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“Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında”
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin

SƏRƏNCAMI
Möhtərəm Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra xalqımızın tar‐
ixinin və soykökünün öyrənilməsi sahəsində 70‐ci illərdən aparılan elmi araşdırma və tədqiqat işləri
yenidən davam etdirilir. Hazırda qədim mədəniyyətimizin və tariximizin bir çox sahələri ölkəmiz
müstəqillik qazandıqdan sonra yaranmış reallıqlar baxımından araşdırılır və tədqiq edilir. Bu baxım‐
dan ciddi elmi tədqiqat işlərinin aparılmasını zəruri edən sahələrdən biri də qayaüstü rəsmlərin,
qədim yazı təsvirlərinin öyrənilməsidir.
Azərbaycan və ona bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası ən qədim mədəniyyətin daşıyıcıları
olan tarixi abidələri ilə məşhurdur. Belə abidələrdən biri də xalqımızın tarixən bu torpağa məxsus‐
luğunun daş pasportu olan Gəmiqaya tarixi‐etnoqrafik abidələr kompleksidir.
Xalqımızın tarixi, etnoqrafiyası və arxeologiyası üçün çox ciddi əhəmiyyətə malik olan
Gəmiqaya qayaüstü təsvirləri Kiçik Qafqaz dağlarının dəniz səviyyəsindən 3000‐3500 m yüksək‐
liyində yerləşən Qaranquş, Camışölən və Nəbiyurdu yaylaqlarında qeydə alınmışdır.
Sujet, kompozisiya mürəkkəbliyi ilə fərqlənən bu rəsmlərin mövzusu əcdadlarımızın inancına
və əmək fəaliyyətinə, ovçu, maldar və əkinçi tayfaların təsərrüfat həyatına həsr olunmuşdur.
Gəmiqaya qayaüstü təsvirləri içərisində bayram mərasimlərini əks etdirən rəsmlərlə yanaşı müxtəlif
astronomik, coğrafi təsvirli rəsmlər də vardır.
Xalqımızın həyat tərzi, qədim adət‐ənənələri ilə əlaqədar yaranmış Gəmiqaya rəsmləri qiymətli
tarixi və təsviri sənət nümunələri kimi tariximizin və mədəniyyətimizin ilkin inkişaf mərhələlərini
xronoloji ardıcıllıqla izləməyə və öyrənməyə imkan verir.
Gəmiqaya abidələrinin tədqiqinə 1970‐ci illərdə‐möhtərəm Heydər Əliyevin Azərbaycana
siyasi rəhbərliyinin birinci dövründə başlanmışdır. 1971‐ci ildə Azərbaycan Respublikası Elmlər
Akademiyasının Rəyasət Heyəti Gəmiqayada tədqiqat işlərinin aparılmasını, elmi albomun nəşr
edilməsini, elmi‐kütləvi filmin çəkilməsini qərara almış, 1970‐1987‐ci illərdə Gəmiqayada tədqiqat
işləri aparılmış, bir sıra materiallar çap olunmuşdur.
Təəsüflə qeyd olunmalıdır ki 70‐ci illərdən xalqımızın milli özünüdərki, tariximizin və
mədəniyyətimizin araşdırılması sahəsində həyata keçirilən bir çox taleyüklü tədbirlər kimi, Gəmiqaya
abidələrinin tədqiqi sahəsində aparılan işlər də 1980‐cı illərin axırlarından unudulmağa başlamış,
tədqiqat işlərinə ara verilmişdir. Yaranmış boşluqdan istifadə edən millətçi erməni "tədqiqatçıları"
gizli şəkildə Gəmiqayada tədqiqat aparmışlar. Aparılan işlərin nəticəsi olaraq nəşr edilən "Navasarın
qaya təsvirləri" və "Naxçıvanın memorial abidələri və relyefləri" adlı materiallarda erməni alimləri
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tarixi saxdalaşdırmaq sahəsində öz ənənələrinə sadiq qalaraq xalqımızın ən qədim yadigarı olan
Gəmiqaya abidələrini heç bir elmi əsas olmadan erməni abidəsi kimi qələmə verməyə çalışmış,
Gəmiqayanın adını "Navasar", "Tapanasar" kimi uydurma adlarla əvəz etmişlər.
Qədim türk dünyası mədəniyyəti üçün səciyyəvi olan qayaüstü rəsmləri özündə əks etdirən
Gəmiqaya abidələri Azərbaycan xalqının ən qədim tarixinin və mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsi
üçün xəzinədir. Bu abidələrin qorunub‐saxlanaraq gələcək nəsillərə çatdırılması, ardıcıl və sistemli
şəkildə tədqiq edilməsi üçün qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Naxçıvan Regional Elm Mərkəzi və Naxçıvan
Dövlət Universiteti Azərbaycan Elmlər Akademiyasının mütəxəssislərini dəvət edib, onlarla birlikdə
Gəmiqaya abidələrində elmi‐tədqiqat işlərinin aparılması üçün "Gəmiqaya" ekspedisiyasını təşkil
etsinlər.
