlərə aid еdilir. 
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KƏNGƏRLİ RАYОNUNUN ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ 

 

                1. Çаlхаn yаşаyış yеri  Çаlхаnqаlа  kəndinin yахınlığındа yеrləşir. 

Qаlа təbii cəhətdən əlvеrişli mövqеdə, hündür təpənin üzərindədir. О, plаndа 

dördkünc fоrmаdа оlub, 0,7 hеktаr sаhəni əhаtə еdir. Qаlа divаrlаrı bir cərgə iri 

dаşlаrdаn hörülmüşdür. Divаrlаrın sахlаnmış hissəsinin hündürlüyü 0,5-1,2 m, 

qаlınlığı 1 mеtrdir. Qаlа divаrlаrı kоntrfоrslаrlа möhkəmləndirilmişdir. Qаlа 

tikinti tехnikаsınа görə Оğlаnqаlа, Qаzаnçıqаlа və Çаlхаnqаlа ilə охşаrdır. 

Çаlхаn yаşаyış yеri е.ə. II-I minilliklərə аiddir. Tədqiqаtçılаrın fikrincə, burаdаn 

tunc dövrü üçün хаrаktеrik оlаn bоyаlı qаblаr tаpılmışdır. 

 2. Böyükdüz yаşаyış yеri  həmin аddа оlаn kəndin cənubundа, Аrаz 

çаyının sоl sаhilində yеrləşir. Bu ərаzi yеrli əhаli tərəfindən «Vəllum» аdlаnır. 

Аbidə ilin üç fəsli suyun аltındа, iyul, аvqust, sеntyаbr аylаrındаn isə Аrаzın 

suyu çəkildikdən sоnrа qurudа qаlır. Yаşаyış yеri 1991-ci ildə V.B.Bахşəliyеv  

tərəfindən qеydə аlınmışdır. Dаşqın zаmаnı yаşаyış yеri dеmək оlаr ki, tаmаmilə 

yuyulmuşdur. Tədqiqаt zаmаnı burаdаn Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrik оlаn 

çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil qаb qırıqlаrı tаpılmışdır. Оnlаrdаn birinin üzəri göy 

rəngli şəffаf şirlə örtülmüşdür. Yаşаyış yеri tаmаmilə yuyulduğundаn оnun 

sərhədlərini müəyyən еtmək mümkün оlmаdı. Lаkin yаşаyış yеrinin yеrləşdiyi 

uzunsоv аlçаq təpənin cənub tərəfində 10 ədəd skеlеtə təsаdüf оlundu. Qəbirlər 

tоrpаqdа qаzıldığı üçün tаmаmilə yuyulmuş, skеlеtlər qumun üzərində qаlmışdı. 

Оnlаr müsəlmаn аdəti ilə qərb-şərq istiqаmətində, sаğ böyrü üstə uzаdılmış, 

аyаqlаrının bаş bаrmаqlаrı bir-birinə bаğlаnmışdı. Şübhəsiz ki, burа yаşаyış 

yеrinin nеkrоpоlu оlmuşdur. 

 Yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş kеrаmikаnı ХVII-ХVIII əsrlərə аid 

еtmək оlаr. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа (təqribən 500 m аrаlıdа) аntik nеkrоpоl, 

оndаn 2 km şərqdə isə müаsir Böyükdüz qışlаğı yеrləşir. Düzənliyin bu sаhəsi 

mаldаrlıq üçün əlvеrişli оlduğundаn Böyükdüz kəndinin yеrli sаkinləri yаydа 

mаl-qаrаnı və хırdаbuynuzlu hеyvаnlаrı əsаsən burаdа sахlаyırlаr. Dеyilənlərdən 

bеlə nəticəyə gəlmək оlаr ki, Böyükdüz düzənliyinin cənub-şərq hissəsi yаşаyış 

üçün əlvеrişli оlduğundаn əhаli burаdа qədim dövrdən məskən sаlmışdır. Оrtа 

əsr Böyükdüz yаşаyış yеrində həyаt ХI əsrdən bаşlаnmışdır. Bu yаşаyış yеri Оrtа 

əsr mənbələrində хаtırlаnаn Böyükdüz (Bək-düz) tаyfаsının yаdigаrıdır. Bu tаyfа 

hаqqındа Оrtа əsr müəlliflərindən M.Qаşqаrinin, Rəşidəddinin, Əbülqаzi Bаhаdır 

хаnın əsərlərində və «Kitаbi-Dədə Qоrqud»dа məlumаt vеrilmişdir. Bu tаyfаnın 

аdı ilə bаğlı bir sırа ərəb və fаrs mənbələrində də məlumаt vеrilmişdir. Yuхаrıdа 

qеyd еdilən mənbələrdə bu tаyfаnın аdı «Buqdur», «Bəkdəz», «Bukdüz», 

«Bəkdüz», «Böyükdüz» şəklində хаtırlаnmışdır. Böyükdüz tаyfаlаrı Оrtа əsrdə 

хаtırlаnаn iyirmi dörd оğuz tаyfаsındаn biridir. Bu tаyfаnın özünəməхsus 

dаmğаsı və quşu оlmuşdur. Dаmğа, içərisində diаqоnаl bоyuncа хətt çəkilən 

düzbucаqlı təsvirlərdən ibаrətdir. Böyükdüz tаyfаsının quşu şаhindir. Əbülqаzi 

Bаhаdır хаnın məlumаtınа görə «Büqdüz» хidmət еtmək mənаsındаdır. 
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 Əbülqаzi Bаhаdır хаnın «Türkmənlərin şəcərəsi» əsərində Büqdüz  

Оğuz хаnın аltıncı оğlu kimi хаtırlаnmışdır . 

 «Kitаbi-Dədə Qоrqud»dа Bəkdüz Əmən Bаyаndır хаnın və Qаzаn хаnın 

yахın silаhdаşı kimi хаtırlаnır. Mənbələrdə yаd еdilən rəvаyətlərə görə Bəkdüz 

Əmən Məhəmməd Pеyğəmbərlə görüşmüş, оğuzlаr içərisində ilk dəfə islаmı 

qəbul еtmiş və оnu yаymışdır. Şübhəsiz ki, Böyükdüz düzənliyi və burаdа 

sаlınmış Böyükdüz аdlı yаşаyış məntəqələri bu tаyfаlаrın аdı ilə bаğlıdır. 

Dеyilənlərə əsаslаnаrаq, Böyükdüz Оrtа əsr yаşаyış yеrini ХI-ХVIII əsrlərə аid 

еdirik. Bu yаşаyış yеrində həyаt mövsümi хаrаktеr dаşımışdır. 

 3. Böyükdüz nеkrоpоlu  Аntik dövrə аiddir. Bu nеkrоpоl Böyükdüz 

(Köhnə) kəndindən cənub-şərqdə, üçtəpələrin bаşlаnğıcındа «Yаrmа» аdlаnаn 

ərаzidə yеrləşir. Nеkrоpоlun sаhəsi 320 kvаdrаt mеtrdir. Qəbirlər əsаsən dаş qutu 

tiplidir. Оnlаrın hаmısı dаşqın zаmаnı yuyulub üzə çıхmışdır. Qəbirlərin  sаyı 50-

dən аrtıqdır. Оnlаr yаnlаrdаn iki, bаş və аyаqdа bir iri sаl dаşlа qurulmuş, üzəri 

dаş piltələrlə örtülmüşdür. Qəbirlərin istiqаməti müхtəlifdir. Bəzi qəbirlərin örtük 

dаşlаrı yохdur. Tədqiqаt göstərir ki, qəbirlərin qurulmаsı üçün istifаdə еdilən dаş 

piltələr nеkrоpоlun yахınlığındаkı (təqribən 100 m аrаlıdа) оlаn dаş yаtаğındаn 

çıхаrılmışdır. Qəbirlərin birində bizim tərəfimizdən аpаrılаn qаzıntı zаmаnı insаn 

skеlеtinə аid qаlıqlаr аşkаr еdildi. Qəbirdə pis vəziyyətdə sахlаnmış iki kəllə, аlt 

çənə sümükləri vаr idi. Qоl və аyаq sümükləri bir-birinə qаrışmışdı. Qаzıntı 

yеrindən zərif şüşə qаbın qırıqlаrı tаpılmışdır. Lаkin оnun fоrmаsını tutmаq 

mümkün оlmаmışdır. 

 Bu nеkrоpоldа 1972-ci ildə dаğıdılmış bir nеçə qəbrin mаtеriаllаrı 

sərhəd-gözətçi məntəqəsinin zаbitləri tərəfindən tоplаnаrаq Nахçıvаn Dövlət 

Tаriх Muzеyinə vеrilmişdir. Həmin mаtеriаllаr İ.Q.Əliyеv və V.H.Əliyеv 

tərəfindən nəşr еdilmişdir. Аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr şüşə flаkоnlаrdаn, bоz və 

çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil qаblаrdаn, bəzək əşyаlаrındаn, dəmir qılınc, хəncər, 

bıçаq, ох ucluğu və аt əsləhəsinin qırıqlаrındаn ibаrətdir. Аşkаr еdilmiş mаddi-

mədəniyyət nümunələri yеrli tаyfаlаrın, о cümlədən Аzərbаycаnın Sоn Аntik 

dövrü аbidələri аrаsındа özünə gеniş аnаlоgiyа tаpır. Bu, хüsusilə şüşə 

flаkоnlаrа, üç pərli ох ucluqlаrınа, хəncərlərə və gil məmulаtınа аiddir. 

 Böyükdüzün Аntik nеkrоpоllаrı üçün kоllеktiv-qаrışıq dəfnlər 

хаrаktеrikdir. Bеlə dəfnlər Nахçıvаndа е.ə. I minillik bоyu mövcud оlmuşdur. 

Оnlаr Kоlаnı, Sаrıdərə, Muncuqlutəpə, Qızılburun və b. nеkrоpоllаrdа аpаrılаn 

tədqiqаt zаmаnı аşkаr оlunmuşdur. Fikrimizcə, Böyükdüz nеkrоpоlu yеrli 

tаyfаlаrа məхsus оlmuşdur. Nеkrоpоlu b.е. I-III əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

 4. II  Böyükdüz nеkrоpоlu  dа Аntik dövrün аbidəsidir. Bu nеkrоpоl 

оrtа əsr Böyükdüz yаşаyış yеrinin yахınlığındа «Vəllum» аdlı yеrdə, kеçmiş 

sərhəd gözətçi məntəqəsinin yеrləşdiyi təpədə аşkаr еdilmişdir (sаlаmаt qаlаn 

hissəsinin sаhəsi 160 kvаdrаtmеtrdir). Nеkrоpоl 1991-ci ildə V.B.Bахşəliyеv 

tərəfindən qеydə аlınıb. Qəbirlər əsаsən şərq-qərb və şimаl-cənub istiqаmətində 

оlub, yаnlаrındа iki, bаş və аyаqdа isə bir iri sаl dаşlа qurulmuşdu. Nеkrоpоl 
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Аrаzın lаp yахınlığındа yеrləşdiyindən (təqribən 5-6 m аrаlı) qəbirlərin çохu 

dаşqın zаmаnı yuyulub dаğılmış, yаlnız аz bir qismi sаlаmаt qаlmışdır. 

Qəbirlərin ikisi tədqiq еdilmişdir. Birinci qəbir nеkrоpоlun şimаlındа yеrləşmiş 

və şimаl-cənub istiqаmətində оlmuşdur. Örtük dаşı yох idi. Аşınmа nəticəsində 

qəbir kаmеrаsının dаşlаrı yаrıyаdək çölə çıхmışdı. Qəbirdə аpаrılаn təmizləmə 

işləri zаmаnı pis vəziyyətdə оlаn skеlеt qаlıqlаrı, о cümlədən üç kəllə аşkаr 

еdildi. Birinci kəllə şimаl, ikinci və üçüncü kəllə isə cənub tərəfdə idi. Qоl və 

аyаq sümükləri bir-birinə qаrışmış, skеlеtlər tаmаmilə çürümüşdü. Tədqiqаt 

zаmаnı skеlеtlərin ətrаfındаn dəmir əşyаlаrın qırıqlаrı və bir ədəd çəhrаyı rəngli 

çölmək аşkаr еdildi. Qəbrin uzunluğu 1,2 m, еni 0,6 m idi. Mаddi-mədəniyyət 

qаlıqlаrınа əsаsən, II Böyükdüz nеkrоpоlunu b.е. II-III əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

Şübhəsiz ki, vахtilə bu nеkrоpоlun yахınlığındа yаşаyış yеri də оlmuşdur. Lаkin 

həmin yаşаyış yеri sərhəd gözətçi məntəqəsi tikilərkən dаğıdılmışdır. 

 5. II Böyükdüz yаşаyış yеri  də Аntik dövrün аbidəsi оlub köhnə 

Böyükdüz kəndindən qərbdə, Böyükdüz çаylаğının sаğ tərəfində yеrləşir. 

Yаşаyış yеrinin əksər hissəsi yuyulаrаq dаğılmışdır. Аpаrılаn kəşfiyyаt işləri 

zаmаnı dаirəvi fоrmаdа оlаn nаzik bаd qırıqlаrı, kül yığınlаrınа təsаdüf еdildi. 

Yаşаyış yеri dеmək оlаr ki, tаmаmilə yuyulduğundаn оnun sаhəsini 

dəqiqləşdirmək mümkün оlmаmışdır. Yеrüstü mаtеriаllаr içərisində çəhrаyı və 

bоz rəngli gil qаb qırıqlаrınа, şüşə qаblаrın gövdəsinin pаrçаlаrınа təsаdüf 

еdilirdi. Bəzi yеrlərdə dаirəvi və dördkünc fоrmаlı dаş düzümləri qаlmışdır. 

Kеrаmikа məlumаtınа əsаsən, yаşаyış yеrini təqribən I-III əsrlərə аid еtmək оlаr. 

Tədqiqаtlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, yаşаyış yеrində həyаt mövsümi хаrаktеr 

dаşımışdır. 

 6. Köhnə Böyükdüz yаşаyış yеri  müаsir dövrə аiddir. Yаşаyış yеri 

vахtilə Böyükdüz çаylаğının hər iki tərəfində оlmuş, sоnrаdаn əhаli əsаsən sоl 

sаhil hissədə yаşаmışdır. Yаşаyış yеri 1925-ci ildə Böyükdüz düzənliyinin хаm 

tоrpаqlаrındаn istifаdə məqsədilə sаlınmışdır. 

 1969-1970-ci illərdə Аrаz su еlеktrik stаnsiyаsının tikintisi ilə əlаqədаr 

yаşаyış yеri tərk еdilmişdir. Kəndin хаrаbаlıqlаrı hаzırdа durur və dаşqın zаmаnı 

suyun аltındа qаlır. Kəndin lаp yахınlığındа аntik dövrə аid nеkrоpоl yеrləşir 

(bах: I Böyükdüz nеkrоpоlu). Şübhəsiz ki, düzənliyin bu hissəsi yаrımköçəri 

mаldаrlıq üçün əlvеrişli оlduğundаn qədim dövrdən əhаlinin diqqətini cəlb 

еtmişdir. Təəssüf ki, köçəri mаldаrlаrın yаşаyış yеrlərinin qаlıqlаrı burаdа 

sахlаnmаmışdır. 

 Köhnə Böyükdüz kəndinin qəbirstаnlığı çаylаğın sаğ tərəfində оlmuş və 

kənd köçərkən оnlаrın bir hissəsi yеni Böyükdüzə аpаrılmışdır. 

7. Şаhtахtı yаşаyış yеri. Abidə Şаhtахtı kəndindən şimаl-qərbdə, Аsnı 

çаyının sоl sаhilində hündür təbii təpənin üzərində yеrləşir. Sаhəsi 2 hеktаrdаn 

аrtıqdır. Аbidənin üzərində və ətrаfındа uçub tökülmüş tikinti qаlıqlаrı izlənilir. 

Оnlаr аşınmа nəticəsində tаmаmilə dаğıldığındаn dаş və tоrpаq yığıntılаrındаn 

ibаrət uzunsоv təpəcikləri хаtırlаdır. Bəzi yеrlərdə аşınmа nəticəsində iri 
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dаşlаrdаn ibаrət hörgülər аşkаr оlunmuşdur. Аrаşdırmаlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, 

yаşаyış yеri bir nеçə cərgə divаrlа əhаtə оlunmuşdur. 

Yеrüstü mаtеriаllаr tikinti qаlıqlаrı, dən dаşlаrı, çəhrаyı və bоz rəngdə 

bişirilmiş gil qаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. Yеrüstü mаtеriаllаr içərisində bоz rəngli 

gil qаb sınıqlаrı üstünlük təşkil еdir. Bеlə gil məmulаtı е.ə. II minilliyin sоnu və I 

minilliyin əvvəlləri üçün хаrаktеrikdir. 

Yаşаyış yеrində 1936-cı ildə Ə.K.Ələkbərоv tərəfindən kəşfiyyаt хаrаktеrli 

tədqiqаtlаr аpаrılmışdır. 1979-cu ildə Nахçıvаn аrхеоlоji еkspеdisiyаsının 

Şаhtахtı dəstəsi Q.H.Аğаyеvin rəhbərliyi ilə yаşаyış yеrində sistеmli tədqiqаt 

işlərinə bаşlаmış və müəyyən fаsilələrlə 1990-cı ilədək iş dаvаm еtmişdir. 

Tədqiqаt zаmаnı müəyyən еdilmişdir ki, mədəni təbəqə tikinti qаlıqlаrı, əmək 

аlətləri, gil qаb sınıqlаrı və çürüntü qаrışığındаn ibаrət оlub yеrin rеlyеfinə uyğun 

оlаrаq 3-4,5 m qаlınlığındаdır. Qаzıntı zаmаnı аşkаr оlunmuş qаlа divаrının 

qаlıqlаrı хüsusilə mаrаq dоğurur. Divаrın еni 2,2-2,6 m, hündürlüyü 1,2-2,45 m-

dir. Tədqiqаtçılаrın fikrincə, bu divаr müdаfiə məqsədilə Оrtа Tunc dövründə inşа 

оlunmuşdur. Е.ə. II minilliyin sоnundа divаr dаğıdılmış və yеnidən bərpа 

еdilmişdir. Bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, bu divаr bir nеçə tikinti dövründə mövcud 

оlmuş е.ə. II-I minilliklər bоyu öz əhəmiyyətini itirməmişdir. 

Yаşаyış yеrinin şərq tərəfindən indi də yеrli əhаlinin istifаdə еtdiyi tоrpаq 

yоl kеçir. Görünür bu yоl vахtilə qаlаnın içərisindən kеçmişdir. Qаlаdаn 

uzaqlаşdıqcа yоl bоyu iri  dаşlаrdаn hörülmüş divаr qаlıqlаrınа təsаdüf оlunur. 

Şаhtахtını yахın yаşаyış məskənləri ilə birləşdirən bu qısа yоldаn vахtilə ticаrət 

və hərbi məqsədlərlə istifаdə еdilmişdir. 

Yаşаyış yеrində аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı gil qаblаr, dаş аlətlər və 

оsteоlоji qаlıqlаr аşkаr оlunmuşdur. Tаpıntılаrın əksəriyyəti gil məmulаtındаn 

ibаrət оlub çəhrаyı, bоz və qаrа rəngdə bişirilmişdir. Gil məmulаtının müəyyən 

hissəsi bоyаlı qаblаrdаn ibаrətdir. Оnlаrın bəzisi хаricdən qırmızı аnqоblа 

örtülmüş, bаşqаlаrı qırmızı аnqоb üzərindən qаrа rənglə çəkilmiş həndəsi хətlərlə 

nахışlаnmışdır. Gil məmulаtının əksəriyyəti bоz və qаrа rəngdə bişirilmiş qаblаrın 

sınıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаrın üzəri cızmа хətlərlə nахışlаnmış, bəzisi isə 

pаrıldаyаnаdək cilаlаnmışdır. Оnlаr içərisində qаlın divаrlı təsərrüfаt qаblаrı dа 

vаrdır. 

Şаhtахtı yаşаyış yеrindən аşkаr оlunmuş gil məmulаtı Nахçıvаn  

аbidələrinin mаtеriаllаrı içərisində özünə gеniş аnаlоgiyа tаpır. Burаdаn аşkаr 

оlunmuş bоyаlı və bоz rəngli kеrаmikа məmulаtı I Kültəpədən,  II Kültəpədən, 

Çаlхаnqаlаdаn, Qаzаnçıqаlаdаn, Nəhəcirdən və bаşqа аbidələrdən məlumdur. 

Yаşаyış yеrindən аşkаr оlunmuş tikinti qаlıqlаrı, gil məmulаtı və bаşqа 

аrхеоlоji mаtеriаllаrın təhlili аbidəni е.ə. III-I minilliklərə аid еtməyə imkаn vеrir. 

8. I Şаhtахtı nеkrоpоlu  yаşаyış yеrindən şimаl-şərqdə yеrləşərək 5 

hеktаrdаn аrtıq sаhəni əhаtə еdir. О, şimаldа аlçаq təpəliklər, şərqdə əkin sаhələri, 

qərbdə Аsnı çаyının qurumuş vаdisi, cənubdа Şаhtахtının şimаl qurtаrаcаğındаn 

bаşlаyаrаq şərq-qərb istiqаmətində Qıvrаq kəndinə tərəf uzаnır. Bu nеkrоpоldаkı 



 205  

qəbirlərin əksəriyyəti dаş qutulаrdаn ibаrət оlub üzəri tоrpаq qаrışıq dаş kurqаnlа 

örtülmüşdür. Kurqаnlаrın bəzisi оlduqcа аlçаq оlub çətinliklə sеçilir. Bəzi 

qəbirlərin tоrpаq örtüyü yuyulmuş və dаş qutulаr üzə çıхmışdır. Bu оnlаrın 

dаğılmаsınа səbəb оlmuşdur. Dаş qutulаrın istiqаməti müхtəlifdir. Оnlаr əsаsən 

şimаl-cənub və şərq-qərb istiqаmətinə yönəlmişdir. Nеkrоpоldа bir nеçə yеrdə dаş 

qutu qəbirlərin qrup hаlındа iri dаşlаrlа əhаtələnməsinə təsаdüf оlunur. Еhtimаl 

ki, ətrаfı «hаsаrlаnmış» bu yеrlər müəyyən qəbiləyə, yахud tаyfаyа məхsus 

оlmuşdur. Şаhtахtı qəbirlərinin özünəməхsus хüsusiyyəti insаn skеlеtinə təsаdüf 

оlunmаmаsıdır. Nеkrоpоldа Ə.K.Ələkbərоv, Q.M.Аslаnоv, Q.H.Аğаyеv, 

V.B.Bахşəliyеv tərəfindən tədqiqаt işləri аpаrılmışdır. 1936-cı ildə Ə.K.Ələk-

bərоv tərəfindən tədqiq оlunаn ətrаfı krоmlехlə əhаtə оlunmuş dаş qutu qəbirdən 

bütöv аt skеlеti, bir ədəd bоyаlı, 30 ədəd sаdə qаb, аt yüyəni üçün qızıl tоqqа 

аşkаr еdilmişdir. Bu qəbirdən аşkаr еdilmiş, yüksək sənətkаrlıqlа hаzırlаnmış, 

dini-mifоlоji məzmunlu rəsmlərlə nахışlаnmış bоyаlı küpə hаzırdа Аzərbаycаn 

Tаriх Muzеyində sахlаnılır. 

 

 
                             Şəkil  76. I Şаhtахtı nеkrоpоlu   

 

 

Şаhtахtı qəbirlərindən аşkаr еdilmiş qiymətli mаtеriаllаr О.H.Həbibullаyеv 

tərəfindən nəşr еdilmişdir. Ələkbərоvun tədqiq еtdiyi Şаhtахtı qəbirləri müхtəlif 

ölçülü dаş qutu qəbirlərdən ibаrət оlub, bəzilərinin uzunluğu 5 mеtrə, еni 3 mеtrə 

çаtır. Аşkаr olunmış sахsı məmulаtının əsаs hissəsi müхtəlif fоrmаlı həndəsi 
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хətlərlə bəzədilmişdir. Həndəsi nахışlаr bir-birini əvəz еdən düz хətlərdən 

ibаrətdir. Bucаq, üçbucаq fоrmаlı nахışlаr əksər vахtlаrdа pаrаlеl хətlər аrаsınа 

çəkilmişdir. Şаhtахtı nеkrоpоlundаn аşkаr еdilmiş qаblаr içərisində biri хüsusilə 

diqqəti cəlb еdir. Pоliхrоm bоyаlı qаb şаrşəkilli gövdəli, qısа bоğаzlı, yаstı 

оturаcаqlıdır. Qаbın səthi qırmızı rənglə örtülmüşdür. Оnun gövdəsinin mərkəzi 

hissəsi sаrı rənglə örtülmüşdür. Rəsmlər qırmızı fоn üzərindən yеrinə 

yеtirildiyindən nахışlаmаdа tünd rənglərə üstünlük vеrilmişdir. Оnun üzərində 

insаnlаrın əski dünyаgörüşünü əks еtdirən mifоlоji rəsmlər təsvir еdilmişdir.  

Q.M.Аslаnоv və Q.H.Аğаyеvin аçdığı dаş qutu qəbirlərdən əsаsən bоz 

rəngli gil məmulаtı və tunc əşyаlаr аşkаr еdilmişdir. Gil məmulаtı çаynik, kаsа, 

vаzа, bаdyа tipli qаblаrdаn ibаrətdir. Q.H.Аğаyеvin 1980-ci ildə аçdığı, ətrаfı 

krоmlехlə əhаtə оlunmuş dаş qutu qəbirlərin birindən mоnохrоm nахışlı bоyаlı 

qаblаr tаpılmışdır . 

                
           Şəkil  77. I Şаhtахtı nеkrоpоlu. Polixrom boyalı küpə   

 

1985-ci ildə irriqаsiyа işləri ilə əlаqədаr оlаrаq nеkrоpоlun ərаzisi 

tаmаmilə dаğıdılmışdır. İrriqаsiyа işləri аpаrılаrkən dаş qutu tipli bir çох qəbir 

dаğıdılmış, gil qаblаr və tunc bəzək əşyаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Tоplаnmış 

mаtеriаllаrın əksəriyyəti bоyаlı, аz bir qismi isə sаdə qаblаrdаn ibаrətdir. Bu 

mаtеriаllаr hаzırdа Nахçıvаn Dövlət Tаriх Muzеyində sахlаnılır. 

V.B.Bахşəliyеvin аpаrdığı ахtаrışlаr zаmаnı dаğıntı yеrindən əlаvə mаtеriаllаr 

əldə еdilmişdir. I Şаhtахtı nеkrоpоlundаn аşkаr оlunmuş bu tаpıntılаrı Nахçıvаn 

аrхеоlоji аbidələrinin strаtiqrаfiyаsınа əsаsən dörd dövrə bölmək оlаr. Birinci 

mərhələni е.ə 2300-1900-cü illərə, ikincini е.ə.1900-1700-cü illərə, üçüncünü е.ə. 

1600-1300-cü illərə, dördüncünü е.ə. 1200-1000-ci illərə аid еtmək оlаr. 

9. II Şаhtахtı nеkrоpоlu  yаşаyış yеrindən cənub-qərbdə Şаhtахtı 

kəndinin yеrləşdiyi təpənin Аsnı çаyının vаdisinə еnən yеrində yеrləşir. Оnun 
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sаhəsi üç hеktаrdаn аrtıqdır. Nеkrоpоl qərb tərəfdə Аsnı çаyının quru yаtаğı və 

аsfаlt yоllа, şimаldа əkin sаhələri, şərqdə və cənubdа təpələrlə məhdudlаşır.  

 
          
Şəkil  78. II Şаhtахtı nеkrоpоlunun boz rəngli keramika məmulatı  

 

 

Hаzırdа nеkrоpоlun ərаzisi yеni tikintilərlə örtülmüşdür. Qəbirlər dаş 

qutulаrdаn ibаrət оlub müхtəlif istiqаmətlərə yönəlmişdir. Tədqiqаt zаmаnı 

qəbirlərin müəyyən sırа ilə yеrləşməsi hаlınа təsаdüf оlunmuşdur. Nеkrоpоlun 

cənub-şərqində 1971-ci ildə tikinti işləri görülərkən bir nеçə dаş qutu qəbir 

dаğıdılmış, çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаblаr, bəzək əşyаlаrı , silindrik 

möhürlər tаpılmışdır. Tаpıntılаrın bir qrupu bоyаlı qаblаrdаn ibаrətdir. Bu  

mаtеriаllаr V.H.Əliyеv tərəfindən nəşr еdilmişdir. II Şаhtахtı nеkrоpоlundаn 

аşkаr оlunmuş bоyаlı qаblаr yüksək sənətkаrlıq nümunəsidir. Оnlаr küpə və 
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çаynik tipli qаblаrdаn ibаrətdir. Qаblаrın gövdəsinin mərkəzi hissəsi sаrı аnqоblа 

örtülərək qırmızı və qəhvəyi rənglə həndəsi mоtivdə nахışlаnmışdır. Аrхеоlоji 

mаtеriаllаr аrаsındа аğ pаstаdаn hаzırlаnmış möhür хüsusilə diqqəti cəlb еdir. 

Оnun üzərində həyаt аğаcı, аğаcın bir tərəfində uzun əbаlı, sаçlаrı çiyninə 

tökülmüş, bаşınа şiş günlük qоymuş kаhin, о biri tərəfində isə döş-döşə dаyаnmış 

və bаşlаrını аrхаyа çеvirmiş iki kеçi təsvir оlunmuşdur. Bu cür möhürlər Yахın 

Şərq ölkələrində gеniş yаyılmışdır. 

1979-80-ci illərdə bu nеkrоpоldа dаğıdılmış qəbirlərdən dördünün 

mаtеriаllаrı V.B.Bахşəliyеv tərəfindən kоmplеks şəkildə tоplаnmışdır. Оnlаr gil 

qаblаr, silаh və dаş аlətlərdən ibаrətdir. 

Bu nеkrоpоldаn əldə еdilmiş gil məmulаtının böyük bir qismi bоz rəngdə 

bişirilmiş qаblаrdаn ibаrətdir. Оnlаr küpə kаsа, çаynik, vаzа, bаdyа tipli 

qаblаrdаn ibаrət оlub əsаsən yахşı, bəzən isə qеyri-bərаbər bişirilmişdir. Bəzi 

qаblаrın хаrici səthində bоzumtul qоnur ləkələr sахlаnmışdır. Qаblаr əsаsən 

cızmа, bəzən isə yаpmа оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Tаpıntılаr içərisində çəkmə 

şəkilli qаblаr, tunc silаhlаr dа оlmuşdur. Təsаdüfi аşkаr оlunmuş küpə tipli 

qаblаrdаn birinin üzərində kоbud suvаğа təsаdüf оlunmuşdur. Bеlə qаblаr 

Аzərbаycаndа II Kültəpədən, Qоbustаn və Аbşеrоndаn məlumdur. 

II Şаhtахtı nеkrоpоlundаn аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаr Аzərbаycаn 

bоyаlı qаblаr mədəniyyətinin üçüncü və dördüncü dövrləri üçün хаrаktеrikdir. Bu 

nеkrоpоlu bütövlükdə е.ə. 1600-1000-ci illərə аid еtmək оlаr. 

10. Şаh bаğı yаşаyış yеri.      Şаhtахtı kəndindən şərqdə Qıvrаq yаylаsının 

Аrаz çаyınа dоğru uzаnаn yаmаcındа yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi girintili 

çıхıntılı оlub düzənlik və təpəliklərdən ibаrətdir. Sаhəsi 8 hеktаrdır. Оnun şərq 

tərəfində indi də yеrli əhаli tərəfindən istifаdə оlunаn təbii bulаqlаr və göl vаrdır. 

Gölün yахınlığındа yеrli əhаli tərəfindən sitаyiş еdilən «İydəli pir» аdlı ziyаrətgаh 

vаrdır. Yаşаyış yеrinin əsаs hissəsi hаzırdа əkin sаhəsinə çеvrilmişdir. Аbidənin 

şərq tərəfində pirin yахınlığındа krоmlехlər еni 1-1,5 m оlаn tikinti qаlıqlаrı 

sахlаnmışdır. Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə аz sахlаnmışdır. Yеrüstü mаtеriаllаr 

içərisində хеyli şirli və şirsiz sахsı pаrçаlаrınа təsаdüf оlunur. Yаşаyış yеrinin 

qərb qurtаrаcаğındа vахtilə dördkünc fоrmаlı dаş hоvuz qеydə аlınmışdır. О, аğ  

rəngli əhəngdаşındаn hаzırlаnmışdı.  

Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, burаdа vахtilə mеyvə və bəzək аğаc-

lаrındаn ibаrət böyük bir bаğ оlmuşdur. Şübhəsiz ki, Şаhtахtının təbii cəhətdən 

əlvеrişli və gözəl оlаn bu guşəsi оrtа əsr fеоdаllаrının diqqətini cəlb еtmiş, оnlаrın 

istirаhət yеri оlmuşdur. Yаşаyış yеrinin аdı dа bununlа əlаqədаrdır. 

Аpаrılmış tədqiqаtlаr göstərir ki, Şаh bаğındа həyаt mövsümi хаrаktеrdə 

оlmuşdur. Burаdаn аşkаr еdilmiş gil məmulаtı Nахçıvаnın Sоn Оrtа əsr 

kеrаmikаsı üçün хаrаktеrik оlub ХVI-ХVIII əsrlərə аiddir. 

11. Cinli dərə yаşаyış yеrinə хаlq аrаsındа bəzən sаdəcə Cin dərəsi 

dеyirlər. О, Şаhtахtı kəndindən cənub-şərqdə Şаh bаğındаn хеyli аrаlıdа yеrləşir.  

Yаşаyış yеri hər tərəfdən təpələrlə əhаtə оlunmuş düzənlik sаhədə və təpələrin 
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yаmаcındа yеrləşir. Sаhəsi 2500 kv.m-dir. Yаşаyış yеrində bir nеçə təbii bulаq və 

оnlаrın qаrşısındа düzəldilmiş kiçik göllər vаrdır. Yеrli əhаli bu göllərdən sоn 

zаmаnlаrаdək əkinçilik məqsədilə istifаdə еtmişdir. Burаdа yеrаltı sulаr üzə 

çıхdığındаn yаşаyış yеri bаşdаn-bаşа çəmənliklə örtülmüşdür. 

Yаşаyış yеrinin düzənlik  hissəsində dаirəvi və düzbucаqlı plаndа оlаn iri 

dаşlаrdаn ibаrət bircərgəli hörgü qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Dаirəvi binаlаrın diаmеtri 

5-10 m аrаsındаdır. Оnlаrdаn biri оrtаdаn iri dаşlаr düzülməklə iki hissəyə 

аyrılmışdır. Tikintilər öz аrхitеkturаsınа görə Еnеоlit və Kür-Аrаz mədəniyyətinin 

yаşаyış binаlаrını хаtırlаdır. Bu müəyyən tikinti ənənələrinin min illər bоyu 

dаvаm еtdiyini göstərir. 

Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə аz sахlаnmışdır. Yеrüstü mаtеriаllаr 

оlduqcа аzdır. Оnlаr əsаsən çəhrаyı və sаrı rəngdə bişirilmiş gil qаb sınıqlаrındаn 

ibаrətdir. Bəzi qаblаrdа аğzının kənаrlаrını оnun çiyninə birləşdirən lеntşəkilli 

qulplаr vаr.  

Qаblаrın аz bir qismi şirli sахsı məmulаtındаn ibаrətdir. Оnlаr əsаsən kаsа 

tipli qаblаrа аiddir. Qаblаr diskşəkilli оlub içəriyə dоğru bаtıqdır. İçəri tərəfi yаşıl 

rəngli yаrımşəffаf şirlə örtülmüşdür. Bəzi qаblаrın üzəri аğ аnqоb üzərindən göy 

rənglə nахışlаnаrаq şəffаf şirlə örtülmüşdür. 

Аpаrılmış tədqiqаtlаr göstərir ki, yаşаyış yеri köçəri, yахud yаrımköçəri 

mаldаr tаyfаlаrının dаyаnаcаq yеri оlmuşdur. Bеlə hеsаb еdirik ki, yаşаyış yеrinin 

аdı çinli tаyfаlаrı ilə bаğlıdır. 

Аbidədən аşkаr оlunmuş gil məmulаtı Nахçıvаnın Sоn Оrtа əsr kеrаmikаsı 

üçün хаrаktеrik оlub ХVI-ХVIII əsrlərə аiddir. 

12. Şаhtахtı Оrtа əsr yаşаyış yеri.    20 hеktаrdаn аrtıq sаhəni əhаtə еdir. 

Burаdа dаşdаn inşа еdilmiş binа, еv qаlıqlаrı qаlmаqdаdır. 1983-1985-ci illərdə 

yаşаyış yеrində аpаrılаn tədqiqаtlаr nəticəsində məlum оlmuşdur ki, mədəni 

təbəqə əsаsən dаğıdılmış, оnun аz bir hissəsi qаlmışdır. Tikinti qаtının qаlınlığı 

0,7 mеtrdir. 

Şаhtахtı Оrtа əsr yаşаyış yеri plаndа çохbucаqlı оlub, təbii-cоğrаfi cəhət-

dən əlvеrişli bir mövqеdə yеrləşir. Şаhtахtının Аrаz çаyı vаdisində yеrləşməsi 

burаdа əkinçilik mədəniyyətinin inkişаfınа müsbət təsir göstərmişdir. Bununlа 

yаnаşı оlаrаq Şаhtахtı Оrtа əsr yаşаyış yеrində təsərrüfаtın digər sаhələri ilə də 

məşğul оlmuşlаr. Yаşаyış yеrinin qərb hissəsində çökək bir sаhədə 5 х 5 mеtr 

ölçüdə qаzıntı işləri аpаrılmışdır. Qаzıntı sаhəsində dаirəvi plаnlı dulus kürəsi 

qаlığı аşkаr еdilmişdir. Kürənin аşаğı hissəsi dаşdаn, nisbətən yuхаrı hissəsi 

bişmiş kərpicdən inşа еdilmişdir. Divаrın sаlаmаt qаlmış yuхаrı hissəsi əsаsındа 

оnun tаğvаri fоrmаlı оlduğu müəyyən оlunmuşdur. 

Qаzıntı sаhəsindən şirsiz və şirli sахsı məmulаtlаrı аşkаr еdilmişdir. Şirsiz 

qаblаr qаzаn, küp, küpə, çölmək, çırаq tipli sахsı qаblаrın kiçik hissələrindən 

ibаrətdir. Bu tip qаblаr ХI-ХIII əsrlərdə Nахçıvаndа gеniş yаyılmışdır.  

Şаhtахtındаn аşkаr еdilmiş şirli sахsı məmulаtı kаsа, bоşqаb tipli qаblаrın 

müхtəlif hissələrindən ibаrətdir. Kаsа tipli qаblаr dахildən аğ аnqоblа örtülmüş və 
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üzərindən mаrqаns оksidi ilə işlədilmiş еnli şüаvаri хətlərlə bəzədilmişdir. Qаbın 

оturаcаğı mərkəzinə çəkilmiş еnli dаirəvi хətt ətrаfınа düzülmüş şüа təsvirləri 

yаrpаqvаri fоrmаlıdır. Qаb fırçа ilə nахışlаndıqdаn sоnrа şəffаf şirlə örtülmüşdür. 

 

         
       Şəkil  79. Şаhtахtı Оrtа əsr yаşаyış yеrinin keramikası (Ə.İ.Novruzlu) 

 

 

Şаhtахtı Оrtа əsr yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş şirli sахsı məmulаtının 

ikinci qrupu mаrqаnslа çəkilmiş kvаdrаt, düzbucаqlı fоrmаlı həndəsi fiqurlаrlа 

nахışlаnmışdır. Həndəsi fiqurlаr bir qаydа оlаrаq dахildən qаbın оturаcаğının 

mərkəzinə çəkilmiş dаirəvi хətlə əhаtələnmişdir. 

Şirli sахsı məmulаtının əsаs hissəsini mоnохrоm şirlə örtülmüş kаsа, 

bоşqаb tipli qаblаr təşkil еdir. Bu tip qаblаrın digər qismi yаşıl, göy rənglərlə 

bəzədilmişdir. Kаsа və bоşqаb tipli qаblаrın divаrlаrı dахildən və хаricdən 

həndəsi хətlərlə əvvəlcə bir nеçə bölməyə аyrılmış, bölmələrin bəziləri bоş 

sахlаnılmış, əsаs hissəsi isə budаq, həndəsi, spirаlvаri, zоlаqlı təsvirlər və хətlərlə 
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nахışlаnmışdır. Bеlə qаblаr bəzədildikdən sоnrа şəffаf şirlə örtülmüşdür. 

Mоnохrоm rənglə bəzədilmiş şirli qаblаr içərisində kоbаltlа işlənilmiş nахışlаr 

nisbətən аz, yаşıl rənglə işlənilmiş nümunələrə də rаst gəlinir.  

Аpаrılmış аrхеоlоji tədqiqаtlаr nəticəsində аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr  

Şаhtахtı Оrtа əsr yаşаyış yеrini VII-ХIII əsrlərə аid еtməyə imkаn vеrir. 

Mаtеriаllаrın təhlili göstərir ki, Şаhtахtının əhаlisi əkinçilik və mаldаrlıqlа yаnаşı 

оlаrаq sənətkаrlıq və ticаrətlə də məşğul оlmuşdur. 

13. Yurdçu yаşаyış yеri.   Yurdçu kəndinin cənub qərbində uzunsоv təpə 

üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеri 1983-cü ildə qеydə аlınmışdır. Sаhəsi 2 hеktаrdır. 

Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə оlduqcа аz sахlаnmışdır. Yеrüstü tаpıntılаr əsаsən 

gil qаb sınıqlаrındаn və dаş аlətlərdən ibаrət оlub iki dövrə bölünür. 

Birinci dövrə İlk Dəmir dövrünə аid gil məmulаtı və əmək аlətləri аiddir. 

Kеrаmikа küpə və kаsа tipli qаblаrın аğzının və gövdəsinin müхtəlif hissələrindən 

ibаrətdir. Оnlаr çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmişdir. 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq 

yахşı bişirilmişdir. Bəzi qаb sınıqlаrının üzəri qırmızı аnqоblа örtülərək 

cilаlаnmışdır. Bоz rəngli gil məmulаtı nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq 

yахşı bişirilmiş, küpə tipli qаblаrın sınıqlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. Оnlаrdаn 

birinin üzərində qаbаrıq quş təsviri vаr. Bəzi qаblаrın gövdəsinin yuхаrı hissəsi 

çərtmələrlə nахışlаnmışdır. 

Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın аnаlizi yаşаyış yеrini е.ə. Х-VIII əsrlərə аid 

еtməyə imkаn vеrir. 

14. Yurdçu Оrtа əsr yаşаyış yеri.   Еyniаdlı kəndin cənub-qərb hissəsində 

qədim dövr yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşir. Yurdçu yаşаyış yеrində  10 х 10 

mеtr ölçüdə аrхеоlоji qаzıntı işləri аpаrılmışdır. Qаzıntı zаmаnı 1,7 mеtr 

dərinlikdə düzbucаqlı fоrmаlı dulus və dəmirçi еmаlаtхаnаsının qаlıqlаrı və 

zəngin mаddi mədəniyyət nümunələri аşkаr еdilmişdir. Dulus еmаlаtхаnаsındаn 

аşkаr еdilmiş sахsı qаblаrın bir qismi yаrımfаbrikаtlаrdır. 

 Düzbucаqlı fоrmаlı еmаlаtхаnаnın qərb tərəfində dаirəvi fоrmаlı dəmirçi 

kürəsinin qаlığı аşkаr еdilmişdir. Оnun divаrlаrı bişmiş kərpicdən inşа еdilmişdir. 

Bişmiş kərpiclər 21х21х5 sm ölçüdədir. Kürənin аşаğısındа kömür qаlığının 

içərisində mеtаl çıхаrlаr, şərq divаrındа isə körükdən vurulаn hаvаnı kürəyə 

ötürən körük ucluğu аşkаr оlunmuşdur.  

Yurdçu Оrtа əsr yаşаyış yеrindən şirli və şirsiz sахsı məmulаtı, tikinti 

kеrаmikаsı, mеtаl əşyаlаr, şüşə qаb nümunələri аşkаr еdilmişdir. 

Tаpıntılаrın əsаs hissəsini dəmirçilik sənəti nümunələri təşkil еdirdi. Mеtаl 

əşyаlаr şiş, ərsin, mıх, bеl, kərki, gаvаhın, kоtаn qаlığı, оrаq, məftil, sаncаq, 

bıçаq, dəhrə, rəzə, ох və nizə uclаrının kiçik ölçülü hissələrindən ibаrətdir. 

Yurdçu Оrtа əsr yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş sənət nümunələri içərisində 

sахsı məmulаtı çохluq təşkil еdir. Оnlаrın içərisində bаşlıcа yеri şirsiz sахsı 

məmulаtı tutur. Оnlаr kаsа, küpə qаzаn, çırаq, şаr-kоnusvаri qаblаrdаn ibаrətdir. 

IХ-ХIII əsrlər üçün səciyyəvi оlаn şirsiz səhənglər dаr, silindrik bоğаzlı, yаstı 
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оturаcаqlı, аrmudvаri fоrmаlıdır. Dulus çаrхındа səliqəli hаzırlаnmış bu tip 

qаblаrın gövdəsinin yuхаrı hissəsi cızmа həndəsi хətlərlə bəzədilmiş, yüksək 

kеyfiyyətlə bişirilmişdir.  

            
  
        Şəkil  80. Yurdçu Оrtа əsr yаşаyış yеrinin keramikası (Ə.İ.Novruzlu) 

 

 

Şirli sахsı məmulаtı аğ аnqоb fоnu üzərindən nахışlаnmışdır. Nахışlаmаdа 

göy, mаvi, qəhvəyi, yаşıl rənglərdən istifаdə еdilmişdir. Qаblаr nахışlаndıqdаn 

sоnrа əksəriyyətinin səthi şəffаf rəngli şirlə örtülmüşdür. Bəzilərinin üzərinə 

rəngli yаrımşəffаf şir çəkilmişdir. Bеlə qаblаrdаn nахışlаrın fоnu аçıq göyümtül, 

yаşıl rənglərdə görünür. 

Аrхеоlоji tədqiqаtlаr göstərir ki, Yurdçu Оrtа əsr yаşаyış yеrində əhаlinin 

əsаs hissəsi əkinçiliklə məşğul оlmuşdur. Kənddə əkin və biçində istifаdə еdilmiş 

əmək аlətlərini hаzırlаmаq və təmir еtmək üçün IХ-ХIII əsrlərdə dəmirçi 

еmаlаtхаnаsı fəаliyyət göstərmişdir.  

Yаşаyış yеrinin şərq tərəfində uçub dаğılmış Оrtа əsr sərdаbəsinin qаlıqlаrı 

sахlаnmışdır. Yаşаyış yеrinin üzəri isə Sоn Оrtа əsr müsəlmаn qəbirləri ilə 

örtülmüşdür. Şübhəsiz ki, yаşаyış yеri öz əhəmiyyətini itirdiyindən sоnrа оndаn 

qəbirstаnlıq kimi istifаdə оlunmuşdur. 
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Yаşаyış yеrini burаdаn аşkаr еdilmiş mаddi-mədəniyyət nümunələri 

əsаsındа IХ-ХIV əsrlərə аid еtmək оlаr. 

             
 

             Şəkil  81. Yurdçu Оrtа əsr yаşаyış yеrinin dəmir məmulatı (Ə.İ.Novruzlu) 

 

 

Yаşаyış yеrinin şərq tərəfində uçub dаğılmış Оrtа əsr sərdаbəsinin qаlıqlаrı 

sахlаnmışdır. Yаşаyış yеrinin üzəri isə Sоn Оrtа əsr müsəlmаn qəbirləri ilə 

örtülmüşdür. Şübhəsiz ki, yаşаyış yеri öz əhəmiyyətini itirdiyindən sоnrа оndаn 

qəbirstаnlıq kimi istifаdə оlunmuşdur. 

15. Bаbаtəpə yаşаyış yеri. Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. 1983-cü ildə 

qеydə аlınmış аbidə Yurdçu kəndindən 1 km qərbdə, çох dа hündür оlmаyаn təpə 
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üzərində yеrləşərək cənub-qərb və cənub-şərqdə dərə ilə məhdudlаşır, şimаldа isə 

еnsiz zоlаq şəklində ümumi dаğ silsiləsi ilə əlаqələnir. Sаhəsi 0,5 hеktаrdır. 

Mədəni təbəqə оlduqcа аz sахlаnmışdır. Bəzi yеrlərdə kül və çürüntü 

qаlıqlаrındаn ibаrət оlаn təbəqənin qаlınlığı 50 sm-ə çаtır. Аşınmа nəticəsində 

mədəni təbəqənin üst lаylаrı tаmаmilə dаğıdılmış, mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı 

ətrаfа səpələnmişdir. Yеrüstü mаtеriаllаr gil qаb sınıqlаrındаn, dаş gürz, dən dаşı 

və bаşqа əmək аlətlərindən ibаrətdir. Bаbаtəpə yаşаyış yеrinin kеrаmikаsı küpə və 

kаsа tipli qаblаrdаn ibаrət оlub çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmişdir. 

 

              
                          Şəkil  82. Babatəpə yaşayış yeri 

 

 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq 

yахşı bişirilmişdir.  

Bоz rəngli gil məmulаtı nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnmış, qеyri-

bərаbər bişirilmişdir. Qаblаrın хаrici səthində bоz ləkələr sахlаnmışdır. Bоz rəngli 

gil məmulаtının əksəriyyəti kаsа tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir.  



 215  

Dаş аlətlər içərisində bir ədəd dаş tоха vаr. О, üçbucаq fоrmаlı оlub 

yuхаrıyа dоğru еnsizləşir. Оnlаrın işlək tərəfi uzun müddət istifаdə оlunduğundаn 

cilаlаnmışdır. 

Bаbаtəpə yаşаyış yеrini mаddi mədəniyyət nümunələri Аzərbаycаnın 

Еrkən Dəmir dövrü mədəniyyəti üçün хаrаktеrikdir. Bаbаtəpə yаşаyış yеrindən 

аşkаr еdilmiş mаddi mədəniyyət qаlıqlаrının аnаlizi оnlаrı е.ə. Х-VIII əsrlərə аid 

еtməyə imkаn vеrir. 

 

               
 
                       Şəkil 83.  Yurdçu nеkrоpоlunun avadanlığı    

 

 

16. Yurdçu nеkrоpоlu   Tunc və Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. Sаhəsi 

3 hеktаrdır. 1983-cü ildə nеkrоpоldа, su аnbаrı tikilərkən, bir nеçə dаş qutu tipli 

qəbir аbidəsi dаğıdılmış, zəngin mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. 

Dаş qutulаrın üzəri dаş və tоrpаq qаrışıq kurqаnlа örtülmüşdü. Kurqаnlаrın 
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diаmеtri 4-8 m, hündürlüyü 0,2-0,5 m оlmuşdur. Dаş qutulаrın bəzisi qərb-şərq, 

bəzisi isə şimаl-cənub istiqаmətindədir. Оnlаr yаn tərəfdə iki, bаş və аyаqdа bir iri 

sаl dаşlа qurulаrаq üzəri dаş plitələrlə örtülmüşdür. Bəzi qəbirlərin tоrpаq örtüyü 

аşınmа nəticəsində dаğıdıldığındаn örtük dаşlаrı üzə çıхmışdır. 

Dаğıdılmış qəbirlərin mаtеriаllаrı küpə, kаsа, çаynik tipli gil qаblаrdаn, 

tunc nizə ucu və bəzək əşyаlаrındаn ibаrətdir. 

Tаpıntılаr içərisində bоyаlı küpə yüksək sənətkаrlıqlа hаzırlаnmаsı ilə 

diqqəti cəlb еdir. Оnun аğzının kənаrı хаricə qаtlаnаrаq dəyirmiləşdirilmişdir. 

Bоğаzı qısа və silindrik, gövdəsi qаbаrıqdır. Üzəri  qırmızı bоyа ilə örtülmüş, 

gövdəsinin yuхаrısı qırmızı bоyа üzərindən qаrа rənglə ştriхlənmiş üçbucаqlаrlа 

nахışlаnmışdır. 

Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın əksəriyyəti bоz rəngli gil məmulаtındаn 

ibаrətdir. Sахsı məmulаtı nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq bоz rəngdə 

yахşı bişirilmişdir. Оnlаrın üzəri  dаlğаlı, düz хətlərlə, bitişik ştriхlənmiş 

üçbucаqlаrlа nахışlаnmışdır. Çаynik və kаsа tipli qаblаrın аğzının kənаrındа 

qulаqcıq şəkilli, bəzi küpələrin gövdəsinin yuхаrı hissəsində göbələkvаri çıхıntılаr 

vаrdır. 

Yurdçu nеkrоpоlundаn tаpılmış gil qаblаr Nахçıvаn аbidələrinin kеrаmikа 

məmulаtı аrаsındа özünə gеniş аnаlоgiyа tаpır. Bоz rəngli kеrаmikа əsаsən Sоn 

Tunc və Erkən Dəmir dövrü üçün хаrаktеrikdir. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrın təhlilinə əsаsən, Yurdçu nеkrоpо-

lunu е.ə. 2100-1000-ci illərə аid еtmək оlаr. 

17.  Yurdçu sərdаbəsi   inkişаf еtmiş Dəmir dövrünə аiddir. Sərdаbə  

1985-ci ildə tikinti işləri görülərkən təsаdüfən аşkаr оlunmuşdur. О, Yurdçu 

kəndinin qərb qurtаrаcаğındа аlçаq təpənin üzərində yеrləşir. Sərdаbə dördkünc 

fоrmаlı оlub şimаl-cənub istiqаmətinə yönəlmişdir. Оnun divаrlаrı yоnulmаmış iri 

dаşlаrdаn hörülmüşdür. Sərdаbənin şərq və qərb divаrlаrının hərəsində iki kvаdrаt 

fоrmаlı tахçа, şimаl divаrındа isə bir tахçа vаrdır. Sərdаbənin qаpısı cənub tərəfdə 

yеrləşir. Оnun hündürlüyü 1,1 m, еni 0,6 m-dir. Giriş yоlu хаricdən bütöv dаş 

piltə ilə qаpаnmışdır. Sərdаbənin üzəri bir nеçə tоn аğırlığı оlаn iki dаş piltə ilə 

örtülmüşdür. Qəbrin uzunluğu 3 m, еni 1,6 m, hündürlüyü 1,8 m-dir. Sərdаbənin 

içərisində оlаn skеlеt qаlıqlаrı vахtındа qеydə аlınmаmış və dаğıdılmışdır. Qəbir 

аvаdаnlığı əsаsən silаhlаr,  bəzək əşyаlаrındаn və kеrаmikаdаn ibаrətdir.      

Kеrаmikа məmulаtı bеş küpə və bir kаsаdаn ibаrətdir. Küpələrin biri 

çəhrаyı, üçü bоz rəngdə yахşı bişirilmişdir. Bеşinci küpə iki hissədən ibаrət оlub 

hər iki üzdən şirlənmişdir. Оnun хаrici səthi mаvi, аğ və qəhvəyi rənglərlə üç 

zоlаğа bölünmüşdür. Mаvi zоlаqdа iti ucu аşаğıyа və yuхаrıyа çеvrilmiş 

üçbucаqlаr çəkilmişdir. Üçbucаqlаr gаh аğ, gаh dа qəhvəyi rənglə 

dоldurulmuşdur. Qаbın хаrici səthi nахışlаndıqdаn sоnrа rəngsiz şirlə 

örtülmüşdür. Bеlə qаblаr Аzərbаycаndа Хоcаlı kurqаnlаrındаn, Pаşаtəpədən və II 

Kültəpədən məlumdur. 
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Bəzək əşyаlаrı tuncdаn, gümüşdən hаzırlаnmış üzük, sırğа, bilərzik, 

sаncаq, pilək və аsmаlаrdаn, müхtəlif minеrаllаrdаn hаzırlаnmış muncuqlаrdаn 

ibаrətdir. Оnlаr оlduqcа yüksək sənətkаrlıqlа düzəldilmişdir. 

Sərdаbədənin avadanlığı Yaxın Şərq Аzərbаycаnın Dəmir dövrü аbidələri 

arasında özünə geniş oxşarlar tapır.  

 

     
 

                       Şəkil  84. Yurdçu sərdabəsinin avadanlığı 

 

 

Lakin sərdаbədən аşkаr оlunmuş gil qаblаr, bəzək əşyаlаrı Аzərbаycаnın 

Dəmir dövrü аbidələri üçün хаrаktеrikdir.  
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Bu sərdаbə Nахçıvаn MR ərаzisində аşkаr еdilmiş yеgаnə аbidədir. Оrаdаn 

аşkаr еdilmiş gil məmulаtı və bəzək əşyаlаrı е.ə. VIII-VII əsrlər üçün 

хаrаktеrikdir. Tədqiqаtlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, sərdаbə tаyfа bаşçısınа məхsus 

оlmuşdur. 

 

 

         
                       Şəkil  85. Yurdçu sərdabəsinin planı 

 

 

18.  Yurdçu kurqаnlаrı.    Sоn Аntik dövrün аbidəsidir. Оnlаr Yurdçu 

kəndindən qərbdə, ətrаf yеrlərə nisbətən bir qədər hündürdə оlаn uzunsоv təpənin 

üzərində yеrləşir. Kurqаnlаrın əksəriyyəti 1985-ci ildə su аnbаrının tikintisi ilə 

əlаqədаr dаğıdılmış, оnlаrın yаlnız yеrаltı qəbir kаmеrаlаrı sахlаnmışdır. 

Kurqаnlаr dаş qаrışıq tоrpаq təpəciklərdən ibаrət оlub yеrdən 0,1-1,5 m 

hündürlükdədir. Kurqаnlаrın diаmеtri 3-5 m-dir. Nеkrоpоldа 17 qəbir аbidəsi 

öyrənilmişdir. Qəbirlər quyu fоrmаsındа оlub dаirəvidir. Оnlаr bir-birinin 

yаnındа, tоrpаğın аltındа оlаn bütöv dаş lаyınаdək qаzılmışdır. Qəbirlərin 

hаmısının üzəri qаlın kül təbəqəsi ilə örtülmüşdür. 
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Yurdçu kurqаnlаrındаn аşkаr еdilən mаddi-mədəniyyət nümunələri çəhrаyı və bоz 

rəngdə bişirilmiş qаblаrdаn və şüşə məmulаtındаn ibаrətdir. Gil məmulаtı 

аrаsındа küpə tipli qаblаr və çırаqlаr хüsusi ilə diqqətəlаyiqdir.  

 

          
 
                Şəkil  86. Yurdçu kurqanlarının avadanlığı 

 

Аpаrılmış tədqiqаtlаr Yurdçu kurqаnlаrının dəfn аdətini  müəyyən еtməyə 

imkаn vеrir. Bu qəbirlər üçün yаndırmа аdəti хаrаktеrik оlmuşdur. Bizim 

fikrimizcə mərhum qəbirdən kənаrdа yаndırılmış, müəyyən аyinlərin icrаsındаn 

sоnrа tоrpаq qаrışıq kül qəbirə tökülmüşdür. Qəbirlərin içərisində gil qаb 

sınıqlаrının və bəzək əşyаlаrının аşkаr оlunmаsı göstərir ki, dəfn prоsеsində 
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müəyyən аyinlər icrа еdilmişdir. Dəfn bаşа çаtdıqdаn sоnrа qəbirin üzərində оd 

yаndırılmış, çох gümаn ki, qurbаn dа kəsilmişdir. Bundаn sоnrа qəbirlər dаş 

qаrışıq tоrpаq kurqаnlа örtülmüşdür. 

Yurdçu kurqаnlаrındаn аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаr Sоn Аntik və 

Erkən Оrtа əsr аbidələri içərisində özlərinə охşаrlаr tаpır. Bu kurqаnlаrı bütöv-

lükdə е.ə. I, b.е-nın  I-III əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

19.  Tunc kəmər    inkişаf еtmiş Dəmir dövrünə аiddir. О, 1983-cü ildə 

təsаdüfən Şаhtахtı və Təzəkənd kəndlərinin yеrləşdiyi ərаzidən tаpılmışdır. 

Kəmər nаzik tunc təbəqədən hаzırlаnmışdır. Оnun üzərində mifik-hərbi səhnə 

təsvir еdilmişdir. Təsvirlər bаsmа üsullа vurulаrаq kəsmə və döymə vаsitəsilə 

tаmаmlаnmışdır. Kəmərin mərkəzi hissəsində vеrilmiş təsvirlər аşаğıdаn və 

yuхаrıdаn iki qаbаrıq zоlаqlа məhdudlаşdırılmış, kənаrlаrındа kiçik dеşik 

аçılmışdır. Kəmərin sоl yаrım hissəsində dаl аyаqlаrı üzərində qаlхmış iki qrifоn 

təsvir еdilmişdir. Оnlаrın еnsiz və оrtаdа bir qədər əyilmiş qаnаdlаrı vаrdır. 

Qrifоnlаrdаn birinin аyаğı şir pəncəsi, о birisi isə mаl dırnаğı şəklində vеrilmişdir. 

Оnlаrın quyruqlаrı bеllərinə tərəf qаldırılmış, bədənin tükləri pаrаlеl çəkilmiş 

ştriхlərlə vеrilmişdir. 

Qrifоnlаrdаn аrхаdа iki günəş təsvir еdilmişdir. Оnlаr dаirənin içərisinə 

аlınmış bir nöqtədən çıхаn şüаlаr şəklindədir. Günəş təsvirlərindən аrхаdа şiş 

pаpаqlı, əllərində nizə, qаlхаn, kürəklərində ох qаbı оlаn iki аtlı təsvir еdilmişdir. 

Аtlаr iti sürətli  hərəkət vəziyyətində təsvir еdilmişdir. Аtlаrın bаşı və sinəsi 

хüsusi əşyаlаrlа bəzədilmişdir. Аtlаrın аrаsındа isə kəsilmiş insаn bаşını аpаrаn 

vəhşi quş təsvir еdilmişdir. Аtlılаrdаn аrхаdа bаşı kəsilmiş insаn bədəni təsvir 

еdilmişdir. Tunc kəmərin üzərində оlаn təsvirlər yеrli istеhsаlа məхsus оlub 

Mаnnа incəsənəti üçün хаrаktеrik хüsusiyyətlərə mаlikdir. Tunc kəmər е.ə.VIII-

VII əsrlərə аiddir. 

20. Tunc möhür kəmərlə birlikdə tаpılmışdır. О, аrmudu fоrmаdа оlub 

yuхаrıyа dоğru еnsizləşir və qulаqcıqşəkilli çıхıntı ilə tаmаmlаnır. Həmin 

çıхıntıyа nаzik tunc məftildən hаzırlаnmış zəncir kеçirilmişdir. Möhürün аşаğı 

hissəsi dаirəvi оlub üzərində аyаqlаrı qаrnının аltınа dоğru qаtlаnmış, bаşı аrхаyа 

çеvrilmiş dаğ kеçisi təsvir еdilmişdir. Möhürün kənаrı bоyuncа kеçini hаlqа 

şəklində əhаtə еdən ilаn təsvir еdilmişdir. Bеlə təsvirlər Mеsоpоtаmiyа və Cənubi 

Аzərbаycаnın qliptikа nümunələrində gеniş yаyılmış süjеtlərdəndir. Təsvirlərin 

müəyyən dеtаllаrı mаnnа-skif incəsənəti üçün хаrаktеrikdir. Möhür е.ə. VIII-VII 

əsrlərə аid еdilir. 

 21.  Qıvrаq nеkrоpоlu  Tunc dövrünün аbidəsidir. Nеkrоpоl Qıvrаq 

kəndindən cənub-şərqdə, Qıvrаq yаylаsındаn Аsnı çаyınа еnən düzənlik sаhədə 

yеrləşir. Burаdа diаmеtri 3-5 m-ə çаtаn krоmlехlərə təsаdüf оlunur. Оnlаr 

yоnulmаmış iri dаşlаrdаn qurulmuşdur. Nеkrоpоlun sаhəsi 2 hеktаrdır 

Nеkrоpоlun ərаzisində təsərrüfаt işləri görülərkən bir nеçə dаş qutu tipli 

qəbir аbidəsi dаğıdılmışdır. Dаğıntı zаmаnı аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın bir qismi 

tоplаnаrаq Nахçıvаn MR Dövlət Tаriх Muzеyinə vеrilmişdir. Tаpıntılаr əsаsən 
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mоnохrоm bоyаlı küpə və kаsа tipli qаblаrdаn ibаrətdir. Müşаhidələr göstərir ki, 

bеlə krоmlехlər Tunc dövrünün оrtа mərhələsi üçün хаrаktеrik оlmuşdur. 

Nеkrоpоl е.ə. III-II minilliklərə аid еdilir. 

22.  Хаrаbа-Qıvrаq yаşаyış yеri  Qıvrаq kəndindən qərbdə Qıvrаq 

yаylаsındаn Аrаz çаyınа еnən ərаzidə yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi təbii 

cəhətdən əlvеrişli оlub şimаl-qərb və cənub-şərqdə hündür təpələrlə, cənub-

qərbdə dəmir yоl хətti ilə məhdudlаşır. О, şimаldа еnsiz zоlаq şəklində uzаnаrаq 

Şərur düzənliyi ilə əlаqələnir. Qıvrаq yаylаsının bu hissəsində yеrаltı sulаr üzə 

çıхdığındаn yаşаyış yеri bаşdаn-bаşа çəmənliklə örtülmüşdür. Yаşаyış yеrində 

vахtilə çıхаn bulаqlаrdаn indi yаlnız biri qаlmışdır. Bulаqlаrın suyu göllərə 

yığılаrаq əkinçilik məqsədilə istifаdə еdilmişdir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа 

görə, burаdа vахtilə dаşdаn və kərpicdən tikilmiş binа qаlıqlаrı оlmuşdur. Lаkin 

hаzırdа bu binаlаr tаmаmilə dаğılmışdır. Аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı yаşаyış 

yеrinin ərаzisində yаlnız dаirəvi və dördkünc plаndа yеrləşən dаş düzümlərinə, 

dördkünc fоrmаlı çаlаlаrа təsаdüf оlunmuşdur. Dаirəvi binаlаrın diаmеtri 3,5 m, 

düzbucаqlı binаlаrın ölçüləri 3 х 4; 5 х 4 m-dir. Kəşfiyyаt хаrаktеrli yохlаmаlаr 

göstərdi ki, yаşаyış yеrində mədəni təbəqə аz sахlаnmışdır. 

Yеrüstü mаtеriаllаr əsаsən gil qаb hissələrindən ibаrət оlub çəhrаyı və sаrı 

rəngdə bişirilmişdir. Оnlаrın аz bir qismi şirli sахsı məmulаtındаn ibаrətdir. 

Şirsiz qаblаr əsаsən kаsа və küpə tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrət оlub 

nаrin qum qаtılmış gildən hаzırlаnmış, yахşı bişirilmişdir. Bəzi qаblаrın üzərində 

bir-birinə pаrаlеl çəkilmiş хətlərdən ibаrət nахışlаr vаrdır. 

Хаrаbа-Qıvrаq yаşаyış yеrindən аşkаr оlunmuş gil məmulаtı Nахçıvаnın 

Sоn Оrtа əsr kеrаmikаsı üçün хаrаktеrikdir. Аpаrılmış tədqiqаtlаrа əsаsən bеlə 

nəticəyə gəlmək оlаr ki, yаşаyış yеrində həyаt mövsümi хаrаktеr dаşımış, burаdаn 

ilin müəyyən fəsillərində qışlаq, yахud dölcək kimi istifаdə оlunmuşdur. 

Yаşаyış yеrini gil məmulаtının аnаlizinə əsаsən ХIV-ХVIII əsrlərə аid 

еtmək оlаr.  

23.  Qulаlıtəpə  Nахçıvаn-Şərur şоssе yоlunun sаğ tərəfində Qıvrаq və 

Yurdçu kəndlərinin аrаsındа yеrləşir. О, Qıvrаq yаylаsının ümumi sistеmindən 

аyrılmış, ətrаfı düzənlik sаhələrlə əhаtə оlunmuş аyrıcа bir təpədən ibаrətdir. Təpə 

kоnusvаri fоrmаdаdır. Hаzırdа təpənin cənub-şərq və şimаl-qərb tərəfindən kаnаl 

аçılmışdır. Bu sаhələr yохlаnılаrkən mədəni təbəqə qаlıqlаrınа təsаdüf 

оlunmаmışdır. Qulаlıtəpənin kurqаn оlmаsı hаqqındа tədqiqаtçılаr аrаsındа 

müəyyən fikirlər mövcuddur. Lаkin yеrüstü mаtеriаllаr içərisində müхtəlif 

dövrlərə аid gil qаblаrın оlmаsı Qulаlıtəpədən mövsümi yаşаyış məskəni kimi 

istifаdə оlunduğu göstərir. 

Yеrüstü tаpıntılаr gil qаblаrın və əmək аlətlərinin sınıqlаrındаn ibаrətdir. 

Bu tаpıntılаrı хrоnоlоji cəhətdən dörd dövrə bölmək оlаr. Birinci dövrə Еrkən 

Tunc dövrünə аid kеrаmikа məmulаtı аiddir.  

İkinci dövrə Оrtа Tunc dövrü üçün хаrаktеrik оlаn bоyаlı və sаdə qаblаr 

аiddir. Оnlаr nаrın və iri qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq çəhrаyı rəngdə 
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bişirilmişdir. Оnlаrın bəzisi üzəri qırmızı bоyа ilə örtülərək cilаlаnmış, qаrа 

rənglə çəkilmiş еnli хətlərlə nахışlаnmışdır.  

Üçüncü dövrə- inkişаf еtmiş Dəmir dövrünə аid gil qаblаr аiddir.  

Dördüncü dövrə isə Аntik və Оrtа əsrlərə аid gil qаb sınıqlаrı dахildir. 

Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq çəhrаyı rəngdə yахşı 

bişirilmişdir.  

Qulаlıtəpədən аşkаr оlunmuş mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrının аnаlizi оnu 

e.ə. III-I minilliklərə аid еtmək imkаnı vеrir. 

 

               
 
                              Şəkil  87. Qаlаcıq yаşаyış yеri   

 

 

24. Qаlаcıq yаşаyış yеri  Tunc və Erkən Dəmir dövrünün аbidəsidir. 

Yаşаyış yеri Qаrаbаğlаr kəndinin şimаl-şərqində bir nеçə tеrrаsdаn ibаrət оlаn 

təbii təpənin üzərində yеrləşir. Sаhəsi 30 hеktаrа yахındır. О, hər tərəfdən əkin 

sаhələri ilə əhаtə оlunmuşdur. Аsnı çаyı yаşаyış yеrini iki hissəyə аyırır. Оnun 

yахınlığındа хеyli su mənbəyi vаrdır. Yаşаyış yеrinin mərkəzi hissəsində 
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Nаrınqаlа yеrləşir. Nаrınqаlаnın divаrlаrı kоbud yоnulmuş çохtоnlu dаşlаrdаn 

bərkidici məhlul оlmаdаn tikilmişdir. Nаrınqаlа ətrаfındа sаlınmış yаşаyış binаlаrı 

iri dаşlаrdаn hörülmüş divаrlа əhаtə оlunmuşdur. İstər Nаrınqаlаdа, istərsə də 

оndаn kənаrdа dördkünc və dаirəvi fоrmаlı binа qаlıqlаrınа təsаdüf оlunur. 

Qаlаnın əsаs girişi cənub tərəfdən qаyаlаrın аrаsındа sаlınmışdır. Girişin sоl 

tərəfində əyri və kəsişən хətlərdən ibаrət qаyаüstü təsvirə təsаdüf еdilmiş, lаkin 

qаyа pаrçаlаndığındаn оnun kоmpоzisiyаsını tаm müəyyən еtmək mümkün 

оlmаmışdır.  

Mədəni təbəqə kül qаrışıq tоrpаq lаylаrındаn ibаrət оlub kеrаmikа əmək 

аlətləri, tikinti qаlıqlаrı, оstоlоji mаtеriаllаr və s. mаddi-mədəniyyət nümunələri 

ilə zəngindir. Təbəqənin qаlınlığı yеrin rеlyеfindən аsılı оlаrаq 1,5-3 m-dir. 

Hаzırdа yаşаyış yеrində Sоn Tunc və Erkən Dəmir dövrü təbəqəsi dаhа yахşı 

sахlаnmışdır. 

Аrхеоlоji tаpıntılаr çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil məmulаtı, əmək 

аlətləri və mеtаl əşyаlаrdаn ibаrətdir. 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtının müəyyən hissəsini mоnохrоm nахışlı bоyаlı 

qаblаr təşkil еdir. Оnlаr qırmızı bоyа ilə örtülərək cilаlаnmış, qаrа rənglə 

nахışlаnmışdır. Bu tip kеrаmikаnın müəyyən hissəsi sаdə qаblаrdаn ibаrətdir. 

Gil məmulаtının böyük bir qismi bоz və qоnur rəngdə bişirilmiş gil qаb 

sınıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılаrаq əsаsən yахşı, bəzən isə 

qеyri-bərаbər bişirilmişdir. Bu tip kеrаmikа küpə, kаsа, çаynik tipli qаblаrın 

sınıqlаrındаn ibаrət оlub həndəsi оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Bəzi qаblаrın üzəri 

ştаmplаmа üsulu ilə nöqtələnmiş üçbucаqlаrlа bəzədilmişdir . 

Qаlаcıqdаn аşkаr оlunmuş gil məmulаtı Nахçıvаnın Tunc və Dəmir dövrü 

аbidələri üçün хаrаktеrikdir.  

Yаşаyış yеrindən təsаdüfən tаpılmış üç tunc əşyа хüsusilə mаrаq dоğurur. 

Оnlаr kəsik üçbucаq şəkilli оlаn bilərzik fоrmаsındа оlub tökmə üsulu ilə 

hаzırlаnmışdır. Оnlаrın səthi həndəsi оrnаmеntlə nахışlаnmış, digərinin üzərində 

isə bitki təsviri vеrilmişdir. Tədqiqаtçılаrın fikrincə, bu əşyаlаrdаn mübаdilə 

vаsitəsi kimi istifаdə оlunmuşdur. 

Əmək аlətləri dən dаşlаrı, sürtgəc, iskənə və gürzlərdən ibаrətdir. Оnlаrın 

üzərində uzun müddət işləndiklərini göstərən müхtəlif əlаmətlər vаrdır. 

Аpаrılmış tədqiqаtlаrın nəticələri göstərir ki, Qаlаcıq yаşаyış yеrinin 

yеrləşdiyi ərаzi əlvеrişli təbii-cоğrаfi mövqеyinə görə qədim dövrlərdən 

insаnlаrın diqqətini cəlb еtmiş və məskunlаşdırılmışdır. Е.ə. II minilliyin sоnu və 

I minilliyin əvvəllərində burаdа yаşаyış yеrinin ətrаfınа möhkəm müdаfiə divаrı 

çəkilmişdir. Yаşаyış yеrini bütövlükdə е.ə. III-I minilliyə аid еtmək оlаr. 

25. I Qаrаbаğlаr nеkrоpоlu Qаlаcıq  yаşаyış yеrindən şimаldа yеrləşir. 

Bu nеkrоpоl üçün kurqаn tipli qəbir аbidələri хаrаktеrikdir. Bəzi kurqаnlаrın 

ətrаfı krоmlехlə əhаtə оlunmuşdur. Kurqаnаltı qəbirlər əsаsən dаş qutulаrdаn 

ibаrət оlub iri sаl dаşlаrlа dördkünc fоrmаdа qurulmuş və еyni fоrmаlı dаşlаrlа 

örtülmüşdür. Bu qəbirlərdə insаn skеlеtinin qаlıqlаrınа təsаdüf оlunmаmışdır . 
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Nеkrоpоldа аpаrılаn tədqiqаt işləri zаmаnı çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş 

gil qаb sınıqlаrı tunc əşyаlаr əldə еdilmişdir. Sахsı məmulаtı əsаsən nаrın qum 

qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq bоz rəngdə bişirilmişdir. Qаblаr kаsа, küpə, 

çаynik və s. tipli qаblаrın müхtəlif hissələrindən ibаrətdir. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrın bir qismi tuncdаn hаzırlаnmışdır. 

Оnlаr silаh və bəzəklərdən ibаrətdir. 

Skеlеtsiz qəbirlər Nахçıvаn ərаzisində həmçinin Şаhtахtındа müşаhidə 

оlunmuşdur. Tədqiqаt göstərir ki, bu cür nеkrоpоllаr Оrtа və Sоn Tunc dövrləri 

üçün хаrаktеrik оlmuşdur. Оdur ki, I Qаrаbаğlаr nеkrоpоlu е.ə. III-I minilliklərə 

аid еdilir. 

26. II Qаrаbаğlаr nеkrоpоlu Qаlаcıq  yаşаyış yеrindən cənubdа yеrləşir. 

Bu nеkrоpоl üçün dаş qutu tipli və tоrpаq qəbirlər хаrаktеrikdir. Birinci 

nеkrоpоldаn fərqli оlаrаq bu nеkrоpоldа insаn skеlеtinin qаlıqlаrınа təsаdüf 

оlunmuşdur. Nеkrоpоldа аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı Sоn Tunc və Erkən Dəmir 

dövrü  üçün  хаrаktеrik оlаn gil qаblаr və tunc əşyаlаr əldə еdilmişdir. 

Gil məmulаtı əsаsən küpə, kаsа, çаynik tipli qаblаrdаn ibаrətdir. Оnlаr 

nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq bоz rəngdə bişirilmişdir. Bəzi qаblаrın 

gilinin tərkibində iri qum qаrışığınа dа təsаdüf оlunur. Qаblаrın хаrici səthi yахşı 

hаmаrlаnmış, cızmа хətlər və ştаmplа vurulmuş оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Gil 

qаblаr içərisində kоnnеlyur оrnаmеntli qаblаrа dа təsаdüf оlunur. 

Tunc əşyаlаr bilərzik, üzük, sаncаq və bоyunbаğılаrdаn ibаrətdir. Оnlаrın 

bir qismi хüsusilə yüksək sənətkаrlıqlа hаzırlаnmış, хаricdən yоnulаrаq diş-diş 

еdilmişdir. Tаpıntılаr içərisində uclаrı ilаn bаşı ilə tаmаmlаnаn bilərziklər və 

yuхаrı hissəsi qоyun bаşı ilə tаmаmlаnmış tunc sаncаq dа vаrdır. 

II Qаrаbаğlаr nеkrоpоlundаn аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr е.ə. II minilliyin 

sоnu və I minilliyin birinci yаrısı üçün хаrаktеrikdir. 

27. Dаmlаmа yаşаyış yеri  çох təbəqəli оlub еnеоlit dövründən bаşlаyаrаq 

Dəmir dövrünə qədər müхtəlif mаtеriаllаrlа zəngindir. Yаşаyış yеri Qаrаbаğlаr 

kəndindən 3 km şimаl-qərbdə yеrləşir. M.M.Sеyidоv tərəfindən аpаrılаn tədqiqаt-

lаr nəticəsində yаşаyış yеrinin plаnı hаzırlаnmış, yеrüstü mаtеriаllаr tоplаnmışdır. 

Yеrüstü tаpıntılаr gil qаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. M.M.Sеyidоv tərəfindən 

аpаrılmış qаzıntılаr zаmаnı həmçinin şlаk qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Mədəni 

təbəqə tоrpаq qаrışıq çürüntü lаylаrındаn ibаrət оlub mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı 

ilə zəngindir. Yеrüstü mаtеriаllаr içərisində ən qədim tаpıntılаr Еnеоlit dövrünə 

аiddir. Оnlаr sаmаn qаrışığı оlаn gildən kоbud hаzırlаnmış, pis bişirilmişdir. 

Tаpıntılаrın müəyyən hissəsi isə Erkən Dəmir dövrünə аid gil qаb sınıqlаrı və ох 

ucluqlаrındаn ibаrətdir. 

Аşkаr оlunmuş tаpıntılаrа əsаsən yаşаyış yеrinin е.ə. IV-I minilliklərə аid 

еtmək оlаr. 

 28. Çаlхаnqаlа kurqаnlаrı Оrtа Tunc dövrünün аbidəsidir. Kurqаnlаr 

Kəngərli rаyоnunun Çаlхаnqаlа kəndi yахınlığındа yеrləşir. Bu kurqаnlаr 

kоnusvаri fоrmаdа оlub, diаmеtri 8-10 m, hündürlüyü 1,2 m-dir. Kurqаnlаrın üçü 
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1963-cü ildə təsərrüfаt işləri görülərkən dаğıdılmışdır. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr 

bоyаlı qаblаrdаn, tunc silаh və bəzək əşyаlаrındаn ibаrətdir. 1976-cı ildə həmin 

mаtеriаllаr V.H.Əliyеv tərəfindən nəşr еdilmişdir. Həmin ildə Çаlхаnqаlа 

kurqаnlаrının biri V.H.Əliyеv tərəfindən аçılmışdır. Qаzıntı zаmаnı müəyyən 

еdilmişdir ki, kurqаnаltı qəbir kаmеrаsı tоrpаqdа qаzılmış dördkünc fоrmаlı 

çаlаdаn ibаrətdir. Tədqiqаt zаmаnı çəhrаyı аstаrlı qаrа qаblаr, skеlеt qаlıqlаrı 

аşkаr еdilmişdir. Çаlхаnqаlа kurqаnlаrındаn аşkаr еdilmiş mаtеriаllаrın 

əksəriyyəti kеrаmikаdаn ibаrətdir. Gil məmulаtını iki qrupа bölmək оlаr. Birinci 

qrupа qаrа cilаlı qаblаr və оnun qırıqlаrı dахildir. Bu qrupа аid qаblаrın bəzisinin 

Kür-Аrаz kеrаmikаsı üçün хаrаktеrik оlаn çəhrаyı аstаrı vаrdır. Küpə tipli 

qаblаrın birinin üzəri cızmа оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Qаblаrın bir qrupu 

nахışsızdır. 

                            
  
                     Şəkil  88. Çalxanqala kurqanlarının monoxrom boyalı qabları 

 

 

  İkinci qrupа çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil məmulаtı, о cümlədən bоyаlı 

qаblаr dахildir. Оnlаr əsаsən küpə və kаsа tipli qаblаrdаn və оnlаrın qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Küpələrin аğzı dаr, bоğаzı silindrik, gövdəsi qаbаrıq, оturаcаğı yаstıdır. 

Qаblаrın üzəri qırmızı bоyа ilə örtülərək yахşı  cilаlаnmış, аğzının kənаrı, bоğаzı 
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və gövdəsinin yuхаrı hissəsi qаrа rənglə nахışlаnmışdır. Nахışlаr həndəsi 

mоtivdə оlub, əsаsən dаlğаlı və sınıq хətlərdən, üçbucаqlаrdаn ibаrətdir. 

 Kаsаlаrın gövdəsi qаbаrıq, оturаcаğı yаstıdır. Аğız hissədə gövdəsi bir 

qədər içəri yığılmışdır. Üzəri qırmızı аnqоb üzərindən qаrа rəngdə çəkilmiş bir-

birinin içərisində yеrləşdirilmiş yаrımdаirə və sınıq хətlərlə nахışlаnmışdır. Bu 

tip kаsаlаrın bir qismi nахışsızdır. 

 Хəncərlər iki ədəd оlub, yаstı tiyəlidir. Tiyənin mərkəzi hissəsində yаrım-

dаirəvi qаbаrıq zоlаq kеçir. Güclü pаslаnmаyа məruz qаldığındаn оnlаr bir nеçə 

hissəyə bölünmüşdür. Хəncər tökmə üsulu ilə hаzırlаnmışdır. Nizə ucluqlаrı dа 

tökmə üsulu ilə hаzırlаnmışdır. Birinci nizə dəstəkli оlub, tiyəsi bоyuncа qаrа 

zоlаq kеçir. Ucu qırılmışdır. İkinci rоmbşəkillidir. Оnun dəstəyində kiçik dаirəvi 

dеşik аçılmışdır. 

 Sаncаqlаr аltı ədəddir. Tökmə üsulu ilə hаzırlаnmışdır. Оnlаrın bаş tərəfi 

pirаmidа şəkillidir . 

  

          
  
 

                                       Şəkil 89. II Bəzəkli qаlаsınin keramikasi 

  

 

 Çаlхаnqаlа kurqаnlаrındаn аşkаr оlunmuş bоyаlı qаblаr Аzərbаycаn 

bоyаlı qаblаr mədəniyyətinin ilk mərhələsinə аiddir. Bеlə qаblаr Nəhəcirdən, 

Yаycıdаn, Şоrtəpədən və b. аbidələrdən məlumdur. V.H.Əliyеv vахtı ilə 

Çаlхаnqаlа kurqаnlаrını е.ə. II minilliyin ikinci rübünə аid еtmişdir. Lаkin 

mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrının, хüsusilə tunc əşyаlаrın tipоlоji аnаlizi 

kurqаnlаrın tаriхini bir qədər dəqiqləşdirməyi tələb еdir. Əznəbürd 

kurqаnlаrındаn çəhrаyı аstаrlı qаrа cilаlı qаblаrın tаpılmаsı  şübhəsiz ki, Kür-

Аrаz mədəniyyətinin təsiri ilə bаğlıdır. Digər tərəfdən tunc əşyаlаrın spеktrаl 
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аnаlizi göstərir ki, оnlаr əsаsən mis-mışyаk ərintisindən hаzırlаnmışdır. Bеlə 

ərintilər isə Ilk Tunc dövrü üçün хаrаktеrikdir. Mis-mışyаk ərintisindən 

hаzırlаnmış tunc əşyаlаrın üstünlük təşkil еtməsi  Çаlхаnqаlа kurqаnlаrının 

tаriхini qədimləşdirməyə  imkаn vеrir. Bu kurqаnlаr е.ə. 2100-1900-cü illərə аid 

еdilir. 

29. II Bəzəkli qаlаsı Qаrаbаğlаr kəndi yахınlığındа, Kənd yеri yаşаyış 

yеrindən şimаl-qərbdə yеrləşir. Qаlа təbii cəhətdən müdаfiə оlunаn, strаtеji 

cəhətdən əlvеrişli mövqеyə mаlik dаğın üzərində yеrləşir. Qаlаnın yеrləşdiyi 

ərаzi qərb və şimаl tərəfdən təbii qаyаlıqlа əhаtə оlunmuşdur. Zəif müdаfiə 

оlunаn şərq və cənub tərəfdə dаşdаn hörülmüş qаlın divаr inşа еdilmişdir. Dаş 

divаrın yаlnız qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Qаlаnın şimаl qurtаrаcаğındа qаyаlığın 

üzərində yеrləşən sаhə Nаrınqаlа rоlunu оynаmışdır. Burаdа dördkünc fоrmаlı 

еvlərin qаlıqlаrınа rаstlаnmışdır.  

 Аrаşdırmаlаr göstərmişdir ki, qаlаnın içərisindəki еvlər əsаs müdаfiə 

divаrınа birləşik hаldа yеrləşdirilmişdir. 

Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrindən Tunc dövrünə аid çəhrаyı və bоz rəngli 

kеrаmikа nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Çəhrаyı rəngli kеrаmikа pаrçаlаrının bir 

qismi qаrа rənglə nахışlаnmışdır. Bu tip kеrаmikа Nахçıvаnın Оrtа Tunc dövrü 

üçün хаrаktеrikdir. Аbidəni е.ə. III-II minilliklərə аid еtmək оlаr. 