2. Ekspedisiyaya tapşırılsın ki, Gəmiqaya abidələrinin qorunub‐saxlanması, ardıcıl və sistemli
şəkildə öyrənilməsi üçün aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi barədə elmi rəy hazırlayıb Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim etsin.
3.Sərəncamın icrasına nəzarət Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatına tapşırılsın.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri
Naxçıvan şəhəri, 26 aprel 2001‐ci il
№ 26‐01 / S
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Vasif TALIBOV

Ö

N SÖZ

Qədim sivilizasiyanın və müasir inkişafın əsas mərkəzlərindən biri —
Ordubad
Azərbaycanın qədim tarixə, füsunkar gözəlliyə malik diyarlarından olan Ordubad bölgəsi
zəngin flora və faunası, özünəməxsus mentaliteti, dadlı təamları, görkəmli ziyalıları və digər milli
xüsusiyyətləri ilə həmişə diqqəti cəlb edib. Uzaq və Yaxın Şərq ölkələrini Avropa ilə birləşdirən
Böyük İpək Yolunun Ordubaddan keçməsi, XVI əsrin ikinci yarısından buradan Venesiya, Marsel,
Amsterdam və başqa Avropa şəhərlərinə ipək ixrac olunması şəhərin şöhrətlənməsi ilə yanaşı,
onun iqtisadi inkişafına da böyük təsir göstərmişdir. Eyni zamanda, Ordubad Şərq bazarında da
böyük yer tutmuşdur. Beləliklə, tranzit bölgə olması Ordubadın inkişafında, habelə Qərb‐Şərq mə‐
kanında bu regionun tanınmasında mühüm rol oynamışdır.
Ordubad toponimi qədim türk dillərində “xan düşərgəsi”, “iqamətgah”, “qərargah” və sair
mənalarda işlədilən “ordu” və “abad” (yaşayış məntəqəsi, kənd) sözlərinin birləşməsindən
yaranmışdır. Mahmud Kaşğari (XI əsr) “ordu” sözünü “xaqanın yaşadığı yer, mərkəz” mənasında
izah edir [Naxçıvan Ensiklopediyası, cild, 2, səh.202].
AMEA‐nın müxbir üzvü Fəridə Məmmədova yazılı mənbələrə əsaslanaraq Ordubad şəhərinin
(mənbədə Ordubad kəndi kimi göstərilir) adını ilk dəfə eramızın I‐II əsrlərinə aid hadisələrlə
əlaqədar çəkir [Мамедова Ф., 1986, с.223]. Eyni zamanda, VII əsrdə yaşamış Sebeos da Ordubad
adlı yaşayış məskənindən söz açır.
1902‐ci ildə Ordubad şəhərində yerləşən “Came” məscidinin ətrafında aparılan bərpa işləri
zamanı tapılmış kərpicin üzərində hicri tarixi ilə olan 111‐ci il (miladi 730/731 – M.) rəqəmi sübut
edir ki, hələ islam dininin yeni yayıldığı dövrdə Ordubad şəhəri inkişaf etmiş yaşayış məskənlərindən
biri olmuşdur. Digər bir mənbədə isə Ordubad şəhər qəbiristanlığından eramızın IX əsrinə aid
qəbirüstü plitənin tapılması haqda məlumat verilir. Həmin tapıntının hicri tarixi ilə 227‐ci ilə (miladi
842‐ci il) aid olduğu bildirilir [Səfərli F.,2013, s.21].
Həmdullah Qəzvini (XIV əsr) “Nüzhət əl‐qülub” (“Qəlblərin əyləncəsi”) əsərində yazır ki,
Ordubad çeşidli, dadlı meyvələri ilə şöhrət qazanmış, çoxlu üzüm bağları ilə əhatə olunmuş, dənli
bitkilərin, ipəkçiliyin inkişaf etdiyi bir yaşayış məskənidir.
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Səfəvi tarixçısı İsgəndər Münşi (1560‐1634) Ordubadın meyvə bağları ilə əhatələnmiş iri
şəhər olduğunu qeyd etmişdir. Fransız tədqiqatçısı İ.İ.Şopen (1798‐1870) təmiz iqlim şəraiti və
çeşidli meyvələri ilə Qafqazda və Şərqdə şöhrət tapan Ordubad haqqında belə yazır: “Dağlarla
əhatə olunmuş Ordubad al‐əlvandır, sağlam iqlimə malikdir, şəhər sudan boldur. Burada çaydan
başqa, bütün bağları və evləri su ilə əsasən təmin edən 70‐ə qədər bulaq var... Ordubadı,
mübaliğəsiz, bütün Qafqazın ən şairanə, ən dilbər guşələrindən biri adlandırmaq olar” [Naxçıvan
Ensiklopediyası, II cild, 2005, s.201‐204].