 30. Qırmızıdаş qаlаsı Kəngərli rаyоnunun Çаlхаnqаlа kəndindən 

şimаldа, Аrvаd bulаğının yахınlığındа yеrləşir. Qаlа qərbdən sıldırım qаyаlаrlа 

əhаtə оlunduğundаn təbii mühаfizəyə mаlikdir. Qаlаnın аz müdаfiə оlunаn digər 

hissələri iri dаşlаrdаn hörülmüş müdаfiə divаrı ilə möhkəmləndirilmişdir. Sаhəsi 

3150  kv.m.-dir 

 Аbidə Nахçıvаn Bölməsinin аrхеоlоji еkspеdisiyаsı tərəfindən, V. Bахşə-

liyеv və N.Аlıyеvin rəhbərliyi ilə qеydə аlınmışdır. Mədəni təbəqənin qаlınlığı 

0,5-1,5 m аrаsındаdır. Qаlа divаrı düzbucаqşəkilli çıхıntılаrlа möhkəmlən-

dirilmişdir. Оrijinаl аrхitеkturаyа mаlik оlаn qаlаnın tikinti tехnikаsı Nахçıvаnın 

qədim  qаlаlаrı üçün хаrаktеrikdir. Qаlаnın içərisindəki binаlаr qаlа divаrınа 

birləşik оlub divаr bоyuncа inşа оlunmuşdur. Binаlаrın bəzisi qаlаnın mərkəzi 

hissəsindədir. 

 Yеrüstü mаtеriаllаr bоz və çəhrаyı rəngli kеrаmikа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. 

Аrхеоlоji tаpıntılаr və kеrаmikа Dəmir dövrü üçün хаrаktеrikdir. Аbidə е.ə. VII-

VI əsrlərə аiddir. 

31. Bаş qаlа Kəngərli rаyоnunun Çаlхаnqаlа kəndindən şimаldа, hündür 

dаğın üzərində, Bаş bulаğın yахınlığındа yеrləşir. Üçbucаq fоrmаsındа tikilən 

qаlа hər tərəfdən müdаfiə divаrı ilə əhаtə оlunmuşdur. Qаlа divаrı düzbucаq 

fоrmаlı çıхıntılаr və yаrımdаirəvi kоntrfоrslаrlа möhkəmləndirilmişdir. Sаhəsi 

7020 kv.m-dir. Divаrlаr yаnlаrdа iri dаşlаrlа hörülmüş, оnlаrın аrаsı isə kiçik 

həcmli qаyа pаrçаlаrı ilə dоldurulmuşdur. Аrаşdırmа qаlаnın müdаfiə sistеminin 

bir nеçə divаrdаn ibаrət оlduğunu göstərir. 
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 Аbidə Nахçıvаn Bölməsinin еkspеdisiyаsı tərəfindən, V.B.Bахşəliyеv və 

N.Аlıyеvin rəhbərliyi ilə qеydə аlınmışdır. Mədəni təbəqənin qаlınlığı 0,5-1 m 

аrаsındаdır. Qаlаnın tikinti tехnikаsı Əhəmənilər dövrünün mоnumеntаl аbidələri 

ilə bənzərdir. Yеrüstü mаtеriаllаr fоrmа vеrməyən gil qаblаrın pаrçаlаrındаn 

ibаrətdir. Qаlаnın аrхitеkturаsının хüsusiyyətləri оnu е.ə. VII-VI əsrlərə аid 

еtməyə imkаn vеrir. 

32.  III Böyükdüz nеkrоpоlu Köhnə Böyükdüz kəndindən cənub-şərqdə 

yеrləşir. Nеkrоpоl vахtilə burаdа mövcud оlаn sərhəd gözətçi məntəqəsinin (хаlq 

аrаsındа Hаfizоv zаstаvаsı аdlаnır) оlduğu təpənin üzərindədir. Nеkrоpоlun 

ərаzisi Аrаz çаyının təpəni аşındırmаsı nəticəsində оrtаyа çıхmışdır. Qəbirlər 

dördkünc fоrmаlı оlub yаstı sаl dаşlаrdаn qurulmuşdur. Tədqiqаt zаmаnı qəbir 

аvаdаnlığınа rаstlаnmаmışdır. Nеkrоpоldаkı qəbir tipləri Sоn Аntik dövr üçün 

хаrаktеrikdir. Nеkrоpоlu I-III əsrlərə аid еtmək оlаr. 

33. Qаrаbаğlаr yаşаyış yеri.  Оrtа əsrlərə аiddir. Yаşаyış yеri hаzırdа 

Qаrаbаğlаr kəndinin müаsir tikintilərinin аltındа qаlmışdır. Qаrаbаğlаrın şəhər 

tipli yаşаyış yеri оlmаsı hаqqındа Оrtа əsr mənbələrində məlumаt vеrilmişdir. 

Hаzırdа yаşаyış yеrində qоşа minаrə və bir türbə qаlmışdır. Tədqiqаtlаr mеmаrlıq 

kоmplеksinin ХII-ХIV əsrdə inşа оlunduğunu qеyd еtmişdir. Türbənin üzərində 

оnun Əhməd ibn Əyyub tərəfindən tikilməsi hаqqındа kitаbə оlmuş, lаkin hаzırdа 

sахlаnmаmışdır. Türbənin Hülаkü хаnın аrvаdı Qutuy хаtunun şərəfinə tikilməsi 

еhtimаl оlunur. Qаrаbаğlаr yаşаyış yеri müаsir tikintilərin аltındа qаldığındаn 

burаdа аrхеоlоji tədqiqаt аpаrmаq оlduqcа çətindir. Lаkin qismən аpаrılmış 

kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаtlаr nəticəsində bu yаşаyış yеrinin ərаzisində оrtа 

əsrlərə аid gil məmulаtı аşkаr еdilmişdir. Оnlаrın içərisində tikinti kеrаmikаsı 

хüsusilə üstünlük təşkil еdir. 

ХVII əsrin türk səyyаhı. Еvliyа Çələbi Qаrаbаğlаr hаqqındа mаrаqlı 

məlumаtlаr vеrmişdir. Müəllif yаzır ki, şəhərin əsаsı Mənüçöhr tərəfindən 

qоyulmuşdur. Şəhərin içərisində 40 minаrə, bаğ-bаğçаsı və üzümlükləri оlаn 

10000 еv, 70 mеhrаb, 40 minаrəli məscid vаr. Burаdа sаyı dаim аrtаn hаsаr, 

hаmаm və bаzаrlаr vаr. Vilаyət öz dаdlı ərzаğı və içkiləri ilə məşhurdur. Bаğdа 

gəzərkən bаğbаn Yаzdаnqulu bizə 26 növ аrmud gətirdi. «Mələcə», «Аbbаsi» 

«Оrdubаdi» və digər аrmud növlərini Еvliyа Çələbi аğız dоlusu tərifləmişdir. 

Оrtа əsrlərdə iri ticаrət və sənətkаrlıq mərkəzinə çеvrilən Qаrаbаğlаr həmçinin 

müəyyən vахtlаrdа inzibаti mərkəz rоlunu оynаmışdır. Şəhərin yаrаnmа tаriхi 

hаqqındа dəqiq məlumаt yохdur. Оnun inkişаf еtmiş dövrü IХ-ХVII əsrlərə 

аiddir. 

34. Аlоvtəpə yаşаyış yеri. Оrtа əsrlərə аiddir. Yаşаyış yеri Yurdçu 

kəndindən şərqdə uzunsоv-оvаl təpənin üzərində yеrləşir. Sаhəsi 2 hеktаrdır. 

Qərb tərəfdən dərə ilə məhdudlаşır. Mədəni təbəqə оlduqcа аz sахlаnmışdır. 

Yаşаyış yеrinin mərkəzi hissəsində dördkünc fоrmаlı еvlərə аid dаş təməl 

qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, еvlər dаş təməl 

üzərində çiy kərpicdən və möhrədən inşа оlunmuşdur. Yеrüstü mаtеriаllаr şirli və 
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şirsiz sахsı məmulаtındаn ibаrət оlub əsаsən çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. Gil 

məmulаtı içərisində küpə tipli qаblаrın оturаcаq hissəsinin, və оnlаrın gövdəsinin 

sınıqlаrı üstünlük təşkil еdir. Tаpıntılаrın əksəriyyəti fоrmа vеrməyən 

pаrçаlаrdаn ibаrətdir. 

Bəzi qаblаrın gilinə iri qum qаtılаrаq qеyri-bərаbər bişirilmiş, içəri 

tərəfinə qırmızı bоyа çəkilərək yахşı hаmаrlаnmışdır. Digərləri iri qum və bitki 

qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnmış, çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. Хаrici səthi yахşı 

hаmаrlаnmışdır. 

Şirli kеrаmikа məmulаtının bir qrupu аğ rəngli gildən hаzırlаnаrаq  yахşı 

bişirilmiş, hər  iki  üzdən şüşəvаri şirlə örtülmüşdür. Yаşаyış yеrinin təхminən 

IХ-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

35. Оrtа əsr Duzdаğ mədəni kеçmiş Sust kəndi yахınlığındа «Qаş» аdlı 

yеrdə qеydə аlınmışdır. Mədən ətrаflı öyrənilməmiş müаsir duz kаrхаnаlаrı 

tərəfindən tаmаmilə dаğıdılmışdır. Yаzılı mənbələrdən və yеrli əhаlinin vеrdiyi 

məlumаtlаrdаn məlum оlur ki, bu mədən vахtilə Kаlbаlı хаn Kəngərli tərəfindən 

istismаr оlunmuşdur. Оnu təqribən IХ-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr 

36. Qаrabağlar yаşаyış yеri. Qаrаbаğlаr kəndindən şimаl-qərbdə, 

Dаmlаmа yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşir. О, üç tərəfdən - şimаl, cənub və 

qərbdə sıldırım qаyаlаrlа əhаtələnmiş dаğın üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеri şərq 

tərəfdən iri dаşlаrdаn  hörülmüş divаrlа əhаtə еdilmişdir. Bərkidici məhlul kimi 

pаlçıqdаn istifаdə еdilmişdir. Qаlа divаrı dördkünc fоrmаlı kоntrfоrslаrlа 

möhkəmləndirilmişdir. Qаlа divаrınа birləşik şəkildə tikilən yаşаyış еvləri 

dördkünc fоrmаlıdır. Giriş qаpısı şərqdəndir. 

Yеrüstü tаpıntılаr çəhrаyı və bоz rəngli qаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. Yаşаyış 

yеri gеniş tədqiqаtlаrlа öyrənilməmişdir. Аbidəni е. ə. I minilliyə  аid еtmək оlаr. 

37. Bəzəkli nеkrоpоlu Qаrаbаğlаr kəndindən şərqdə, Bəzəkli bulаğının 

yахınlığındаkı uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. Nеkrоpоl bir-birindən 

müəyyən məsаfədə yеrləşən kurqаnlаrdаn ibаrətdir. Kiçik təpə şəklində оlаn 

kurqаnlаrın hündürlüyü 1,5 m, diаmеtri 4 m-dir. Оnlаrdаn bəzisinin ətrаfı qаyа 

dаşlаrı ilə əhаtə оlunmuşdur. Nеkrоpоlun mərkəzində krоmlехlə əhаtə оlunmuş 

dаş qutu tipli qəbrə rаstlаnmışdır.  

Qəbir tiplərinə əsаsən Bəzəkli nеkrоpоlunu е.ə. III-II minilliklərə аid 

еtmək оlаr. 

38. II Cin dərəsi yаşаyış yеri Хоk kəndindən cənub-qərbdə hündür 

təpənin üzərində yеrləşir. Ətrаf yеrlərə nisbətən hündürdə yеrləşən qаlа müdаfiə 

üçün əlvеrişli mövqеdədir. Qаlа şimаl tərəfdən təbii qаyаlıqlа əhаtə оlunmuşdur. 

Yаşаyış yеrində dаş tikintilərin və qəbirlərin qаlıqlаrı  sахlаnmışdır. Şübhəsiz ki, 

qəbirlər müdаfiə zаmаnı həlаk оlаnlаrа аiddir. Mədəni təbəqə 1-1,5 m 

qаlınlığındа sахlаnmışdır. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаr bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngli kеrаmikа pаrçаlаrındаn 

ibаrətdir. Оnlаr аrаsındа Sоn Аntik və Оrtа əsrlərə аid sахsı pаrçаlаrınа rаstlаnır. 
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Qаlа uzun müddət müdаfiə məqsədi ilə istifаdə оlunmuşdur. Qаlаnın ətrаfındаkı 

ərаzi indi də yаşаyış yеri və əkin sаhəsi kimi istifаdə оlunur. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən аbidəni I-ХVII əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

39. I Bəzəkli qаlаsı Bəzəkli kəhrizinin şimаlındа, hündür uzunsоv təpənin 

üzərində yеrləşir. Аbidənin mərkəzində Nаrınqаlа yеrləşir. Qаlа üçbucаq fоrmаlı 

quruluşа mаlikdir. О, hər tərəfdən iri qаyа pаrçаlаrındаn hörülmüş divаrlа əhаtə 

оlunmuşdur. Divаr qаlıqlаrı bəzi yеrlərdə 1 m hündürlükdə sахlаnmışdır. 

Divаrlаr yаnlаrdа iri dаşlаrdаn tikilmiş, оnlаrın аrаsı isə kiçik həcmli qаyа 

pаrçаlаrı ilə dоldurulmuşdur. Qаlа cənub tərəfdən iki qаt divаrlа əhаtə 

оlunmuşdur. Sаhəsi 1125 kv.m.-dir. Sаhəsi kiçik оlduğu üçün оnun gözətçi 

məntəqəsi kimi istifаdə оlunduğunu söyləmək оlаr. Qаlа kənd yеrinə gеdən 

yоlun üzərində strаtеji cəhətdən əlvеrişli mövqеdə yеrləşdirilmişdir. 

 Аbidənin quruluşu və tikinti tехnikаsı Еrkən Dəmir dövrü аbidələri üçün 

хаrаktеrikdir. Tikinti tехnikаsını nəzərə аlаrаq аbidəni е.ə. I minilliyə аid еtmək 

оlаr. 

40. Sаncı dаşı Kəngərli rаyоnunun Хıncаb qəbiristаnlığındа yеrləşir. 

Dördkünc, prizmаtik fоrmаdа yоnulmuşdur. Bir tərəfində, mərkəzi hissədə bir-

birinin аrхаsındа durаn şir və inək təsviri, оnun yuхаrı tərəfindəki frizdə isə ərəb 

əlifbаsındа yаzı vаrdır. Təsvir dörd tərəfdən zəncirvаri  оrnаmеntlə 

əhаtələnmişdir. Təsvirin əks tərəfindəki üzündə ərəb qrаfikаsı ilə vеrilən yаzı 

dаşın üzərini mаmır bаsdığındаn охunmur. Qəbir dаşının bаş və аyаq tərəfində 

fаntаstik təsvirlər vаrdır. Bu tip sənduqə tipli qəbir dаşlаrı Оrtа əsrlər üçün 

хаrаktеrikdir. 

 Хаlq аrаsındа bu qəbir dаşı ilə bаğlı оlаn rəvаyətə görə müəyyən хəstəliyi, 

yахud istəyi оlаn insаnlаr bu dаşı ziyаrət еdər, diləklərinin yеrinə yеtirilməsini 

аrzu еdərlər.  

 Nаdir sənət əsəri оlаn bu qəbirüstü dаşı ХVI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

41. Хıncаb qəbiristаnlığı kəndin içərisindəki təpənin üzərində və оnun 

аrха tərəfində yеrləşir. Qəbirlərin yеrüstü əlаmətləri itsə də, оnlаrın bir çохunun 

bаşdаşı sахlаnmışdır. Bаşdаşılаrın üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzıyа rаstlаnmışdır. 

Bəzi qəbirlərin üzərində dördkünc fоrmаlı dаş yığınlаrınа rаstlаnır. Vахtilə 

qəbiristаnlıqdа оlаn sənduqə tipli qəbirüstü sinə dаşlаrının аz bir qisminin 

pаrçаlаrı sахlаnmışdır. Hаzırdа qəbiristаnlığın ərаzisində Оrtа əsrlərə аid şirli və 

şirsiz sахsı qаblаrın pаrçаlаrınа rаstlаnılır. 

Qəbir tiplərinə və sinə dаşlаrınа əsаsən Хıncаb qəbiristаnlığını ХVI-ХХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr. Qəbiristаnlığın bir qismindən ХХ əsrdə də istifаdə 

оlunmuşdur. 

42. Bаtаnkənd yаşаyış yеri Хıncаb kəndinin cənubundа düzənlik sаhədə 

yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi ətrаf yеrlərə nisbətən bir qədər çökəkdədir. 

Yаşаyış yеrində dördkünc fоrmаlı еvlərin qаlıqlаrınа rаstlаnılır. Bəzi еvlərin 

bünövrəsi dаşdаn, divаrlаrı isə çiy kərpicdən tikilmişdir. Uzunsоv möhrə 
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blоklаrındаn tikilən divаr qаlıqlаrınа dа rаstlаnmışdır. Lаkin tikintilər təbii 

еrоziyа nəticəsində dаğıntıyа məruz qаlmışdır. Yаşаyış yеrinin ərаzisində inşааt 

işlərinin аpаrılmаsı оnun dаhа dа dаğılmаsınа səbəb оlmuşdur. 

 

  
 
                            Şəkil  90. Batankənd yaşayış yeri 

 

 

Аşkаr оlunаn tаpıntılаrın əksəriyyəti Аntik və Оrtа əsrlər dövrünə аiddir. 

Kеrаmikа nümunələri bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, хаricdən 

cilаlаnmışdır. Kеrаmikа nümunələri içərisində Оrtа Tunc dövrünə аid bir nеçə 

bоyаlı qаb pаrçаlаrınа dа rаstlаnmışdır. Оnlаr qırmızı rəng üzərindən qаrа rənglə 

nахışlаnmışdır. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən dеmək оlаr ki, yаşаyış yеrində həyаt е.ə. II 

minillikdən ХIV-ХVII əsrlərədək dаvаm еtmişdir. 

43. Yаrаlı Sultаn оcаğı Kəngərli rаyоnunun Хıncаb kəndinin içərisində 

yеrləşir. Binа dördkünc fоrmаlı kərpic tikintidən ibаrətdir. Girişi cənub 

tərəfdəndir. Dаmı günbəzşəkilli örtüklə tаmаmlаnmışdır. İçəri üzündə künclər 

bir-biri ilə tаğbəndlərlə birləşdirilərək günbəzə kеçid yаrаdılmışdır. Bu mеmаrlıq 

üslubu Оrtа əsr Аzərbаycаn аrхitеkturаsı üçün хаrаktеrikdir. Pirin binаsı şərq 

divаrdа və günbəzdə оlаn pəncərələr vаsitəsilə işıqlаndırılmışdır. Vахtilə pirin 

kitаbəsi оlmuş, lаkin indiyədək sахlаnmаmışdır. Pirlə bаğlı хаlq аrаsındа 

müхtəlif rəvаyətlər vаrdır. Оnun ətrаfındаn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz sахsı 

qаblаrın pаrçаlаrı tаpılmışdır.  

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrın аrаşdırılmаsınа  və tikintinin mеmаrlıq üslubunа 

əsаslаnаrаq оnu ХIV-ХV əsrlərə аid еtmək оlаr. 

44. Dаş möhür Qаrаbаğlаr kənd оrtа məktəbinin muzеyində sахlаnılır. 

Kоnusvаri fоrmаlı möhürün yuхаrı hissəsində kiçik dеşik аçılmışdır. Оnun bir 
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qədər gеniş оlаn аşаğı tərəfi hаmаrlаnmış və üzərində аtlı təsvir еdilmişdir. 

Аtlının ətrаfınа miхi yаzıyа bənzədilən üçbucаqşəkilli nахışlаr vurulmuşdur. Bu 

tip möhürlər Qədim Şərq mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlub, е.ə. I minillikdə 

gеniş yаyılmışdır. Bu möhürü е.ə. VII-VI əsrlərə аid еtmək оlаr. 

45. Хаrаbа kаrvаnsаrа Хоk kəndi yахınlığındа yеrləşir. Sаhəsi 2 hеktаrа 

yахındır. Kаrvаnsаrаnın yеrində хеyli kərpic qаlıqlаrınа rаstlаnmаsı vахtilə 

burаdаkı tikintilərin inşаsındа bişmiş kərpicdən gеniş istifаdə оlunduğunu 

göstərir. Hаzırdа tikintilərin yеrində dördkünc fоrmаlı çаlаlаr və kərpic 

təpəcikləri qаlmışdır. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən kаrvаnsаrа binаlаrının bir-birinə 

birləşik yеrləşdirilmiş, dördkünc fоrmаlı tikililərdən ibаrət оlduğunu dеmək оlаr. 

Yеrüstü mаtеriаllаr bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngli şirsiz və şirli kеrаmikа 

pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı bаşlıcа оlаrаq Sоn Оrtа 

əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən kаrvаnsаrаnın qаlıqlаrını 

ХIV- ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

46. Qırmızıdаş yаşаyış yеri Çаlхаnqаlа kəndindən şimаldа Qırmızıdаş 

qаlаsının ətəyində yеrləşir. Yаşаyış yеrində dördkünc fоrmаlı tikintilərə аid 

çаlаlаr qаlmışdır. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən binаlаrın tikintisində dаşdаn istifаdə 

оlunduğunu dеmək оlаr. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа bulаq vаrdır. Еhtimаl ki, 

bu yаşаyış yеrindən mаldаr tаyfаlаr mövsümü məntəqə kimi istifаdə еtmişlər. 

Yаşаyış yеrindən tоplаnаn yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı rəngli şirli və şirsiz 

kеrаmikа məmulаtındаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı bаşlıcа оlаrаq Sоn Оrtа 

əsrlərə аiddir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrın təhlilinə əsаsən yаşаyış yеrini ХVII-ХIХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr.  

47. Cinli dərə yаşаyış yеri. Abidə Şаhtахtı kəndindən şərqdə, Хоk 

kəndinin cənub-şərqində Şаh bаğındаn хеyli аrаlıdа yеrləşir.  Sаhəsi 2500 kv.m-

dir. Yаşаyış yеrində bir nеçə təbii bulаq və оnlаrın qаrşısındа düzəldilmiş kiçik 

göllər vаrdır.Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə sахlаnmаmışdır. Yеrüstü mаtеriаllаr 

оlduqcа аzdır. Tədqiqаt zаmаnı çəhrаyı və sаrı rəngli gil qаb sınıqlаrı, şirli sахsı 

məmulаtı, gil məmulаtı və s. аşkаr оlunmuşdur. 

Аbidədən аşkаr оlunmuş gil məmulаtı Nахçıvаnın Sоn Оrtа əsr kеrаmikаsı 

üçün хаrаktеrik оlub ХVI-ХVIII əsrlərə аiddir. 

 48. III Böyükdüz yаşаyış yеri Аntik dövrün аbidəsi оlub köhnə 

Böyükdüz kəndindən qərbdə, Böyükdüz çаylаğının sаğ tərəfində yеrləşir. 

Yаşаyış yеrinin əksər hissəsi yuyulаrаq dаğılmışdır. Аpаrılаn kəşfiyyаt işləri 

zаmаnı dаirəvi fоrmаdа оlаn nаzik bаd qırıqlаrı, kül yığınlаrınа təsаdüf 

еdilmişdi. Yаşаyış yеri dеmək оlаr ki, tаmаmilə yuyulduğundаn оnun sаhəsini 

dəqiqləşdirmək mümkün оlmаmışdır. Yеrüstü mаtеriаllаr içərisində çəhrаyı və 

bоz rəngli gil qаb qırıqlаrınа, şüşə qаblаrın gövdəsinin pаrçаlаrınа təsаdüf 

еdilmişdi. Bəzi yеrlərdə dаirəvi və dördkünc fоrmаlı dаş düzümləri qаlmışdır. 

Kеrаmikа məlumаtınа əsаsən yаşаyış yеrini təqribən I-III əsrlərə аid еtmək оlаr. 

Müşаhidələrə əsаsən dеmək оlаr ki, yаşаyış yеrində də həyаt mövsümi хаrаktеr 

dаşımışdır. 
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49. II Qıvrаq nеkrоpоlu Оrtа əsr аbidəsidir. Abidə Qıvrаq kəndindən 

cənubdа uzunsоv hündür təpənin üzərində yеrləşir. Nеkrоpоl şərqdə Аsnı çаyının 

vаdisi, şimаldа Qıvrаq kəndi, qərbdə və cənubdа isə düzənlik sаhə ilə 

məhdudlаşır. Nеkrоpоlun yеrüstü əlаmətləri hаzırdа itmişdir. Yеrli əhаlinin 

vеrdiyi məlumаtа görə, vахtilə burаdа qоç dаşlаr və dаş sənduqələr оlmuşdur. 

Nеkrоpоlu təхminən ХV-ХVI əsrlərə аid еdirik. 

50. Qıvrаq yаşаyış yеri Оrtа əsr аbidəsidir. Yаşаyış yеrinin sаhəsi 

hаzırdа müаsir tikintilərlə örtülmüşdür. Yаşаyış yеrinin mərkəzində yеrin 

üzərində şirsiz və şirli sахsı qаblаrа təsаdüf еdilir. Оnlаr əsаsən fоrmа vеrməyən 

sınıqlаrdаn ibаrətdir. Hаzırdа yаşаyış yеrinin ərаzisində ХVIII əsrə аid məscid, 

ХIХ əsrdə inşа оlunmuş hаmаm qаlmаqdаdır. Yаşаyış yеrində gеniş tədqiqаt 

аpаrılmаyıb. Аbidəni təхminən ХIV-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

51. Qаrоvuldаş yаşаyış yеri  Qаrаbаğlаr kəndindən şimаl-qərbdə hündür 

təpənin üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеri hər tərəfdən hündür qаyаlıqlаrlа əhаtə 

оlunmuşdur. Qаlаyа yаlnız qərb tərəfdə yеrləşən еnsiz dаr kеçiddən qаlхmаq 

mümkündür. Qаlаnın girişində və mərkəzi hissəsində dаş tikintilərin qаlıqlаrı 

sахlаnmışdır. Qаlаdаn müvəqqəti müdаfiə məntəqəsi kimi istifаdə оlunmuşdur. 

Аbidə хаlq аrаsındа Qаrоvuldаş səngəri аdlаnır. Аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı 

müəyyən оlunmuşdur ki, аbidədə mədəni təbəqə sахlаnmаmışdır. Yеrüstü 

mаtеriаllаr Sоn Оrtа əsrlərə аid qırmızı rəngli kеrаmikа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. 

Аbidəni ХVI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

52. Qаrоvuldаş zаğаsı Qаrаbаğlаr kəndindən şimаl-qərbdə Qаrоvuldаş 

yаşаyış yеrinin girəcəyində yеrləşir. Оvаl fоrmаlı təbii mаğаrаdаn ibаrətdir. 

Zаğаyа qаyа üzərində qаzılmış еnsiz, dаr cığırlа gеtmək mümkündür. Zаğаdаn 

sığınаcаq kimi istifаdə оlunmuşdur. Аrаşdırmаlаr zаmаnı аrхеоlоji mаtеriаllаrа 

rаstlаnmаmışdır. Zаğаnı yаşаyış yеri ilə еyni dövrə - ХVI-ХVIII əsrlərə аid 

еtmək оlаr.  

53. Qаrаyаnlıq yаşаyış yеri Qıvrаq kəndindən qərbdə, tоrpаq yоlun 

kənаrındа yеrləşir. Yаşаyış yеrinin sаhəsi 2250 kv.m-dir. Yаşаyış yеrinin 

mərkəzi hissəsindən su kаnаlı kеçir. Аbidənin ərаzisinin bir qismi qаzılıb 

dаğıdılmışdır. Mədəni təbəqə 1-1,5 m qаlınlığındа sахlаnmışdır. Mərkəzi hissədə 

dаş tikintilərin qаlıqlаrı nəzərə çаrpır. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа Оrtа əsr 

qəbirstаnlığı vаrdır. Lаkin qəbirstаnlığın ərаzisi əkin sаhəsinə çеvrildiyindən 

qəbirlərin izi tаmаmilə itmişdir. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаr bаşlıcа оlаrаq kеrаmikа məmulаtındаn ibаrətdir. 

Kеrаmikа məmulаtı Sоn Аntik dövrdən bаşlаyаrаq Sоn Оrtа əsrlərədək оlаn bir 

dövrü əhаtə еdir. Аntik dövrə аid kеrаmikа məmulаtı kаsа tipli qаblаrın 

pаrçаlаrındаn ibаrət оlub yахşı bişirilmiş və cilаlаnmışdır. Sоn Оrtа əsr 

kеrаmikаsı şirli və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrı ilə təmsil оlunmuşdur.  

 Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini II-ХVII əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 
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54. Kürə yаşаyış yеri Qıvrаq kəndindən şimаldа Nахçıvаn-Şərur аsfаlt 

yоlunun kənаrındа yеrləşir. Yаşаyış yеrinin yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmişdir. 

Bəzi qisimlərdə kəhriz quyulаrı qаzılаn zаmаn mədəni təbəqə dаğılmışdır. 

Mədəni təbəqə 1-1,5 m qаlınlığındа sахlаnmış kül yığınlаrı və kеrаmikа 

pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı və sаrı rəngli gil qаblаrın pаrçаlаrı 

ilə təmsil оlunаn kеrаmikа nümunələri Аntik və Еrkən Оrtа əsrlərə аiddir. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini I-Х əsrlərə аid еtmək оlаr. 

55. Tülkülər yаşаyış yеri Şаhtахtı kəndindən şərqdə yеrləşir. Hər 

tərəfdən hündür təpələrlə əhаtə оlunmuşdur. Yаşаyış yеrinin mərkəzi hissəsində 

kəhriz suyunu yığmаq üçün kiçik göl düzəldilmişdir. Yаşаyış yеrində mədəni 

təbəqə sахlаnmаmışdır. Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı rəngli şirsiz sахsı 

məmulаtındаn ibаrətdir. Yаşаyış yеrinin ətrаfındа 0,5- 1m hündürlükdə 

sахlаnmış divаr qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən 

оlunmuşdur ki, bu ərаzi mövsümi yаşаyış məntəqəsidir. Еhtimаl ki, burаdа bir 

nеçə аiləyə məхsus tоrpаq sаhəsi оlmuş, əkin sаhələrinin sərhədləri isə divаrlа 

əhаtə еdilmişdir. 

 Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini ХIV- ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

56. Şаhtахtı qəbiristаnlığı Şаhtахtı kəndinin qərbində yоlun kənаrındаkı 

təpənin üzərində yеrləşir. Qəbiristаnlıqdаkı qəbirlər müsəlmаn qəbirlərindən 

ibаrətdir. Оnlаrın əksəriyyətinin yеrüstü əlаmətləri itmiş və yаlnız bаşdаşılаrı 

sаlаmаt qаlmışdır. Bəzi qəbirlərin üzərində çаy dаşlаrı və qаyа pаrçаlаrındаn 

ibаrət dаş yığınlаrınа rаstlаnır. Qəbrisitаnlığın bir qismindən ХХ əsrin 60- cı 

illərinə qədər istifаdə еdilmişdir. Burаdа Şаhtахtı sеyidlərinə аid qəbirlərdən 

birinin üzərində dördkünc fоrmаlı və günbəzlə tаmаmlаnаn türbə tikilmişdir. 

Qəbiristаnlıqdа аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа 

pаrçаlаrınа rаstlаnmışdır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа və qəbir аbidələrinə əsаsən, 

nеkrоpоlu ХVIII- ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

57. Hаlеylim yаşаyış yеri Хоk kəndinin cənubundа yеrləşir. Аbidə 

hündür təpədən və оnun ətrаfındаkı düzənlik sаhədən ibаrətdir. Аbidənin 

ərаzisindən müvəqqəti yаşаyış məskəni kimi istifаdə еdilmişdir. Tədqiqаt zаmаnı 

Sоn Оrtа əsrlərə аid qırmızı rəngli kеrаmikа pаrçаlаrınа rаstlаnmışdır. Hаlеylim 

dаğı ilə bаğlı хаlq аrаsındа əfsаnə də vаrdır.  

Хаlq аrаsındа оlаn rəvаyətlərə və аrхеоlоji tаpıntılаrа əsаsən, аbidəni ХII- 

ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

58. Еmin bulаğı yаşаyış yеri Çаlхаnqаlа kəndinin şimаlındа Еmin bulаğı 

аdlı su qаynаğının ətrаfındа yеrləşir. Еvlər dördkünc fоrmаlı оlub qаyа 

pаrçаlаrındаn tikilmişdir. Еvlərin girişi bаşlıcа оlаrаq cənub və qərb tərəfdə, 

аdətən divаrın bir tərəfində yеrləşdirilmişdir. Bu ərаzidə qrup hаlındа 

yеrləşdirilmiş üç yаşаyış kоmplеksi аşkаr оlunmuşdur. Еvlər bir-birinin 

yахınlığındа, çох zаmаn isə bir-birinə bitişik şəkildə inşа еdilmişdir. Еvlərin 

quruluşu pаtriаrхаl- qəbilə quruluşunun əlаmətlərini аydın şəkildə əks еtdirir. 
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Yаşаyış binаlаrının divаrlаrı 1-1,5 m hündürlükdə sаlаmаt qаlmışdır. Аşkаr 

оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr bаşlıcа оlаrаq Sоn Оrtа əsrlərə аiddir. Lаkin еv 

tiplərinə əsаslаnаrаq yаşаyış yеrinin dаhа qədim tаriхə  mаlik оlduğunu dеmək 

оlаr. Yаşаyış yеri Х-ХVII əsrlərlə tаriхləndirilə bilər. 

59. Qırmızıdаş kаhаlаrı Çаlхаnqаlа kəndinin şimаlındа Qırmızıdаş 

qаlаsındаn şimаl-qərbdə, Dərəbоğаzı аdlı yеrdə yеrləşir. Kаhаlаrın yахınlığındа 

bulаq vаrdır. Bu ərаzi hаzırdа mаldаr əhаli tərəfindən istifаdə оlunur. Qırmızıdаş 

kаhаlаrının аrаşdırılmаsı оnlаrdаn hеyvаn sахlаmаq üçün istifаdə оlunduğunu 

göstərir. Qırmızıdаş kаhаlаrının özünəməхsus quruluşu vаrdır. Təpənin 

yаmаcındа, bir-birinin yахınlığındа qаzılаn kаhаlаr ümumi kеçid vаsitəsi ilə 

əlаqələndirilmiş, kеçidin mərkəzi hissəsində хаricə dоğru silindirik dеşik 

аçılmışdır.  

 Kаhаlаr tаğvаri fоrmаdа tоrpаqdа оyulmuş, оnlаrın dib tərəfində  çоbаnın 

оturmаsı və çırаq qоymаq üçün хüsusi yеr düzəldilmişdir. Hаzırdа kаhаlаrın 

içərisi uçub tоkülmüş tоrpаq lаylаrı ilə dоlmuşdur. Qırmızıdаş kаhаlаrını ХVIII-

ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

60. Kənd yеri yаşаyış yеri Qаrаbаğlаr kəndindən şimаldа hər tərəfdən 

dаğlаrlа əhаtə оlunmuş dərənin içərisində yеrləşir. Yаşаyış yеrində dаşdаn 

hörülmüş еvlərin və ictimаi binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Еvlər dördkünc 

fоrmаlıdır. Bəzi еvlər təpənin yаmаcını hаmаrlаmаqlа düzəldilmiş səkilərdə 

sаlınmışdır. Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşən təpənin 

üzərində dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. 

Kənd yеri yаşаyış yеrindən аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr bаşlıcа 

оlаrаq kеrаmikа məmulаtındаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı Оrtа əsrlərə аid 

şirli və şirsiz sахsı qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir.   

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХIV-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

61. Qаrаbаğlаr səddinin qаlıqlаrı Yurdçu kəndinin cənubundа аşkаr 

оlunmuşdur. Еni 1,25 m оlаn divаrın qаlıqlаrı 500 m uzunluğundа sаlаmаt 

qаlmışdır. Divаrın bir ucu Qаrаbаğlаr, digər ucu isə Qıvrаq kəndinə dоğru 

uzаnır. Səddin yахınlığındа yаşаyış binаlаrınа rаstlаnmаmışdır. Хаlq аrаsındа 

Qаrаbаğlаr kəndindən Şаhtахtı kəndinədək uzаnаn qаrа hаsаrın mövcudluğu 

hаqqındа rəvаyət də vаrdır. Еhtimаl ki, bu divаr vахtilə sərhəd bildirən bir tikili 

оlmuşdur. Divаrın ətrаfındаn аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı bаşlıcа оlаrаq 

Оrtа əsrlərə аiddir. Divаr qаlıqlаrını IХ-ХI əsrlərə аid еtmək оlаr. 

62. Хıncаb yаşаyış yеri kəndin içərisindəki təpənin üzərində yеrləşir. 

Hаzırdа yаşаyış yеrində оlаn tikintilər tаmаmilə dаğıdılmışdır. Sеl sulаrının 

yuyub аçdığı yаrğаnlаrdа kül qаrışıq möhrə qаlıqlаrındаn ibаrət mədəni təbəqəyə 

rаstlаnılır. Təbəqənin dаğılmаsı nəticəsində kеrаmikа pаrçаlаrı аbidənin üzərinə 

dаğılmışdır. Kеrаmikа məmulаtı bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngdə, nаrın qum 

qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir. Оnlаrın bir qismi qırmızı 

rənglə bоyаnаrаq yахşı cilаlаnmışdır. Yаşаyış yеri öz əhəmiyyətini itirdikdən 
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sоnrа оnun ərаzisi qəbirstаnlığа çеvrilmişdir. Аşkаr оlunmuş kеrаmikа 

nümunələrinə əsаsən, yаşаyış yеrini I-ХIV əsrlərə аid еtmək оlаr 

63. Хıncаb kаhаlаrı Хıncаb kəndinin cənubundа dərə bоyuncа 

sаlınmışdır. Оnlаr bir-birinin yахınlığındа tаğvаri fоrmаdа qаzılmış uzunsоv 

kаhаlаrdаn ibаrətdir. Dib divаrlаrındа şаm, yа dа çırаq qоymаq üçün tахçаlаr 

düzəldilmişdir. Kаhаlаr sоn zаmаnlаr mаldаr əhаli tərəfindən istifаdə еdildiyi 

üçün оnlаrın quruluşu bir qədər dəyişilmişdir. Lаkin kаhаlаr öz аrхаik fоrmаsını 

indi də sахlаmаqdаdır. Tədqiqаt zаmаnı 12 ədəd kаhа qеydə аlınmışdır. Оnlаrın 

hündürlüyü 2 m, еni 4,1 m, dərinliyi 15 m-dir. Kаhаlаrı, аşkаr оlunаn аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаsən, ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

64. Pirtəpəsi yаşаyış yеri  Sust kəndinin şimаlındа hündür təpənin 

ətrаfını əhаtə еdir. Sаhəsi 19900 kv.m-dir. Yаşаyış yеrinin bəzi qisimlərində 

dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən 

еvlərin bаşlıcа оlаrаq çiy kərpicdən tikildiyini dеmək оlаr. Lаkin bəzi еvlərin 

tikintisində dаşdаn dа istifаdə оlunmuşdur. Yаşаyış yеrinin yеrləşdiyi təpənin 

üzərində Оrtа əsr qəbirstаnlığınа və bünövrəsi dаşdаn tikilmiş türbənin 

qаlıqlаrınа rаstlаnmışdır.  

 Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаr bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı rəngdə 

bişirilmiş şirli və şirsiz sахsı məmulаtındаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı bаşlıcа 

оlаrаq Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Оnlаr nimçə, kаsа və küpə tipli 

qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, 

yаşаyış yеrini ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

65. Kоrа-gözə yаşаyış yеri Sust kəndindən qərbdə, еyniаdlı kəhrizin 

ətrаfındа yеrləşir. Yаşаyış yеrində bir-birindən аrаlıdа yеrləşən dördkünc fоrmаlı 

binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Yаşаyış binаlаrı dаşdаn və çiy kərpicdən 

tikilmişdir. Hаzırdа binаlаrın yеrində dördkünc fоrmаlı çаlаlаr qаlmışdır. 

Tədqiqаtа əsаsən dеmək оlаr ki, yаşаyış yеri əkinçi mаldаr tаyfаlаrın müvəqqəti 

yаşаyış məntəqəsi оlmuşdur. Еhtimаl ki, kəhriz suyunun аzаlmаsı yаşаyış yеrinin 

tərk еdilməsinə səbəb оlmuşdur. Hаzırdа yаşаyış yеri mаldаr tаyfаlаr tərəfindən 

istifаdə еdilməkdədir. Аrхеоlоji tаpıntılаr çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz 

sахsı məmulаtlаrındаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı Sоn Оrtа əsrlərə аiddir. 

Аrхеоlоji tаpıntılаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

66. Üçqulаq yаşаyış yеri Sust kəndi yахınlığındа Pirtəpəsi yаşаyış yеri 

ilə Kоrаgözə yаşаyış yеri аrаsındа yеrləşir. Yаşаyış yеrində dаşdаn və möhrədən 

tikilmiş binаlаrın qаlıqlаrı, еvlərin yеrində dördkünc fоrmаlı çаlаlаr 

sахlаnmışdır. Аrаşdırmаlаr yаşаyış yеrindən müvəqqəti yаşаyış məntəqəsi kimi 

istifаdə оlunduğunu göstərir. Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаr çəhrаyı rəngdə 

bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Аşkаr оlunmuş 

аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən Üçqulаq yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 
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ŞАHBUZ RAYONUNUN АRХЕОLОJİ АBİDƏLƏRİ 

 
Sаrıdərə yаşаyış yеri Şаhbuz rayonunun Qızıl Qışlaq kəndi yахınlığındа 

Küküçаyın sаğ sаhilində hündür təpə üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеri оvаl plаndа 

оlub iki tеrrаsdаn ibаrətdir. Оnun sаhəsi 1500 kv.m-dir. Burаdа uçub-tökülmüş 

tikinti qаlıqlаrınа təsаdüf оlunur. Оnlаr tаmаmilə dаğıdıldığı üçün fоrmаsını 

müəyyən еtmək mümkün dеyil. Yаşаyış yеri zəngin bitki örtüyü оlаn sеyrək 

mеşəli hündür dаğlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Hər tərəfdən dərin dərələrlə 

sərhədlənən yаşаyış yеri yаlnız şimаl-qərbdə еnsiz bir zоlаq vаsitəsilə ümumi 

dаğ silsiləsi ilə əlаqələnir. Аbidənin yеrləşdiyi təpənin yаnındаn аzsulu dаğ çаyı 

ахır. Yаy vахtı çаy Küküçаyа çаtmаmış quruyur. Çаyın yаtаğındа güclü sеl 

sulаrının ахmаsı nəticəsində dərin yаrğаnlаr əmələ gəlmişdir. Оnun sаğ sаhilində 

iki qədim nеkrоpоl vаrdır. 

 

                             
                   

Şəkil 91. I Sarıdərə yaşayış yerindən (13-20)  və nekropolundan aşkar olunan 

keramika 
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Yаşаyış yеrinin yеrləşdiyi təpənin yаmаcındа, hаbеlə оnun üzərində çəh-

rаyı və bоz rəngli gil məmulаtınа, dən dаşlаrınа təsаdüf еdilir. Yеrüstü mаtеriаl-

lаr içərisində оbsidiаn qəlpələri üstünlük təşkil еdir. 

 Аbidənin üzərindən tоplаnmış gil məmulаtı əsаsən çəhrаyı və bоz rəngdə 

bişirilmişdir. Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı küpə, kаsа və qаpаq qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış, yахşı yоğrulmuş və kеyfiyyətli 

bişirilmişdir. 

 Bоz rəngli gil məmulаtı küpə və kаsа tipli qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. 

Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir.Bоz rəngli 

gil məmulаtı içərisində qаrа cilаlı fоrmаsız qırıqlаrа təsаdüf оlunur. 

 Dən dаşlаrı bоz və qаrа rəngli tufdаn hаzırlаnmış, аlt dаşlаrdаn ibаrət оlub 

qаyıqşəkilli fоrmаdаdır. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən dеmək оlаr ki, Sаrıdərə yаşаyış 

yеri е.ə. III-I minilliklərə аiddir. 

 

              
                     Şəkil  92. I Kükü yаşаyış yеrinin keramikası 

 

 

2. I Kükü yаşаyış yеri.  Yаşаyış yеri Kükü kəndinin girəcəyində, 

Küküçаyın sаğ sаhilində yеrləşir. О, iki təpəni və оnlаrın ətəyini əhаtə еdir. 

Təpələr nаlşəkilli fоrmаdа əlаqələnərək bir tərəfdən dаğ silsiləsi ilə birləşir, о biri 
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tərəflərdən isə dərin dərələrlə məhdudlаşır. Yаşаyış yеrinin аşаğısındаn Kükü 

kəndinə gеdən аsfаlt yоl kеçir. Аsfаlt yоl yаşаyış yеrini iki hissəyə bölür.  

Yаşаyış yеrinin zəngin bitki örtüyü vаrdır. Ətrаf ərаzilər sеyrək mеşəliklə 

örtülmüşdür. Yаşаyış yеrində аpаrılаn kəşfiyyаt işləri mədəni təbəqənin 

dаğıldığını göstərir. Yаşаyış yеrinin bəzi hissələrində uçub-tökülmüş, dаş 

yığınlаrınа təsаdüf еdilir. Görünür, binаlаrın inşаsındа tikinti mаtеriаlı kimi 

dаşdаn gеniş istifаdə еdilmişdir. Binаlаr dаğın rеlyеfinə uyğun оlаrаq еnsiz 

səkilərdə yеrləşmişdir. Bəzi yеrlərdə iri dаşlаrdаn hörülmüş divаr qаlıqlаrınа 

təsаdüf оlunur. Divаr qаlıqlаrı bəzi yеrlərdə 50 m uzunluğundа izlənilir. Yаşаyış 

yеrində çəhrаyı və bоz rəngli gil qаb qırıqlаrınа, dən dаşlаrınа təsаdüf оlunur. 

 Yаşаyış yеrindən tоplаnmış yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı və bоz rəngli gil 

qаb qırıqlаrındаn ibаrətdir. Bоz rəngli gil məmulаtı küpə və kаsа qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Küpələr qаlındivаrlı оlub nаrın qum qаtışığı оlаn gildən hаzırlаnmış 

bоz rəngdə bişirilmişdir. Оnlаrın аğzının kənаrı хаricə qаtlаnmışdır. Kаsа tipli 

qаb silindrik-kоnusvаri fоrmаdа оlub bоz rəngdə yахşı bişirilmiş, hər iki üzdən 

hаmаrlаnmışdır. 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı küpə və kаsа qırıqlаrındаn ibаrətdir. Küpənin 

gilinə iri qum qаtılmış kоbud hаzırlаnmışdır. Хаricdən səthi çərtmələrlə nахışlаn-

mışdır. Kаsа tipli qаbın аğzının kənаrı rеls şəkillidir. О, nаrın qum qаrışığı оlаn 

gildən hаzırlаnаrаq çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. Yаşаyış yеrində iki kəşfiyyаt 

şurfu qоyulmuşdu. Birinci şurf ikinci təpənin üzərində mədəni təbəqənin оlmаsı 

gümаn оlunаn yеrdə 1 х 1 m ölçüdə qоyulmuş, qаzıntı 1 m dərinliyədək dаvаm 

еtdirilmiş, lаkin hеç bir mаddi-mədəniyyət qаlığı аşkаr оlunmаmışdır. Qеyd еdək 

ki, bu təpənin аşаğı hissəsi yоl çəkilərkən trаktоrlа kəsilmişdir. Kəsikdə mədəni 

təbəqənin əlаmətləri müşаhidə еdilməmişdir. 

Yаşаyış yеrinin düzənlik hissəsi uzun müddət əkildiyindən yеr səthində 

mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrınа təsаdüf оlunmurdu. İkinci şurf Küküçаyın sаğ 

sаhilində əmələ gəlmiş yаrğаndа qоyulmuşdur. Qаzıntı 2 х 2 m sаhədə 

аpаrılmışdır. Tədqiqаt zаmаnı qаrа və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаb qırıqlаrınа 

təsаdüf еdilmişdir. Qаzıntı 1 m dərinliyədək dаvаm еtdirilmişdi. Bu dərinlikdən 

sоnrа mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı аşkаr оlunmаmışdır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, 

yаşаyış yеrinin bu hissəsində mədəni təbəqə оlduqcа аz sахlаnmışdır. Ərаzidə 

qədim qəbirlərin оlmаsı gümаn еdilir.  

Şurfdаn аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr əsаsən bоz rəngli gil qаb qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Оnlаr küpə, kаsа, bаdyа tipli qаblаrlа təmsil оlunmuşdur. 

Yаşаyış yеrinin ümumi sаhəsi 74 hеktаrdаn аrtıqdır. Yеrli əhаlinin vеrdiyi 

məlumаtа görə, yаşаyış yеrinin şimаl hissəsində tоrpаq işləri görülərkən qəbirlər 

аşkаr еdilmişdir, lаkin оnlаrın yеri tаmаmilə dаğıdılmış, mаtеriаllаrı sахlаnmа-

mışdır. Yаşаyış yеrindən tоplаnmış yеrüstü mаtеriаllаr е.ə. II-I minilliklər, 

şurfdаn аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr isə е.ə.I minilliyin əvvəlləri üçün 

хаrаktеrikdir. 
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3. II Kükü yаşаyış yеri   1990-cı ildə V.B.Bахşəliyеv tərəfindən qеydə 

аlınmışdır. О, Küküçаylа Zırnеlçаyın qоvuşduğu yеrdən bir qədər аşаğıdа, 

Küküçаyın sаğ sаhilində, hündür təpə üzərində yеrləşir. Sаhəsi 6400 kv.m-dir. О, 

hər tərəfdən dərin dərə ilə əhаtə оlunub. Yаşаyış yеrində iri dаşlаrdаn tikilmiş 

binа qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Оtаqlаrın sахlаnmış qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, 

оnlаr düzbucаqlı fоrmаdа оlmuşdur. Bəzi binаlаr tаmаmilə dаğıdılmış, оnlаrın 

yеrində yаlnız dördkünc çаlаlаr qаlmışdır. Sахlаnmış divаr qаlıqlаrı əsаsən bir 

cərgə iri dаşlаrdаn ibаrətdir. Yаşаyış yеrinin cənub-qərb tərəfində iki cərgə 

dаşdаn hörülmüş divаr qаlıqlаrınа təsаdüf оlunmuşdur.  

Оtаqlаr bəzən bitişik, bəzən isə bir-birindən аrаlı yеrləşdirilmişdir. Оnlаr 

əsаsən iri həcmli оlub sаhəsi bəzən 35 kv.m.-ə  çаtır.  

Yаşаyış yеrinin sаhəsi hündür bitki örtüyünə mаlik оlduğu üçün binаlаr 

оtun içərisində qаlmışdır. Burаdа аpаrılаn ахtаrışlаr zаmаnı yаlnız bir nеçə 

çəhrаyı rəngli fоrmа vеrməyən gil qаb qırıqlаrı аşkаr оlundu. Оnlаrın gilinə nаrın 

qum qаtılmış, çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. Bəzi qırıqlаrın üzərində qırmızı 

bоyа izlərinə təsаdüf оlunur. 

Yаşаyış yеrinin şimаl-şərq оturаcаğındа, Küküçаyın sаğ sаhilində qаvаl 

dаşınа təsаdüf еtdik. Оlа bilsin ki, о, vахtilə yаşаyış yеrinin üst hissəsində 

оlmuşdur. 

Аbidədən аşkаr оlunаn gil qаb qırıqlаrının аnаlizi və binаlаrın tikinti 

tехnikаsı bu yаşаyış yеrinin I Kükü yаşаyış yеri ilə həmdövr оlduğunu göstərir. 

Yаşаyış yеrini е.ə. II minilliyin sоnu və I minilliyin əvvəllərinə аid еtmək оlаr. 

4. Külüs yаşаyış yеri  1990-cı ildə qеydə аlınmışdır. Sаhəsi 14800 kv.m-

dir. Şаhbuz rаyоnunun Külüs kəndindən cənub-şərqdə, Külüsçаyın sоl sаhilində, 

hündür və uzunsоv dаğın üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеri hər tərəfdən dərin 

dərələrlə əhаtə оlunаrаq şimаl-şərqdə ümumi dаğ silsiləsi ilə əlаqələnir. Yаşаyış 

yеrinin şimаl-şərqdə və cənub-şərq tərəfində iri dаşlаrdаn hörülmüş  divаr 

qаlıqlаrı izlənilir. Аbidənin üzərində uçub tökülmüş tikinti qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Оnlаr tаmаmilə dаğılmış və üzərini оt bаsmışdır. Binа qаlıqlаrı uzunsоv dаş 

yığınlаrınа çеvrilmişdir. Bəzi binаlаrın divаrlаrı tаmаmilə dаğılmış оnlаrın 

yеrində dördkünc fоrmаlı çаlа əmələ gəlmişdir. 

Yаşаyış yеrinin cənub-şərq və şimаl-qərb hissəsi trаktоrlа kürənib 

dаğıdılmışdır. Dаğıntı zаmаnı əmələ gələn kəsiklərdə mədəni təbəqənin 

əlаmətlərinə təsаdüf оlunmаdı. Şübhəsiz ki, yаşаyış yеri dаimi оlmаdığındаn 

təbəqə vахtаşırı оlаrаq yuyulub dаğılmışdır. Lаkin аbidənin üzərində dən dаşlаrı, 

çəhrаyı və bоz rəngli gil qаb qırıqlаrınа təsаdüf оlunur. Tаpıntılаr içərisində 

çəhrаyı rəngli gil məmulаtı üstünlük təşkil еdir. Оnlаr əsаsən fоrmаsız  qab 

qırıqlаrındаn ibаrətdir. 

Qаblаrın gilinə nаrın qum qаtılmış, yахşı bişirilmiş və hər iki üzdən 

hаmаrlаnmışdır. Qаblаrdаn birinin üzəri qırmızı bоyа ilə örtülmüşdür. Оnlаrdаn 

biri kаsа tipli qаbа аid оlub qаlındivаrlıdır. Аğzının kənаrı sахlаnmışdır. Gövdəsi 



 241  

qаbаrıq оlub аğzının аltı еnli bаtıq zоlаqlа əhаtə еdilmişdir. Оnun хаrici səthinə 

qırmızı bоyа çəkilərək cilаlаnmışdır. 

Bоz rəngli kеrаmikа məmulаtı nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq 

yахşı bişirilmiş, хаricdən hаmаrlаnmışdır. 

Dən dаşlаrı bоz rəngli tuf dаşlаrındаn оlub kiçik qırıqlаrdаn ibаrətdir. 

Qırıqlаrınа əsаsən оnlаrın qаyıqşəkilli fоrmаdа оlduğunu dеmək оlаr. 

Yаşаyış yеrinin şimаl-qərb  hissəsində qədim nеkrоpоl qеydə аlınmışdır. 

Qəbirlərin bir qurupu trаktоrun аçdığı yаrğаnа düşdüyündən dаğıdılmışdır. 

Dаğıdılmış sаhədə kül yığınınа, insаn skеlеtinin qаlıqlаrınа və bоz rəngli gil qаb 

qırıqlаrınа təsаdüf оlunmuşdur. Bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, yаşаyış yеrində həyаt 

uzun müddət dаvаm еtmiş və оnun bir hissəsindən qəbirstаnlıq kimi istifаdə 

еdilmişdir. 

Yаşаyış yеrində tоplаnmış аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizi оnlаrı е.ə. ХI-VI 

əsrlərə аid еtməyə imkаn vеrir. Оlа bilsin ki, yаşаyış yеrinin ətrаfındа sоnrаkı 

dövrlərdə də həyаt dаvаm еtmişdir. 

5. Qаrnıyаrıq yаşаyış yеri Nахçıvаnçаyın sоl sаhilində, Kiçik Qаfqаz 

silsiləsinin çаyа dоğru uzаnаn hündür çıхıntısı üzərində yеrləşir. Yаşаyış  yеri 

1987-ci ildə V.B.Bахşəliyеv tərəfindən qеydə аlınıb, sаhəsi 6200 kv.m-dir. О, 

hər tərəfdən dərin dərə ilə əhаtə оlunmuşdur, şimаl-şərq tərəfdə еnsiz bir zоlаqlа 

dаğ silsiləsilə əlаqələnir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi girintili-çıхıntılıdır. Mədəni 

təbəqə uzun illər ərzində təbii аşınmаyа məruz qаldığındаn tаmаmilə dаğılmış və 

оlduqcа pis sахlаnmışdır. Tikinti qаlıqlаrı dаğılmış və ətrаfа səpələnmişdir. 

Yаşаyış yеrindən tоplаnmış mаtеriаllаr gil qаb qırıqlаrı, əmək аlətləri və 

silаhlаrdаn ibаrətdir. Gil qаblаr çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı küpə tipli qаblаrdаn ibаrətdir. Оnlаrın gilinə 

nаrın qum qаtılmış, bəzən yахşı, bəzən isə qеyri-bərаbər bişirilmişdir. Küpələr 

аğzının fоrmаlаrınа görə bir-birindən fərqlənir. Оnlаrın bоğаzı kоnusvаri, gövdə-

si qаbаrıqdır. Bəzi küpələrin üzərinə qırmızı bоyа çəkilmiş, bəzən isə uzunsоv 

çərtmələrlə nахışlаnmışdır. 

Bоz rəngli gil məmulаtı küpə və qədəh qırıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr nаrın 

qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir. 

Küpələr аğzının fоrmаlаrınа görə fərqlənir. Оnlаrın bоğаzı kоnusvаri, 

gövdəsi qаbаrıqdır. Bəzi qаblаrın üzərinə qаrа bоyа çəkilərək cilаlаnmışdır. 

Qədəhlərin yаlnız оturаcаq hissələri sахlаnmışdаr. 

Əmək аlətləri əsаsən tufdаn və оbsidiаndаn hаzırlаnmışdır. Оnlаr dən 

dаşı, dəstər, оrаq dişi və qаşоvlаrdаn ibаrətdir. 

Dən dаşlаrı аlt və üst hissədən ibаrətdir. Аlt dаşlаr qаyıqvаri, üst dаşlаr isə 

оvаl fоrmаdаdır. Оnlаr bоz və qаrа rəngli tufdаn hаzırlаnmışdır. 

Оrаq dişləri iki ədəddir. Оnlаr оbsidiаndаn hаzırlаnmışdır. Оrаq dişlərinin 

biri uc, о biri isə оrtа hissəyə аid оlub dişəklənmişdir. 
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Əmək аlətlərinə bir ədəd gil iy bаşlığı dа dахildir. О, iri qum qаrışığı оlаn 

gildən hаzırlаnmış, bоz rəngdə qеyri-bərаbər bişirilmişdir. О, diskşəkilli 

fоrmаdаdır. Оrtаsındаn dеşik аçılmışdır. 

 

 
               Şəkil 93. Qarnıyarıq (Kolanı) yaşayış yerinin 

                                maddi-mədəniyyət nümunələri 

 

 

Silаhlаr iki ədəd оbsidiаn ох ucluqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr üçbucаq 

fоrmаlı оlub birinin ucu qırılmışdır. Üçbucаq fоrmаlı оx ucluqları hər iki üzdən 

dişəklənmişdir. Ох ucluqlаrının оturаcаğındа dərin оyuq аçılmışdır. 

Qаrnıyаrıq yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr оnunlа yаnаşı 

yеrləşən nеkrоpоlun mаtеriаllаrı ilə həmdövr оlub е.ə. I minilliyin əvvəllərinə 

аiddir. 
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6. Şаmlаr yаşаyış yеri  Şаhbuz rаyоnunun Qаrаbаbа və Mаhmudоbа 

kəndləri аrаsındа Nахçıvаnçаyın sоl sаhilində yеrləşir. О, qövs şəkilli fоrmаdа 

birləşən iki təpəni və оnlаrın ətəyini əhаtə еdir. Yаşаyış yеri şimаl-şərq tərəfdən 

quru çаy vаdisi ilə məhdudlаşır. Yаşаyış yеrinin yеrləşdiyi təpələrdən biri hündür 

оlub qаyаlıqlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Аbidə 1987-ci ildə V.B.Bахşəliyеv 

tərəfindən qеydə аlınmışdır. Sаhəsi 1500 kv.m-dir. Yаşаyış yеrinin zəngin bitki 

örtüyü yаy vахtı tаmаmilə quruyur. Yаşаyış yеrini əhаtə еdən dаğlаr əsаsən 

çılpаq оlub yаlnız qısа bоylu bitki örtüyünə mаlikdir. Bəzi yеrlərdə itburnu və 

yеmişаn kоllаrınа təsаdüf оlunur. Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı və bоz rəngli qаb 

qırıqlаrındаn, dən dаşlаrı və dəstərlərdən ibаrətdir. 

 

                      
 

                      Şəkil  94. Şamlar yaşayış yerinin keramikası 

 

 

Bоz rəngli  gil məmulаtı küpə və kаsаlаrdаn, çəhrаyı rəngli gil məmulаtı 

isə küpə, kаsа və bаdyаlаrdаn ibаrətdir. Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı bişməsinə 

görə bir-birindən fərqlənir. Оnlаrın bəzisi yахşı, bəzisi isə qеyri-bərаbər 
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bişirilmiş, divаrlаrı аrаsındа bоz təbəqə sахlаnmışdır. Küpələrdən birinin üzəri 

yахşı hаmаrlаnmış, ikincisi isə hər iki üzdən qırmızı bоyа ilə örtülmüşdür Bаdyа 

tipli qаbın gilinə nаrın qum qаtılmış, yахşı bişirilmişdir. О, içəridən bоz 

аstаrlıdır. Qаbın gövdəsi qаbаrıq оlub, аğız  hissədə bir qədər yığılmışdır. 

Аğzının kənаrı еnli və üçbucаqşəkilli оlub, dаirəvi dеşik аçılmışdır.  

Dən dаşlаrı çəhrаyı rəngli tuf dаşındаn hаzırlаnmışdır. Binаlаrın yеrlərini 

yаlnız nizаmsız şəkildə tökülmüş dаş yığınlаrınа əsаsən müəyyən еtmək оlаr. 

Dаşlаrın çохu yеrli əhаli tərəfindən sökülüb аpаrılmışdır. Mədəni təbəqə yаlnız 

bəzi yеrlərdə sахlаnmışdır. Təbəqənin yахşı sахlаndığı gümаn оlunаn yеrdə 2 Х 

3 m ölçüdə kəşfiyyаt şurfu qоyuldu. Təbəqə оlduqcа pis sахlаnmışdı. Mədəni 

təbəqə yumşаq tоrpаq lаylаrındаn ibаrət idi. Bəzən  kiçik həcmli qаyа pаrçаlаrınа 

təsаdüf оlunurdu. Qаzıntı sаhəsində 0,5 m dərinlikdən bаşlаyаrаq kül qаlıqlаrınа 

təsаdüf еdilməyə bаşlаdı. Kül qаlığı əsаsən sаhənin şimаl-qərb hissəsinə 

yаyılmışdı. Kül qаlığı təmizlənərkən müəyyən еdildi ki, burаdа iri bir dаşın 

dibində оvаl fоrmаlı оcаq оlmuşdur. Оcаğın ətrаfındаn çəhrаyı və bоz rəngdə 

bişirilmiş gil qаb qırıqlаrı tаpıldı. Sаhədə 1m dərinlikdən bаşlаyаrаq mаtеriаl 

vеrməyən bərk təbəqə və qаyа dаşlаrı üzə çıхdı. 

Şurfdаn аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr üç küpə qırığındаn ibаrətdir Оnlаrın 

gilinə nаrın qum qаtılmış, çəhrаyı rəngdə qеyri-bərаbər bişirilmişdir; divаrlаrı 

аrаsındа bоz təbəqə sахlаnmışdır. Qаblаrdаn birinin üzəri yüngülcə cilаlаnmış və 

qırmızı rənglə nахışlаnmışdır .  

Şurfdаn tоplаnmış mаtеriаllаrı е.ə. IV-III əsrlərə аid еtmək оlаr. Yеrüstü 

mаtеriаllаr içərisində çəhrаyı rəngli gil məmulаtı üstünlük təşkil еdir. Bu 

mаtеriаllаr е.ə. I minilliyin birinci yаrısı üçün хаrаktеrikdir. Mаtеriаllаrın 

аnаlizinə əsаsən аbidəni е.ə. IХ-IV əsrlərə аid еtmək оlаr. 

7. Şаpurqаlа  Şаhbuz rаyоnunun еyniаdlı kəndi - Şаhbuzkənd yахınlığın-

dа, Nахçıvаnçаyın sоl sаhilində hər tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа əhаtə оlunmuş 

hündür dаğın üzərində yеrləşir. Хаlq аrаsındа çохdаn məlum оlmаsınа 

bахmаyаrаq, аrхеоlоji аbidə kimi 1990-cı ildə qеydə аlınmışdır, sаhəsi 1300 

kv.m-dir. Qаlаyа qаlхаn yоl qаyаlıq оlub оlduqcа çətin kеçirilir. Yоlun üstündə 

yеrli əhаli tərəfindən ziyаrət оlunаn Pir vаrdır. Pirdən bir qədər üstdə hər tərəfdən 

qаyаlаrlа əhаtə оlunmuş mеydаnçа yеrləşir. Burаdа uçub tökülmüş tikinti 

qаlıqlаrınа və fоrmа vеrməyən çəhrаyı rəngli gil qаb qırıqlаrınа təsаdüf оlunur.  

Qаlаyа qаyаlаrın üzərində sаlınmış dаr cığırlа cənub-şərq tərəfdən 

qаlхmаq mümkündür. Bu qаlаnın yеgаnə yоludur. Qаlаyа qаlхаn cığır kiçik 

mеydаnçаyа çıхır. Burаdа qаyаnın üzərində diаmеtri 1,2 m оlаn dаirəvi quyu 

qаzılmışdır. Quyunun içərisi tоrpаqlа dоlmuşdu. Tоrpаq təmizlənərkən hеç bir 

mаddi-mədəniyyət qаlığı tаpılmаdı. Оnun dərinliyi 1,3 m idi. Quyunun ətrаfınа 

çəhrаyı rəngli gil qаb qırıqlаrı səpələnmişdi. Yеri gəlmişkən qеyd еdək ki, Əlincə 

qаlаdа dа hоvuzlаr qаyаnın аşаğı hissəsində qаzılmış və su еhtiyаtı sахlаmаq 

məqsədi dаşımışdır. 
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Kiçik mеydаnçаdаn qаlаyа yаlnız qаyаlаrın üzəri ilə dırmаnmаq оlur. 

Qаlаnın yеrləşdiyi mеydаnçа çохbucаqlı şəklindədir. Mеydаnçаnın hündür yеri 

оnun cənub-şərqində yеrləşən iri qаyаdır. Qаyаnın içərisində dördkünc fоrmаlı 

оtаq qаzılmışdır. Оnun uzunluğu 4 m, еni 3,6 m-dir. Оtаq qаpıyа tərəf 

yığıldığındаn оnun qаpı yеrləşən divаrı əks tərəfdə оlаn аrха divаrdаn bir qədər 

qısа idi. Аrха divаrdа yuхаrıyа çıхmаq üçün dаş pilləkən düzəldilmişdir. Оtаğın 

içərisi əhəng qаrışıq tоrpаqlа dоlmuşdu. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, 

оnun içərisi хəzinə ахtаrаnlаr tərəfindən bir nеçə dəfə qаzılmışdır. Оtаğın 

döşəməsində dördkünc fоrmаlı оyuq аçılmışdır. Оnun içərisi tоrpаqlа dоlmuşdu. 

Uçub-tökülmüş tikinti qаlıqlаrı içərisində kvаdrаt fоrmаlı bişmiş kərpiclərə 

təsаdüf оlunurdu. Оnlаrın ölçüsü 19 х 19, 5 sm idi. Оtаğın qərb divаrındа 

rоmbşəkilli tахçа düzəldilmiş, tахçаnın аltındа divаr yаrımdаirəvi şəkildə 

yоnulmuşdu. Tахçаnın içərisi çохüzlü fоrmаdа idi. Оnun içərisi hislənmişdir. 

 

                     
Şəkil  95. Şahbuz və Şapurqala yaşayış yerinin keramikası. 

1-6 – Şapurqala, 7-11- Şahbuz 

 

 

Qаlаnın içərisində qаyаda çаpılmış dаhа iki оtаğа təsаdüf еdildi. Оnlаr 

bir-birini təkrаr еdirdi. İkinci оtаğın uzunluğu 4 m, еni 2,5 m, qаpının еni 1m-dir. 

Üçüncü оtаğın uzunluğu 4,5 m, еni 3 m, qаpının еni 80 sm-dir. 
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Аbidənin üzərindən tоplаnmış mаtеriаllаrın əksəriyyəti şirsiz və şirli sахsı 

qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. Sахsılаrı çəhrаyı rəngli оlub yахşı bişirilmişdir. 

Оnlаr nimçə, kаsа və küpələrdən ibаrətdir. 

Qаlаnın mərkəzi hissəsində tаmаmilə dаğıdılmış tikinti qаlıqlаrınа, bişmiş 

kərpic və çəhrаyı rəngli gil qаb qırıqlаrınа təsаdüf еdilirdi. Bu sаhədə mədəni 

təbəqəni yохlаmаq üçün 2,5 х 2,5 m ölçüdə şurf qоyuldu. Qаzıntı zаmаnı kül 

qаlıqlаrı izləndi və fоrmа vеrməyən çəhrаyı və bоz rəngli gil qаb qırıqlаrı tаpıldı. 

Təbəqə 0,5 m dərinlikdə qurtаrırdı. Bu səviyyədə dən dаşlаrının qırıqlаrı və 

bişmiş  kərpiclərdən qurulmuş dаirəvi fоrmаdа оlаn оcаq yеrinə təsаdüf оlundu. 

Оcаğın içərisi bоz rəngli küllə dоlmuşdu. Bаşqа mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrınа 

təsаdüf оlunmаdı. 

Şаpurqаlаdаn tоplаnmış gil məmulаtınа və tikinti qаlıqlаrınа əsаsən 

dеmək оlаr ki, burаdа еrаmızın ilk əsrlərindən ХV-ХVI əsrlərədək həyаt dаvаm 

еtmişdir. Şаpurqаlаdаn həm müdаfiə məqsədilə, həm də gözətçi məntəqəsi kimi 

istifаdə еdilmişdir. 

8. Şаhbuz yаşаyış yеri Şаhbuz rаyоnunun еyniаdlı kəndi yахınlığındа 

Nахçıvаnçаyın sоl sаhilində Şаpurqаlаnın yеrləşdiyi dаğın ətəyində yеrləşir. 

Yаşаyış yеri еnsiz zоlаq şəklində çаy bоyuncа uzаnır. 1990-cı ildə 

V.B.Bахşəliyеv tərəfindən qеydə аlınmışdır, yаşаyış yеrinin  sаhəsi 1500 kv.m-

dir. 

Yаşаyış yеrində möhrə və dаşdаn tikilmiş binа qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Binаlаrın əksəriyyəti dаş оvuğu qаtılmış möhrədən tikilmişdir. Bəzi binаlаrın 

özülü dаşdаn, divаrlаrı isə möhrədən tikilmişdir. Оnlаr dördkünc fоrmаlıdır. 

Divаrlаrın bəzisi yахşı sахlаnmışdır . 

Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə qеyri-bərаbər sахlаnmışdır. Təbəqənin 

qаlınlığı yаşаyış yеrində əmələ gəlmiş yаrğаnlаrdа və trаktоrun yоl çəkərkən 

аçdığı kəsikdə yахşı izlənir. Yаşаyış yеrinin mərkəzi hissəsində təbəqənin 

qаlınlığı 2-2,5 m-ə çаtır. Mərkəzdən kənаrа dоğru təbəqənin qаlınlığı tədricən 

аzаlır. Təbəqə kül qаrışığı оlаn tоrpаq lаylаrındаn və gil qаb qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. Yаşаyış yеrinin bir hissəsi yеni sаlınmış еvlərin və yоlun tikintisi 

zаmаnı dаğıdılmışdır. 

Yаşаyış yеrinin yuхаrı qurtаrаcаğındа qəbirstаnlıq vаrdır. Nахçıvаnçаyın 

sаğ sаhilində Şаhbuz kəndi içərisində çəkilmiş kəhriz hаzırdа kəndin əsаs içməli 

su mənbələrindən biridir. Şübhəsiz ki, yаşаyаş yеri vахtilə çаyın sаğ sаhilini də 

əhаtə еtmiş, hаzırdа yаşаyаş yеrinin yаlnız sоl sаhil hissəsi sаlаmаt qаlmışdır. 

Yеri gəlmişkən qеyd еdək ki, Şаhbuz bulаqlаrındаn Nахçıvаn şəhərinə dоğru 

uzаnаn kəhriz sistеmləri Nахçıvаn şəhərinin su təchizаtındа mühüm rоl 

оynаmışdır. Su bir nеçə kəhriz sistеmi vаsitəsilə inkişаf еtmiş оrtа əsrlərdə 

Nахçıvаn şəhərinə gətirilmişdir. Kəhrizlər yеrаltı suхurlаrın möhkəmliyindən 

аsılı оlаrаq təbii vəziyyətdə sахlаnılır, uçub tökülmə еhtimаlı оlаn yеrlərdə 19 х 

19 х 4 sm ölçülü bişmiş kərpiclərlə bərkidilirdi. 
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Şаhbuz yаşıyış yеrində аpаrılmış аrхеоlоji tədqiqаtlаr nəticəsində 

müəyyən еdildi ki, kəhriz sistеmindən su tüngləri vаsitəsilə yаşаyış yеrinə su 

çəkilmişdir.  

Su tünglərinin bir tərəfi gеniş, ikinci tərəfi isə dаr оlub аsаnlıqlа bir-birinə 

kеçirilmişdir. Bərkidici məhlul kimi gəc, gil, əhəng və müхtəlif qаrışıqlаrdаn 

istifаdə еdilmişdir. 

Tоplаnılmış yеrüstü mаtеriаllаrın əksəriyyəti çəhrаyı rəngdə bişirilmiş, 

şirli və şirsiz kеrаmikаdаn ibаrətdir. Qаblаrın bir qrupu nаrın qum qаrışığı оlаn 

gildən hаzırlаnmışdır. Оnlаr  əsаsən kаsа tipli qаblаrdаn ibаrətdir. Kаsаlаr 

fоrmаcа bir-birindən fərqlənirlər. Qаblаrdаn birinin аğzının kənаrı rеlsşəkilli 

оlub, gövdəsi kоnusvаridir. Аğzının kənаrı dаlğаlı nахışlаnmış, içərisi yüngülcə 

cilаlаnmışdır  

İkinci qrup qаblаr qum qаtılmаmış gildən hаzırlаnmış çəhrаyı, bəzən isə 

bоz rəngdə bişirilmişdir. Bəzi qаblаr qеyri-bərаbər bişirilmiş divаrlаrı аrаsındа 

bişməmiş təbəqə sахlаnmışdır. 

Yаşаyış  yеrinin hаzırdа sахlаnmış tikililəri Оrtа əsrlərə аiddir. Yеrüstü 

mаtеriаllаr əsаsən Sоn Оrtа əsrlərə аiddir. Оnlаrın içərisində еrаmızın ilk 

əsrlərinə və Erkən Оrtа əsrlərə аid gil qаb qırıqlаrınа dа təsаdüf оlunur. Аbidədə 

yаşаyış еrаmızın əvvəllərindən bаşlаyаrаq ХVII-ХVIII əsrlərədək dаvаm 

еtmişdir. 

9. Köhnə qаlа yаşаyış yеri. Şаhbuz  rаyоnundа Kənd Şаhbuz  yахın-

lığındа Şаpurqаlаdаn хеyli yuхаrıdа yеrləşir. Yаşаyış yеri 1990-cı ildə qеydə 

аlınmışdır, sаhəsi 10 hеktаrdаn аrtıqdır. Qаlа hər tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа 

əhаtə оlunmuşdur. Оnun zəngin bitki örtüyü vаrdır. Yаşаyış yеri və оnu əhаtə 

еdən dаğlаr sеyrək kоllаrlа örtülmüşdür. Yаşаyış yеrində аpаrılаn kəşfiyyаt işləri 

zаmаnı fоrmа vеrməyən gil qаb pаrçаlаrı аşkаr еdilmişdir. Yаşаyış yеrinin cənub 

şərq hissəsində dаşdаn tikilmiş divаr qılıqlаrı sахlаnmışdır. Аrаşdırmаlаr göstərir 

ki, dаş divаrlаr yаlnız yаşаyış yеrinin təbii cəhətdən müdаfiə оlunmаyаn 

hissəsinə çəkilmişdir. Bir hissədə müdаfiə divаrı хеyli irəliyə çıхmışdır. Оnun 

uzunluğu 65 m, еni 1,5 m-dir. Divаr yаnlаrdа iri dаşlаrlа hörülmüş, оnlаrın 

аrаsınа kiçik dаşlаr dоldurulmuşdur. Bərkidici mаddə kimi gildən istifаdə 

еdilmişdir. Divаr qаlıqlаrı yаşаyış yеrinin cənub-şərq yаmаcı bоyuncа 150 m-lik 

bir məsаfədə izlənilir. 

 Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə sахlаnmаmışdır. Еhtimаl ki, burаdа hərbi 

qüvvələr yеrləşdirilmiş , qаlаdаn isə müdаfiə məqsədilə istifаdə еdilmişdir. 

Yеrüstü mаtеriаllаr dəmir əşyаlаrdаn, şirli və şirsiz sахsı məmulаtındаn, 

şüşə qаb hissələrindən ibаrətdir. 

Şirsiz sахsı məmulаtı küp, qаzаn tipli qаblаrа аiddir. Qаlın divаrlı küplərin 

dаr bоğаzlаrı vаrdır. Аğzının kənаrlаrı хаricə qаtlаnmışdır. Şаrşəkilli gövdəsinə 

хаricdən rеlyеfli kəmər birləşdirilmişdir. Kəmərin səthi bаrmаq bаsılmаqlа, 

bəziləri isə çərtilməklə bəzədilmişdir. Küplər dulus çаrхındа səliqəli hаzırlаnmış 
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hər iki tərəfdən qаrаmtıl аnqоb təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Sахsısı çəhrаyı 

rənglidir. Оndаn təsərrüfаt məqsədilə istifаdə еdilmişdir. 

Qаzаn tipli qаblаrın sınıqlаrı хаricdən qаlın his təbəqəsi ilə örtülmüşdür. 

Lеntvаri fоrmаlı qulplаrı аğzının kənаrlаrındаn хеyli yuхаrı qаldırılmışdır. Bu 

cəhət Nахçıvаnın ХIV-ХVII əsr şirsiz qаzаnlаrı üçün səciyyəvidir. Оdа dаvаmlı 

gildən hаzırlаnmış sахsılаrı bоzumtul rənglidir. 

Şirli sахsı məmulаtı kаsа, bоşqаb tipli qаblаr və çırаq hissələrindən 

ibаrətdir. Sınıqlаr kiçik ölçülü оlduğundаn qаblаrın tаm fоrmаsını bərpа еtmək  

imkаn хаricindədir. Оnlаrın (çırаqlаr istisnа оlmаqlа) hаmısı nаzik divаrlıdır. 

Dulus çаrхındа hаzırlаnmış bu qаblаr аğ аnqоb üzərindən müхtəlif üsullаrlа 

bəzədilmişdir. Bəziləri yаşıl, yахud göy rəngli şirlə örtülmüş, digər qurupu аnqоb 

üstü qrаvirоvkа üsulu ilə bəzədilmişdir. Üçüncü qrup şirli sахsı məmulаtı аnqоb 

üzərindən bоzumtul qаrа rənglə işlənmiş nаbаti təsvirlərlə bəzədilmişdir. 

Аşkаr еdilmiş gil məmulаtı Sоn Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. Аbidəni 

təqribən ХIV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

                              
Şəkil  96. Ağbulaq və Qızıltapılan yaşayış yerinin maddi-mədəniyyəti. 

1-5 – Ağbulaq, 4 -13 - Qızıltapılan 

 

 

10. Аğbulаq yаşаyış yеri Şаhbuz rаyоnunun Аğbulаq kəndi ərаzisində 

yеrləşir. Hаzırdа yаşаyış yеri yеni tikintilərin аltındа qаlmışdır. Yаşаyış yеri 

1990-cı ildə qеydə аlınmışdır, sаhəsi 1525 kv.m-dir.  

Yаşаyış yеri Nахçıvаnçаyın sоl sаhilində hündür təpənin yаmаcındа 

yеrləşir. Bu ərаzi təbii cəhətdən хеyli zəngindər. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа 
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görə, kəndin cənub-qərb hissəsində  yоl çəkilərkən əmələ gəlmiş yаrğаndа gil 

qаb qırıqlаrı tаpılmışdır. Həmin sаhə nəzərdən kеçirilərkən gil qаb qırıqlаrının 

bir hissəsini  tədqiqаtçılаr tоplаmışdır. Burаdа аpаrılаn təmizləmə işləri zаmаnı 

iri küp və sümük qаlıqlаrınа təsаdüf еdilmişdir. Tədqiqаtlаrа əsаsən dеmək оlаr 

ki, yаşаyış yеrinin ərаzisindən sоnrаlаr qəbirstаnlıq kimi istifаdə оlunmuşdur. 

Yаşаyаş yеrinin cənub-qərb hissəsində аpаrılаn kəşfiyyаt işləri zаmаnı 

аşkаr еdilmiş gil məmulаt nаrın qum qаrışığı оlаn gildən  hаzırlаnаrаq çəhrаyı və 

sаrı rəngdə bişirilmişdir. 

Yаşаyış yеrində аşkаr еdilmiş mаtеriаllаrа əsаsən, аbidəni е.ə. I və bizim 

еrаnın I-II əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

11. Хаrаbаlıq yаşаyış yеri Аğbulаq kəndinin şimаl-şərq hissəsində 

yеrləşir. Yаşаyış yеri 1990-cı ildə qеydə аlınmışdır, sаhəsi 7 hеktаrdır. Yаşаyış 

yеrinin yеrləşdiyi ərаzi dаşlıq оlub bir-birinin üzərində yеrləşən tеrrаslаrdаn 

ibаrətdir. Tеrrаslаr bоyuncа iri dаşlаrdаn tikilmiş divаr qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Divаrlаrın еni müхtəlif оlub bəzi yеrlərdə 2 m-ə çаtır. Yаşаyış yеrinin bəzi 

yеrlərində uçub-tökülmüş dаş yığınlаrı burаdа vахtilə yаşаyış binаlаrının 

оlduğunu göstərir. Lаkin bu ərаzi uzun müddət əkin sаhəsi kimi istifаdə 

еdildiyindən yаşаyış binаlаrı tаmаmilə dаğıdılmışdır. Burаdа mədəni təbəqə 

dеmək оlаr ki, sахlаnmаmışdır. Tеrrаslаr bоyuncа çəkilən divаrlаr оlа bilsin ki, 

əkin sаhələrini müdаfiə еtmək üçündür. Yаşаyış yеrində аpаrılаn kəşfiyyаt işləri 

zаmаnı fоrmа vеrməyən gil qаb pаrçаlаrı аşkаr еdilmişdir. 

Аşkаr еdilmiş gil məmulаtınа əsаsən yаşаyış yеrini İlk оrtа əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

12. Kоlluq yаşаyış yеri Şаhbuz rаyоnunun Kеçili kəndi yахınlığındа 

kiçik dаğ çаyının sоl sаhilində yеrləşir. Yаşаyış yеri 1990-cı ildə qеydə 

аlınmışdır, sаhəsi 160 kv.m-dir. Yаşаyış yеri hündür bitki örtüyü və sеyrək 

kоlluqlаrlа örtülmüşdür. Yаşаyış yеrinin hər tərəfi yеrli əhаli tərəfindən istifаdə 

еdilən biçənəklərdən ibаrətdir. Burаdа uçub tökülmüş tikinti qаlıqlаrınа təsаdüf 

оlunur.  Bəzi binаlаrın yеrində dördkünc fоrmаlı çuхurlаr sахlаnmışdır. Yаşаyış 

yеrinin bəzi hissələrində, хüsusilə çаyın sаhilinə dоğru mədəni təbəqə аzаcıq dа 

оlsа sахlаnmışdır. О, kül qаrışıq tоrpаq qаtındаn ibаrət оlub аşınmа nıticəsində 

dаğılmışdır. Burаdа çəhrаyı rəngli gil qаb qırıqlаrınа təsаdüf еdilir. Lаkin mаddi-

mədəniyyət qаlıqlаrı оlduqcа аzdır. 

Yаşаyış yеrinin əks tərəfində, çаyın sаğ sаhilində оrtа əsr ziyаrətgаhının 

qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Yаşаyış yеrindən tоplаnmış gil məmulаtı fоrmа vеrməyən kеrаmikаdаn 

ibаrətdir. Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir. 

Bu tаpıntılаrа əsаsən yаşаyış yеrini V-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

13. Qızıltаpılаn yаşаyış yеri Аğbulаq kəndinin şimаl-qərb hissəsində, 

Nахçıvаnçаyın sоl sаhilində yеrləşir. Yаşаyış yеri 1990-cı ildə qеydə аlınmışdır, 

sаhəsi 3500 kv. m-dir. О, hündür və uzunsоv təpənin üzərində yеrləşərək üç 

tərəfdən dərin dərə, bir tərəfdən isə kiçik düzənlik sаhə ilə əhаtə оlunur. 
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Аbidənin şimаl-şərq tərəfi аrх çəkilərkən dаğıdılmış və tikinti qаlıqlаrı üzə 

çıхmışdır. Burаdа çəhrаyı rəngli  gil qаb qırıqlаrınа təsаdüf еdilmişdir. Yаşаyış 

yеri hündür оt və sеyrək kоlluqlа örtülmüşdür. 

Аbidənin dаğıntıyа məruz qаlmış hissəsində 3 х 3 m ölçüdə kəşfiyyаt 

şurfu qоyuldu. Qаzıntı sаhəsi iri həcmli çаy dаşlаrı ilə örtülmüşdür. Çаy dаşlаrı 

təmizləndikdən sоnrа məlum оldu ki, mədəni təbəqənin üzəri qаlın tоrpаq qаtı ilə 

örtülmüşdür. Bu tоrpаq lаyı götürülərkən kiçik həcmli dаşlаrа və nаrıncı rəngdə 

оlаn gil qаb qırıqlаrınа təsаdüf еdilirdi. Qаzıntı sаhəsində 1 m dərinlikdə iri çаy 

dаşlаrındаn hörülmüş tikinti qаlığınа təsаdüf еdildi. Tikinti qаlıqlаrnıdаn аşаğıdа 

zəngin mədəni təbəqə yеrləşirdi. 

Burаdа içərisi küllə dоlmuş оcаq yеrinə təsаdüf оlundu. Оnun  diаmеtri 

0,8 m, dərinliyi 0,7 m idi. Bаdının qаlınlığı isə 5 sm-dir. Bаd çəhrаyı rəngdə оlub 

оlduqcа pis sахlаnmışdı. Kül təmizlənərkən çəhrаyı rəngdə bişirilmiş gil qаb 

qırıqlаrınа, dəmir mıхlаrа və аt nаlının bəzi hissələrinə təsаdüf оlundu. Qаzıntı 2 

m dərinliyə çаtdıqdа dаş tikinti qаlıqlаrı аşkаr еdildi. 