Əsrdən‐əsrə tarixi mənbələrdə Ordubad haqqında məlumatlar daha da zənginləşmişdir.
Görkəmli coğrafiyaşünas, tarixçi, səyyah (1780‐1838) Hacı Zeynalabdin Şirvaninin [Azərbaycan
tarixi, 1999, s. 462] Ordubad haqqında söylədikləri də maraq doğuran kəlamlardır: ‐ “Ordubad
ürək açan bir qəsəbədir…Əhalisi hüsn və camal sahibidirlər…Onlar insaflı və mərhəmətlidirlər…”.
Hələ orta əsrlərdə bu diyarda doğulub boya‐başa çatan, öz bilik və bacarıqları ilə dünya si‐
vilizasiyasına töhfələr verən onlarla görkəmli şeir, sənət adamı, ictimai xadimlər vardır ki, bu gün
də onların adlarını iftixarla çəkə bilərik: ‐ Şah İsmayılın dəftərxanasında münşilik təcrübəsi alan,
“tuğrayi‐şahi” adlanan xətt növünü ixtira edən Ətiq Ordubadi, şair Mirzə Abdulla Əfsər Ordubadi,
şair Münşi Mirzə Zeynalabdin Ordubadi (XVI‐XVII əsr), tanınmış söz ustası Naci Ordubadi, şair
Qazı Məhəmməd Nəsiri, şair Rami, rübailəri ilə ad qazanan, Hindistan əhli arasında böyük nüfuz
sahibi olmuş Sadiq Ordubadi (XVI əsr), söz‐qələm ustası Sayir Ordubadi (XVII əsr), I Şah Abbasın
(1587‐1629) vəziri olmuş Hatəm bəy Ordubadi, I Şah Səfinin (1629‐1642) vəziri olmuş Əbutalıb
Ordubadi (vəfatı tarixi‐1633), ölməz əsərlər yaradan Səbati, Fikri Ordubadi, ömrünün çoxunu
Xorasanda keçirən, incə məfkurəsi ilə şöhrət qazanmış Şahhüseyn Ordubadi [Məhəmmədəli
Tərbiyət, 1987], böyük maarifçi, pedaqoq, şair, publisist Məhəmməd Tağı Sidqi (1854‐1903),
qüdrətli yazıçı və ictimai xadim Məmməd Səid Ordubadi (1872‐1950), məşhur kimyaçı alim, ictimai
xadim Yusif Məmmədəliyev (1905‐1961), Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Nəcəfqulu Rəfiyev (1912‐1970)
və başqalarını yada salmaq yerinə düşər. Ümumiyyətlə, Ordubad Azərbaycana və dünyaya çox
alimlər bəxş etmişdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti, akademik Yusif
Məmmədəliyev keçmiş Sovetlər İttifaqında və dünyada neft kimyası üzrə ən görkəmli alim kimi
şöhrət qazanmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman məktəbi yaratmış Məmməd Səid Or‐
dubadinin tarixi romanları milli ədəbiyyatın tacı olmaqla bərabər, həm də dünya ədəbiyyatının da
şah əsərləri sırasında dayanır. Ordubad şəhərindəki “Alimlər evi” muzeyi Azərbaycan Ordubadiləri
olan görkəmli alimlərin irsini və xatirələrini yaşadır. Akademik Yusif Məmmədəliyevin və qüdrətli
yazıçı Məmməd Səid Ordubadinin ev muzeyləri mühüm elm, ədəbiyyat və mədəniyyət mərkəzinə
çevrilmişdir.
Dövrün ensiklopedist alimi, ictimai‐siyasi xadimi, münəccimi, riyaziyyatçısı, filosofu, şairi Xacə
Nəsirəddin Məhəmməd Tusinin (1201‐1274) sələfləri və xələfləri Naxçıvan‐Ordubad torpağı ilə
bağlı olmuşdur. Onun atası Firuzşah təhsil almaq üçün Tus şəhərinə getmiş, onların nəsli sonradan
qayıdaraq Naxçıvan və Ordubadda yaşamışlar. Nəsirəddin Tusi monqol hökmdarı Hülakü xanın
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(1256‐1265) məsləhətçisi, Abaqa xanın (1265‐1282) isə vəziri olmuşdur. O, 1259‐cu ildə tikilmiş və
50 il fəaliyyət göstərmiş Marağa rəsədxanasının rəhbəri idi [Piriyev V.,2004, s.61‐63].
Qeyd etmək lazımdır ki, XVII əsrdə Ordubadda Tusi nəslinin təşəbbüsü ilə üstü günbəzlə
örtülmüş qülləvari rəsədxana tikilmişdir.
Mənbələrdən məlum olduğu kimi, Səfəvi hökmdarları Ordubad əhlinə həmişə diqqətlə ya‐
naşmışlar. Xüsusən də I Şah Abbasın dövründə mərdlik və müdrikliklərinə görə Ordubad şəhərinin
əhalisi hicri tarixi ilə 1012‐ci ildə (miladi 1603/1604) “xəzinəyə verilən bütün divan vergilərindən”
azad edilmişdir. I Şah Abbasın həmin Fərmanı Ordubad məscidindəki kitabədə öz əksini tapmışdır.