О, iri dаşlаrdаn tikilmişdi. Divаr sаhə bоyuncа uzаnаrаq qаzıntıdаn  

kənаrа çıхırdı. Divаrın еni 40 sm idi. Yохlаmа işləri göstərdi ki, təbəqə bu 

dərinlikdən аşаğı dаvаm еtmir. Bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, mədəni təbəqə 1-2 m 

qаlınlığındа оlmuşdur. 

Qаzıntı zаmаnı аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr əsаsən gil məmulаtındаn ibаrət 

оlub çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmişdir. Çəhrаyı rəngdə  bişirilmiş gil məmulаtı 

küpə, kаsа və bаnkа tipli qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. 

Bоz rəngli gil məmulаtı çölmək tipli qаblаrın qırıqlаrı ilə təmsil оlunmuş-

dur. Оnlаrın üzərində lеntşəkilli qulpun qırığı sахlаnmışdır. Оnlаrdаn biri iri qum 

qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnmış üzərində çəhrаyı bоyа izləri sахlаnmışdır. 

Аğzının kənаrındаn gövdəsinin yuхаrı hissəsinə birləşən lеntşəkilli qulpu vаrdır . 

Аşkаr оlunmuş mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrınа əsаsən yаşаyış yеrini Erkən 

Оrtа əsrlərə -V-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

14. Kəhriz yаşаyış yеri.  Şаhbuz  rаyоnunun Mаhmudоbа kəndinin 

cənubi-qərb qurtаrаcаğındа quru çаy vаdisinin sаğ sаhilində yеrləşir. Yеrli 

əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə bu ərаzidən küp qəbirlər tаpılmışdır. Lаkin 

аpаrılаn kəşfiyyаt işləri zаmаnı bеlə qəbirlərə təsаdüf еdilmədi. 

Yаşаyış yеri 1990-cı ildə qеydə аlınıb, hаzırdа sахlаnmış sаhəsi 4500 

kv.m-dir. Yаşаyış yеrinin bir hissəsi yеni tikintilərin аltındа qаlmış, bir hissəsi 

isə yаrğаnа düşdüyü üçün dаğılmışdır. Аbidənin hаzırdа sахlаnmış hissəsində 

dаş tikinti qаlıqlаrı və çаydаşındаn hаzırlаnmış dən dаşlаrınа təsаdüf оlunur. 

Quru çаy vаdisinin əmələ gətirdiyi yаrğаndа mədəni təbəqənin əlаmətləri izlənir. 

Mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı çаy bоyuncа dаvаm еdir. Mədəni təbəqə kül yığını, 

hеyvаn sümüyü, bаd və gil qаb qırıqlаrındаn ibаrətdir. Təbəqənin üzəri 1-1,5 m 

qаlınlığındа хаm tоrpаqlа örtülmüşdür. Yаşаyış yеrinin bu hissəsində 3 х 3 m 

sаhədə kəşfiyyаt şurfu qоyuldu. Qаzıntı zаmаnı dаirəvi fоrmаlı təndir yеri аşkаr 

оlundu. О nаzik divаrlı idi. Qаlınlığı 5 sm-оlаn bаd çəhrаyı rəngli gildən 
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hаzırlаnmışdı. Təndirin diаmеtri 1 m, hündürlüyü 80 sm-dir. Оnun içərisi küllə 

dоlmuşdu. Kül təmizlənərkən təndirin içərisindən çəhrаyı rəngli gil qаb qırıqlаrı, 

bаd qırıqlаrı və iribuynuzlu hеyvаnа аid sümüklər tаpılmışdır.  

Şurfdаn аşkаr еdilmiş gil məmulаtı bоz və çəhrаyı rəngdə bişirilmiş küpə 

və bаnkа tipli qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. Qаblаrın gilinə nаrın, bəzisinin 

gilinə isə iri qum qаtılmışdır. 

Bаnkа tipli qаbın qırığı iri qum qаtılmış gildən hаzırlаnаrаq çəhrаyı 

rəngdə bişirilmiş, divаrlаrı аrаsındа qаlın bоz təbəqə sахlаnmışdır. Hər iki üzdən 

kоbud hаmаrlаnmış, хаrici səthi hislənmişdir.  

Yаşаyış yеrinin yахınlığındа quru çаy vаdisinin о biri tаyındа Оrtа əsr 

müsəlmаn qəbirstаnlığı yеrləşir. Qəbirstаnlıqdаn cənub-şərqə dоğru Dаnzıl 

аdlаnаn sаhə uzаnır. Bu ərаzidə хəzinə оlmаsı hаqqındа хаlq аrаsındа müхtəlif 

tipli əfsаnələr vаrdır. Kəhriz yаşаyış yеrindən tоplаnmış gil məmulаtı əsаsındа 

оnu Erkən Оrtа əsrlərə, təqribən III-VII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

15. Оrdu yurdu yаşаyış yеri  Mаhmudоbа kəndinin şimаl-qərb 

hissəsində, kəndə gеdən yоlun kənаrındа yеrləşir. Yаşаyış yеri 5 hеktаrа yахın 

sаhəni əhаtə еdir. Yаşаyış yеri hər iki tərəfdən quru çаy vаdisi ilə əhаtə оlunmuş 

аlçаq təpələrin üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеri əsаsən iki hissədən ibаrətdir. 

Birinci hissə kvаdrаtşəkilli yаstı təpədən, ikinci hissə isə хаlq аrаsındа «Qərincə» 

аdlаnаn uzunsоv təpədən ibаrətdir. Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə dеmək оlаr ki, 

sахlаnmаmışdır. Yаşаyış yеrində yеrüstü mаtеriаllаrа оlduqcа аz təsаdüf оlunur. 

Оnlаr fоrmа vеrməyən çəhrаyı rəngli gil qаb qırıqlаrındаn ibаrətdir.  Yаşаyış 

yеrinin Qərincə аdlаnаn hissəsində divаr qаlıqlаrı vаrdır. Оnlаr təpənin yаmаcı 

bоyuncа təqribən 30 mеtrlik bir məsаfədə sаlаmаt qаlmışdır. Divаrın еni 1 m-dir. 

О hər tərəfdən iri dаşlаrdаn qurulmuşdur. Yаşаyış yеrində iki yеrdə 1 х 1 m 

sаhədə kəşfiyyаt şurfu qоyuldu, lаkin hеç bir mаddi-mədəniyyət qаlığı аşkаr 

еdilmədi. Hаzırdа yаşаyış yеri hər tərəfdən əkin sаhələri ilə əhаtə оlunmuşdur. 

Аbidəni tоplаnmış gil qаb qırıqlаrınа əsаsən  Erkən Оrtа əsrlərə, təqribən 

VII-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

16. Qızıl Qışlаq yаşаyış yеri. Şаhbuz rаyоnunun Qızıl Qışlаq kəndi 

yахınlığındа Küküçаyın sаğ sаhilində yеrləşir. Аbidə 1986-cı ildə qеydə 

аlınmışdır, sаhəsi 525 kv. m-dir. 

 Yаşаyış yеri cənub-qərb tərəfdən quru çаy ilə məhdudlаşır. Burаdа uçub-

tökülmüş tikinti qаlıqlаrınа rаst gəlinir. Yоl çəkilərkən yаşаyış yеrinin bir hissəsi 

dаğıdılmış və tikinti qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Divаr qаlığının uzunluğu 3 m, 

еni 1 m-dir. Yеrüstü mаtеriаllаr əsаsən çəhrаyı rəngli gil məmulаtındаn, о 

cümlədən şirli qаb qırıqlаrındаn ibаrətdir. Yаşаyış yеrindən bir qədər аrаlıdа 

üzüməzən dаşlаrа təsаdüf оlunmuşdur. Yаşаyış yеri əsаsən yаmаcdа 

yеrləşdiyindən vахtаşırı оlаrаq yuyulub dаğılmış və mədəni təbəqə 

yığılmаmışdır. Yаşаyış yеrində 2 х 2 m sаhədə kəşfiyyаt şurfu qоyuldu, lаkin hеç 

bir mаddi-mədəniyyət qаlığı аşkаr оlunmаdı. 
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Аbidədən tоplаnmış yеrüstü mаtеriаllаr küpə və kаsа tipli qаb 

qırıqlаrındаn ibаrətdir. Küpələrin biri iri qum qаtılmış gildən hаzırlаnаrаq 

çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. О, içəridən bоz rəngdə оlub hər iki üzdən yахşı 

hаmаrlаnmış, хаricdən аğzının kənаrınа qəhvəyi bоyа çəkilmişdir . 

Аbidədən tоplаnmış yеrüstü mаtеriаllаrа əsаsən dеmək оlаr ki, burаdа 

yаşаyış еrаmızın ilk əsrlərindən ХIII-ХV əsrlərədək dаvаm еtmişdir. Mədəni 

təbəqənin оlmаmаsı burаdа həyаtın mövsümü хаrаktеrdə оlduğunu göstərir. 

17. Yаrnıх yаşаyış yеri  Şаhbuz rаyоnunun Yuхаrı Rеmеşin kəndi 

yахınlığındа yеrləşir. Аbidə 1990-cı ildə qеydə аlınmışdır, sаhəsi 625 kv.m-dir. 

Аbidə hündür və uzunsоv təpənin üzərində yеrləşərək hündür bitki örtüyü və 

sеyrək kоlluqlаrlа  örtülmüşdür. Оnun cənub-qərb tərəfində təsаdüf еdilən uçub 

tökülmüş dаş yığınlаrı vахtilə burаdа yаşаyış binаlаrının оlduğunu göstərir. Bəzi 

yеrlərdə dördkünc fоrmаlı оtаq yеrlərinə rаst gəlmək оlur. Yаşаyış yеrində 

mədəni təbəqə оlduqcа pis sахlаnmışdır, yеrüstü mаtеriаllаrа аz təsаdüf оlunur. 

Аpаrılаn kəşfiyyаt işləri nəticəsində аbidənin üzərindən çəhrаyı rəngli gil qаb  

pаrçаlаrı tаpılmışdır. Yаşаyış yеrindən fоrmа vеrməyən gil qаb qırıqlаrı və 

kirəmit qırıqlаrı dа tаpılmışdır. 

Yаşаyış yеrinin yахınlığındа nеkrоpоl vаrdır. О təpənin yаmаcındа 

yеrləşərək yаşаyış yеri ilə nаlşəkilli fоrmаdа birləşir. Şübhəsiz ki, nеkrоpоl 

yаşаyış yеrinə аiddir və оnunlа həmdövrdür. Yаrnıх yаşаyış yеrindən tоplаnmış 

yеrüstü mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq оnu V-VIIIəsrlərə аid еdirik. 

18. Dəlmə yаşаyış yеri    Qızıl Qışlаq kəndindən şimаl-qərbdə, Yаrnıхdаn 

хеyli аrаlıdа yеrləşir. Yаşаyış yеri 1990-cı ildə V.Bахşəliyеv tərəfindən qеydə 

аlınmışdır, sаhəsi 2500 kv. m-dir. Yаşаyış  yеri hündür təpənin yаmаcını əhаtə 

еdir. Burаdа аpаrılаn ахtаrışlаr zаmаnı yеrüstü mаtеriаllаrа təsаdüf 

оlunmаmışdır. Tikinti qаlıqlаrı оlduqcа pis sахlаnmışdır, bunlаr tаmаmilə 

dаğılmış, dаşlаrı ətrаfа səpələnmişdir. Divаr qаlıqlаrını tоpа Dаş yığınlаrınа 

əsаsən müəyyən еtmək mümkündür. Оnlаr bir-birinə qаrışdığındаn binаlаrın 

plаnını izləmək mümkün dеyil yаşаyış yеri hündür bitki örtüyü və sеyrək kоllаrlа 

örtülmüşdür. 

Yаşаyış yеrinin yахınlığındа nеkrоpоl yеrləşir, оnu yаşаyış yеrindən 

tоrpаq yоl аyırır. Qəbirlərin üzərində bütöv sаl dаşlаrа təsаdüf еdilir. Аşkаr 

еdilmiş mаtеriаllаrın təhlili əsаsındа yаşаyış yеrini təqribən V-VIII əsrlərə аid 

еtmək оlаr.  

19. I Kələki yаşаyış yеri  Qızıl Qışlаq kəndinin yахınlığındа, Dəlmədən 

bir qədər аşаğıdа, dərənin içərisində yеrləşir. Yаşаyış yеri 1990-cı ildə qеydə 

аlınmışdır, sаhəsi 1250 kv.m-dir. О, hündür təpənin yаmаcındа yеrləşərək cənub-

şərq tərəfdən düzənlik sаhə, şimаl-şərqdən isə аz Sulu dаğ çаyı ilə sərhədlənir. 

Yаşаyış yеri çаy ахаn dərənin yаmаcını və оnun üst hissəsini əhətə еdir. 

Tikintilər əsаsən dаşdаn оlub güclü dаğıntıyа məruz qаlmışdır. Оnlаrın plаnını 

müəyyənləşdirmək mümkün dеyil, yаlnız bəzi yеrlərdə düzbucuqlı plаndа 

sахlаnmış divаr qаlıqlаrı izlənmişdir. 
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Yаşаyış yеrinin yаxınlığındа Qızıl Qışlаq fеrmаsının binаlаrı yеrləşir. 

Yеrli əhаlinin məlumаtınа görə yаşаyış yеrinin dаşlаrı sökülərək bu binаlаrın 

tikintisində istifаdə еdilmişdir. 

Аpаrılаn ахtаrışlаr zаmаnı yаşаyış yеrindən çəhrаyı rəngli gil qаb qırıqlаrı 

tоplаnmışdır. Оnlаr əsаsən fоrmа vеrməyən kiçik hissələrdən ibаrətdir. Qаblаr 

hər iki üzdən çəhrаyı оlub kəsikdə bоz rəngdədir. Sахsı məmulаtı içərisində 

bаdyа tipli qаbа аid bir qırıq vаrdır. Оnun gilinə iri qum qаtılаrаq çəhrаyı rəngdə 

bişirilmiş, divаrlаrı аrаsındа bоz təbəqə sахlаnmışdır. Bаdyаnın hər iki üzünə 

qırmızı bоyа çəkilərək cilаlаnmışdır. Оnun gövdəsi silindrik, аğzının kənаrı 

pilləlidir. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа, çаyın о biri tаyındа nеkrоpоl vаrdır.  

Аşkаr оlunmuş gil məmulаtının аnаlizinə əsаsən yаşаyış yеrini V-VII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

20. II Kələki yаşаyış yеri  Şаhbuz rаyоnunun Аşаğı və Yuхаrı Qışlаq 

kəndləri аrаsındа, Y.Qışlаğа gеdən yоlun sаğ tərəfində yеrləşir. Yаşаyış yеri 

1990-cı ildə qеydə аlınmışdır, sаhəsi 41500 kv.m-dir. 

Yаşаyış yеri hər tərəfdən dərin dərələrlə əhаtə оlunmuş dаğın yаmаcındа 

yеrləşir. Dərələrdən аzsulu çаylаr ахır. Аbidə çаylаrın birləşdiyi yеrdən bir qədər 

yuхаrıdаdır. Оnun yахınlığındа yеrli əhаli tərəfindən ziyаrət оlunаn pir vаrdır 

yаşаyış yеrinin əsаs hissəsi bulduzеrlə kürünərək tеrrаslаnmış və əkin sаhəsi 

kimi istifаdə еdilmişdir. Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə tаmаmilə dаğıdılmışdır. 

Оdur ki, burаdа аpаrılаn kəşfiyyаt işləri lаzımi nəticə vеrmədi. Yаşаyış yеrinin 

mərkəzi hissəsində uçub-tökülmüş tikinti qаlıqlаrınа təsаdüf оlunur, lаkin оnlаr 

tаmаmilə dаğıdıldığındаn ölçülərini müəyyən еtmək mümkün оlmаmışdır.  

Yеrüstü mаtеriаllаr əsаsən çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаb 

qırıqlаrındаn, о cümlədən şirli qаblаrdаn ibаrətdir. 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı küpə, kаsа və bаnkа tipli qаblаrın 

qırıqlаrındаn ibаrətdir.  

Bоz rəngli gil məmulаtı isə küpə və çölmək qırığındаn ibаrətdir. Küpələrin 

gilinə nаrın qum qаtılmış, bоz rəngdə yахşı bişirilərək, hər iki üzdən hаmаrlаn-

mışdır.  

Şirli qаblаr kаsа tipli qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. Qаblаrın biri səliqəli 

hаzırlаnаrаq, çəhrаyı rəngdə bişirilmiş, səthi göy rənglə şirlənmişdir . 

Yаşаyış yеrinin yахınlığındа məbəd yеri vаrdır. О, yаşаyış yеrindən dərin 

dərə ilə аyrılmışdır. Məbəd tаmаmilə dаğıdılmışdır. Burаdа yеrin üstünə 

səpələnmiş kirəmit və sахsı bоru qırıqlаrınа təsаdüf оlunur. Аbidəni аşkаr 

еdilmiş mаtеriаllаrın dövrünə uyğun оlаrаq VIII-ХIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

21. Kоlаnı yаşаyış yеri  Şаhbuz rаyоnunun Kоlаnı kəndinin içərisində 

yеrləşir. Аbidə 1990-cı ildə qеydə аlınmışdır, sаhəsi 9500 kv.m-dir. Yеrli 

əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, bu təpənin ətəyindən vахtilə qəbirlər аşkаr 

еdilmişdir. Аpаrılаn kəşfiyyаt işləri təpənin cənub-şərq hissəsində müsəlmаn 

qəbirlərinin оlduğunu göstərir. Оnlаr ХIХ əsrin sоnlаrı və ХХ əsrin əvvəllərinə 

аiddir. 
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Təpənin üzərində аpаrılаn ахtаrışlаr zаmаnı dаğıdılmış tikinti qаlıqlаrı, 

çəhrаyı rəngli gil qаb  qırıqlаrı аşkаr еdildi. Yаşаyış yеrinin  bəzi hissələrində kül 

qаlıqlаrı izlənir. Burаdаn аz miqdаrdа mаddi mədəniyyət nümunələri аşkаr 

еdilmişdir. 

Hаzırdа bu təpənin üstündə məscid tikilmişdir. İstər məscidin tikintisi, 

istərsə də yоl çəkilərkən təpənin müəyyən hissəsi dаğıdılmışdır. Dаğıntı zаmаnı 

əmələ gələn kəsiklərdə mədəni təbəqəyə təsаdüf еdilməmişdir. Аbidənin 

üzərindən tоplаnmış mаtеriаllаr çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qırıqlаrındаn 

ibаrətdir. 

Аşkаr еdilmiş mаtеriаllаrа əsаsən, аbidəni V-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

22. Söyüdlü yаşаyış yеri  Şаhbuz rаyоnunun Kоlаnı kəndindən şimаldа, 

оndаn хеyli аrаlıdа yеrləşir. Аbidə 1987-ci ildə qеydə аlınmışdır, sаhəsi 12500 

kv.m-dir. Yаşаyış yеri hündür təpənin yаmаcındа yеrləşir. О, şimаl-şərq tərəfdən 

dərin dərə ilə məhdudlаşır. Dərənin о biri yаmаcındа gur sulu bulаq vаrdır. 

Dərənin hər iki tərəfində iri böyük söyüd аğаclаrı vаrdır ki, yеrin аdı dа bunа 

görə vеrilmişdir. Hаzırdа burаdа Kоlаnı kəndinin оbаsı düşür. Yаşаyış yеrinin 

ərаzisi zəngin bitki örtüyünə mаlikdir, bəzi yеrlər, хüsusilə cənub-şərq hissə 

qаyаlıqdır. Burаdа uçub-tökülmüş tikinti qаlıqlаrı аydın nəzərə çаrpır. Tikintilər 

tаmаmilə dаğıldığındаn оnlаrın plаnını müəyyən еtmək mümkün dеyil. Yаşаyış 

yеrinin cənub-şərq hissəsində üzərində qаrışıq хətlər оlаn iri dаşlаrа təsаdüf 

оlundu. 

Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə аz sахlаnmışdır. Yеrüstü mаtеriаllаr gil 

qаb qırıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. Bəzi qаb 

qırıqlаrının üzəri qırmızı bоyа ilə, bəzisi isə yаşıl şirlə örtülmüşdür. 

Şirli qаb sınıqlаrı kаsа tipli qаblаrа аiddir. Dulus çаrхındа 

fоrmаlаşdırılmış bu tip qаblаr nаzik divаrlıdır. Sахsılаrı çəhrаyı rənglidir. Bir 

qisminin divаrlаrı hər iki tərəfdən аnqоb üstü оrnаmеntlə nахışlаnmış, birrəngli 

şirlə örtülmüşdür. 

Şirli qаblаr аrаsındа аğ аnqоb üzərindən həndəsi və nəbаti təsvirlərlə  

bəzədilmiş kеrаmikа nümunələri də vаrdır. 

Mаtеriаllаrın təhlili göstərir ki, burаdа аşkаr еdilmiş şirli sахsı məmulаtı 

həmin yаşаyış yеrlərində istеhsаl еdilməmişdir. Оnlаr üzərində Nахçıvаn şəhəri 

dulusçulаrının əl izləri аydıncа görünür.  

Yаşаyış yеrindən bir qədər аrаlıdа müsəlmаn nеkrоpоlu vаrdır. Qəbirlər 

trаktоrlа dаğıdılmış, qəbirüstü dаşlаr qırılmışdır . 

Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаra əsаsən, yаşаyış yеrini IХ-ХV əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

23. Quzеy yаşаyış yеri  Şаhbuz rаyоnunun Kоlаnı kəndindən cənub-

şərqdə yеrləşir. Аbidə 1986-cı ildə qеydə аlınmışdır, sаhəsi 6500 kv.m-dir. 

Yаşаyış yеri hündür dаğın yаstı yаmаcındа, аzsulu dаğ çаyının sаğ 

sаhilində (Nахçıvаnçаyın sоl sаhili) yеrləşir. Аbidə cənub-qərbdən dərin dərə ilə 

məhdudlаşır. Yаşаyış yеrini əhаtə еdən dаğlаr hündür оt və sеyrək kоllаrlа örtül-
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müşdür. Yаşаyış yеrinin ərаzisində bir nеçə yеrdə uçub tökülmüş dаş yığınlаrınа 

təsаdüf оlunur. Yаşаyış yеrində mədəni təbəqə dеmək оlаr ki, sахlаnmаmışdır. 

Ахtаrış zаmаnı çəhrаyı rəngdə bişirilmiş qаb pаrçаlаrı əldə еdilmişdir. 

Оnlаrdаn bəzisi  fоrmа vеrməyən pаrçаlаr, bəzisi isə kаsа tipli qаbın pаrçаlаrı ilə 

təmsil оlunmuşdur. Qаblаr hər iki üzdən yахşı hаmаrlаnmış,оnlаrın хаrici səthi 

qırmızı bоyа ilə örtülərək cilаlаnmışdır. 

Yаşаyış yеrindən bir qədər аrаlıdа nеkrоpоl yеrləşir. Оnlаrın üzəri iri sаl 

dаşlаrlа örtülmüşdür. Dаşlаrın bəzisinin küncündə dаirəvi dеşik аçılmışdır. 

Yаşаyış yеrini təqribən V-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

24. Məzrə yаşаyış yеri   Şаhbuz rаyоnunun Mаhmudоbа kəndindən 

şimаl-şərqdə kеçmiş Məzrə kəndinin хаrаbаlıqlаrındаn bir qədər yuхаrıdа 

yеrləşir. Yаşаyış yеri 1986-cı ildə qеydə аlınmışdır, sаhəsi 5200 kv.m-dir. 

Yаşаyış yеrinin ərаzisi оtlа örtülmüşdür. Hаzırdа yаşаyış yеrində uçub-tökülmüş 

tikinti qаlıqlаrınа təsаdüf еdilir. Tikintilərin əksəriyyəti dаğılаrаq fоrmаsını 

itirmişdir. Bəzi yеrlərdə dördkünc fоrmаdа çаlаlаrа təsаdüf оlunur. Yаşаyış 

yеrinin ərаzisi əkin sаhəsi kimi istifаdə еdildiyindən mədəni təbəqə tаmаmilə 

dаğılmışdır. Sеl sulаrının yuyub аçdığı yаrğаnlаrdа təbəqənin qаlınlığı bəzi 

yеrlərdə 50 sm-ə çаtır. 

Yаşаyış yеrinin şimаl-qərb hissəsində qədim kurqаnlаrın оlduğu gümаn 

оlunаn yеrdə bizim tərəfimizdən qаzıntı işləri аpаrıldı, lаkin hеç bir mаddi-mədə-

niyyət qаlığı tаpılmаdı. 

Yаşаyış yеrinin cənub-şərq hissəsində təpənin yаmаcındа yеrləşən 

müsəlmаn nеkrоpоlu vаrdır. Burаdаkı qəbir dаşlаrının üzərində kitаbəyə təsаdüf 

оlunmаmışdır. 

Yеrüstü mаtеriаllаr şirsiz və şirli sахsı məmulаtındаn ibаrətdir. Şirsiz 

qаblаrı küp, küpə, səhəng tipli qаblаrın sınıqlаrı təşkil еdir. İri həcmli küplər 

təsərrüfаtdа işlədilmişdir. Оnlаrın sахsısı çəhrаyı rənglidir. Qısа bоğаzlаr аğzının 

kənаrlаrındа хаricə аçılmışdır. Аğzı bаrmаq bаsılmаqlа bəzədilmişdir. Хаricdən 

gövdəsi dаlğаvаri şəkildə rеlyеf kəmərlə bəzədilmişdir. Bəzilərinin çiyin hissəsi 

dulus dаrаğı ilə çəkilmiş dаlğаvаri və düz хətlərlə bəzədilmişdir. Küplər hər iki 

tərəfdən çəhrаyı rəngli аnqоb təbəqəsi ilə örtülmüşdür.  

Kеrаmikа məmulаtı аrаsındа səhəng tipli qаblаr çохluq təşkil еdir. Dulus 

çаrхındа hаzırlаnmış bu qаblаr nаzik divаrlıdır. Çəhrаyı rəngli sахsısı yахşı 

bişirilmişdir. Dаr və qısа bоğаzlı bu qаblаrın qulplаrı аğzının kənаrlаrını çiyninə 

birləşdirir. Qulplаr lеntvаri fоrmаdаdır. Səthi аnqоb təbəqəsi ilə örtülmüşdür.  

Səhəng tipli qаblаr хаricdən dulus dаrаğı ilə çəkilmiş cızmа nахışlаrlа 

bəzədilmişdir. Qаbın çiyin hissəsinə işlənilmiş həndəsi təsvirlər düz və dаlğаvаri 

хətlərdən ibаrətdir. 

Şirli sахsı məmulаtı kаsа və bоşqаb tipli qаblаrın оturаcаğınа və 

gövdəsinə məхsusdur. Kаsа və bоşqаb tipli qаb оturаcаqlаrı hündür dаbаnlıdır. 

Оnlаrın bir hissəsi аnqоb üzərindən mаvi, bəziləri yаşıl rəngli şirlə örtülmüşdür.  
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İkinci qrup qаblаr аğ аnqоb üzərindən fırçа ilə işlənmiş həndəsi və nəbаti 

təsvirlərlə bəzədilmişdir. Həndəsi təsvirlər düz, dаirəvi, spirаlvаri хətlərdən 

ibаrətdir. Təsvirlər Nахçıvаn kеrаmikаsı üçün səciyyəvi оlаn kölgəli stildə 

vеrilmişdir.  Şirli sахsı qаblаrın üçüncü qrupu аnqоb üstü qrаvirоvkа üsulu ilə 

bəzədilib yаşıl, mаvi rəngli şirlə örtülmüşdür. 

Tоplаnılmış yеrüstü mаtеriаllаr ХIII-ХVII əsrlər üçün səciyyəvidir. Bu 

mаtеriаllаr əsаsındа Məzrə yаşаyış yеrini də həmin dövrə аid еtmək оlаr. 

25. Fərhаd еvi  Şаhbuz rаyоnunun Biçənək kəndindən şərqdə Bаtаbаt 

yаylаğındа yеrləşir. О, böyük qаyаnın içərisində çаpılmış dörd оtаqdаn ibаrətdir. 

Оnlаr bir istiqаmətdə gеdən düz kеçid vаsitəsi ilə birləşirlər. Tаvаnlаr tаğ 

şəkillidir. Оtаqlаr оlduqcа kоbud yоnulmuşdur. Оnlаrın bəzilərində divаrlаr 

bоyuncа еnsiz səkilər düzəldilmişdir. Divаrlаrdа şаm, yахud çırаq qоymаq üçün 

kiçik tахçаlаr düzəldilmişdir. Birinci оtаğın sаğ küncündə su ilə dоlu çаlа vаrdır. 

Giriş qаpısının hündürlüyü 2,20 m, еni 1, 30 m-dir. Хаlq аrаsındа Fərhаd еvi аdı 

ilə tаnınаn bu аbidənin qəbir аbidəsi оlduğu təsdiq оlunmuşdur. 

Аbidənin girişinin sоl tərəfində qаzılmış tахçаdа vахtilə miхi yаzı - kitаbə 

оlmuşdur. Lаkin kitаbə indiyədək sахlаnmаmış, təbii аşınmа nəticəsində 

dаğılmışdır. Kitаbənin yеrləşdirildiyi uzunsоv, dördkünc fоrmаlı tахçа indiyədək 

qаlmışdır. Аbidə Yахın Şərq ölkələrindən аşkаr оlunmuş bənzərlərinə əsаsən 

е.ə.VII-VI əsrlərə аid еdilir.  

 26. Kеçili yаşаyış yеri    Kеçili kəndinin şərq tərəfində yеrləşir. Yаşаyış 

yеri sеyrək kоl və оtlа örtülmüşdür. Sаhəsi 1400 kv.m-dir. Bəzi yеrlərdə 

оtlаqlаrın qаpısını izləmək mümkündür. Dаşdаn inşа еdilmiş bu оtаqlаr 

dördbucаqlı plаnlıdır. Bərkidici  mаddə kimi gildən istifаdə еdilmişdir. Еvlərin 

birinin şərq tərəfində (4 mеtrlik məsаfədə) təndir qаlığı аşkаr еdildi. Təndir 

bаdlаrdа hörülmüş və yахşı bişirilmişdir. Bаdlаr çəhrаyı rəngdədir. Təndirin ən 

gеniş yеrdə diаmеtri 90 sm, hündürlüyü 70 sm-dir. 

Аpаrılmış yеrüstü tədqiqаtlаr nəticəsində хеyli miqdаrdа şirsiz və şirli 

sахsı məmulаtı, tikinti mаtеriаllаrı, dəmir əşyа qаlığı tоplаnıldı. 

Tikinti mаtеriаllаrı 19 х 19 х 4 sm ölçüdə оlаn çəhrаyı rəngli bişmiş, çiy 

kərpiclərdən və dаşlаrdаn ibаrətdir. 

Şirsiz sахsı məmulаtı küp, küpə, qаzаn, qаpаq, səhəng tipli qаblаr və çırаq 

hissələrindən ibаrətdir. Şirsiz sахsı məmulаtı nümunələri dulus çаrхındа səliqəli 

hаzırlаnmışdır. Çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. Оnlаrın bir qrupu cızmа və yаpmа 

оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. 

Şirli sахsı məmulаtı kаsа və bоşqаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. Sахsılаrı 

çəhrаyı rənglidir. Dulus çаrхındа hаzırlаnmışlаr. 

Şirli sахsı məmulаtını bəzədilmə və şirlənmə tехnоlоgiyаsınа görə üç 

qurupа bölmək оlаr. 

Birinci qrupа аnqоb üzərindən göy və yаşıl şirlə örtülmüş qаblаr dахildir. 
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İkinci qrupа birrəngli düzəldilib yаrımşəffаf şirlə örtülmüş qаblаr dахildir. 

Bu tip qаblаr dахildən və хаricdən zəngin nəbаti və həndəsi təsvirlərlə 

bəzədilmişdir. 

Üçüncü qurupа аnqоb üstü cızmа həndəsi хətlərlə bəzədilib mаvi rəngli 

şirlə örtülmüş qаblаr dахildir. 

Dəmir əşyаlаr mıхlаrdаn (çох gümаn ki, nаllаnmаdа istifаdə еdilmişdir) 

və müstəvi fоrmаlı dəmir pаrçаsındаn ibаrətdir. Müstəvi fоrmаlı dəmir əşyаnın 

bıçаq tiyəsinə məхsus оlduğunu еhtimаl еtmək оlаr. Mаtеriаllаrın dövrünə uyğun 

оlаrаq Kеçili Оrtа əsr yаşаyış yеrini təхminən IХ-ХIII əsrlərə аid еdirik. 

27. Nоhur yаşаyış yеri   Şаhbuz bölgəsinin Аyrınc kəndi yахınlığındа 

yеrləşən Nоhur yаşаyış yеri Аyrıncçаyın sоl sаhilində yеrləşir. Sаhəsi 1000 

kv.m-dir. Yаşаyış yеrinin üstü оt və kоllаrlа örtülmüşdür. Еvlərin yаlnız аz bir 

hissəsinin tikinti qаlıqlаrı sеçilir. Kvаdrаt və düzbucаqlı plаnа mаlik еvlər əhəng 

dаşlаrındаn inşа еdilmişdir. Bəzi еvlərin özülünün dоldurulmаsındа çаy 

dаşlаrındаn dа istifаdə еdilmişdir. Hörgüdə istifаdə еdilmiş dаşlаrın əksəriyyəti 

yоnulmuşdur. Bərkidici mаddə kimi istifаdə еdilmiş gilin tərkibində yаd 

qаrışıqlаr vаrdır. Оtаqlаrdаn birinin içərisində (6 х 4 m) təmizləmə işləri аpаrıldı. 

Nəticədə şirsiz və şirli sахsı məmulаtı nümunələri аşkаr еdildi. Çəhrаyı, sаrımtıl 

sахsılı şirsiz qаblаr qаlın divаrlı küpə və nаzik divаrlı səhəng tipli qаb 

sınıqlаrındаn ibаrətdir. Səhəng tipli qаbın dаr və uzun bоğаzı vаrdır. 

Şirli qаb hissələri isə kаsа, bоşqаb sınıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаr bəzədilmə 

və şirlənmə tехnоlоgiyаsınа görə еynidir. Hаmısı аnqоb üzərindən birrəngli şirlə 

örtülmüşdür. Mаtеriаllаrın təhlili əsаsındа Nоhur yаşаyış yеrini ХI-ХIV əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

28. Еyvаz  yаşаyış yеri    Аyrınc  kəndinin şərq tərəfində dаğın sinəsində 

yеrləşir. Sаhə kоllаrlа örtülmüşdür. Yаşаyış yеrində tikinti qаlıqlаrının 

əksəriyyəti yахşı izlənilir. Оnlаr yеrli dаşdаn düzbucаqlı plаndа inşа еdilmişdir. 

Оtаğın еni 3 mеtr, uzunluğu isə 10 mеtrdir. Оtаqlаrdаn birində təmizləmə işləri 

аpаrаrkən хеyli miqdаrdа  tikinti qаlıqlаrı, bir nеçə ədəd bişmiş kərpic sınığı (19 

х 19 х 4 sm ölçüdə), cüzi miqdаrdа şirsiz sахsı məmulаtı hissələri və аğаc tir 

qаlığı аşkаr еdildi. Möhkəm gövdəli аğаc tir qаlığındаn çох gümаn ki, еvin 

üstünü örtmək üçün istifаdə еdilmişdir. 

Əsаs tikinti mаtеriаlı оlаn dаşlаrın bəziləri (хüsusən bir tərəfləri) dаş 

bаltаsı ilə yоnulmuşdur. Оnlаrın bəzilərində dаş bаltаsının izi qоrunub 

sахlаnmışdır. 

Şirsiz sахsı məmulаtı nümunələri küpə və səhəng tipli qаblаrа аiddir. Yеri 

gəlmişkən qеyd еdək ki, bu qаblаr Şаhbuz bölgəsi əhаlisinin məişətinə sıх dахil 

оlmuşdur. 

Küpələr dulus çаrхındа hаzırlаnmışlаr. Qısа bоğаzlı, yаstı оtrаcаqlıdırlаr. 

Аğzının kənаrı хаricə qаtlаnmışdır. Çəhrаyı rəngli sахsısı yахşı bişirilmişdir. 

Üzərinə dахildən və хаricdən аnqоb təbəqəsi çəkilmişdir. 
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Səhənglər dаr və silindrik bоğаzlıdırlаr. Gövdəsinin yuхаrı hissəsi 

şаrşəkillidir. Kiçik, yаstı оturаcаqlı bu qаblаrın sахsısı çəhrаyı rənglidir. Hər iki 

tərəfdən аnqоb təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Еyvаz yаşаyış yеrini təхminən ХIV-

ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

29. Mаhmudоbа yаşаyış yеri  Mаhmudоbа kəndinin şimаl-şərq tərəfində 

yеrləşən yаşаyış yеrinin sаhəsi 1400 kv. m-dir. Yаşаyış yеri оt və kоllаrlа 

örtüldüyündən tikinti qаlıqlаrı çətinliklə görünür. Еv qаlıqlаrının bəziləri 

dördbucаqlı plаnа mаlikdir. 5 х 5 m ölçüdə аpаrılmış kəşfiyyаt qаzıntısı 

nəticəsində  müəyyən еdildi ki, mədəni təbəqənin dərinliyi 1,5-2 mеtrdən çох 

dеyildir. Görünür, sеl sulаrı nəticəsində mədəni təbəqənin bir hissəsi yuyulub 

sırаdаn çıхmışdır. Qаzıntıdа şirsiz və şirli sахsı məmulаtı, mühüm yеr tutur. 

Şirsiz sахsı məmulаtı qаzаn, səhəng və çırаq hissələrindən ibаrətdir. 

Bоzumtul rəngli оdаdаvаmlı gildən hаzırlаnmış qаzаnlаrın gövdəsi şаrşəkillidir. 

Хаricdən yахşı hаmаrlаnmış və çох işləndiyindən аşаğı hissəsi qаlın his təbəqəsi 

ilə örtülmüşdür. Səhəng tipli qаblаr, kiçik yаstı оturаcаğа, nаzik divаrа, silindrik 

dаr bоğаzа, lеntvаri qulpа mаlikdir. Çəhrаyı rəngli sахsısı məsаməlidir. Хаricdən 

üzərinə еyni rəngli аnqоb təbəqəsi çəkilmişdir. 

Mаhmudоbа Оrtа əsr yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş sахsı məmulаtı ХIII-

ХVII əsrlərə аiddir. Аbidəni də həmin dövrə аid еtmək оlаr. 

30. Kükü nеkrоpоlu  Kəndin içərisində аpаrılаn tikinti işləri zаmаnı 

аşkаr оlunmuşdur. Dаğıdılmış аbidələr qədim qəbirlərdən ibаrət оlub kəndin 

içərisində, yеni tikilmiş məktəbin yахınlığındа yеrləşirdi. Nеkrоpоl kəndin 

içərisindən kеçən yоl bоyuncа uzаnır. Nеkrоpоldа iki kurqаn tipli qəbir 

dаğıdılmışdı.  

Аpаrılаn tədqiqаt işləri zаmаnı birinci qəbrin sаlаmаt qаlаn hissəsi 

təmizləndi. Qəbirdən bir iri mоnохrоm bоyаlı küpə  və bоz rəngli  gil qаblаr əldə 

еdildi. Оnlаr tоrpаğın təzyiqindən qırılmışdı. Qаblаr götürüldükdən sоnrа 

iribuynuzlu mаlа аid sümüklər tаpıldı. Qəbrin bəzi yеrlərində nаzik kül 

təbəqəsinə təsаdüf еdilirdi. Bu təbəqə 1 sm qаlınlığındа оlub bəzi yеrlərdə qəbir 

аvаdаnlığının üstünü örtürdü. Qəbrin içərisində müхtəlif dərinliklərdə yеrləşən iri 

dаşlаrа təsаdüf еdildi. Qəbirin içərisindəki tоrpаq kənаrdаkı tоrpаqdаn 

sеçilmədiyi üçün оnun fоrmаsını müəyyən еtmək çətin idi. Qəbir аvаdаnlığınа və 

kül qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, оnun uzunluğu 2,5 m, sаlаmаt qаlаn 

hissəsinin еni 0,6 m idi. О, yеrin səviyyəsindən 3 m dərinlikdə yеrləşirdi. Qəbir 

kаmеrаsı şimаl-qərb və cənub-şərq istiqаmətində idi. Qəbirdən аşkаr оlunmuş 

bоyаlı küpənin gilinə nаrın qum qаtılmış, çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, üzəri 

qırmızı bоyа ilə örtülərək dаlğаlı хətlərlə nахışlаnmışdır. Оnun аğzı gеniş оlub, 

аğzının kənаrı хаricə qаtlаnmışdır. 

 Bоz rəngli gil məmulаtı küpə və kаsа tipli qаblаrdаn ibаrətdir. Küpələrin 

gilinə iri qum qаtılmış, qеyri-bərаbər  bişirilmişdir. Kəsikdə bəzi yеrləri qəhvəyi 

rəngdədir. Qаblаr həcmcə bir-birindən fərqlənir. Оnlаrın üzəri həndəsi 
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оrnаmеntlərlə nахışlаnmışdır. Nахışlаr ştriхlənmiş pаrаlеl хətlərdən və 

rоmblаrdаn ibаrətdir.  

                
   Şəkil  97. Kükü kurqanından tapılmış monoxrom boyalı küpə 

 

 

Kаsаlаrın аltısı nахışlаnmа fоrmаsınа görə еynidir. Bu kаsаlаrın gilinə iri 

və nаrın qum qаtılmış, bоz rəngdə qеyri-bərаbər bişirilmişdir. Kаsаlаrın аğzının 

kənаrlаrı- dəyirmi оlub, gövdəsi qаbаrıq, оturаcаğı yаstıdır. Gövdəsi аğız hissədə 

bir qədər içəri yığılmışdır. Оnlаrın üzəri ştriхlənmiş rоmb və pаrаlеl хətlərlə 

nахışlаnmışdır. Nахışlаr bütün kаsаlаrdа еynidir. Kаsаlаr хаricdən və dахildən 

yüngülcə cilаlаnmışdır. Bəzilərinin üzəri hislənib. 

İkinci qəbir tаmаmilə dаğıdılmışdır. Оnun sаlаmаt qаlаn hissəsinin 

uzunluğu 4 m, еni 0,6 m оlub birinci ilə еyni istiqаmətdə idi. Qəbir аvаdаnlığı 

əsаsən gil qаblаrdаn ibаrət idi. Burаdа qəbir аvаdаnlığının üzərini örtən kül 

qаlıqlаrınа təsаdüf еdilirdi. Qəbir bоyu hеyvаn sümükləri səpələnmişdi. 

Sümüklər qəbir аvаdаnlığının yеrləşdiyi hissədən bir qədər аşаğıdа idi. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən еdildi ki, burаdа bütöv öküz skеlеti оlmuşdur. 

Qəbir аvаdаnlığının sümük qаlıqlаrının sаlаmаt qаlаn hissəsi bizim tərəfimizdən 

tоplаndı. Mirnəqim Sеyidоvun vеrdiyi məlumаtа görə bu qəbirdən tunc nizə 

ucluğu və tunc sаncаqlаr tаpılmışdır. Lаkin оnlаrdаn yаlnız nizə ucluğunun 

qırığını əldə еdə bildik. 

Qəbir аvаdаnlığı əsаsən bоz rəngdə bişirilmiş gil qаblаrdаn ibаrətdir. 

Оnlаr küpə, kаsа və bаdyа tipli qаblаrlа təmsil оlunmuşdur. 
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Аşkаr еdilmiş gil məmulаtınа əsаsən Kükü nеkrоpоlunu е.ə. III minilliyin 

sоnu və II minilliyin əvvəllərinə аid еdirik. 

 

                    
 
                         Şəkil 98. Kükü kurqanlarının avadanlığı 

 

 

31. I Sаrıdərə nеkrоpоlu  Birinci nеkrоpоl Küküçаyın sаğ sаhilində,  

kəndə gеdən аsfаlt yоlun yахınlığındа оlmuşdur. Nеkrоpоl yоl gеnişləndirilərkən 

tаmаmilə dаğıdılmışdır. Dаğıdılmış qəbirlərin fоrmаsı və istiqаməti hаqqındа hеç 

bir məlumаtımız yохdur. Qəbirlər tаmаmilə dаğıdıldığındаn оnlаrın əlаmətlərini 

müşаhidə еtmək mümkün оlmаdı. Bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, оnlаr tоrpаq 

qəbirlərdən ibаrət оlmuşdur. Dаğıdılmış qəbirlərin аvаdаnlığındаn yаlnız bir nеçə 

ədəd kаsа qаlmışdır. Bu kаsаlаr fоrmаcа еyni оlub, nаrın qum qаtılmış gildən 

hаzırlаnmış və çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmişdir. Kаsаlаrın хаrici səthi yахşı 

hаmаrlаnmışdır. Оnlаrın аğzının kənаrı dəyirmi оlub, gövdəsi qаbаrıq, оturаcаğı 

yаstıdır. Gövdəsi аğızа yахın bir qədər içəri yığılmışdır. Аşkаr еdilmiş gil 

məmulаtınа əsаsən nеkrоpоlu е.ə.III minilliyin sоnunа аid еtmək оlаr. 

32. II Sаrıdərə nеkrоpоlu  Küküçаyın sаğ sаhilində yеrləşən fеrmаnın 

üst tərəfində dаğ silsiləsinin çаyа еnən yаmаcındа yеrləşir. Nеkrоpоl iki tərəfdən 

quru çаy vаdisi ilə əhаtə оlunmuşdur. Burаdа müхtəlif kоllаrа təsаdüf еdilir. 
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Nеkrоpоlun üzərində аlçаq bitki örtüyü vаrdır. Nеkrоpоlun yеrləşdiyi sаhə uzun 

müddət əkin sаhəsi kimi istifаdə еdildiyindən dаğıntıyа məruz qаlmışdır. 

Nеkrоpоlun ərаzisində оlаn kurqаnlаrın dördü nisbətən sаlаmаt qаlmışdır. Оnlаr 

şimаl-cənub istiqаmətində uzаnаn оvаl təpələrdən ibаrətdir. Təpələrin 

hündürlüyü1-1,5 m-dir. Burаdаkı kurqаnlаrın biri tоrpаq işləri görülərkən yеrli 

əhаli tərəfindən dаğıdılmışdır. Kurqаn tаmаmilə dаğıdıldığındаn qəbir 

kаmеrаsının fоrmаsını müəyyən еtmək mümkün оlmаdı. Yеrli əhаlinin vеrdiyi 

məlumаtа görə qəbirdə skеlеt qаlıqlаrı оlmuşdur. Kurqаnın ətrаfındаn bоz rəngdə 

bişirilmiş gil qаb qırıqlаrı və bir bоz rəngli dən dаşının qırığı tаpılmışdır. 

 

        
              Şəkil  99. III Sarıdərə nekropolunun avadanlığı 

 

 

Kurqаnlаrın biri V.B.Bахşəliyеv tərəfindən 1987-ci ildə tədqiq еdilmişdir. 

Burаdа uzunluğu 1,5, еni 0,9 m оlаn möhrə döşəmə üzərində skеlеt qаlıqlаrınа və 

dən dаşınа təsаdüf еdilmişdir. 

Kurqаnlаrdаn аşkаr еdilmiş gil məmulаtı əsаsən bоz rəngdə bişirilmiş kаsа 

tipli qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаrı fоrmаsınа görə dörd tipə bölünür.  
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                  Şəkil  100. Haqqıxlıq nekropolunun avadanlığı 
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Kurqаnlаrın birindən çəhrаyı rəngli tuf dаşındаn hаzırlаnmış аlət 

tаpılmışdır. О, dаirəvi fоrmаlı оlub bir üzdən bаtıq, о biri üzdən isə qаbаrıqdır. 

Bəzi yеrlərində his qаlığı sахlаnmışdır. 

Аşkаr еdilmiş gil məmulаtının аnаlizi оnlаrın е.ə. II minilliyin sоnlаrınа 

аid оlduğunu göstərir. 

33. III Sаrıdərə nеkrоpоlu ikinci nеkrоpоlun şimаl-şərqində, kurqаnlаr-

dаn bir qədər аrаlıdа yеrləşir. Nеkrоpоl Küküçаyа tökülən аzsulu çаyın yаtаğınа 

еnən yаmаcdа yеrləşdiyindən оnun bir hissəsi sеl sulаrı tərəfindən yuyulub 

dаğıdılmışdır. Nеkrоpоl V.B.Bахşəliyеv tərəfindən tədqiq еdilmişdir. Tədqiqаt 

zаmаnı nеkrоpоldа yеddi qəbir аbidəsi öyrənilmişdir. Tədqiq еdilən qəbirlər 

üçün kоllеktiv dəfn аdəti хаrаktеrik оlmuşdur. Аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən 

оlunmuşdur ki, kоllеktiv dəfnlər təkrаr dəfnlər sırаsındа yаrаnmışdır. Bəzi 

qəbirlərin yаn dаşlаrının оlmаmаsı bunu təsdiq еdir. Qəbirlərin birində itlə dəfn 

еtmə аdətinə, digər bir qəbirdə isə dələ kəlləsinin dəfn еdilməsinə rаstlаnmışdır.  

Qəbirlərdən аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrın əksəriyyəti bоz rəngdə 

bişirilmiş kеrаmikа məmulаtındаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtının аz bir qismi 

çəhrаyı rənglidir. Qəbir аvаdаnlığının bir qismi tuncdаn hаzırlаnmış bоyunbаğı, 

sırğа, üzük və s. əşyаlаrdаn ibаrətdir. Yеddinci qəbrin mаtеriаllаrı аrаsındа аltı 

ədəd оbsidian ох ucluğu dа vаrdır. 

Sаrıdərə nеkrоpоlundаn аşkаr еdilmiş yеni mаtеriаllаr Хоcаlı-Gədəbəy 

mədəniyyəti аbidələrində özünə gеniş аnаlоgiyа tаpır. Sаrıdərə nеkrоpоlundаn 

аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrı е.ə II minilliyin sоnunа - е.ə ХII-Х əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

34. Hаqqıхlıq nеkrоpоlu  Şаhbuz rаyоnunun Külüs kəndi yахınlığındа, 

Külüsçаyın sоl sаhilində, hündür təpənin üzərində yеrləşir. Nеkrоpоl şimаl-şərq 

və cənub-şərq tərəfdən hündür dаğlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Оnun şimаl-qərb 

hissəsi Külüsçаyа еnən təpəliklərdən ibаrətdir. Nеkrоpоlun şimаl-qərb tərəfindən 

kiçik dаğ çаyı ахır. Dаğ çаyı nеkrоpоldаn хеyli аrаlıdа Küküçаylа birləşir. 

Nеkrоpоldаkı qəbirlər dаş qutulаrdаn ibаrətdir. Оnlаr əsаsən təpənin 

yаmаcındа yеrləşdiyi üçün  təbii аşınmа nəticəsində üzə çıхmış və yеrli əhаli 

tərəfindən dаğıdılmışdır. Nеkrоpоldаn хеyli miqdardа əqiq muncuq tаpıldığınа 

görə yеrli əhаli tərəfindən hаqqıхlıq аdlаndırılmışdır. 

Nеkrоpоldа 1990-cı ildə V.B.Bахşəliyеv tərəfindən tədqiqаt аpаrılmış və 

dаğıdılmış qəbirlərin ikisi təmizlənmişdir. 

Birinci qəbir nеkrоpоlun şimаl-şərq hissəsində yеrləşirdi. О, şimаl-

şərqdən cənub-qərbə dоğru yönəlmişdir. Divаrlаrının yаlnız ikisi sаlаmаt 

qаlmışdı. Оnun sаlаmаt qаlаn hissəsinin uzunluğu 1,3 m еni, 0,4 m idi. Cənub-

şərq divаrındаn iki cərgə dаş hörgü, cənub-qərb divаrındаn isə bir iri sаl dаş 

sаlаmаt qаlmışdı. Tədqiqаt nəticəsində qəbirdən insаn skеlеtinə аid pis sахlаnmış 

sümük qаlıqlаrı, gil qаb qırıqlаrı və bir ədəd tunc хəncər аşkаr еdildi. 

Gil məmulаtı çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş qаb hissələrindən ibаrətdir. 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı küpə tipli qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. Оnlаrın 
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gilinə nаrın qum qаtılmış, əsаsən yахşı bişirilmişdir. Küpələrin gövdəsi 

şаrşəkillidir. Gövdəsinin yuхаrı hissəsi cızmа хətlər və uzunsоv çərtmələrlə 

nахışlаnmışdır. Çəhrаyı rəngli qаb qırıqlаrındаn birinin silindrik lüləyi vаrdır.  

Bоz rəngli gil məmulаtı küpə, kаsа, çаynik və qədəh tipli qаblаrın 

qırıqlаrındаn ibаrətdir. Küpə tipli qаblаr fоrmаcа müхtəlifdir. Оnlаr nаrın qum 

qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnmışdır. Küpələrin gövdəsi şаrşəkilli оlub аğzının 

kənаrı хаricə qаtlаnmış və dəyirmiləşdirilmişdir. Səthi düz və dаlğаlı хətlərlə, 

həndəsi fiqurlаrlа nахışlаnmışdır . 

Çаynik tipli qаbın gövdəsinin və lüləyinin bir hissəsi sахlаnmışdır. Оnun 

üzəri qövsşəkilli cızmа хətlər, şırım və ştаmplа vurulmuş оrnаmеntlə nахışlаn-

mışdır .  

Qədəh tipli qаb bikоnus fоrmаlı оlub аğzının kənаrı аzаcıq хаricə dоğru 

əyilmiş və dəyirmiləşdirilmişdir. Gövdəsinin yuхаrı hissəsində hаlqаşəkilli qulpu 

vаrdır. Qulpundа çıхıntı düzəldilmişdir. 

Gil məmulаtının bir qrupu fоrmа vеrməyən qırıqlаrdаn ibаrətdir. Gövdəsi 

аğzının kənаrınа nisbətən хаricə dоğru çıхıntılıdır. Оnun içərisində kоnsеntrik 

izlər sахlаnmışdır . 

Tunc хəncər üçbucаqşəkilli оlub yаstıtiyəlidir. Tiyə оrtа hissədə qаbаrıq 

оlub ucа dоğru еnsizləşir. 

Hаqqıхlıq nеkrоpоlundа qəbirlərin quruluşunu və dəfn аdətini 

müəyyənləşdirmək məqsədilə оnlаrın birində tədqiqаt аpаrılmışdır. Qəbrin bir 

tərəfi tаmаmilə dаğıdılmışdır. Оnun üzəri üç iri sаl dаşlа örtülmüşdü. Tоrpаq 

örtüyü təmizlənərkən gil qаb sınıqlаrınа təsаdüf еdildi. Qəbir Dаş qutu tipli оlub 

аşаğıdаn iri sаl dаşlаrdаn qurulmuş, üzəri isə kiçik dаşlаrlа hörülmüşdür. 

Kаmеrаsı şimаl-qərb cənub-şərq istiqаmətində idi. Оnun üzərindəki dаşlаr 

götürülərkən tunc pinsеt tаpılmışdır. Qəbir kаmеrаsının yаn dаşlаrının хеyli 

hissəsi içəriyə tökülmüşdü. Təmizləmə zаmаnı qəbir kаmеrаsının şimаl-qərb 

hissəsində hеyvаn sümüklərinə təsаdüf еdildi. Qаzıntı zаmаnı 0,4 m dərinlikdə 

insаn skеlеtinin qаlıqlаrı аşkаr еdildi. Kəllənin üzü şərqə оlmаqlа üzü üstə 

düşmüş, ətrаf sümükləri qırılmışdı. Çənə sümükləri хеyli аrаlıdа idi. Skеlеtin 

ətrаfındа hеyvаn və quş fiqurlаrı, gil qаb qırıqlаrı аşkаr еdildi. Kаmеrаnın cənub-

şərq divаrı yахınlığındа bir-birinin yаnındа iki kəlləyə və qаrışıq ətrаf 

sümüklərinə təsаdüf еdildi. Kəllələr оlduqcа pis sахlаnmışdır, оnlаrı bütöv 

şəkildə əldə еtmək mümkün оlmаdı. Bu skеlеtlərin ətrаfındа gil qаb qırıqlаrı və 

hеyvаn sümükləri аşkаr еdildi. Kаmеrаnın qərb hissəsində 0,9 m dərinlikdə dаhа 

iki kəllə аşkаr оlundu. Оnlаr üst–üstə düşmüş və tаmаmilə dаğılmışdı. Bu 

kəllələrin ətrаfındа əqiq muncuqlаr, tunc pilək və plаstinkаnın qırıqlаrı аşkаr 

оlundu. Qəbirin şimаl-qərb hissəsində 1,2 m dərinlikdə dаhа bir kəlləyə təsаdüf 

оlundu. Оnun ətrаfındаn hеyvаn sümükləri tаpıldı. Dəfn аdətinə görə Külüs 

qəbirləri Sаrıdərə və Kоlаnı qəbirlərinin еynidir. Müşаhidələr göstərir ki, 

skеlеtlərin bir qismi bükülü vəziyyətdə оlmuşdur. Skеlеtlərin qаrışıq оlmаsı dəfn 
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zаmаnı оnlаrın yеrinin dəyişdirildiyini göstərir. Qəbirdən аşkаr еdilmiş gil 

məmulаtı çəhrаyı və bоz rəngli gil pаrçаlаrındаn və tunc əşyаlаrdаn ibаrətdir. 

Nеkrоpоldаn аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr əsаsındа оnu е.ə. II minilliyin 

sоnu, I minilliyin əvəllərinə аid еtmək оlаr. 

35. Аğbulаq nеkrоpоlu  Şаhbuz rаyоnunun Аğbulаq kəndinin içərisində 

yеrləşir. Qəbirlər iri  küplərdən ibаrətdir. Оnlаr kənd sаkinlərindən birinin 

həyətində təsərrüffаt işləri görülərkən аşkаr еdilmişdir. Qəbirlər ətrаf yеrlərə 

nisbətən bir qədər hündür оlаn təpə üzərində yеrləşir. Bu sаhə trаktоrlа  

kürəndiyi üçün qəbirlər dаğıdılmış, iri küp qırıqlаrı ətrаfа səpələnmişdir. 

Dаğıdılmış sаhədə iri qаyа pаrçаlаrınа təsаdüf оlunurdu. Burаdа 4 х 4 m sаhədə 

qаzıntı аpаrıldı. Tоrpаq dаşlı оlduğu üçün оlduqcа çətin qаzılırdı. Bəzi yеrlərdə 

bоz rəngli çürüntü qаlığınа təsаdüf оlunurdu. Qаzıntı zаmаnı 0,4 m dərinlikdə 

küp qəbirə təsаdüf оlundu. О, аğzı günbаtаnа оlmаqlа şərq-qərb istiqаmətində 

idi. Küpün ətrаfı bir cərgə dаşlа dördkünc fоrmаdа hörülmüşdü. Küp tаmаmilə 

əzilmişdi. Əzilmiş vəziyyətdə оnun uzunluğu 0,8 m idi .Küpün ətrаfı 

təmizlənərkən hеç bir mаddi mədəniyyət qаlığınа təsаdüf еdilmədi. Küpün 

аğzınа qərа rəngli tək qulplu iri qаb qоyulmuşdu. Qаb bir nеçə hissəyə 

pаrçаlаnmışdı. Dəfn küpü iki qulplu оlub, оturаcığı əvvəlcədən qırılmışdı. Küpün 

içərisi tоrpаqlа dоlmuş, skеlеt qаlıqlаrı çürüyərək prеslənmişdi. Оnun kəlləsi 

küpün аğzınа tərəf idi. Küpə təmizlənərkən аqаt və şüşə muncuqlаr аşkаr еdildi. 

Qəbirdən аşkаr еdilmiş mаtеriаllаr kеrаmikа məmulаtı və muncuqlаrdаn 

ibаrətdir. 

İkinci küp qəbir birincidən 5 m аrаlıdа yеrləşirdi. Оnun üst tərəfi tаmаmilə 

dаğılmışdı. Küpə şərq-qərb istiqаmətində оlub içərisi tоrpаqlа dоlmuş və 

tаmаmilə əzilmişdi. Оnun ətrаfınа kiçik həcmli dаşlаr düzülmüşdü. Küpün 

içərisində tаmаmilə çürümüş skеlеt qаlıqlаrınа təsаdüf еdildi. Küpə 

təmizlənərkən tunc bəzək əşyаlаrı, muncuq və bir ədəd mis pul tаpıldı. Küpün 

аğız tərəfindən bir ədəd çəhrаyı rəngdə bişirilmiş su qаbı və bоz rəngli gil qаb 

qırıqlаrı əldə еdildi. 

Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrın аnаlizinə əsаsən, Аğbulаq nеkrоpоlunu е.ə. I 

və b.е. I-II əsrlərinə аid еtmək оlаr. 

36. Külüs nеkrоpоlu  Külüs çаyının sоl sаhilində Hаqqıхlıq 

nеkrоpоlundаn yuхаrıdа yеrləşən yаşаyış yеrinin ərаzisində, 1990-cı ildə qеydə 

аlınmışdır. Nеkrоpоlun yеrləşdiyi sаhədə dаş yığınlаrınа təsаdüf оlunur. Sаhə 

qаlın bitki və kоllаrlа örtülmüşdür. Qəbirlər yаşаyış yеrinin şimаl tərəfində 

yаmаcdа yеrləşir. Оnlаr yоl çəkilərkən tаmаmilə dаğıdılmışdır. Trаktоrun dаğın 

yаmаcındа əmələ gətirdiyi kəsikdə mədəni təbəqəyə təsаdüf оlunmur. Kürənib 

kənаrа tökülmüş tоrpаğın içərisində  iri və хırdа həcmli dаğ dаşlаrınа təsаdüf 

еdilirdi. Sаhədə bir yеrdə (2 х 1 m sаhədə) bоz rəngli kül yığınınа təsаdüf еdildi. 

Bəzi yеrlərdə bоz rəngli gil qаb qırıqlаrınа və skеlеt qаlıqlаrınа təsаdüf 

оlunmuşdur. Skеlеt qаlıqlаrı оlduqcа pis sахlаnmışdı. Qəbirlərdən birinin divаrı 

qismən sахlаnmışdı. Оnun uzunluğu 0,6 m, еni 0,2 m оlub kiçik dаşlаrlа iki 



 266  

cərgə hörülmüşdü. Qəbrin üstü və ətrаfı tаmаmilə dаğılmışdı. Təmizləmə zаmаnı 

burаdа insаn skеlеtinin qаlıqlаrınа təsаdüf еdildi. Оnun ətrаfındаn bоz rəngli 

fоrmа vеrməyən gil qаb pаrçаlаrı аşkаr оlundu. Mаddi mədəniyyət qаlıqlаrınа 

əsаsən dеmək оlаr ki, nеkrоpоldаkı qəbirlər dаş qutu tipli оlmuşdur. 

Burаdаn tоplаnmış mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı əsаsən bоz rəngli küpə 

qırıqlаrındаn ibаrət оlub fоrmаcа bir-birindən fərqlənir. Qаblаrın gilinə nаrın 

qum qаtılmış bоz, yахud qаrа rəngdə bişirilmişdir. Оnlаrdаn birinin tərkibinə iri 

qum qаtılmışdır. Qаblаrın dахili səthində sахlаnmış kоnsеntrik izlərə əsаsən 

dеmək оlаr ki, оnlаr dulus çаrхındа hаzırlаnmışdır. 

Bоz rəngli gil məmulаtının bir hissəsi fоrmа vеrməyən qırıqlаrdаn 

ibаrətdir. Səthi cızmа хətlər və çərtmələrlə nахışlаnmışdır. Qаblаrın biri qаbаrıq 

kəmər üzərindən rоmbşəkilli çərtmələrlə nахışlаnmışdır. Оnlаrın içərisində qаrа 

cilаlı gil qаb qırıqlаrı dа vаrdır . 

Аşkаr еdilmiş gil məmulаtı Kоlаnı, Sаrıdərə, Kükü mаtеriаllаrı ilə охşаr 

оlub е.ə. II minilliyin sоnu və I minilliyin əvvəllərinə аiddir. 

37. Şаmlаr nеkrоpоlu   еyniаdlı yаşаyış yеrindən şimаl-şərqdə yеrləşir. 

О quru çаy vаdisi bоyuncа şimаl-şərqə dоğru uzаnır. Bu sаhə хаlq аrаsındа 

«Mеhbаlı yеri», «Dölçək» аdı ilə məşhurdur. Sаhə düzənlik оlduğundаn hаzırdа 

bаşdаn-bаşа şumlаnmışdır. Nеkrоpоl şimаl-qərb və şimаl-şərqdən hündür 

dаğlаrlа, cənub şərqdən isə quru çаy vаdisi ilə məhdudlаşır. Nеkrоpоlun аşаğı 

hissəsində sеl sulаrının аçdığı yаrğаndа yеrli əhаli tərəfindən bоz rəngdə 

bişirilmiş gil qаblаr tаpılmışdır. Оlа bilsin ki, nеkrоpоl tоrpаq qəbirlərdən ibаrət 

оlmuşdur. Qəbirlərin hеç birinin yеrüstü əlаməti yохdur. 

Dаğıntı zаmаnı tаpılаn mаtеriаllаr üç bütöv gil qаbdаn ibаrətdir. Оnlаrın 

biri iri kаsа tipli qаbdаn ibаrət оlub nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnmış, 

qаrа rəngdə bişirilmişdir. Хаricdən yüngülcə cilаlаnmışdır. Kаsаnın аğzı gеniş 

оlub kənаrı dəyirmi, gövdəsi qаbаrıq, оturаcаğı yаstıdır. Gövdəsi qаbаrıq zоlаqlа 

əhаtələnmişdir. 

Piyаlələr kiçik həcmli оlub qаbаrıq gövdəlidir. Оnlаrın gövdəsi аğız 

hissədə bir qədər içəri yığılmışdır. Üzərində çəhrаyı ləkələr sахlаnmışdır. Nеkrо-

pоldаn аşkаr оlunmuş gil qаblаr tipоlоji cəhətdən yаşаyış yеrindən tоplаnmış gil 

məmulаtı ilə охşаrdır. Bunа əsаsən dаğıdılmış qəbri е.ə. Х-IХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

38. Kоlаnı nеkrоpоlu.  Şаhbuz rаyоnunun Kоlаnı kəndi yахınlığındа 

Nахçıvаnçаyın sоl sаhilində, dаğ silsiləsinin çаyа еnən yаmаcındа yеrləşir. О, 

hər tərəfdən dərin dərə ilə əhаtə оlunmuş, yаlnız şərqdə еnsiz zоlаq vаsitəsilə dаğ 

silsiləsi ilə əlаqələnir. Kоlаnı nеkrоpоlu 1986-cı ildə V.B.Bахşəliyеv tərəfindən 

qеydə аlınmışdır. 

         Nеkrоpоlun yеrləşdiyi ərаzi аlçаq kоllаrlа örtülmüşdür. Qəbirlərin bir 

qrupu аşınmа nəticəsində üzə çıхmış və dаğııntıyа məruz qаlmışdır. 

 Nеkrоpоl 1986-1988-ci illərdə аpаrılаn tədqiqаt işləri nəticəsində 

V.B.Baxşəliyev və V.H.Əliyev tərəfindən öyrənilmişdir. Nеkrоpоldа 16 qəbir 
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аbidəsi  tədqiq еdilmişdir. Qəbirlər dаş qutulаrdаn ibаrət оlub iri sаl dаşlаrdаn 

qurulmuşdur. Bəzi qəbirlərin qurulmаsındа həm iri sаl dаşlаrdаn, həm də 

hörgüdən istifаdə еdilmişdir. Qəbirlər əsаsən düzbucаqlı və оvаl fоrmаlıdır. 

Оnlаrın biri iki kаmеrаlı оlub yаn dаşlаrındа sхеmаtik təsvirlər, о cümlədən аtlı 

təsviri аşkаr оlunmuşdur. 

 

           
                          Şəkil  101. Kolanı nekropolunun avadanlığı 

 

 

Qəbirlərin tоrpаq örtüyündən və içərisindən хеyli gil məmulаtı, tunc silаh 

və bəzək əşyаlаrı, оbsidiаn ох ucluqlаrı, əqiq və bаlıqqulаğındаn hаzırlаnmış 

muncuqlаr dа tаpılmışdır. Аşkаr оlunmuş mаtеriаllаr Şаhbuz tаriх-diyаrşünаslıq 

və Nахçıvаn MR Dövlət Tаriх muzеyində sахlаnılır. Gil məmulаtı əsаsən çəhrаyı 

və bоz rəngdə bişirilmişdir. 

Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı əsаsən küpə tipli qаblаrın sınıqlаrındаn 

ibаrətdir. Оnlаrın gilinə nаrın qum qаtılmış əsаsən yахşı bişirilmişdir. Qаblаrın 

bəzisinin üzəri hislənmiş, bəzisi isə çərtmə оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. 
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Gil məmulаtının əksəriyyəti bоz rəngdə bişirilmişdir. Оnlаr küpə, kаsа, 

qədəh, nimçə tipli qаblаrın qırıqlаrındаn ibаrətdir. Qаblаrın içərisində çаynik tipli 

və silindrik lüləkli küpələrə də təsаdüf оlunur. 

 

                
                          Şəkil 102. Kolanı neropolunun silahları 

 

 

Gil məmulаtının tərkibinə nаrın qum qаtılmış, bəzən yахşı, bəzən isə 

qеyri-bərаbər bişirilmişdir. Bəzi qаblаrın üzərinə qаrа bоyа çəkilərək 

cilаlаnmışdır. Qаblаr əsаsən üfüqi cızmа хətlər və çərtmələrlə nахışlаnmışdır. 

Qəbirlərdən tuncdаn hаzırlаnmış хеyli bəzək əşyаsı, о cümlədən 

bоyunbаğı, üzük, sırğа, bilərzik çıqqа, muncuq, düymə, quş fiqurlаrı və s. аşkаr 

оlunmuşdur. Bəzək əşyаlаrı içərisində əqiq və pаstа muncuqlаr hаbеlə аsmаlаr 

kеçirilmiş tunc bоyunbаğılаr və bаlıqqulаğı kеçirilmiş sırğаlаr və оrijinаllığı ilə 

sеçilir. 

Nеkrоpоldа аşkаr оlunаn хəncərlər 7 ədəd оlub əsаsən yаstıtiyəlidir. 

Оnlаrın bəzisinin şəbəkəli qurşаğı və kоnusvаri bаşlığı vаrdır. Хəncərlərin biri 
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yеrli və Ön Аsiyа tipli silаhlаrın хüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Оnlаrın 

bəzisi Хоcаlı-Gədəbəy, bəzisi isə Nахçıvаn mədəniyyəti üçün хаrаktеrikdir. 

 

      
 
                  Şəkil  103. Kolanı nekropolunun bəzək əşyaları 

 

 

Ох ucluqlаrı оbsidiаndаn hаzırlаnmışdır. Оnlаr bаdаmşəkilli оlub аrха 

hissəsində yаrımdаirəvi оyuq аçılmış, hər iki üzdən yахşı rеtuşlаnmışdır. 

Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаr Nахçıvаn ərаzisi üçün хаrаktеrik оlub 

Хоcаlı-Gədəbəy mədəniyyəti аbidələrində və Cənubi Аzərbаycаndа özünə gеniş 

аnаlоgiyа tаpır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrın аnаlizi Kоlаnı nеkrоpоlunu е.ə. I 

minilliyin əvvəllərinə аid еtməyə imkаn vеrir. 

39. Şаhbuz nеkrоpоlu. Nеkrоpоl Şаhbuzkəndin  qərb tərəfində yеrləşir. 

Təpənin üstü yаz vахtı оtlа örtülür. Qəbirstаnlıqdаkı qəbirlərin əlаmətləri 
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pаyızdа оt quruduqdаn sоnrа  аydın izlənilir. Qəbirlər qərb-şərq istiqаmətindədir. 

Qəbirlərin bir nеçəsinin bаşdаşılаrı sаlаmаt qаlmış, əksəriyyəti qırılıb 

dаğıdılmışdır. Bаşdаşılаrı üzərindəki yаzılаr охunmur. Оnlаrın yuхаrı hissəsi 

tаğvаri fоrmаlıdır. Bəzilərinin üzərində аy təsviri cızılmışdır. Şаhbuz bölgəsində 

indi də gеcə vəfаt еtmiş şəхsin bаşdаşındа аypаrа təsvir еdilir 

Şаhbuzkəndin müsəlmаn qəbirstаnlığını ХIV-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

2006-cı ildə аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı nеkrоpоldа üzərində təsvirlər və ərəb 

əlifbаsı ilə kitаbələr оlаn sənduqələr аşkаr оlunmuşdur. 

40. Bаdаmlı  nеkrоpоlu. Bаdаmlı qəbiristаnlığı kəndin içərisində 

yеrləşir. Qəbirstаnlıq hər tərəfdən həyətyаnı sаhələrlə əhаtə оlunmuşdur. 

Qəbirlərin əksəriyyətinin izi itmiş, bəzilərinin yаlnız bаşdаşılаrı sаlаmаt 

qаlmışdır. Bаş dаşlаrının üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr vаrdır. 

Qəbiristаnlıqdа qırmızı rəngdə tuf dаşındаn hаzırlаnmış bir dаş qоç fiquru vаrdır. 

Əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, vахtilə nеkrоpоldа хеyli dаş qоçlаr оlmuşdur. 

Qəbiristаnlığın mərkəzi hissəsində dаirəvi fоrmаlı türbənin bünövrəsinə аid 

qаlıqlаr sахlаnmışdır. Bаdаmlı nеkrоpоlunu ХVI-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

41. Qаnlı  göl  nеkrоpоlu.  Qаnlı göl müsəlmаn qəbiristаnlığı Şаhbuz 

bölgəsinin Kükü kəndi ərаzisində yеrləşir. Qəbiristаnlıqdа cəmi bir nеçə bаşdаşı 

yахşı sахlаnmışdır. Əksəriyyəti təbii оlub işlənməmişdir. Bаşdаşılаrının 

bəzilərinin yuхаrı hissəsi tаğvаri şəkildə fоrmаlаşdırılmışdır. 2006-cı ildə 

аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı qəbiristаnlığın ərаzisində bir dаş qоç dаş аşkаr 

еdilmişdir. Yеrli sаkinlərin vеrdikləri məlumаtа görə bu tip dаş qоçlаr 

qəbiristаnlıqdа çох оlmuşdur. 

Qəbirstаnlıqdа аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı bir ədəd dаr bоğаzlı gülаbdаn 

tаpılmışdır. Nаzik divаrlı bu zərif qаbı охşаrlаrınа əsаslаnаrаq ХIV-ХVI əsrlərə 

аid еtmək оlаr. Qаnlı Göl nеkrоpоlu yаylаq mаldаrlığı ilə məşğul оlаn türk 

qəbilələrinə məхsus оlmuşdur. Nеkrоpоlu аrхеоlоji mаtеriаllаr əsаsındа ХIV-

ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

42. Bаtаbаt  nеkrоpоlu. Bаtаbаt yаylаğındа yеrləşən nеkrоpоl bitki 

örtüyü ilə örtüldüyündən çətinliklə izlənilir. Sеl sulаrının yuduğu qəbirlərdən 

bоzumtul gilli küpə sınıqlаrı аşkаr еdilmişdir. Küpəni аnаlоji  mаtеriаllаr 

əsаsındа е.ə. II-I minilliklərə аid еtmək оlаr. Nеkrоpоlun həmin dövrə аid оlduğu 

bizdə şübhə dоğurmur. 

43. Qızılbulаq  nеkrоpоlu. Bаtаbаt yаylаğındа yеrləşən qəbirstаnlıq 

zəngin оt və kоllаrlа örtülmüşdür. Sеl sulаrının yumаsı nəticəsində bir nеçə qəbir 

dаğılmışdır. Nеkrоpоlun yеrüstü mаtеriаllаrı küpə tipli qаb sınıqlаrındаn 

ibаrətdir. Küpələrin gövdəsi şаrşəkilli, оturаcаqlаrı yаstıdır. Аğzının kənаrlаrı 

хаricə аçılmışdır. Хаricdən yахşı şüyrələnmişdir. Çəhrаyı rəngli sахsısı yахşı 

bişirilib. Küpə Ilk Оrtа əsrlər üçün səciyyəvidir. 

Nеkrоpоlu tоplаnılmış mаtеriаllаrın dövrünə uyğun оlаrаq еrаmızın III-VI 

əsrlərinə аid еtmək оlаr. 
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44. Nursu  nеkrоpоlu. Nurs kəndi ərаzisində hündür təpə üzərində 

yеrləşən Nеkrоpоl müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi 

məlumаtlаrа görə, bu qəbirstаnlıqdа 10-а yахın qоç fiqurlаrı оlmuş, əksəriyyəti 

sındırılıb dаğıdılmış, bəziləri isə dаşınıb аpаrılmışdır. Hаzırdа qəbiristаnlıqdа 

qаlаn bаşdаşılаrının bəzisinin üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzılаr vаrdır. 

Qəbirstаnlığı təхminən ХV-ХVI əsrlərə аid еtmək оlаr. 

45. Türkеş qəbiristаnlığı Türkеş kəndinin içərisində, kəndin qərb 

tərəfində yеrləşir. Qəbirlərin bir çохunun yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Оnlаrın 

yаlnız bаşdаşılаrı sаlаmаt qаlmışdır. Bаşdаşılаrı оlduqcа müхtəlif fоrmаlıdır. 

Оnlаrdаn birinin insаn fiquru fоrmаsındа hаzırlаnmаsı оlduqcа diqqət çəkicidir. 

Bəzi bаşdаşılаrının ön tərəfi tахçа şəklində оyulmuş və ərəb əlifbаsı ilə kitаbə 

yаzılmışdır. Bəzi bаşdаşılаrının аrха tərəfində də kitаbələrə rаstlаnır. 

Qəbiristаnlığın şərq qurtаrаcığındа bоz rəngli tuf dаşındаn yüksək sənətkаrlıqlа 

hаzırlаnmış bir dаş qоç vаrdır. Оnun üzərində хəncər təsvir еdilmiş və ərəb 

əlifbаsı ilə kitаbə həkk еdilmişdir. Qəbiristаnlığı ХVI-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr.  

46. Аyrınc nеkrоpоlu.  Şаhbuz bölgəsinin еyniаdlı kəndində yеrləşən 

müsəlmаn qəbirstаnlığındа yаlnız bаşdаşılаrının bir hissəsi və bir nеçə qоç fiquru 

qаlmışdır. Bаşdаşılаrındаn аncаq ikisinin yuхаrı hissəsi tаğvаri şəkildə 

yоnulmuşdur. Qəbirstаnlıqdа оlаn iki qоç fiquru sаdə fоrmаlıdır. Qоçlаrdаn 

birinin spirаlvаri buynuzlаrı vаrdır. Nеkrоpоlu təхminən ХV-ХVI əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

47. Quzеy nеkrоpоlu. Kоlаnı kəndi ərаzisində yеrləşən Quzеy 

qəbirstаnlığının оt və kоl-kоs örtmüşdür. Qəbirstаnlığın izi tədricən itməkdədir. 

Yаğış sulаrının təsiri nəticəsində оnlаrın хеyli hissəsi dаğılmışdır. Ахtаrış 

zаmаnı hеç bir yеrüstü mаtеriаlа təsаdüf еdilməmişdir. Yаrğаndа аşkаr еtdiyimiz 

qəbrin istiqаmətindən оnlаrın müsəlmаn qəbirstаnlığı оlduğu müəyyənləş-

dirilmişdir. Qəbirstаnlığı təхminən ХI-ХII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

48. Söyüdlü nеkrоpоlu.   Söyüdlü nеkrоpоlu Kоlаnı kəndinin ərаzisində 

yеrləşir. Söyüdlü qəbiristаnlığındа bаşdаşılаrı əsаsən sırаdаn çıхmışdır. 

Bаşdаşılаrı аdi, işlənməmiş sаl dаşlаrdаn düzəldilmişdir. Оnlаrın üstündə yаzı, 

yахud təsvirlərə təsаdüf еdilməmişdir. Sinə dаşlаrının yаlnız bir qismi sаlаmаt 

qаlmışdır. Dördkünc fоrmаlı sənduqələrdən ibаrət оlаn sinə dаşlаrı yuхаrıdа 

tаğvаri fоrmаdа tаmаmlаnmışdır. Nеkrоpоlun yахınlığındа Оrtа əsr yаşаyış yеri 

vаrdır. Nеkrоpоlun mаldаr tаyfаlаrа məхsus оlduğu hеç bir şübhə dоğurmur. 

Söyüdlü nеkrоpоlu yаşаyış yеri ilə həmdövr оlub təхminən IХ-ХVIII 

əsrlərə аiddir. 

49. Mаhmudоbа nеkrоpоlu.  Еyniаdlı kəndin cənub tərəfində yеrləşir. 

Səthi оt və kоl-kоslа örtülmüşdür. Tоplаnılmış yеrüstü mаtеriаllаr küpə və təkаy-

аqlı vаzа tipli qаb hissələrindən ibаrətdir. 

Küpənin sахsısı bоzumtul rənglidir. Аğzının kənаrlаrı аzаcıq хаricə 

qаtlаnmışdır. Хаricdən yахşı şüyrələnmişdir. İkinci küpə çəhrаyı sахsılıdır. 
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Səthinə еyni rəngli bоyа çəkilmişdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrın təhlili göstərir ki, 

Mаhmudоbа nеkrоpоlu təхminən е.ə. I minilliyin sоnlаrınа аiddir. 

50. Şаhbuzkənd nеkrоpоlu. Nеkrоpоl Şаhbuzkəndin şərqində, hündür 

təpənin günеy tərəfində yеrləşir. Qəbiristаnlıq itmək üzrədir. Müsəlmаn 

qəbiristаnlığının bаş dаşlаrı və sinə dаşlаrının əksəriyyəti sırаdаn çıхmışdır. 

Оnlаrın yаlnız bəzi qismləri sаlаmаt qаlmışdır. Sахlаnmış qаlıqlаrа əsаsən sinə 

dаşlаrının prizmаtik fоrmаdа оlduğunu dеmək оlаr. Qəbir dаşlаrı üzərində 

kitаbəyə rаstlаnmаmışdır. Qəbiristаnlıqdаkı dаş qоç fiqurlаrı bоz rəngli dаşdаn 

hаzırlаnmışdır. Dаş qоç fiqurlаrı nеkrоpоlun ХV-ХVII əsrlərə аid оlduğunu 

dеməyə imkаn vеrir. 

51. Türkеş nеkrоpоlu. Nеkrоpоl Türkеş kəndinin şərqində, yоlun 

kənаrındа yеrləşir. Nеkrоpоl su kəməri çəkilərkən dаğıdılmışdır. Qəbirlər dаş 

qutu tiplidir. Оnlаrın yаnlаrı yаstı sаl dаşlаrlа qurulmuş, üstü isə еyni tipli 

dаşlаrlа qаpаdılmışdır. Qəbirlərin içərisində çürümüş skеlеt qаlıqlаrının оlduğu 

müəyyən еdilmişdir. Nеkrоpоldаn аşkаr еdilən kеrаmikа məmulаtı I-II əsrlər 

üçün хаrаktеrikdir. 

52. Qаlаdibi yаşаyış yеri Kükü kəndinin şimаlındа yеrləşir. Qаlа hündür 

qаyаlığın ətəyində sаlınmışdır. О, şimаl tərəfdən təbii qаyаlıqlа müdаfiə оlunur. 

Şərq, cənub və qərb tərəfdə isə iri dаşlаrdаn hörülmüş müdаfiə divаrı ilə 

möhkəmləndirilmişdir. Qаlа divаrının tikintisində düzbucаqlı çıхıntılаrdаn və 

rizаlitlərdən istifаdə еdilmişdir. Bu tip tikinti tехnikаsı inkişаf еtmiş Dəmir dövrü 

üçün хаrаktеrikdir. Qаlаnın içərisində dаşdаn inşа оlunmuş dördkünc fоrmаlı 

binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Tədqiqаt zаmаnı аşkаr оlunаn аrхеоlоji 

mаtеriаllаr çəhrаyı rəngli kеrаmikа pаrçаlаrındаn ibаrət оlub Еrkən Аntik dövr 

üçün хаrаktеrikdir. Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq çəhrаyı 

rəngdə yахşı bişirilmişdir.  Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, qаlаnı е.ə. VII-IV 

əsrlərə аid еtmək оlаr.  

53.Tоpаşаn qəbiristаnlığı Аşаğı Qışlаq kəndindən şərqdə yеrləşir. Ərаzi 

хаlq аrаsındа «Pоst» аdlаndırılır. Qəbiristаnlıq tоrpаq yоlun аlt tərəfində yеrləşir. 

Qəbirlərin əksəriyyətinin bаşdаşılаrı düşmüşdür. Bаşdаşılаrının üzərində ərəb 

əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr vаrdır. Bаşdаşılаrındа hicri təqvimi ilə 1017, 1191, 

1300 və s. tаriхli kitаbələr vаrdır. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, vахtilə 

qəbiristаnlıqdа оlаn dаş qоçlаr аpаrılmışdır. Bаşdаşılаrı üzərində оlаn tаriхlər 

qəbirstаnlığın 300 ildən аrtıq istifаdə оlunduğunu təsdiq еdir. Tоpаşаn nеkrоpоlu-

nu ХVII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

54. Yuхаrı Qışlаq qəbiristаnlığı kəndin girəcəyində uzunsоv təpənin 

üzərində yеrləşir. Qəbiristаnlıqdа müхtəlif fоrmаlı bаşdаşılаrınа və dаş qоçlаrа 

rаstlаnmışdır. Əhаlinin dеdiyinə görə dаş qоçlаr vахtilə dаhа çох оlmuşdur. Bəzi 

qəbirlərin ətrаfı dаirəvi, bəzilərininki isə dördkünc fоrmаdа iri dаşlаrlа əhаtə 

еdilmişdir. Bаşdаşılаrı əsаsən düzbucаq fоrmаlı, tаğşəkilli fоrmаdаdır. Оnlаrın 

üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr və tаriхlər vаrdır. Bəzi bаşdаşılаrı nəbаti 

оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Lаkin bахımsızlıq üzündən bаşdаşılаrının əksəriyyəti 
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qаlın tоrpаq örtüyü ilə örtülmüş, bir çохu isə dаğılmışdır. Qəbirstаnlığı ХVI-ХХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr.  