Söz yox ki, Hatəm bəy Ordubadinin vəzir olması da bu məsələdə mühüm rol oynamışdır.
Ordubad ərazisində yerləşən məşhur Gəmiqaya abidəsi Naxçıvanın Qobustanıdır. Buradakı
iki minə yaxın qayaüstü rəsmlər xalqımızın, bu bölgədə ilk insanların məskunlaşmasının çox ulu
tarixini əks etdirməklə bərabər, həm də zəngin mədəniyyətimizin qədim izləri kimi də böyük
əhəmiyyətə malikdir. Gəmiqaya dünya tufanından sonra Həzrəti Nuh Peyğəmbərin əfsanəvi
gəmisinin son dayanacağıdır. Bura bəşər sivilizasiyasının ən qədim məskənlərindən biridir. İnsan
nəsilləri Qapıcıq ətəklərindən, Gəmiqayadan dünyaya yayılmışdır. Kiçik Qafqazın ən uca nöqtəsi
sayılan və 3906 metr yüksəklikdə yerləşən Qapıcıq zirvəsi dünya tufanı çəkildikdən və Nuh
Peyğəmbərin gəmisi torpağa endikdən sonra bəşər övladına açılmış ilk qapıdır.
Ordubad rayonu 1930‐cu ildə yaradılsa da, 1963‐cü ildə ləğv edilərək ərazisi Culfa rayonuna
birləşdirilmişdir. Lakin 1965‐ci ildə yenidən müstəqil rayon statusu alan Ordubad hazırda 1 şəhər,
3 qəsəbə və 43 kənddən ibarətdir.
Ordubadın əsas su təchizatı olan kəhriz sistemi hələ orta əsrlərdə yaradılmışdır. Şəhər
ərazisində tanınan Ambaras, Kürdətal, Minkəs, Sərşəhər, Üçtərəngi kimi məhəllələrin hər birinin öz
kəhrizi vardır. Son illərdə bu kəhrizlərdə əsaslı bərpa və yenidənqurma işləri aparılmışdır.
XVII‐XVIII əsrin əvvəllərində Ordubad şəhəri Osmanlı dövlətinin tabeliyində olan Naxçıvan
sancağının 14 nahiyəsindən biri – Azadciranın tərkibinə daxil idi. Ordubad şəhəri 1828‐ci ildə
Türkmənçay müqaviləsi ilə Naxçıvan xanlığının tərkib hissəsi kimi Rusiyaya birləşdirilmişdir.
1854‐cü ilə aid məlumata görə, Ordubad şəhərində 828 ev, 3 karvansaray, 63 məscid, 5 körpü,
5302 nəfər əhali var idi [“Обозрение Российских владений за Кавказом”, ч.IV, cтр.359].
XIX əsrin əvvəllərində Ordubadda olmuş Derptsk Universitetinin professoru A.Petçold
şəhərdə olan çinarlar haqqında yazır: “Belə çinarları mən ancaq İstanbulda Aya Sofiya məbədinin
həyətində görmüşəm. Amma Ordubad çinarları onlardan gözəldir” [Салаева Р. 2002, стр.38].
Maraqlı göstəricilərdən biri də 1875‐ci ildə burada buxar mühərriki ilə işləyən ipəksarıma
fabrikinin yaradılmasıdır. Artıq 16‐cı ildə Ordubadda 300 pud ipək istehsal edən 4 böyük və onlarla
kiçik ipəksarıma müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Məmməd Səid Ordubadinin yazdığına görə 1838‐ci
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ildə “yalnız Ordubad okruqunda yüz min tut ağacı mövcud imiş”.
Əlbəttə, Ordubad rayonunun zəngin tarixi inkişafını bir yazıya sığışdırmaq mümkün deyildir.
Onun üçün diqqəti yenicə çapa təqdim olunan “Qədim Ordubad” kitabına yönəltmək istəyirəm.
Kitabla tanış olduqca belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, rayon ərazisində yerləşən arxeoloji
abidələrin Azərbaycanın və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanın mədəniyyətində, arxeo‐
logiyasında xüsusi yeri vardır. Bu abidələrin hərtərəfli tədqiqi arxeologiya elminə bir sıra yeniliklər
gətirmişdir. Ərazidə qeydə alınmış qədim yaşayış yerləri, qəbirlər, tarix və mədəniyyət abidələri,
həmçinin onların tədqiqi zamanı əldə olunan elmi nəticələr təkcə Azərbaycanda deyil, eyni
zamanda, bütün Cənubi Qafqaz və Ön Asiya regionu üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və qədim
tarix ilə əlaqədar bir sıra ciddi problemlərin həllinə işıq salır.
Müəlliflərin də qeyd etdiyi kimi, dünyanın bir çox regionlarının qədim qəbir komplekslərində
rast gəlinən “əlində kasa dəfn adəti”nin Tunc dövründən Ordubad bölgəsində geniş yayıldığı
arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur. Diqqətəlayiq haldır ki, “əlində kasa dəfn
adəti”nə ilk dəfə Naxçıvan ərazisində I Kültəpənin son Eneolit dövrü təbəqəsində rast gəlinmişdir.
Belə dəfn adəti Naxçıvan bölgəsinin Mesopotamiya ilə qarşılıqlı iqtisadi‐mədəni əlaqələrini sübut
edən ən tutarlı arxeoloji faktlardan biridir. Məlumdur ki, bu dəfn adəti e.ə. III minillikdə adı çəkilən
regionda geniş yayılmışdı. Deməli, Naxçıvan da, Ordubad da dünyanın ən qədim və zəngin ilkin
məskunlaşma və mədəniyyət mərkəzlərindən biridir.
Ordubadın arxeoloji abidələrinin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri də Tunc və erkən
Dəmir dövrlərinin qəbiristan kompleksləri üçün xarakterik olan “qurbangahlardır”. Qurbangahlar
Cənubi Qafqazda ilk dəfə Q.M.Aslanovun rəhbərlik etdiyi Xaraba‐Gilan arxeoloji ekspedisiyası
tərəfindən Ordubad abidələri öyrənilərkən geniş tədqiq olunmuşdur. Maraqlıdır ki, qurbangahların
bir çoxunda dövrünün mətbəx və süfrə qablarının bütün dəsti aşkar olunmuşdur. Qurbangahlarda
rast gəlinən keramika məmulatının bəzi nümunələrinə – məsələn, üçayaqlı miniatür masalara
digər abidələrdə çox nadir hallarda rast gəlinir. Ordubadda isə bu miniatür masaların bəziləri hətta
üstündəki ritonlarla birlikdə tapılmışdır.
Ordubad abidələrinin özəllikləri ilk növbədə coğrafi şəraitlə bağlıdır. Bölgə dağ və aranın
(yaylaqla qışlağın) bir‐birinə ən yaxın yerləşdiyi ərazidir. Burada Cənubi Qafqazın Zəngəzur
silsiləsinin cənub yamaclarının alp çəmənlikləri ilə Araz vadisinin qış otlaqları yarımköçəri maldarlığın
inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır.
Ordubad rayonu ərazisində aşkar edilib tədqiq olunmuş Xaraba‐Gilan, Plovdağ, Muncuqlu‐
təpə, Xalı‐keşan, Mərdangölü, Dəlmə, Sumbatan, Rəsul dərəsi, Dəmyələr, İlikliqaya abidələri,
Gəmiqaya təsvirləri təkcə Naxçıvan ərazisinin deyil, eyni zamanda, Urmiya ətrafı bölgənin də
tarixinin və mədəniyyətinin xronoloji ardıcıllıqla öyrənilməsinə şərait yaradır.
1980‐1990‐cı illərdə Ordubad rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən AMEA Arxeologiya və
8

Etnoqrafiya İnstitutunun Xaraba‐Gilan arxeoloji ekspedisiyası 2004‐cü ildən planlı və sistematik
arxeoloji qazıntıları davam etdirir. Tədqiqatlar İlk Tunc dövründən orta əsrlərə qədər uzun bir
xronoloji dövrü əhatə edən arxeoloji abidələrdə aparılır. Əldə olunan nəticələr geniş mənada
Naxçıvan diyarının tarixinin qədimliyini və zənginliyini bir daha isbat etməyə şərait yaradır.
Möhtəşəm abidələri ilə seçilən qədim Ordubad diyarı 1977‐ci ildən qoruq‐şəhər elan
edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun muxtar respublikanın
bütün ərazisində ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi möhtəşəm quruculuq proqramının fonunda
Ordubad da yeni dövrün inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevrilmişdir. Qədimliklə müasirləşmənin
vəhdəti əsasında yenidən qurulmuş Ordubad şəhəri ümumiyyətlə hər gün yeniləşən Naxçıvanın
inkişaf səviyyəsinin göstəricilərindən biridir. Ümummilli liderimiz, görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin “Azərbaycanın incisi” adlandırdığı Ordubad indi böyük yüksəlişin yeni dövrünü yaşayır.
Ordubad haqqında yeni kitabı oxuculara təqdim edərkən bu mövzuda tədqiqatlar aparmış,
kitablar nəşr etdirmiş görkəmli alimləri və tanınmış müəlliflərin – M.Neymət, F.Səfərli, S.Babayev,
Y.Axundov, A.Fərəcov, A.Paşayev, S.Budaqova, F.Vəzirova və digərlərinin xidmətlərini də ayrıca
qeyd etməyi özümüzə borc bilirik.