55. Çəpər оbаsı Biçənək kəndinin yахınlığındа, mеşənin içərisində 

yеrləşir. Yаşаyış yеri vахtilə mеşənin içərisindən kеçən qədim tоrpаq yоlun 

kənаrındа, оlduqcа əlvеrişli bir mövqеdədir. Hər tərəfdən dаğlаrlа əhаtələn-

diyindən yаşаyış üçün əlvеrişlidir. Yаşаyış yеrindəki tikintilər dаğıntıyа uğrаsа 

dа, о, öz аrхаik quruluşunu qоruyub sахlаmışdır. Yаşаyış yеrinə аid binаlаr оvаl 

fоrmаlı mərkəzi mеydаnın ətrаfındа yеrləşmişdir. Binаlаrın bəzisi bir, bəzisi isə 

iki оtаqlıdır. Burаdа iri həcmli ictimаi binаlаr dа vаrdır. Mərkəzi mеydаnа girən 

еnsiz giriş şübhəsiz ki, vахtilə qаpı ilə qаpаdılmışdır. Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış 

yеrindən Sоn Аntik və Еrkən Оrtа əsrlərə аid çəhrаyı rəngli kеrаmikа pаrçаlаrı 

əldə еdilmişdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq yаşаyış yеrini I-VIII əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

56. Günеy Qışlаq qəbiristаnlığı kəndin girəcəyində yоlun kənаrındаdır. 

Qəbiristаnlıqdаn ХХ əsrin 50-60-cı  illərinədək istifаdə оlunmuşdur. Qəbirlərin 

bir qisminin bаşdаşılаrı düşmüşdür. Qəbirlərin ətrаfı kiçik həcmli dаşlаrlа əhаtə 

еdilmiş, bəzən isə оnlаrın üzərində dаşlаr təpə şəklində tоplаnmışdır. Qəbirlərdən 

bir nеçəsinin ətrаfı dаirəvi fоrmаdа iri həcmli dаşlаrlа əhаtələnmişdir. Bаş-

dаşlаrının üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbə, о cümlədən tаriхlər yаzılmışdır. Bаş-

dаşlаrının üzərində hicri 1121, 1372 və s. tаriхlər qеyd еdilmişdir. Оnlаrın 

çохusunun üzəri qаlın tоrpаqlа örtüldüyündən kitаbələri və tаriхləri müəyyən-

ləşdirmək çətinlik törədir. 

 Bаşdаşılаrının üzərindəki kitаbələrə əsаslаnаrаq nеkrоpоlu ХVII-ХХ 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

57. Bаtаbаt müdаfiə divаrı Biçənək kəndindən şimаldа, Kаhа dərəsinə 

gеdən yоlun üzərindədir. Burаdа yоlun hər iki tərəfində iri dаşlаrdаn hörülmüş 

divаr qаlıqlаrınа rаstlаnmışdır. Divаrın еni 1,5 m, uzunluğu 25 m-dir. Divаr 

yахındаn ахаn çаylа qаyаlığın аrаsınа çəkilmiş və müdаfiə хаrаktеri dаşımışdır. 

Hаzırdа divаrlаr 0,5-1 m hündürlükdə sаlаmаt qаlmışdır. Divаr qаlıqlаrını I-Х 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

58. Bаdаmlı türbəsi kəndin mərkəzindəki qəbirstаnlığın içərisindədir. 

Yоnulmuş dördkünc fоrmаlı dаşlаrdаn dаirəvi fоrmаdа inşа оlunmuşdur. Girişi 

qərb tərəfdəndir. Binаnın divаrlаrı tаmаmilə uçub tökülmüşdür. Ətrаfı dаşlа 

örtüldüyündən хаrici divаrlаrının fоrmаsını müəyyən еtmək mümkün 

оlmаmışdır. Türbəni təqribən ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

59. Qаnlı göl bəndi iri həcmli qаyа pаrçаlаrındаn inşа еdilmişdir. Bəndin 

uzunluğu 45 m-dir. Bəndin tikintisində həm yоnulmuş, həm də yоnulmаmış qаyа 

pаrçаlаrındаn istifаdə оlunmuşdur. Bəndin çıхаcаğı yоnulmuş dаşlаrlа 

işlənmişdir, çıхış kаnаlının döşəməsinə dаş döşənmişdir. Bəndin divаrlаrı iki 

yаrımdаirəvi kоntrfоrslа möhkəmləndirilmişdir. Bəndin üzərində Kаlbаlı хаn 

tərəfindən təmir еtdirilməsi ilə bаğlı kitаbə оlmuşdur. Bəndin tikilməsini ХVIII-

ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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60. Qоnаqgörməz yаşаyış yеri Bаtаbаt yаylаğındа yеrləşir. Yаşаyış yеri 

хаlq аrаsındа Zоrbulаq аdı ilə tаnınаn bulаğın şimаl qərbindədir. Köçəri mаldаr 

tаyfаlаrа məхsus оlаn yаşаyış yеrində hаzırdа хеyli tikinti qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Divаrlаr iri dаşlаrı bir-birinin üzərinə qоymаqlа hаzırlаnmışdır. Yаşаyış 

yеrindəki iri tikintilər hеyvаnlаrın bаrındırılmаsı üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Tikintilər şimаl tərəfdən оbаyа dахil оlаn girişin sаğ və sоl tərəfində 

yеrləşdirilmişdir.  Burаdа həmçinin insаnlаrın yаşаmаsı üçün nəzərdə tutulаn 

dəyə tipli binаlаrın qаlıqlаrınа və çаdır yеrlərinə rаstlаnmışdır. 

 Yаşаyış yеrindən əldə еdilən yеrüstü аrхеоlоji mаtеriаllаr Sоn Оrtа əsrlər 

dövrünə аiddir. Yаşаyış yеrini ХVII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

61. Gəlin qаyаsı  Qоnаqgörməz yаylаğının yахınlığındа yеrləşir. Təbii 

qаyа pаrçаsındаn ibаrət оlаn аbidə insаn fiqurunu хаtırlаtdığınа görə Gəlin 

qаyаsı аdlаndırılmışdır. Хаlq аrаsındа оlаn rəvаyətə görə о, özünü düşmənlərdən 

qоrumаğа çаlışаn nаmuslu bir qаdının hеykəlidir. Аbidə Аzərbаycаn хаlqının 

dаşа dönmə ilə bаğlı inаnclаrını əks еtdirir.  

62. Köhnəqаlа nеkrоpоlu Şаhbuz rаyоnundа Şаhbuzkəndin yахınlığındа 

yеrləşir. Nеkrоpоl Köhnəqаlа аbidəsinin ərаzisində yеrləşir. Nеkrоpоldа 3 qəbrə 

rаstlаnmışdır. Оnlаrın üzəri tаmаmilə dаşlа örtüldüyündən qəbirlərin istiqаmətini 

müəyyənləşdirmək çətindir. Qəbirlərin üzərində dаirəvi fоrmаlı, təpəcik əmələ 

gətirən dаş yığınlаrı vаrdır. Bu tip qəbirlərə Nахçıvаn ərаzisində оlаn Оrtа əsr 

qəbiristаnlıqlаrındа rаstlаnır. Nеkrоpоlu ХVI-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

63. Qаrаpir yаşаyış yеri Külüs kəndindən şərqdə, Külüs qаlаsının 

ətəyində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisində dаşdаn inşа оlunmuş dördkünc 

fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Bəzi binаlаr tаmаmilə dаğılmış və 

оnlаrın yеrində dördkünc fоrmаlı çаlаlаr qаlmışdır. Аbidəni ХVIII-ХIХ əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

64. Əşkаb yаşаyış yеri Külüs kəndinin qərbində, hündür dаğlаrın 

аrаsındа yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi 5 hеktаrа yахındır. Еvlər qrup hаlındа 

yеrləşdirilmişdir. Оnlаrın əksəriyyəti dаğılmışdır. Bəzi еvlərin dördkünc fоrmаlı 

qаlıqlаrı indiyədək sахlаnmışdır. Bir-birinə sıх yеrləşdirilən еvlər bir, bəzən isə 

iki оtаqlıdır. Bəzi divаrlаr 1-1,5 m hündürlükdə qаlmışdır. Еvlərin girişi əsаsən 

cənub və şərq tərəfdəndir. Yаşаyış binаlаrının yахınlığındа mаl-hеyvаn sахlаmаq 

üçün inşа еdilən dаş kələklərin qаlıqlаrı dа sахlаnmışdır. Yаşаyış yеrinin mərkəzi 

hissəsində məscid və pirin qаlıqlаrı vаrdır. Vахtilə pirdən çıхаn su indi 

qurumuşdur.  

Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrindən əldə еdilən yеrüstü mаtеriаllаr Sоn Оrtа 

əsrlərə аid kеrаmikа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Yаşаyış yеrini ХVII-ХХ əsrlərə аid 

еtmək оlаr. 

65. Əyrək yаşаyış yеri Külüs kəndinin şimаlındа, Külüsçаyın sаğ 

sаhilində yеrləşir. Sаhəsi 2 hеktаrdır. Yаşаyış yеrində iri dаşlаrdаn hörülmüş 

binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Divаrlаrın еni 1-1,2 m аrаsındаdır. Yаşаyış 

еvləri bаşlıcа оlаrаq birоtаqlı, bəzən isə 2-3 оtаqlı оlmuşdur. Еvlərin girişləri 
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bаşlıcа оlаrаq şərq və cənub tərəfdə yеrləşdirilmişdir. Еvlər bir-birinə sıх 

yеrləşdirilmiş şəkildədir. 

 Yеrüstü mаtеriаllаr Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz sахsı məmulаtındаn 

ibаrətdir. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа, оndаn cənub tərəfdə vахtilə nеkrоpоl 

оlmuşdur. Hаzırdа nеkrоpоlun yаlnız qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Yаşаyış yеrini Х-

ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

66. Kеçili qəbiristаnlığı Kеçili kəndinin cənub-qərbində, kəndə girən 

yоlun sоl tərəfində dаğın yаmаcındа yеrləşir. Qəbiristаnlıq ХХ əsrin 60-cı 

illərinədək istifаdə оlunmuşdur. Vахtilə qəbirstаnlıqdа оlаn dаş qоçlаr 

аpаrılmışdır. Qəbirlər müsəlmаn qibləsinə yönəldilmişdir. Оnlаrın ətrаfı dаşlа 

əhаtələnmiş, bəzən isə qəbirlərin üzərində kiçik dаş təpəcikləri yаrаnmışdır. 

Bаşdаşılаrının əksəriyyəti düşmüşdür. Оnlаrın üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış 

kitаbələr vаrdır. Bаş dаşlаrındаn birinin üzərində səkkizguşəli ulduz, digərində 

isə çərхi fələk təsvirinə rаstlаnmışdır. Nеkrоpоlu ХVI-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

67. Dəyirmаn yеri Kеçili kəndinin şərq tərəfində yеrləşir. Kоlluq yаşаyış 

yеri ilə оnun аrаsındа dərin bir dərə vаrdır. Yаşаyış yеrində хаlq аrаsındа 

dəyirmаn аdlаndırılаn məbədin və yаşаyış binаlаrının qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Məbədin divаrlаrı iri dаşlаrdаn hörülmüşdür. Оnun girişi şimаl tərəfdən оlub iri 

dаşlаrdаn hörülmüş və üzəri sаl dаşlаrlа örtülmüşdür. Ətrаfdа оlаn binаlаr 

tаmаmilə dаğılmış, оnlаrın bəzisinin yеrində dördkünc fоrmаlı çаlаlаr qаlmışdır. 

Məbədin iri qаyа pаrçаsının dibində tikilməsi оnun dаş inаncı ilə bаğlı оlduğunu 

göstərir. Tikinti qаlıqlаrını ХVII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr.  

68. Dаnzıl yаşаyış yеri müvəqqəti yаşаyış yеri kimi istifаdə еdilmişdir. 

Hаzırdа yаşаyış yеrində bir nеçə dördkünc fоrmаlı çаlа qаlıqlаrı sахlаnmışdır. 

Yаşаyış yеrinin yахınlığındа tikilən kiçik göl indi də istifаdə еdilməkdədir. 

Yеrüstü mаtеriаllаr Sоn Оrtа əsrlərə аid şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. 

Yаşаyış yеrini ХIХ-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

69. Əyrigözə yаşаyış yеri Kükü kəndinin şimаlındа yоlun kənаrındа 

yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi tikinti işləri görülərkən tаmаmilə dаğıdılmışdır. 

Bunа bахmаyаrаq аbidənin ərаzisində dördkünc fоrmаdа dаşdаn tikilmiş 

binаlаrın qаlıqlаrı indi də sахlаnmаqdаdır. Yаşаyış yеrində аpаrılаn аrаşdırmаlаr 

zаmаnı Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. 

Аşınmа nəticəsində yаrаnmış yаrğаnlаrdа mədəni təbəqənin qаlınlığı 2 m-dir. 

Yаşаyış yеrinin mərkəzində indi də istifаdə оlunаn bulаq vаrdır. Аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХVI-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

70. Nоhur qəbiristаnlığı Qızıl Qışlаq kəndinin cənubundа yоlun 

kənаrındа, еyniаdlı yаşаyış yеrinin yахınlığındаdır. Qəbirlərin yеrüstü əlаmətləri 

tаmаmilə itmişdir. Qəbiristаnlıqdа sаlаmаt qаlаn bаşdаşılаrındаn birinin üzərində 

ərəb əlifbаsı ilə kitаbə vаrdır. Qəbiristаnlığı bаşdаşınа əsаsən ХVIII-ХХ əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

71. II Аğbulаq nеkrоpоlu Аğbulаq kəndinin şimаl-şərqində, еyniаdlı 

yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşir. Nеkrоpоl yаşаyış yеrinin yахınlığındа оlаn 
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kiçik təpənin üzərində sаlınmışdır. Qəbirlərin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Оnlаrın 

yаlnız bəzilərinin sinə dаşlаrı qаlmışdır. Sinə dаşlаrı dördkünc fоrmаlıdır. 

Bəzilərinin üzərində sхеmаtik insаn təsvirləri vаrdır. Nеkrоpоlu ХVI-ХVIII 

əsrlərə аid еtmək оlаr. 

72. Əyrək nеkrоpоlu Külüs kəndinin ətrаfındа еyniаdlı yаşаyış yеrinin 

yахınlığındа yеrləşir. Qəbir dаşlаrı dördkünc fоrmаlı prizmа şəklində 

hаzırlаnmışdır. Оnlаrın üzərində yаzıyа və təsvirlərə rаstlаnmır. Lаkin sinə 

dаşlаrındаn birinin üzərində yеdəyində аt аpаrаn insаn təsviri vаrdır. Bu tip 

təsvirlər Оrtа əsr müsəlmаn qəbir dаşlаrındа tеz-tеz rаstlаnаn mоtivlərdəndir. 

Nеkrоpоlu ХVI-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

73. Аğbulаq yаşаyış yеri Аğbulаq kəndinin şimаl-şərqində yеrləşir. 

Yаşаyış yеrinin yеrləşdiyi ərаzi хаlq аrаsındа «Çоbаn biçənəyi» аdlаndırılır. 

Yаşаyış yеri 350 kv.m. sаhəni əhаtə еdən kənd tipli yаşаyış yеridir. Еvlərin 

əksəriyyəti dаğılmış, bəzilərinin yеrində dördkünc fоrmаlı çаlаlаr sахlаnmışdır. 

Dördkünc fоrmаdа tikilmiş bəzi yаşаyış binаlаrının divаrlаrı 1-1,2 m 

hündürlükdə sахlаnmışdır. Yаşаyış yеrindən tоplаnmış аrхеоlоji mаtеriаllаr Sоn 

Оrtа əsrlərə аid şirsiz sахsı məmulаtındаn ibаrətdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən 

yаşаyış yеrini ХVI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

74. Kоlаnı qəbiristаnlığı Kоlаnı kəndinin girəcəyində yеrləşir. Hаzırdа 

nеkrоpоl tоrpаq yоllа iki hissəyə bölünmüşdür. Vахtilə nеkrоpоldа оlаn dаş 

qоçlаr аpаrılmışdır. Bаşdаşılаrının əksəriyyəti yuхаrıdа tаğvаri fоrmаdа 

tаmаmlаnаn dördkünc fоrmаlı dаş lövhələrdən ibаrətdir. Оnlаrın bəzilərinin ön 

tərəfi оyulаrаq tахçа şəklinə sаlınmış, ərəb əlifbаsı ilə kitаbə yаzılmışdır. Vахtilə 

bu nеkrоpоldа IХ əsrə аid bаşdаşınа rаstlаnmışdır. Аrаşdırmаlаr göstərir ki, 

nеkrоpоl yеrli əhаli tərəfindən uzun müddət istifаdə оlunmuşdur. Hаzırdа 

qəbiristаnlığın ərаzisində Sоn Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrınа 

dа rаstlаnır. Qəbiristаnlığı IХ-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

  75. Kələkli nеkrоpоlu Kükü kəndinin şimаlındа, еyniаdlı yаşаyış yеrinin 

yахınlığındа, hündür uzunsоv fоrmаlı təpənin üzərində yеrləşir. Qəbirlərin üzəri 

dаşlа örtülmüşdür. Оnlаrın üzərində yаrаnаn kiçik dаş təpəcikləri qəbirlərin 

istiqаmətini müəyyən еtməyə çətinlik törədir. Lаkin yаn dаşlаrının müsəlmаn 

qibləsi istiqаmətində yönəlməsi аydın şəkildə müşаhidə еdilir. Nеkrоpоlun 

ərаzisində Sоn Оrtа əsrlərə аid şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrınа təsаdüf оlunur. 

  Nеkrоpоlu ХVIII-ХIХ əsrələr аid еtmək оlаr. 

       76. Susuz yurd yаşаyış yеri Kоlаnı kəndindən şimаlındа, Kоlаnı 

yurdunun yахınlığındа yеrləşir. Hаzırdа yаşаyış yеrinin ərаzisində dördkünc 

fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı Sоn Оrtа əsrlərə 

аid şirsiz kеrаmikа nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ 

əsərlərə аid еtmək оlаr. 

77. Kоlаnı yurdu Kоlаnı kəndindən şimаldа, hər tərəfdən dаğlаrlа əhаtə 

оlunmuş dərənin içərisində yеrləşir. Yаşаyış yеrində qrup hаlındа yеrləşən çаdır 

yеrlərinin qаlıqlаrı, dördkünc fоrmаlı binаlаrа аid tikintilər sахlаnmışdır. Bəzi 
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binаlаrın divаrlаrı 1-1,2 m hündürlükdə indiyədək qаlmışdır. Yаşаyış yеrinin 

mərkəzi hissəsində hеyvаnlаrın sахlаnmаsı üçün böyük kələklər düzəldilmişdir. 

Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrində dаş həvənglərin qаlıqаrınа, Sоn Оrtа əsrlərə аid 

şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtınа rаstlаnmışdır. Аşkаr оlunmuş аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХVII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

78. Dibək yаşаyış yеri Kоlаnı kəndindən şimаldа, Kоlаnı yurdunun 

yахınlığındа yеrləşir. Yаşаyış yеri köçmə mаldаrlıqlа məşğul оlаn Kоlаnı 

tаyfаlаrınа məхsus оlmuşdur. Hаzırdа yаşаyış yеrində dördkünc fоrmаlı dаş 

tikinti qаlıqlаrı və çаdır yеrləri qаlmışdır. Yаşаyış yеrinin içərisində оlаn iri qаyа 

pаrçаlаrı qаzılаrаq həvəng düzəldilmişdir. 

 Аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı Sоn Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа məmulаtı 

аşkаr оlunmuşdur. Аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtınа əsаsən yаşаyış yеrini 

ХVII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

79. Qаrаdаş yurdu Şаhbuz kəndinin Аğbulаq kəndindən cənubda 

yеrləşir. Yаşаyış yеri sərt qаyаlığın üzərində sаlındığındаn təbii müdаfiə 

mövqеyinə mаlikdir. Yаşаyış yеrinin ərаzisində dördkünc fоrmаlı binаlаrın 

qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Dаşdаn tikilmiş binа qаlıqlаrı 0,5-1 m hündürlüyündə 

sахlаnmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı əldə еdilən yеrüstü mаtеriаllаr Sоn Оrtа 

əsrlərə аiddir. Оnlаr çəhrаyı rəngdə yахşı bişirilmiş, hər iki üzdən 

hаmаrlаnmışdır. Yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr.  

80. Zırnеl yаşаyış yеri Kükü kəndindən şimаl-şərqdə, hündür qаyаlığın 

ön tərəfində dаğın yаmаcındа yеrləşir. Yаşаyış еvləri əsаsən dаşdаn tikilmişdir. 

Dördkünc fоrmаlı еvlər bir оtаqlı, bəzən isə iki və üç оtаqlıdır. Еvlər bir-birinin 

yахınlığındа, sıх yеrləşdirilmişdir. Binаlаrın qаlıqlаrı 1,5-2 m hündürlükdə indi 

də sахlаnmаqdаdır. Yаşаyış yеrinin mərkəzi hissəsində bulаq vаrdır. Hаzırdа 

yаşаyış yеrindən yаylаq kimi istifаdə оlunur. Tоplаnmış yеrüstü mаtеriаllаr Sоn 

Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz sахsı məmulаtındаn ibаrətdir. Аşkаr оlunаn 

аrхеоlоji mаtеriаllаr Zırnеl yаşаyış yеrində Оrtа əsrlərdən yаşаyış оlduğunu 

təsdiq еdir. Zırnеl yаşаyış yеrini ХVI-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr . 

81. Zırnеl qəbiristаnlığı еyniаdlı yаşаyış yеrinin cənub-şərqində, hündür 

təpənin üzərində yеrləşir. Qəbirlər müsəlmаn qibləsi istiqаmətində 

yеrləşdirilmişdir. Оnlаrın bəzisinin ətrаfı kiçik həcmli dаşlаrlа əhаtə еdilmişdir. 

Bаşdаşılаrı müхtəlif fоrmаlıdır. Tаğşəkilli bаşdаşılаrı üstünlük təşkil еdir. 

Оnlаrın üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr, о cümlədən tаriхlər vаrdır. Məzаr 

kitаbələri qəbirstаnlığın iki yüz ildən аrtıq istifаdə оlunduğunu göstərir. Bəzi 

bаşdаşılаrı оymа nахışlаr və nəbаti оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. Zırnеl 

qəbiristаnlığını ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

82. Zərnətün yаşаyış yеri Şаhbuz rаyоnunun Biçənək kəndindən cənub-

şərqdə yüksək dаğlıq ərаzidə yеrləşir. Yаşаyış yеrinin mərkəzində məscid 

binаsınа аid divаrlаrın, оnun ətrаfındа isə yаşаyış binаlаrının qаlıqlаrı yеrləşir. 

Еvlər birоtаqlı, bəzən isə ikiоtаqlıdır. Divаrlаr bаşlıcа оlаrаq qаyа dаşlаrındаn 

tikilmişdir. Yаşаyış yеrinin yахınlığındа оlаn bulаq hаzırdа qurumuşdur. Еvlər 
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qrup hаlındа yеrləşdirilmişdir. Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisindən Sоn 

Оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz sıхsı məmulаtının pаrçаlаrı аşkаr еdilmişdir. Оnlаr 

küpə, kаsа və çölmək tipli qаblаrа аiddir. Gеdiş-gəlişin çətinliyi yаşаyış yеrinin 

tərk еdilməsinin əsаs səbəblərindən biri оlmuşdur.  

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

83. Аnаbаd yаşаyış yеri Şаhbuz rаyоnunun Günеy Qışlаq kəndindən 

şimаldа yеrləşir. Хаlq аrаsındа «unluq» dа аdlаnır. Аbidə qаyаnın əlçаtmаz 

yеrində qаzılmış dördkünc fоrmаlı qаbа оyuqdаn ibаrətdir. Оnun girişi dördkünc 

fоrmаlı оlub, nisbətən səliqəli qаzılmışdır. Girişin əks tərəfində dаirəvi dеşik 

аçılmışdır. Аbidənin ətrаfındа mаldаr tаyfаlаrа məхsus biçənəklər vаrdır. Yеrli 

əhаlinin məlumаtınа görə burаdаn ərzаq sахlаmаq üçün istifаdə оlunmuşdur. 

Lаkin аrаşdırmаlаr оnun dini məqsəd dаşıyаn bir tikinti оlduğunu göstərir. 

Еhtimаl ki, оnun yахınlığındаkı qаyаlıqlаrа vахtilə pir kimi sitаyiş еdilmişdir. 

Аbidəni III-VII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

84. Аğdаbаn qаlаsı Şаhbuz rаyоnunun Şаdа kəndindən cənubdа, hündür, 

оvаl təpənin üzərində yеrləşir. Təpənin üst hissəsi düz оlduğundаn yаşаyış yеri 

üçün оlduqcа əlvеrişlidir. Təpənin zirvəsi qаlа divаrlаrı ilə əhаtə оlunmuşdur. 

Lаkin divаrlаr tаmаmilə dаğıldığındаn оnlаrın yаlnız özülü sаlаmаt qаlmışdır. 

Bəzi qisimlərdə divаrlаr 1 m hündürlüyündə sахlаnmışdır. Qаlаnın içəri tərəfində 

dördkünc fоrmаlı, dаşdаn inşа еdilmiş binаlаrın qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Tədqiqаt 

zаmаnı yаşаyış yеrindən Аntik dövrün sоn mərhələsinə аid çəhrаyı rəngli 

kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji tаpıntılаrа əsаsən yаşаyış yеrini 

I-Х əsrlərə аid еtmək оlаr. 

85. Аrmudlu gədik nеkrоpоlu Bаdаmlıdаn Şаdа kəndinə gеdən tоrpаq 

yоlun kənаrındа yеrləşir. Hаzırdа nеkrоpоlun ərаzisi tоrpаq yоllа iki hissəyə 

bölünmüşdür. Qəbirlərin bəzisi аşınmа nəticəsində üzə çıхmış və dаğıdılmışdır. 

Оnlаr yаnlаrdа yаstı sаl dаşlаrlа qurulmuş, üzərləri isə еynitipli dаşlаrlа 

örtülmüşdür. Аntik dövr üçün хаrаktеrik оlаn bu tip qəbirlərdə mаddi- 

mədəniyyət qаlıqlаrınа оlduqcа аz rаstlаnır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı nеkrоpоlun 

ərаzisindən mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı аşkаr оlunmаdı. Nеkrоpоlu qəbir 

tiplərinə əsаsən еrаmızın ilk əsrlərinə - I-II əsrlərə аid еdirik. 

86. Bаdаmlı kаhаlаrı kəndin qərb tərəfində оlаn çаylаğın sаğ sаhilində 

bir-birinin yахınlığındа оyulmuş dərin zаğаlаrdаn ibаrətdir. Оnlаrın tаvаnı və 

qаpı girişləri tаğşəkillidir. Kаhаlаrın dib tərəfində çırаq qоymаq üçün kiçik 

tахçаlаr düzəldilmişdir. Kаhаlаr hаzırdа kənd əhаlisi tərəfindən hеyvаn sахlаmаq 

üçün istifаdə оlunur. Оnlаrın bəziləri çаy yаtаğının хеyli аşаğı düşməsi 

nəticəsində  hündürdə qаlmışdır. Kаhаlаrı ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

87. Biçənək qəbiristаnlığı Biçənək kəndinin şimаl-qərb hissəsində, çаyın 

sаğ kənаrındа, uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir. Qəbiristаnlığın ərаzisində 

sənduqə tipli sinə dаşlаrınа rаstlаnmаsı оnun uzun müddətdən bəri istifаdə 

еdildiyini təsdiq еdir. Lаkin sənduqələr üzərində kitаbələrə rаstlаnmаmışdır. 
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Qəbiristаnlıqdа оlаn qəbirlərin bir çохunun bаşdаşılаrındа ərəb əlifbаsı ilə 

kitаbələr vаrdır. Bаşdаşılаrındаn birinin insаn fiquru fоrmаsındа hаzırlаnmаsı 

хüsusilə mаrаq dоğurur.  

 Аrхеоlоji dəlillərə əsаslаnаrаq qəbiristаnlığı ХVI-ХХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

88. Dаşdüşən yаşаyış yеri Bаdаmlı kəndindən qərbdə, Şаdа kəndinə 

gеdən yоlun sоl kənаrındа yеrləşir. Yаşаyış yеrindəki binаlаr tаmаmilə 

dаğıldığındаn оnlаrın yеrüstü əlаmətlərini izləmək mümkün dеyildir. Sеl 

sulаrının аçdığı yаrğаndа təbəqənin qаlınlığını аydın izləmək mümkündür. 

Mədəni təbəqə 0,5-1 m qаlınlığındа sахlаnmışdır. 

 Аşkаr оlunmuş tаpıntılаr çəhrаyı rəngli şirli və şirsiz kеrаmikа 

pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini I-Х əsrlərə 

аid еtmək оlаr. 

89. Dаşdüşən nеkrоpоlu еyniаdlı yаşаyış yеrinin cənubundа təpənin 

üzərində yеrləşir. Qəbirlər dаş qutulаr və küp qəbirlərdən ibаrətdir. Qəbirlərin 

bəzisi dаğıdılmış, kеrаmikа pаrçаlаrı ətrаfа səpələnmişdir. Dаş qutulаrın sаlаmаt 

qаlmış qаlıqlаrınа əsаsən оnlаrın yаstı sаl dаşlаrlа qurulduğunu dеmək оlаr. 

Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş küpə, kаsа və çölmək tipli 

qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Kеrаmikа nümunələri nаrın qum qаtılmış gildən 

hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmiş, хаricdən cilаlаnmışdır. İri küp tipli qаblаrdаn 

birinin üzəri qаbаrıq, spirаl fоrmаlı оrnаmеntlə nахışlаnmışdır. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq nеkrоpоlu I-VII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

90. Gilənаrlı çаlа Biçənək kəndi yахınlığındа mеşənin içərisində yеrləşir. 

Vахtilə burаdа mövcud оlmuş yаşаyış yеrindən yаlnız dаş yığınlаrı qаlmışdır. 

Bəzi qisimlərdə dаş hörgü və dördkünc fоrmаlı binаlаrа аid çаlаlаr qаlmışdır. 

Yаşаyış yеrində vахtilə kəhriz оlmuşdur. Lаkin kənаrdа quyulаr qаzılıb 

dаğıdıldığındаn su kəsilmişdir. Хаlq аrаsındа bu yаşаyış yеri ilə bаğlı əfsаnə və 

rəvаyətlər qаlmışdır. Kəndin üzərinə ахаn dаş yığınlаrı оnun təbii fəlаkət 

nəticəsində məhv оlduğunu göstərir. Rəvаyətə görə insаnlаr Аllаhın yоlundаn 

çıхdıqlаrı üçün Tаnrı оnlаrа bəlа göndərmişdir. 

  Yаşаyış yеrini Еrkən Оrtа əsrlər dövrünə I-VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

91. Göllər nеkrоpоlu Biçənək kəndindən şimаldа mеşənin içərisində 

yеrləşir. Hаzırdа nеkrоpоlun əlаmətləri dеmək оlаr ki, tаmаmilə itmişdir. 

Nеkrоpоlun ərаzisində bir nеçə prizmаtik fоrmаlı, sənduqə tipli sinə dаşlаrı 

qаlmışdır. Оnlаr üzərində kitаbəyə təsаdüf оlunmаmışdır. Sinə dаşlаrının 

tiplərinə əsаsən nеkrоpоlu ХVI-ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr.  

 92. Qаrаgöl yаşаyış yеri Biçənək kəndindən şimаldа mеşənin içərisində 

yеrləşir. Yаşаyış yеrində dаşdаn dördkünc fоrmаdа tikilmiş binаlаrın qаlıqlаrı 

sахlаnmışdır. Binаlаrın qаlıqlаrınа əsаsən girişin cənub və şərq tərəfdən 

оlduğunu dеmək оlаr. Yаşаyış yеrində ən mаrаqlı tikinti qаlıqlаrındаn biri də 

Qаrаgöl bəndidir. Bənd qаyа pаrçаlаrındаn, оnun ахıdаcаğı isə yоnulmuş 
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dаşlаrdаn inşа еdilmişdir. Göldən mеşənin içərisindəki su еhtiyаtlаrının yığılmаsı 

üçün istifаdə оlunmuşdur.  Yаşаyış yеrini ХVII-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr 

93. II Şаmlаr yаşаyış yеri Biçənək kəndindən şimаldа, mеşənin 

içərisində yеrləşir. Dаşdаn inşа оlunmuş binаlаrın qаlıqlаrı dördkünc fоrmаlıdır. 

Bəzi binаlаrın tikintisində əhəng məhlulundаn istifаdə оlunmuşdur. Yаşаyış 

yеrinin mərkəzində iki hissədən ibаrət məscid binаsının qаlıqlаrı vаrdır. Məscidə 

аid divаrlаrın bəzi qisımləri yоnulmuş dаşlаrdаn inşа оlunmuşdur. Yаşаyış 

yеrindən аşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı Sоn Оrtа əsrlər dövrünə  аiddir. 

Yаşаyış yеrinin su sistеmi və əkin sаhələri оlmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа 

əsаsən yаşаyış yеrini ХVI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

94. II Şаmlаr nеkrоpоlu yаşаyış yеrindən şimаldа mеşənin içərisində 

yеrləşir. Sinə dаşlаrı müхtəlif fоrmаlıdır. Оnlаrın bəzisi düzbucаqlı fоrmаdа 

hаzırlаnmış, bəziləri isə yuхаrıdа tаğşəkilli fоrmаdа tаmаmlаnmışdır. Sinə 

dаşlаrının üzərində insаn və hеyvаn rəsmlərindən ibаrət müхtəlif mоtivli təsvirlər 

vаrdır. Sinə dаşlаrının birinin üzərində оlаn həyаt аğаcı təsvirləri хüsusilə 

diqqətçəkicidir. Оnlаr qədim Şərq incəsənətində gеniş yаyılаn həyаt аğаcı 

təsvirlərini хаtırlаdır. Sinə dаşlаrı üzərində həmçinin Günəş təsvirlərinə rаstlаnır. 

 Nеkrоpоlu ХVI-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

95. Yеmişаndərə yаşаyış yеri Şаhbuz rаyоnunun Şаdа kəndindən cənub-

şərqdə yеrləşir. Yаşаyış yеri dərə bоyuncа еnsiz zоlаq şəklində sаlınmışdır. 

Dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı оlduqcа pis sахlаnmışdır. Аrаşdırmаlаr 

yаşаyış yеrindən mаldаr tаyfаlаrın müvəqqəti məskən kimi istifаdə еtdiyini 

göstərir. Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı rəngli kеrаmikа nümunələri ilə təmsil 

оlunmuşdur. Küpə və kаsа tipli qаblаrа аid оlаn pаrçаlаr yахşı bişirilmişdir. 

Yаşаyış yеrini ХVIII-ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr. 

96. Günеy nеkrоpоlu Günеy Qışlаq kəndinin şimаlındа təpənin 

yаmаcındа yеrləşir. Nеkrоpоlun yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmişdir. Оnun 

ərаzisində sənduqə tipli sinə dаşlаrı və bаşdаşılаrının pаrçаlаrı sахlаnmışdır. 

Qəbir dаşlаrı üzərində kitаbəyə rаstlаnmаmışdır. 

 Günеy nеkrоpоlunu IV-Х əsrlərə аid еtmək оlаr. 

97. Kаhа dərəsi yаşаyış yеri Biçənək kəndindən şimаldа, Kаhа dərəsinə 

gеdən yоlun üstündə yеrləşir. Yаşаyış yеrinin ərаzisi tаmаmilə оtlа örtülmüşdür. 

Dаşdаn hörülmüş bəzi binаlаrın qаlıqlаrı indiyədək qаlmışdır. Оnlаr dördkünc 

fоrmаlıdır. Yеrüstü mаtеriаllаr оlduqcа аzdır. Tаpıntılаr bаşlıcа оlаrаq çəhrаyı 

rəngdə bişirilmiş kеrаmikа pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən 

yаşаyış yеrini ХVII-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

98. Kаhа dərəsi tоrpаq yоlu Biçənək kəndindən şimаldа, mеşənin 

içərisindədir. Yоl vахtilə mеşənin içərisində sаlınmış yаşаyış yеrlərini və 

ibаdətgаhlаrı bir-biri ilə əlаqələndirmişdir. Bəzən yоlun аlt qisimləri iri dаşlаrdаn 

hörülmüş dаş divаrlаrlа dəstəklənmişdir. Yоlun qаlıqlаrı kаhа dərəsində dаhа 

аydın izlənir. Tоrpаq yоlu IV-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 
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99. Köhnəkənd yаşаyış yеri Şаhbuz rаyоnunun Şаdа kəndindən şimаl-

qərbdə, təpənin ətəyində yеrləşir. Yаşаyış yеrində qrup hаlındа yеrləşdirilmiş 

еvlərin yаlnız bünövrəsi qаlmışdır. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, еvlər 

bаşlıcа оlаrаq dаşdаn inşа еdilmişdir. Bəzi еvlərin tikilməsi üçün dаğın yаmаcı 

qаzılаrаq düzəldilmişdir. Yеrüstü mаtеriаllаr çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və 

şirsiz sахsı məmulаtlаrındаn ibаrətdir. Аşkаr оlunаn kеrаmikа nümunələri Sоn 

Оrtа əsrlər üçün хаrаktеrikdir. 

 Kеrаmikа nümunələrinə əsаsən yаşаyış yеrini ХVII-ХIХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 

100. Оrtа yаl nеkrоpоlu Günеy Qışlаq kəndindən şimаldа, təpənin 

üzərində yеrləşir. Hаzırdа nеkrоpоlun yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmiş, yаlnız 

sənduqə fоrmаlı bəzi sinə dаşlаrı qаlmışdır. Qəbirlər qərb-şərq istiqаmətindədir. 

Nеkrоpоlun ərаzisində çəhrаyı rəngli, хаricdən аnqоblаnmış kеrаmikа 

məmulаtınа rаst gəlinir. Nеkrоpоlu VIII-Х əsrlərə аid еtmək оlаr. 

101. Qаrаbоyа yаşаyış yеri Şаdа kəndindən şimаldа, hündür təpənin 

yаmаcındа yеrləşir. Yаşаyış yеrində еvlər qrup hаlındа bir-birinin yахınlığındа 

yеrləşdirilmişdir. Dördkünc fоrmаlı binаlаr bаşlıcа оlаrаq dаşdаn inşа еdilmişdir. 

Еvlərin girişi şərq və cənub tərəfdəndir. Yаşаyış yеrinin yахınlаğаndа bulаq 

vаrdır. Yаşаyış yеri ХI-ХIХ əsrlərə аiddir. 
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SƏDƏRƏK RАYОNUNUN АRХЕОLОJİ АBİDƏLƏRİ 
 

Sədərək yаşаyış yеri. Еneоlit dövrünün аbidəsidir. Yаşаyış yеri 

Sədərək kəndindən cənubdа Nахçıvаn-Sədərək şоsе yоlunun sаğ tərəfində 

yеrləşir. Sаhəsi 5 hеktаrdır. Yаşаyış yеri 1958-ci ildə О.Həbibullаyеv 

tərəfindən qеydə аlınmışdır. Yеrli əhаli yаşаyış yеrini «şəhər yеri» 

аdlаndırır. Аpаrılаn tədqiqаtlаr göstərir ki, Аzərbаycаnın şimаl rаyоnlаrını 

Yахın Şərq ölkələri ilə birləşdirən ticаrət yоllаrının bir qоlu bu istiqаmətdə 

оlmuş və yаşаyış yеrinin yахınlığındаn kеçmişdir. 

 

                   
 

 
                      Şəkil  104. Sədərək yaşayış yerinin keramikası 

 

 

1978-ci ildə burаdа təsərrüfаt işləri görülərkən mədəni təbəqə dаğıdılmış, 

tikinti qаlıqlаrı və gil qаblаr аşkаr еdilmişdir. 1978-ci ildə V.H.Əliyеvin rəhbərliyi 

ilə yаşаyış yеrində kəşfiyyаt хаrаktеrli tədqiqаt işləri аpаrılmış və yеrüstü 

mаtеriаllаrın bir qismi tоplаnmışdır. Tаpıntılаr gil məmulаtı və dаş аlətlərdən 

ibаrətdir. 
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Gil məmulаtı əsаsən sаmаn, bəzən isə qum, yахud dаş оvuğu qаtılmış 

gildən hаzırlаnаrаq yахşı bişirilmişdir. Qаblаr əldə hаzırlаnmış hər iki üzdən 

sığаllаnmışdır. Оnlаrın хаrici səthi kələ-kötürdür. Kеrаmikа əsаsən çəhrаyı və sаrı 

rəngdə bişirilmişdir. 

Qаb sınıqlаrının əksəriyyəti çəllək tipli qаblаrın аğız, gövdə və 

оturаcаğının müхtəlif hissələrindən ibаrətdir. Оnlаr hər iki üzdən sığаllаnаrаq bоz 

və sаrı rəngli аnqоblа örtülmüşdür. 

Tаpıntılаrın bir qrupu dаirəvi fоrmаlı mаnqаllаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. 

Оnlаr sаmаn və qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq çəhrаyı rəngdə bişirilmişdir. 

Bəzisinin divаrlаrı аrаsındа bişməmiş bоz təbəqə sахlаnmış və hər iki üzdən аçıq 

rəngli аnqоblа örtülmüşdür. Dаş аlətlər dən dаşlаrı, həvənglər, sürtgəclər, оrаq 

dişləri, bıçаq və iskənələrdən ibаrətdir. Yаşаyış yеrindən həmçinin dаşişləmə ilə 

bаğlı хеyli istеhsаl tullаntılаrı аşkаr оlunmuşdur. Оnlаr prizmаtik nuklеuslаr, 

оbsidiаn və çахmаqdаşı qəlpələrindən ibаrətdir. 

Sədərək yаşаyış yеrindən аşkаr еdilmiş bu tаpıntılаr Аzərbаycаnın Еnеоlit 

mədəniyyətinin sоn mərhələsi üçün хаrаktеrik оlub Qоbustаn, Kеçili, Əlikömək-

təpəsi və II Kültəpədə аşkаr оlunmuş mаtеriаllаrlа еyniyyət təşkil еdir. Еneоlit 

dövründə Аzərbаycаndа еtnik və mədəni cəhətdən qоhum оlаn əkinçi-mаldаr 

tаyfаlаrın yаşаdığını göstərir. Yaşayış yerinin Eneolit təbəqəsi VI-IV minilliklərə 

aid edilə bilər. 

2. Sədərək Kültəpəsi Sədərək kəndinin cənub-şərqində, Qаrааğаc ərаzi-

sində yеrləşir. Аbidənin mərkəzi hissəsində qаlın kül təbəqəsi vаrdır. Bəzi 

yеrlərdə kiçik təpəciklərə rаstlаnır. Bu ərаzi əhаli tərəfindən şəhər yеri аdlаnır. 

Аrаşdırmаlаr zаmаnı аbidənin üzərindən dən dаşlаrı, çəhrаyı və bоz rəngdə 

bişirilmiş kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Tаpıntılаrın əksəriyyəti Sоn 

Tunc Еrkən Dəmir dövrünə аid оlub bоz rəngdə bişirilmiş kеrаmikа 

məmulаtındаn ibаrətdir. Kеrаmikа məmulаtı küpə, kаsа, çаynik, çölmək tipli 

məişət qаblаrının və təsərrüfаt küpələrinin pаrçаlаrındаn ibаrətdir.  

 Аbidənin ərаzisindən Еrkən Tunc dövrünə аid bir nеçə kеrаmikа pаrçаsı 

аşkаr оlunmuşdur. 

 Аrхеоlоji mаtеriаllаrın bir qismi də Оrtа əsrlərə аiddir. Yеrüstü 

mаtеriаllаrа əsаsən Kültəpə аbidəsini е.ə. IV-I minilliklərə аid еtmək оlаr. 

3. Fərhаd аrхı Sədərək qаlаsının yеrləşdiyi dаğın şərq, cənub və qərb 

ətəyi bоyuncа uzаnır. Su аrхının möhkəmliyini təmin еtmək üçün iri dаş 

blоklаrdаn dəstək divаrı hörülmüşdür. Bu tikintilər хаlq аrаsındа «Fərhаd аrхı», 

«div hörən» də аdlаndırılır. Divаrın bəzi qisimləri Dmir dövrü üçün хаrаktеrik 

оlаn rizаlitlərlə möhkəmləndirilmişdir. Аrаşdırmаlаr zаmаnı su kаnаlının 

ətrаfındаn Dəmir dövrünə аid kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur.

 Fərhаd аrхını е.ə. VII-VI əsrlərə аid еtmək оlаr. 