Əlbəttə, Ordubadın təbiət abidələrinin və arxeoloji abidələrinin hər biri haqqında tədqiqatların
ayrıca monoqrafik şəkildə nəşr olunması çox gözəl olardı. Amma, söz yox ki, bu, çox vaxt və
zəhmət tələb edən bir işdir. Fikrimizcə, Ordubad abidələrində aparılmış arxeoloji tədqiqatların nə‐
ticələrinin yığcam şəkildə çap olunması elm adamlarının və geniş ictimaiyyətin marağına səbəb
olacaq və onları düşündürən bir çox suallara cavab verəcəkdir. Həqiqətən kitabın müəllifləri bütün
bunları sanballı şəkildə elmi ictimaiyyətə təqdim ediblər. Onlara gələcək tədqiqatlarında daha
böyük uğurlar arzulayıram.

İsa HƏBİBBƏYLİ
akademik
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Əsrlər boyu alim, səyyah, coğrafiyaşünas və digər araşdırmaçıların
diqqətini cəlb edən Ordubad abidələrinin tədqiqinə XIX əsrin sonları və XX
əsrin əvvəllərindən başlanmışdır. Bu abidələr həmişə öz möhtəşəmliyi ilə fərq‑
lənmişlər.
1896‑cı ildə Xaraba‑Gilan şəhər yerinin xarabalıqlarını gəzmiş arxeoloq
Dumberq, buradan üzərində ərəb əlifbası ilə yazı olan iki daş plitəni apararaq
Qafqaz muzeyinə təhvil vermişdir [Тифлисский листок, 1914].
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1904‑cü ildə Xaraba‑Gilan şəhər yerində təd‑
qiqat xarakterli işlər aparılmışdır [Известия КОМАО,
Вып. 2, 1903].

1912‑ci ildə Xaraba‑Gilanda təsadüfən 500
qızıl sikkədən ibarət dəfinənin aşkar olunması
Moskva Arxeoloji Cəmiyyəti Qafqaz bölməsinin
diqqətini cəlb edir. Şəhər yerində yoxlama qa‑
zıntıları aparılaraq, tapılan əşyalar Qafqaz mu‑
zeyinə təhvil verilir [Известия КОМАО, 1919, с.48].
Şəhərin 8 yerində aparılmış yoxlama qazıntılarının
heç birində qazıntı materikədək çatdırılmamış,
7
mədəni təbəqənin qalınlığı və xüsusiyyətləri
qeydə alınmamışdır. Əksinə, şəhər yerinin şimal
tərəfində yerləşən hakim təbəqəyə məxsus sülalə qəbiristanlığındakı türbələr
dağıdılmışdır. Axtarışlar zamanı sərdabələrdən qiymətli əşyalar yoxa çıxmışdır.
Xaraba‑Gilan türbələrindən aparılmış ağ mərmərdən olan və hər biri 640 kq
ağırlığında iki qəbir daşı Yuxarı Aza kəndində gizlədilmişdir. Həmin qəbir
daşları səlcuq hökmdarı Məlikşahın anasına və xalasına məxsus olmuşdur.
Tədqiqatlar lazımi elmi səviyyədə aparılmadığından abidələrin qismən dağı‑
dılmasına və bir çox unikal tapıntıların itib‑batmasına səbəb olmuşdur.
Azərbaycanda 1923‑cü ildə yaradılmış “Azərbaycan Arxeoloji Komitəsi”
və “Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti” arxeoloji abidələrin tədqiqinə
diqqəti artırır.
1926‑cı ilin fevral ayında Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin
Naxçıvan şöbəsi Xaraba‑Gilan şəhər yerində qazıntı aparmaq istəyini Azərbaycan
Arxeoloji Komitəsinə bildirir və qazıntılarda iştirak etmək üçün komitənin
əməkdaşlarından birinin göndərilməsini xahiş edir [Сысоев В.М. 1929, с.8].
1926‑cı ilin iyul ayında V.M.Sısoyev Xaraba‑Gilanda arxeoloji qazıntılara
başlayır. Təəssüf ki, bu arxeoloq da qazıntıları şəhərin yaşayış məhəllələrində,
sənətkarlar məhəlləsində, narınqalada, ictimai təyinatlı binaların qalıqlarında
və müdafiə divarları yanında deyil, əsasən türbə və qəbirlərdə aparır. Ona
görə də aparılan qazıntılarda nə mədəni təbəqə, nə bə tapıntıların dövrü
müəyyən edilmir. Yalnız onunla birlikdə çalışan epiqraf İ.Əzimzadə (Məddah)
tərəfindən şəhər yerinin cənub hissəsində yerləşən qəbiristanlıqdakı bir neçə
qəbir daşındakı yazıların oxunması şəhərin tarixi haqqında bəzi dəqiq məlumatlar
əldə etməyə imkan vermişdi [Азимбеков И., 1929, с. 309‐310].
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1927‑1928‑ci illərdə Qafqaz Tarix‑Arxeologiya İnstitutunun arxeoloji eks‑
pedisiyası şəhər yeri və ətraf abidələrdə qazıntıları davam etdirmişdir.