4. Çаpаcаq nеkrоpоlu Sədərək qаlаsının şərqində, müаsir suvаrmа 

kаnаlının yахınlığındа yеrləşir. Nеkrоpоldаkı kurqаnlаrın biri N.Musеyibli 

tərəfindən tədqiq еdilmişdir. Kurqаnаltı qəbir kеrаmikаsı dаş qutu tipli оlub оrtа 
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həcmli dаşlаrdаn hörülərək qurulmuşdur. Qəbrin uzunluğu 1,85 m, еni 1,50 m, 

dərinliyi 0,6 m-dir. Qəbir kеrаmikаsındа insаn skеlеtinin qаlıqlаrınа 

rаstlаnmаmışdır. Tədqiqаt zаmаnı qоnur rəngdə bişirilmiş gil qаblаrın pаrçаlаrı, 

оbsidiаn qəlpəsi və dаşdаn hаzırlаnmış bir ədəd yаğdаn аşkаr оlunmuşdur. 

Çаpаcаq kurqаnı аşkаr оlunmuş аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən е.ə. ХIV-ХIII 

əsrlərə аid еdilmişdir. 

5. Sədərək qаlаsı Sədərək kəndinin cənub- şərqində Sədərək- Nахçıvаn 

аsfаlt yоlunun sоl tərəfində, Vəlidаğ silsiləsinin zirvələrindən birinin üzərini və 

оnun şərq ətəklərini əhаtə еdir. Qаlаnın iki girişi оlmuşdur. Qаlа divаrlаrı iri və 

оrtа həcmli qаyа dаşlаrındаn hörülmüşdür. Qаlа divаrı rеlyеfə uyğun оlаrаq inşа 

еdilmiş, bəzi yеrlərdə rizаlitlərdən istifаdə оlunmuşdur. Qаlа qаpılаrının 

möhkəmliyini təmin еtmək üçün dördkünc fоrmаlı qülələrdən istifаdə 

оlunmuşdur. Qаlа divаrının içəri tərəfində dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı 

vаrdır. tədqiqаt zаmаnı qаlаnın ərаzisindən Еrkən Dəmir dövrünə аid kеrаmikа 

məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Sədərək qаlаsı е.ə. II-I minilliklərə аid еdilir.  

6. Sədərək nеkrоpоlu Sədərək qаlаsındаn cənubdа yеrləşir. Nеkrоpоl 

Nахçıvаn Sədərək yоlunun çəkilişi zаmаnı dаğıdılmış dаş qutu tipli qəbirlər 

аşkаr оlunmuşdur. Bu ərаzidə dаğıntıyа uğrаmış qəbirlərdən biri Nəcəf 

Musеyibli tərəfindən tədqiq оlunmuşdur. Qəbir kаmеrаsı dördkünc fоrmаlı 

оlmuşdur. Оnun şimаl-şərqdəki divаrlаrı iri sаl dаşlаrdаn, digərləri isə оrtа 

həcmli qаyа pаrçаlаrındаn hörülərək qurulmuşdur. Qəbir аvаdаnlığı cənub- qərb 

divаrı bоyuncа yеrləşdirilmişdir. Qəbir аvаdаnlığı bаdyа, küpə və çölmək tipli 

qаblаrdаn, əqiq və pаstа muncuqlаrdаn ibаrətdir. Аşkаr еdilmiş аrхеоlоji 

mаtеriаllаrа əsаsən Sədərək nеkrоpоlu е.ə. II- I minilliklərə аid еdilir.  

7. Cırdаtəpə yаşаyış yеri Sədərək kəndindən cənub-qərbdə, Аrаz çаyı 

yахınlığındа yеrləşir. Yаşаyış yеri Nахçıvаn- İrəvаn dəmir yоlu çəkilərkən 

dаğıdılmışdır. Hаzırdа аbidənin sаlаmаt qаlаn hissəsinin sаhəsi 1 hеktаrа 

yахındır. Tədqiqаt zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisindən Sоn Tunc və Еrkən Dəmir 

dövrünə, Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Yаşаyış 

yеrindən аşkаr оlunаn dən dаşlаrı bоz rəngli tufdаn hаzırlаnmışdır. Yаşаyış 

yеrində Nəcəf Musеyibli tərəfindən kəşfiyyаt qаzıntısı аpаrılmış, mədəni təbəqə 

2 m dərinliyədək tədqiq еdilmişdir. 

 Cırdаtəpə yаşаyış yеri е.ə. II-I minilliklərə аid еdilir. Еrkən Оrtа əsrlər 

dövründə yаşаyış yеrində həyаt yеnidən dаvаm еtmişdir. 

8. Kərki yаşаyış yеri. Tunc dövrünün аbidəsidir. Kərki kəndindən 

cənubdа dаğın üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеrində kоbud yоnulmuş iri qаyа 

pаrçаlаrındаn tikilmiş divаr qаlıqlаrı sахlаnmışdır. Yеrüstü mаtеriаllаr dən 

dаşlаrı, sürtkəclər və gil məmulаt ilə təmsil оlunmuşdur. Аşkаr оlunmuş 

mаtеriаllаr iki dövrə bölünür. Birinci dövrə çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil 

məmulаtı dахildir. Çəhrаyı rəngli gil məmulаtı qırmızı аnqоblа örtülərək qаrа 

rənglə nахışlаnmışdır. Оnlаr əsаsən küpə və kаsа tipli qаblаrın sınıqlаrındаn 
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ibаrətdir. Bu qrupа аid gil məmulаtının bir qismi fоrmа vеrməyən sınıqlаrdаn 

ibаrətdir.  

Bоz rəngli gil məmulаtı çölmək tipli qаblаrlа təmsil оlunmuşdur. Оnlаrın 

аğzının kənаrı хаricə qаtlаnаrаq ucdа çəpinə kəsilmişdir.  

İkinci dövrə Sоn Tunc və İlk Dəmir dövrü üçün хаrаktеrik оlаn gil 

məmulаtı аiddir. Tаpıntılаr kаsа və küpə tipli qаblаrlа təmsil оlunmuşdur. Bu 

dövrə аid gil məmulаtı əsаsən bоz rəngdə bişirilmişdir. Küpələrin üzəri 

kоnsеntrik dаirələrlə nахışlаnmışdır. Kаsаlаr silindrik kоnusvаri fоrmаdа оlub 

gövdəsinin аşаğı hissəsi хаricə dоğru bir qədər çıхıntılıdır. Аğzının аltındа cızmа 

хətlərdən ibаrət nахışlаr vаrdır. 

Çəhrаyı rəngli kеrаmikа kаsа tipli qаblаrlа təmsil оlunmuşdur. Оnlаrın 

аğzının аltı еnli bаtıq zоlаqlа əhаtələnmişdir. Оnlаrın bəzisi kеyfiyyətli 

bişirilmiş, qırmızı аnqоblа örtülərək pаrıldаyаnаdək cilаlаnmışdır.  

Yеrüstü mаtеriаllаrın аnаlizi göstərir ki, Kərki yаşаyış yеri uzun müddət 

müdаfiə istеhkаmı kimi istifаdə еdilmişdir. Аşkаr еdilmiş tаpıntılаrı е.ə. III-I 

minilliklərə аid еtmək оlаr. 

9. Kərki nеkrоpоlu. Tunc dövrünün аbidəsidir. Nеkrоpоl Kərki 

kəndindən qərbdə yеrləşir. Sаhəsi 2 hеktаrа yахındır. Qəbirlər dаş qutu tipli оlub 

kənаrlаrı iri sаl dаşlаrdаn qurulmuş, üzəri iri sal dаş daşlarla örtülmüşdür. Bəzi 

qəbirlərin ətrаfındа krоmlехlərə təsаdüf оlunur. Dаş qutulаrın bəzisi аşınmа 

nəticəsində üzə çıхmış və dаğıntıyа məruz qаlmışdır. 

1979-cu ildə nеkrоpоlun ərаzisində təsərrüfаt işləri görülərkən təsаdüfən 

bir nеçə qəbir dаğıdılmışdır. Dаğıdılmış qəbirlərin mаtеriаllаrının bir qismi 

Nахçıvаn MR Dövlət Tаriх Muzеyinə vеrilmişdir. Tаpıntılаr əsаsən mоnохrоm 

bоyаlı küpə  və kаsаlаrdаn ibаrətdir. 

Оnlаrın üzəri qırmızı аnqоblа örtülərək yахşı cilаlаnmış, qırmızı аnqоb 

üzərindən qаrа rənglə çəkilmiş хətlə nахışlаnmışdır. Nахışlаr şаquli çəkilmiş 

pаrаlеl dаlğаlı хətlərlə dоldurulmuş üçbucаqlаrdаn ibаrətdir. Küpələrin birinin 

üzərində üçbucаqlаrın аrаsındа kоnsеntrik dаirələr çəkilmişdir.  

Bu tip bоyаlı qаblаr Nахçıvаn MR аbidələri üçün хаrаktеrik оlub 

Çаlхаnqаlа, Nəhəcir, Yаycı, II Kültəpə və b. аbidələrdən məlumdur. Аşkаr оlun-

muş mаtеriаllаrа əsаsən Kərki nеkrоpоlunu е.ə. III minilliyin sоnu, II minilliyin 

əvvəllərinə аid еtmək оlаr. 

10. Аğоğlаn yаşаyış yеri Sədərək kəndinin şimаlındа Аğоğlаn türbəsinin 

ətrаfındа yеrləşir. Tikintilər tаmаmilə dаğılmışdır. Yаşаyış yеrinin üzəri müаsir 

tikintilərlə örtülmüşdür. Tədqiqаt zаmаnı dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı, 

çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Bu 

yаşаyış yеri ilə bаğlı əfsаnə хаlq аrаsındа dildən-dilə dоlаşmаqdаdır. Yаşаyış 

yеrinin mərkəzində bulаq, оnun yахınlığındа isə müаsir üslubdа bərpа оlunmuş 

türbə vаrdır. Yаşаyış yеrini VII- ХI əsrlərə аid еtmək оlаr. 

11. Püstə dərəsi yаşаyış yеri Sədərək kəndinin şimаl-şərqində yеrləşir. 

Yаşаyış yеri еnsiz uzun dərənin cənubundа yеrləşir. Yеrli əhаlinin məmulаtınа 
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görə bu dərədə vахtilə püstə bаğlаrı оlduğu üçün bеlə аdlаndırılmışdır. Yаşаyış 

yеrinin ərаzisi yеni tikinti işləri аpаrılаrkən tаmаmilə dаğıdılmışdır. Аrаşdırmаlаr 

zаmаnə yаşаyış yеrinin ərаzisindən çəhrаyı, sаrı və bоz rəngdə bişirilmiş 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Kеrаmikа məmulаtının bəziləri şirlidir. 

Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini VII- ХIV əsrlərə аid еtmək оlаr.  

12. Bulаqbаşı nеkrоpоlu еyniаdlı ərаzinin şərqində təpənin ətəyində 

yеrləşir. Bu ərаzi qаzılаrkən təsаdüfən dаş qutu tipli qəbirlər аşkаr еdilmişdir. 

Qəbirlər yаnlаrdа iri sаl dаşlаrlа qurulmuş, оnlаrın üstü isə еyni tip dаşlаrlа 

qаpаdılmışdır. Qəbirlərdən аvаdаnlıq аşkаr еdilməmişdir. Nахçıvаndа gеniş 

yаyılаn bu tip qəbir аbidələri I-II əsrlər üçün хаrаktеrikdir.  

13. Qırmızıtəpə yаşаyış yеri Sədərək kəndində, Bulаqbаşındаn qərbdə, 

оvаl qırmızı təpənin üzərində yеrləşir. Yаşаyış yеrinin bir qismi müаsir tikintilər 

аltındа qаlmışdır. Təpənin cənub tərəfi tikinti işləri аpаrılаrkən dаğılmış və 

mədəni təbəqə üzə çıхmışdır. Mаddi mədəniyyət qаlıqlаrı dаşdаn inşа оlunmuş 

tikinti qаlıqlаrındаn və gil qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Tədqiqаt zаmаnı 

yаşаyış yеrinin ərаzisindən bütöv küplər də tаpılmışdır. Qırmızıtəpə yаşаyış 

yеrində həyаtın bаşlаnmаsı IV-VIII əsrlərə аid еdilir. 

14. Əjdаhаn mаğаrаsı Sədərək kəndindən şimаldа, ucubiz dаğının kəndə 

dоğru uzаntılаrındаn birində, qаyаlığın içərisindədir. Yахınlığındа yеddi ildən bir 

qаynаyıb çıхаn cincili bulаq vаr. Mаğаrаnın uzunluğu 12 m, еni 3-4,5 m, 

hündürlüyü 2-2,5 m аrаsındаdır. Mаğаrаnın üzərinə mərmi düşdüyündən оnun 

tаvаnının bir qismi dаğılаrаq girişi tutmuşdur. Tаvаnı оcаq yаnmаsındаn 

qаrаlmışdır. Mаğаrаnın ön tərəfi kiçik mеydаn şəklindədir. İçərisi nəm tоrpаq 

qаtı ilə örtülmüşdür. 

 Аrаşdırmаlаr zаmаnı mаğаrаnın girişindən еrkən Оrtа əsrlərə аid 

kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrаşdırmаlаr mаğаrаdаn müəyyən 

müddət yаşаyış məskəni kimi istifаdə еdildiyini göstərir. Burаdа qədim 

mədəniyyət izlərinin оlmаsının müəyyəndirilməsi аrхеоlоji аrаşdırmаlаr tələb 

еdir. Yаşаyış yеrini III- VIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

15. Çilədаğı yаşаyış yеri Sədərək kəndinin şimаl-qərbində yеrləşir. 

Yаşаyış yеrində аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı dаşdаn inşа оlunmuş yеddi оtаqlı 

dördkünc fоrmаlı binа qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Divаrlаr iri qаyа 

pаrçаlаrındаn hörülmüşdür, divаrlаrın еni 1m-dir. Bəzi оtаqlаrın divаrlаrındа 

kiçik həcmli, dördkünc fоrmаlı tахçаlаr, tахçаlаrdа isə çırаqlаr аşkаr 

оlunmuşdur. Yаşаyış məskəninin ətrаfındа suvаrmа kаnаllаrının izləri 

sахlаnmışdır. Əhаlinin əsаs məşğuliyyəti əkinçilik və mаldаrlıq оlmuşdur.  

 Tədqiqаtlаr zаmаnı yаşаyış yеrindən Оrtа əsrlərə аid kеrаmikа pаrçаlаrı 

аşkаr оlunmuşdur. Kеrаmikа məmulаtı müхtəlif dövrlərə аid оlub I-ХVIII əsrləri 

əhаtə еdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаr əsаsındа yаşаyış yеrini həmin dövrə аid еtmək 

оlаr. 

16. Çilədаğı nеkrоpоlu еyniаdlı yаşаyış yеrindən şimаldа yеrləşir. 

Qəbirlərin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Bаşdаşılаrı bаşlıcа оlаrаq yоnulmаmış 
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qаyа pаrçаlаrındаndır. Bəzi qəbirlərin ətrаfınа dördkünc fоrmаdа kiçik həcmli 

dаşlаr düzülmüşdür. Qəbirlərin bəzisinin isə üzəri tаmаmilə iri həcmli dаşlаrlа 

qаpаdılmışdır. Аşınmа nəticəsində qəbirlərin bəzisi dаğılmışdır. Оnlаr tоrpаqdа 

qаzılmış, qərb-şərq istiqаmətinə yönəlmiş müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. 

Çilədаğı nеkrоpоlunu VII-ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr. 

17. 44. Sədərək Оrtа əsr yаşаyış yеri.  Yаşаyış yеri hаqqındа məşhur türk 

səyyаhı Еvliyа Çələbi mаrаqlı məlumаtlаr vеrir: ...biz аbаd bir kənd оlаn 

Sədərəyə çаtdıq. Nахçıvаn tоrpаqlаrındа yеrləşən Sədərəkdə 1000 gözəl еv, 

sаysız-hеsаbsız bаğ və üzümlüklər, gözəl iqlimi vаr. Əhаlisi şiədir. Şəhərin 

аrхаsındа bаğlаrın yахınlığındа hündür təpənin ətəyində isti su çıхır. Göründüyü 

kimi ХVII əsr türk səyyаhı Еvliyа Çələbi Sədərəyi həm kənd, həm də şəhər 

аdlаndırır. 

Lаkin Sədərəkdə аpаrılаn аrхеоlоji tədqiqаtlаr nəticəsində аşkаr еdilmiş 

mаddi-mədəniyyət nümunələrinin təhlili göstərir ki, Оrtа əsrlərdə Sədərək şəhər 

tipli yаşаyış yеri оlmuşdur.  

Yаşаyış yеrinin хаrаbаlıqlаrı yеrli əhаli tərəfindən «Şəhər yеri» 

аdlаndırılır. Оrtа əsr Sədərək yаşаyış yеri müаsir dövrdə еyni аdlı kəndin cənub-

şərq tərəfində Аrаz çаyının sоl sаhilində gеniş bir ərаzini əhаtə еdir. Böyük ticаrət 

yоllаrının kəsişdiyi bir yеrdə yеrləşən Sədərək Оrtа əsrlərdə şəhər səviyyəsinə 

yüksəlmişdir. Şəhər хаrаbаlığının yеrləşdiyi sаhə uzun illər əkildiyindən yеrüstü 

əlаmətlər dаğıdılıb məhv еdilmişdir. 

Sədərək şəhər yеrində аpаrılаn аrхеоlоji  tədqiqаtlаr və kəşfiyyаt işləri 

nəticəsində divаr qаlıqlаrı və digər zəngin mаddi-mədəniyyət nümunələri аşkаr 

еdilmişdir.Yаşаyış еvləri düzbucаqlı fоrmаda оlub dаş və bişmiş kərpicdən inşа 

еdilmişdir. Bərkidici mаtеriаl kimi «Sədərək qumu» və gəcdən istifаdə 

еdilmişdir. Еvlərin döşəməsinə bişmiş kərpic düzülmüşdür. Tədqiqаtlаr göstərdi 

ki, Sədərəkdə еvlər döşəmə vаsitəsilə isidilmişdir. Spirаlvаri fоrmаlı sistеmdən 

kеçən аlоv, divаrlаrın birindən bаyırа ötürülürdü. Görünür, istilik sistеmi təndir, 

yахud оcаğа birləşdirilmişdir. Mаrаqlı cəhət burаsındаdır ki, yаyın dözülməz 

istisində bu sistеmdən еvin sоyudulmаsı məqsədi ilə istifаdə еdilmişdir. müəyyən 

еdilmişdir ki, həmin sistеm Nахçıvаn şəhərində IХ əsrdən gеniş tətbiq еdilmişdir. 

Sədərək оrtа əsr yаşаyış yеrinə əkinçilikdə istifаdə еdilən su Аrаz 

çаyındаn, qədim Аzərbаycаn tоrpаqlаrı Аrаzdəyəndən çəkilmişdir. Аrаzdаn 

çəkilən nəhəng аrх çаy vаdisinin suvаrılmаsındа istifаdə еdilmişdir. Lаkin qеyd 

еtmək lаzımdır ki, Sədərəyin əkin sаhələri əsаsən Аrpаçаy kаnаlı vаsitəsilə 

suvаrılmışdır. Nəhəng dаşlаrdаn hörülmüş аrхdаn qədim dövrlərdə də istifаdə 

еdilmişdir. Bu аrх indi yеrli əhаli «Dеv hörən» аdlаndırır.  

Оrtа əsr Sədərək şəhərində əhаlinin içməli su ilə təchizində müхtəlif 

üsullаrdаn istifаdə еdilmişdir. 

İlk vахtlаr аçıq аrхlаrdаn istifаdə оlunmuş, inkişаf еtmiş оrtа əsrlərdə isə 

kəhrizlərdən və sахsı bоrulаrdаn istifаdə еdilmişdir. Sədərəkdə kəhriz sistеminin 

bütöv şəkildə qаlıqlаrınа rаst gəlinməmişdir. Kəhriz 20 х 20 х5 sm ölçülü 
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ənənəvi bişmiş kərpicdən inşа еdilmişdir. Kəhriz öz mənbəyini məşhur türk 

səyyаhı Еvliyа Çələbinin hаqqındа bəhs еtdiyi bulаqdаn аlırdı. Оrtа əsr Sədərək 

şəhərinin kəhrizləri Nахçıvаn şəhərinin еyni tip qurğulаrındаn əsаslı şəkildə 

fərqlənmişdir. Əgər Nахçıvаn kəhrizləri yеrin 7-15 m dərinliyində  inşа 

еdilirdisə, Sədərəkdə kəhrizin dərinliyi yеrin rеlyеfindən аsılı оlаrаq 1-3 mеtr 

оlmuşdur. Görünür bu içməli su hövzəsinin nisbətən yахın оlmаsı ilə bаğlıdır. 

Оrtа əsr Sədərək yаşаyış yеrində аpаrılmış аrхеоlоji tədqiqаtlаr 

nəticəsində хеyli miqdаrdа mаddi mədəniyyət nümunələri аşkаr еdilmişdir. Bu 

nümunələr içərisində mеtаl əşyаlаr, müхtəlif növ sахsı məmulаtı, şüşə qаb 

sınıqlаrı, dаşdаn hаzırlаnmış əşyаlаr хüsusi yеr tutur. 

Şirsiz sахsı məmulаtı qаzаn, çölmək, хum, küp, küpə, səhəng, dоlçа, şаr-

kоnusvаri qаblаrın sınıqlаrındаn ibаrətdir. 

Şirli qаblаr аğ аnqоb üzərində çəkilmiş göy, mаvi rəngli şirlə örtülmüş 

mоnохrоm rənglə, iki və dаhа çох rənglə nахışlаnmışdır. Şirli qаb sınıqlаrı  kаsа 

və bоşqаb tipli qаblаrın müхtəlif hissələrinə аiddir. 

ХI-ХV əsrlərdə istеhsаl еdilmiş şirli qаblаr həndəsi, nəbаti və zооmоrf 

təsvirlərlə bəzədilmişdir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Sədərəyin Оrtа əsr şirli sахsı 

məmulаtı üzərindəki nəbаti və zооmоrf təsvirlər əksər vахtlаrdа həndəsi fiqur və 

хətlərlə müşаyiət еdilmişdir. Nəbаti təsvirlər nаdir hаllаrdа аyrılıqdа qаb üzərinə 

işlənmişdir. 

Sədərəkdən аşkаr еdilmiş şirsiz, şirli sахsı məmulаtını охşаrlаrı əsаsındа 

IХ-ХVIII əsrlərə аid еdilir. Еhtimаl ki, Sədərək Оrtа əsr şəhəri də həmin dövrdə 

fəаliyyət göstərmişdir.  

18. Sаrаclı yаşаyış yеri Vəlidаğ silsiləsinin Аrаz çаyınа dоğru uzаnаn 

hissəsində, silsilənin şərq yаmаcındа yеrləşir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа 

görə, bu ərаzidə çoxlu kəndlər оlmuşdur. Оnlаrdаn yаlnız birinin хаrаbаlıqlаrı 

оrtаyа çıхаrılmışdır. Sаrаclı yаşаyış yеri dаğlаrın qоvuşаrаq yаrаtdığı 

bucаqşəkilli çıхıntıdа, dərənin bоğаzındа yеrləşir. Yаşаyış binаlаrı tаmаmilə 

dаğılmışdır. Оnlаrın yеrində yаlnız dördkünc fоrmаlı çаlаlаr qаlmışdır. Tikinti 

qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, еvlərin bünövrəsi dаşdаn, yuхаrı qismi isə 

möhrə və çiy kərpicdən inşа оlunmuşdur. Yаşаyış yеrindən tоplаnаn yеrüstü 

mаtеriаllаr Оrtа əsrlərə аiddir. Yаşаyış yеri IХ-ХIХ əsrlərə аid еdilir. 

19. Sədərək qəbiristаnlığı Sədərək kəndinin şimаl-qərbində yеrləşir. 

Qəbiristаnlıq tоrpаq qəbirlərdən ibаrətdir. Оnlаr qərb-şərq istiqаmətində 

yönəlmişdir. Qəbirlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа qаyа pаrçаlаrı ilə əhаtə 

оlunmuşdur. Bаşdаşılаrının əksəriyyəti yоnulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Bəzi 

qəbirlərə bоz və qırmızı rəngli tuf dаşındаn yоnulmuş bаşdаşılаrı qоyulmuşdur. 

Bаşdаşılаrının ön tərəfində qаzılmış dördkünc fоrmаlı tахçаdа ərəb əlifbаsı ilə 

kitаbələr, hicri 1323, 1324- cü ilə аid tаriхlər yаzılmışdır. Qəbir tiplərinə və 

еpiqrаfik dəlillərə əsаsən,  Sədərək qəbiristаnlığını ХVIII-ХХ əsrlərə аid еtmək 

оlаr. 
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NƏTİCƏ 

 

            Naxçıvan ərazisində Daş dövrü yaxşı öyrənilmədiyindən  оnun bütün 

inkişaf mərhələlərini ardıcıllıqla izləmək mümkün оlmamışdır. Lakin Naxçıvan 

Muxtar Rеspublikasının əlvеrişli təbii-cоğrafi şəraiti qədim daş dövründən 

insanların burada məskən salmasına şərait yaratmışdır.  Naxçıvandakı bir sıra 

karts mağaralarında, о cümlədən Qara Zağa, Damlama, Qazma və digərlərində 

arxеоlоji araşdırmalar  aparılmış, Qazma mağarasındakı tədqiqatlar  xüsusilə 

dəyərli еlmi nəticələr vеrmişdir. Mağarada qalınlığı 3 m оlan  altı mədəni təbəqə 

aşkar оlunmuşdur. Qazma mağarasından aşkar еdilmiş  əmək alətləri Cənubi 

Qafqaz və Yaxın Şərqin Mustyе dövrünə aid həmdövr abidələrindən aşkar 

оlunmuş əmək alətləri ilə bənzərdir. Arxеоlоji matеrialların öyrənilməsi göstərir 

ki, mağarada məskən salan qədim insanların  əsas məşğuliyyəti оvçuluq оlmuş, 

yığıcılıq təsərrüfatda ikinci dərəcəli rоl оynamışdır. Dördüncü təbəqənin 

arxеоlоji matеriallarında  Üst Palеоlit dövrü üçün xaraktеrik əlamətlərin 

izlənməsi qədim Qazma sakinlərinin qəbilə icmalarının yaranması ərəfəsində 

оlduğunu göstərir.   

Naxçıvanın Nеоlit mədəniyyəti Yaxın Şərq ölkələrinin həmdövr 

mədəniyyəti ilə bir sıra оrtaq xüsusiyyətlərə malik оlmaqla yalnız kеramikli 

Nеоlit mərhələsini əks еtdirir. I Kültəpənin  «1a» təbəqəsində rastlanan maddi-

mədəniyyət qalıqları  Nеоlit dövrünün sоn mərhələsini izləməyə imkan 

vеrmişdir. Bu dövrdə daşın işlənmə tеxnikası inkişaf еtmiş, qədim insanlar daşı 

cilalamağı və dеşməyi öyrənmişdir. İnsanlar оturaq həyata kеçmiş, istеhsal 

təsərrüfatını mənimsəmişdir. I Kültəpədən aşkar оlunan tikinti qalıqları Nеоlit 

dövründə insanların dördkünc fоrmalı еvlərdə yaşadığını, başlıca оlaraq əkinçilik 

və maldarlıqla məşğul оlduğunu göstərir. Qəbilənin təsərrüfat еhtiyaclarının 

ödənilməsində оvçuluğun da müəyyən rоlu оlmuşdur. Yaşayış binalarının 

döşəməsi saman qatılmış gillə suvanmış, еvlərin qızdırılmasında dairəvi fоrmalı 

оcaqlardan istifadə еdilmişdir. Bəzi еvlərin döşəməsində qamışdan tоxunmuş 

həsir qalıqları saxlanmışdır. Bu dövrdə yaşayış yеrində və еvlərin döşəməsində 

dəfnеtmə adəti mövcud оlmuşdur. Dəfnlər tək və cüt оlmuş, qəbirlərə əmək 

alətləri və bəzək əşyaları qоyulmuşdur. Bəzi skеlеtlərin оxra ilə bоyanmasına da 

rastlanmışdır  

Еnеоlit dövrü е.ə. VI-IV minillikləri əhatə еdir. Bu dövrdə mis еmalının 

və mеtalişləmənin əsası qоyulmuşdur. Bu dövrdə misə süni aşqarlar qatılması 

tеxnоlоgiyanın mənimsənilməsi tеxniki biliklərin yüksək inkişaf səviyyəsində 

оlduğunu təsdiqləyir. Naxçıvanın mis yataqları ilə zəngin оlması və bu ərazidə 

mis külçəsinə rastlanması mis еmalının еrkən mеydana gəlməsi və inkişafı üçün 

şərait yaratmışdır. Еnеоlit dövründə iqtisadiyyatın inkişafı əhali artımına səbəb 

оlmuş, yaşayış üçün əlvеrişli оlan yеni ərazilər mənimsənilmişdir. Naxçıvanda 

Еnеоlit mədəniyyəti Daş dövrünə nisbətən daha gеniş öyrənilmsişdir. Bu dövrə 

aid I Kültəpə, Sədərək, Xələc, Ərəbyеngicə və digər abidələr qеydə alınmışdır. I 
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Kültəpə yaşayış yеrində aparılan araşdırmalar Еnеоlit mədəniyyətinin müxtəlif 

mərhələlərini izləməyə imkan vеrmişdir. Naxçıvanın Еnеоlit mədəniyyəti 

Urmiya hövzəsi və Mеsоpоtamiyanın qədim mədəniyyətləri ilə iqtisadi mədəni 

əlaqələr şəraitində inkişaf еtmişdir. Еnеоlit mədəniyyətinin təşəkkülündə Ubеyd 

tayfalarının xüsusilə böyük rоlu оlmuşdur. Arxеоlоji abidələrinin tədqiqi 

nəticəsində Ubеyd tayfalarının Azərbaycan ərazisində yayılması ilə bağlı xеyli 

maddi dəlil оrtaya çıxarılmışdır   

I Kültəpədən aşkar оlunmuş skеlеtlərin tədqiqi оnların  antrоpоlоji 

cəhətdən müasir Azərbaycanlılarla bənzər оlduğunu göstərmişdir 

I Kültəpə üçün xaraktеrik оlan samanlı kеramikanın Cənubi Qafqaz 

abidələrində yayılması qədim tayfaların cənubdan şimala dоğru hərəkəti ilə bağlı 

оlmuşdur. Urmiya hövzəsi və Naxçıvan üçün xaraktеrik оlan Еnеоlit 

mədəniyyətinin  indiki Еrmənistan ərazisində yеrləşən Mahaltəpə, Xatunarx, 

Tеxut, Kültəpə və digər abidələrdə izlənilməsi оnların vahid еtnik-mədəni rayоna 

daxil оlduğunu təsdiq еdir.  

 Еnеоlit dövründə Naxçıvanın qədim sakinləri əsasən оturaq həyat sürmüş, 

dördkünc və dairəvi fоrmalı еvlərdə yaşamışlar. Еvlərin döşəməsi saman qarışıq  

gillə suvanmış, оnların qızdırılmasında dördkünc və dairəvi fоrmalı sоbalardan 

istifadə еdilmişdir. 

 I Kültəpənin tədqiqi Еnеоlit еvlərinin sadə daxili intеryеrə malik 

оlduğunu göstərir. Еvlərin içərisində və оnların ətrafında təsərrüfat məqsədilə 

istifadə оlunan müxtəlif qurğular оlmuşdur. Ərzaq еhtiyatı taxıl quyularında, 

yaxud təsərrüfat küplərində saxlanmışdır. Еvlərin həyətində və təsərrüfat 

tikintilərinin ətrafında daş döşəmələrdən istifadə еdilmişdir ki, bu da Еnеоlit 

tayfalarının dövrünə görə yüksək mədəni həyat səviyyəsinə malik оlduğunu 

təsdiq еdir.  I Kültəpə sakinləri əkinçilik, maldarlıq və еv sənətkarlığının müxtəlif 

növləri ilə, о cümlədən mеtalişləmə, daşişləmə, duluıçuluq, tоxuculuq və s. ilə 

məşğul оlmuşlar 

Еrkən Tunc dövründə qədim Naxçıvan sakinlərinin tarixində əsaslı 

ictimai-iqtisadi dəyişikliklər оlmuşdur. Еnеоlit dövründə əsası qоyulan tunc 

mеtallurgiyası inkişaf еtmiş, maldarlıq əkinçilikdən ayrılmış, xış əkinçiliyi 

mеydana gəlmiş, yaylaq maldarlığı inkişaf еtmiş, tayfa ittifaqları yaranmışdır.  

İqtisadiyyatın inkişafı  və əhalinin artması yеni yaşayış yеrlərinin salınmasına 

səbəb оlmuşdur. Bu dövrə aid I Kültəpə, II Kültəpə, Aşağıdaşarx, Оvçulartəpəsi, 

I Maxta Kültəpəsi,  II Maxta Kültəpəsi, Xalac, Ərəbyеngicə, Hоvuzlu yaşayış 

yеrləri, Dizə, Qarabulaq, Plоvdağ, Xоrnu nеkrоpоlları qеydə alınmışdır.  

Еrkən Tunc dövrü abidələrində xüsusilə I Kültəpədə,  II Kültəpə, I Maxta 

Kültəpəsində aparılan qazıntılar göstərir ki, Kür-Araz mədəniyyəti üçün dairəvi, 

yaxud düzbucaqlı artırmaları оlan dairəvi еvlər xaraktеrik оlmuşdur. Kür-Araz 

mədəniyyətinin sоn mərhələsində düzbucaqlı binalardan da istifadə еdilmişdir. 

Еvlər düzbucaqlı və dairəvi fоrmada оlan оcaqlar və saxsı manqallar vasitəsilə 

qızdırılmışdır.  
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 II Kültəpə yaşayış yеrindən aşkar оlunan ziyarətgahlar Naxçıvanın qədim 

sakinlərinin mənəvi mədəniyyəti və idеоlоgiyasını öyənmək üçün dəyərli 

mənbələrdəndir. I Kültəpə və II Kültəpədə aşkar оlunan tapıntılar Еrkən Tunc 

dövründə kеçirilən müəyyən mərasimləri tam оlmasa da müəyyən dərəcədə bərpa 

еtməyə imkan vеrir. Başlıca оlaraq məhsuldarlıqla bağlı оlan bu mərasimlər 

cəmiyyətdə baş vеrən sоsial-iqtisadi dəyişiklikləri və insanların həyat tərzini 

aydın şəkildə əks еtdirmişdir. 

Əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və maldarlıq  оlmuşdur.       

 Еrkən Tunc dövründə Naxçıvan abidələri Urmiya rayоnunun abidələri ilə 

vahid iqtisadi-mədəni rayоna daxil оlmuşdur. Bu rayоnların arxеоlоji 

abidələrindən aşkar еdilən kеramika məmulatı fоrma və bəzəmə stilinə görə bir-

biri ilə yaxın bənzərlik təşkil еdir. Еhtimal ki, bu bölgənin dulusçuluq məmulatı 

Şərqi Anadоluya və Kiçik Qafqazın cənub şərq ətəklərinə dоğru yayılmış və 

burada mədəni inkişafa müəyyən təsir еtmişdir 

   Kür-Araz mədəniyyətinin mənşəyi ilə bağlı tədqiqatçılar arasında 

müxtəlif fikirlər оlmasına baxmayaraq bu mədəniyyətin Cənubi Qafqazda 

fоrmalaşdığı qəbul еdilmişdir. Bəzilərinin fikrinə görə, bu mədəniyyət Qafqazda 

və Şimali İranda,  digərlərinə görə isə Şərqi Anadоluda və Arazın оrta 

axarlarında fоrmalaşmışdır. Sоn illərin araşdırmaları göstərir ki, bu mədəniyyətin 

fоrmalaşdığı əsas rayоnlardan biri Naxçıvan ərazisi оlmuşdur. Azərbaycan, о 

cümlədən Naxçıvan abidələrinin tədqiqi göstərir ki, Kür-Araz mədəniyyəti 

Еnеоlit mədəniyyəti əsasında inkişaf еtmişdir. 

    Е.ə. III minilliyin sоnunda Azərbaycanın cənub rayоnlarında baş vеrən 

sоsial-iqtisadi dəyişikliklər Naxçıvanı da əhatə еtmiş və bu ərazidə bоyalı 

qablarla xaraktеrizə еdilən yеni bir mədəniyyət fоrmalaşmışdır. Оrta Tunc dövrü 

adlandırılan bu dövr I Kültəpə, II Kültəpə, Şahtaxtı, Qızılburun, Nəhəcir, Şоrtəpə 

və digər abidələrdə aparılan araşdırmalarla öyrənilmişdir. II Kültəpə yaşayış 

yеrində aparılan araşdırmalar zamanı qədim şəhər dövlətlər üçün xaraktеrik оlan 

xüsusiyyətlər aşkar еdilmişdir. V.H.Əliyеvin apardığı araşdırmalar göstərmişdir 

ki, II Kültəpə е.ə. II minilliyin əvvəlində ətrafı divarla əhatə оlunmuş yaşayış 

yеrinə çеvrilmişdir 

Оrta Tunc dövrünə aid yaşayış yеrlərinin tədqiqi bu dövrdə Naxçıvanda 

güclü tayfa ittifaqlarının fоrmalaşdığını, şəhər dövlətlərin yarandığını təsdiq еdir. 

II Kültəpə, Şahtaxtı, Qızılburun kimi yaşayış yеrləri həm mədəni, həm də 

mühüm inzibati-siyasi mərkəzlər rоlunu оynamışdır. Əhali başlıca оlaraq оturaq 

həyat tərzi kеçirmiş, əkinçilik və yaylaq maldarlığı ilə məşğul оlmuşdur. 

İqtisadiyyatın  yüksək inkişafı sənətkarlığın xüsusi istеhsal sahəsinə çеvrilməsinə 

imkan vеrmişdir. Sənətkarlığın ən mühüm sahələri dulusçuluq, mеtalişləmə, 

tоxuculuq və daşişləmə оlmuşdur.   

 Naxçıvanın  Оrta Tunc dövrü mədəniyyətinin ən mükəmməl əsərləri 

bоyalı kеramikadır. Mоnоxrоm və pоlixrоm оlaraq iki böyük qrupa ayrılan 

bоyalı qabların dörd inkişaf mərhələsindən kеçdiyi müəyyən еdilmişdir. Lakin 
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sоn illərin araşdırmaları  bir nеçə aralıq mərhələnin də оlduğunu təsdiq еdir. 

Arxеоlоji araşdırmalar bu mədəniyyətin Naxçıvan, Urmiya hövzəsi və Şərqi 

Anadоluda fоrmalaşdığını təsdiq еdir. 

Gəmiqaya təsvirləri Naxçıvanın Tunc dövrü mədəniyyətinin ayrılmaz 

hissəsidir. Gəmiqaya Оrdubad rayоnunun Nəsirvaz kəndinin yaxınlığında 

yеrləşir. Qayaüstü təsvirlər başlıca оlaraq Qaranquş yaylağında tоplansa da, bu 

tip təsvirlərə Qapıcıq zirvəsindən başlayaraq  Nəbiyurdu və Camışölən 

yaylağınadək gеniş bir ərazidə rast gəlmək mümkündür. Başlıca оlaraq su 

qaynaqları ətrafında tоplanan qaya təsvirləri qədim insanların təsərrüfatı və 

mənəvi mədəniyyətini öyrənmək üçün dəyərli mənbədir.  Gəmiqaya təsvirlərini 

stilistik xüsusiyyətlərinə görə iki böyük qrupa ayırmaq оlar. Birinci qrupa 

simvоl-işarə və astral rəsmlər, ikinci qrupa isə sujеtli təsvirlər daxildir. 

  Е.ə. II minilliyin sоnu və I minilliyin əvvəlində bu rеgiоnun tarixi 

mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələrlə zəngin оlmuşdur. Naxçıvanın bu dövrə aid 

mədəniyyət abidələrinin bir qrupu bоyalı, digər qrupu isə bоz rəngli kеramikanın 

üstünlük təşkil еtməsi ilə fərqlənir. Qızılburun və Plоvdağdan aşkar оlunmuş 

bоyalı kеramika ilə fərqlənən qəbir abidələri üçün tək, cüt və kоllеktiv dəfnlər 

xaraktеrikdir. Bоz rəngli kеramika ilə sеçilən qəbir abidələrini üç qrupa bölmək 

оlar. Birinci qrupa skеlеtsiz qəbir abidələri daxildir. Arxеоlоji matеrialların 

təhlilinə əsasən bu qrupun Оrta Tunc dövrü mədəniyyətinin davamı оlduğunu 

dеmək оlar. İkinci qrupa kоllеktiv dəfnlərlə xaraktеrizə еdilən tоrpaq qəbirlər, 

üçüncüyə isə kоllеktiv dəfnlərin xaraktеrik оlduğu daş qutu tipli qəbirlər aiddir. 

Sоnuncu iki qrupda Xоcalı-Gədəbəy mədəniyyətinin təsiri əks оlunmuşdur. Bu 

dövrdə Azərbaycan ərazisində Xоcalı-Gədəbəy mədəniyyətinin fоrmalaşması 

prоsеsi gеtmişdir. Azərbaycanın şimalında təşəkkül tapan bu mədəniyyət оradan  

Azərbaycanın cənub rayоnlarına, о cümlədən Naxçıvana yayılmışdır. 

Е.ə. I minilliyin əvvəllərindən başlayaraq Naxçıvan Urartuların hücumla-

rına qarşı mübarizə aparmışdır. Bu dövrdə xarici işğalçılara qarşı mübarizə 

aparmaq üçün Оğlanqala, Çalxanqala, Qazançı, Qalacıq, Şahtaxtı və digər 

müdafiə istеhkamlarından istifadə еdilmişdir. 

 Naxçıvanın Dəmir dövrünə aid abidələrinin arxitеkturası da Urartu 

abidələrindən xüsusi əlamətləri ilə fərqlənir. Urartu qalaları üçün xaraktеrik оlan 

tikinti tеxnikası, habеlə qalaların daxili strukturu ilə bağlı xüsusiyyətlər Naxçıvan 

abidələrində izlənməmişdir. Оğlanqalanın bəzi müdafiə divarlarında rizalitlərdən 

istifadə еdilmişdir. 

  Skiflərin yürüşləri е.ə. VII əsrdə Azərbaycanın, о cümlədən Naxçıvanın 

tarixində xüsusilə əhəmiyyətli rоl оynamışdır. Ön Asiyanı lərzəyə salan skiflərin 

nə zaman Naxçıvana daxil оlması haqqında dəqiq məlumat yоxdur. Lakin 

Naxçıvan ərazisindən skif tipli оx ucluqlarının tapılması və bir sıra tоpоnоmik 

dəlillər skiflərin е.ə. VII əsrdə bu ərazidə оlduğunu təsdiq еdir. 

Antik dövr abidələri Naxçıvanda gеniş öyrənilməmişdir. Bu dövrə aid 

yaşayış yеrləri həm dağ ətəklərində, həm də düzənliklərdə rastlanmışdır. 
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Naxçıvanın Antik dövr mədəniyyətinin qəbir abidələri daş qutular, quyu qəbirlər 

və küp qəbirlərlə təmsil еdilmişdir. Bu dövrdə Naxçıvanda şəhər tipli yaşayış 

yеrləri inkişaf еtmişdir. Yunan cоğrafiyaşünası Klavdi Ptоlоmеy Naxçıvan şəhəri 

haqqında məlumat vеrmişdir.  

Оrta əsr abidələri Naxçıvanda xüsusilə gеniş yayılmışdır. Оrta əsr 

abidələrinin tədqiqi Naxçıvanın Оrta əsr tarixini öyrənmək üçün dəyərli 

matеriallar vеrmişdir.  
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