1976‑cı ildən Xaraba‑Gilan şəhər yerində planlı və sistematik arxeoloji
tədqiqatlara başlanmışdır. Arxeoloq V.H.Əliyevin rəhbərlik etdiyi Naxçıvan
arxeoloji ekspedisiyasının Xaraba‑Gilan dəstəsi şəhərin əsas yaşayış məhəlləsində,
ictimai binanın qalıqlarında arxeoloji qazıntı aparmış, şəhərin şərq müdafiə
divarı yaxınlığında yoxlama şurfları qoymuşdur. Əsas məqsəd abidənin sra‑
tiqrafiyasını müəyyən etmək olmuşdur. Dəstənin 1976‑1979‑cu illərdə apardığı
tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Xaraba‑Gilan şəhər yeri
çoxtəbəqəli abidədir. Narınqala və ətrafındakı tikililər Antik dövrün əvvəllərinə
(e.ə.IV–III əsrlərə), şəhərin qərb müdafiə divarı yanında aşkar edilmiş siklopik
divar qalıqları isə erkən Dəmir dövrünə aiddir. Xaraba‑Gilan şəhər yeri
ətrafında aparılan arxeoloji kəşfiyyat işləri nəticəsində Tunc və Dəmir dövrlərinə
aid Plovdağ və Sumbatan‑Dizə abidələri qeydə alınmışdı.
1979‑cu ildə V.H.Əliyev və A.Q.Seyidov tərəfindən Biləv‑Tivi kəndləri
arsında yerləşən tarixi abidələrə baxış keçirilmiş, Biləv kəndi yaxınlığında
yerləşən “Babək qalası”na ilk arxeoloji səfər təşkil edilərək, abidənin üzərində
yerləşən tikinti qalıqlarının memarlıq planı çıxarılmış, foto şəkilləri çəkilmiş
və nəşr olunmuşdur [Əliyev V., Seyidov A., 1979; Seyidov A.,1999, s.15‐21].
1980‑ci ildə Naxçıvan arxeoloji ekspedisiyasının Xaraba‑Gilan dəstəsi
arxeoloq Q.Aslanovun rəhbərliyi ilə müstəqil ekspedisiyaya çevrildikdən sonra
tədqiqatların miqyası daha da genişləndirilir. Ekpedisiya iki istiqamətdə ‑ Xa‑
raba‑Gilan şəhər yerində və ona yaxın abidələrdə arxeoloji tədqiqatlar aparır.
Arxeoloji tədqiqatlarda B.İbrahimli (rəis müavini), memar K.Məmmədzadə,
mixi yazılar üzrə mütəxəssis S.Qaşqay, Leninqrad Bölməsinin əməkdaşları–
şərqşünas İ.Medvedskaya, rəssam Q.Kuzneçova, memar S.Miqel iştirak etmişlər.
Ekspedisiyanın 1980‑1990‑cı illərdə fəaliyyəti nəticəsində Xaraba‑Gilan
şəhər yerində karvansaray kompleksi, son Tunc–erkən Dəmir dövrünə aid
Xalı‑Keşan, Mərdangölü, Muncuqlu‑təpə və Dəlmə nekropolları aşkar edilib
tədqiq olunmuş və Gilançay vadisində onlarla yeni abidə qeydə alınmışdı.
Tədqiqatların nəticələri Azərbaycanla yanaşı, Almaniya və Avstriyada çıxan
müxtəlif elmi jurnallarda nəşr olunub, beynəlxalq konfranslarda məruzə
şəklində dinlənilib. Xaraba‑Gilan şəhər yerinin tədqiqi mövzusu üzrə Moskva
Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.
2000‑ci ildə Moskva şəhərində B.İbrahimlinin “Orta əsr Kiran şəhəri” mo‑
noqrafiyası [İbrahimli B., 2000], 2002‑ci ildə Bakıda Q.Aslanov, B.İbrahimov,
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S.Qaşqayın “Xaraba‑Gilanın qədim nek‑
ropolları” [Aslanov Q., İbrahimov B., Qaşqay
S., 2002] kitabı çapdan çıxmışdır.
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İstər 2001, istərsə də 2002‑ci ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında sə‑
fərdə olan zaman Heydər Əliyevin Gə‑
miqaya abidəsinə diqqət yetirməsi bu
abidənin nə qədər böyük tarixi əhəmiyyət
kəsb etdiyini göstərir. Bu qayğı ilə əla‑
qədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin sədri Vasif Talıbov 26 aprel
2001‑ci il tarixdə “Ordubad rayonundakı
Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi
haqqında” Sərəncam imzalamışdır.

Bu tarixi Sərəncamdan irəli gələn
vəzifələr layiqincə yerinə yetirilmiş, nə‑
ticədə, Gəmiqaya təsvirləri, qədim qəbir abidələri tədqiq olunmuşdur. Həmin
vaxtdan başlayaraq tədqiqatların nəticəsi kimi “Gəmiqaya təsvirlərinin poetikası”
[Baxşəliyev V., 2002], “Gəmiqaya təsvirləri” [Baxşəliyev V., 2003], “Gəmiqaya‑toponimlər,
qədim köç yolları” [Seyidov A., 2003], “Gəmiqaya‑Qobustan əlifbası” [Fərzəli Ə., 2003],
“Gəmiqaya” [(Müseyibli N., 2004], “Gəmiqaya” [Kərimov V., 2005, rus dilində], “Nuhun
gəmisi və Gəmiqaya‑Qobustan əlifbası” [Fərzəli Ə.,2005, rus dilində], “Gəmiqaya”
[Əliyev V., 2005], “Gəmiqaya‑Qobustan mədəniyyəti” [Fərzəli Ə., 2008] adlı kitab və
monoqrafiyalar, onlarla məqalələr yazılaraq dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırılmışdır.
2004‑cü ildən AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Xaraba‑
Gilan arxeoloji ekspedisiyası II Plovdağ nekropolunda yeni arxeoloji tədqiqatlara
başlamışdır. Burada son Tunc dövrünə aid kurqanlar tədqiq olunmuş, abidənin
stratiqrafiyası dəqiqləşdirilmiş və onun çoxtəbəqəli olduğu müəyyən edilmişdir.
Ekspedisiyanın apardığı təqiqatlarda H.Q.Qədirzadə (rəis müavini), H.F.Səfərli,
Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Universiteti Memarlıq kafedrasının müdiri Q.Əliyev,
memar G.Qənbərova, Sankt‑Peterburq Dövlət Maddi‑Mədəniyyət İnstitunun
Trassologiya şöbəsinin müdiri N.Skakun və b. iştirak etmişlər.
2005‑ci il dekabr ayının 6‑da Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun
“Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması və pasortlaşdırılması işinin təşkili haqqında” Sərəncamından sonra
arxeoloji abidələrin geniş miqyasda aşkar edilməsi və qeydiyyatı həyata keçi‑
rilmişdir. Həmin ildə arxeoloqlar V.B.Baxşəliyev və T.Xəlilov tərəfindən
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Gilançayın yuxarı axarında e.ə. II‑I minilliklərə aid Dəmyələr, İlikliqaya,
Qumluq yaşayış yerləri və nekropolları və digər abidələr aşkar edilərək qeydə
alınmışdır.
2008‑ci ildə “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Et‑
noqrafiya İnstitutu tərəfindən 2008‑2009‑cu illərdə aparılması nəzərdə tutulan
arxeoloji ekspedisiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamından sonra
Xaraba‑Gilan arxeoloji ekspedisiyası tədqiqatları genişləndirmiş, üç dəstəyə
bölünərək Plovdağla yanaşı Sumbatan‑Dizə və Rəsul dərəsi yaşayış yerlərində
yeni qazıntılara başlamışdır. Rəsul dərəsi yaşayış yerində qazıntı işləri aparan
ikinci dəstə arxeoloq Q.İsmayılzadənin rəhbərliyi altında çalışır.
2011‑ci ildə Sumbatan‑Dizə yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar başa çat‑
dırılmışdır. Burada siklopik müdafiə divarının, məbədin və yaşayış evlərinin
qalıqları, daş qutu və küp qəbirlər tədqiq edilmiş, abidənin üç mədəni təbəqədən
ibarət olduğu dəqiqləşdirilmişdir. Burada həyat e.ə.II minilliyin sonlarından
eramızın III əsrinədək davam etmişdir. Bu şəhər yerinin ərazisinin 20 hektardan
artıq olduğu müəyyən edilmişdir.
2012‑ci ildə Xaraba‑Gilan arxeoloji ekspedisiyası Dəlmə qalasında yeni
qazıntılara başlamışdır. Hazırda Xaraba‑Gilan arxeoloji ekspedisiyası dörd
abidədə ‑ II Plovdağ yaşayış yeri və nekropolunda, III Plovdağ nekropolunda,
Rəsul dərəsində və Dəlmə qalasında arxeoloji tədqiqat işlərini davam etdirir.
Arxeoloji qazıntılar zamanı digər maddi‑mədəniyyət nümunələri ilə yanaşı
çoxsaylı və müxtəlif çeşidli metal əşyaların tapılması qədim dövrün ilkin me‑
tallurgiyası haqqında fikir yürütməyə əsas verir.
Məlumdur ki, qədim metallurgiyanın inkişafı üçün yerli mis‑tunc xammal
bazasının olması vacibdir. Azərbaycanda, o cümlədən onun ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qədim metallurgiyanın
inkişafı üçün kifayət qədər mis, mərgümüş, sürmə, qurquşun, sink, qızıl,
gümüş yataqları mövcuddur. Bu baxımdan, Ordubad rayonu və ona yaxın
ərazilərdə yerləşən mis yataqlarının mühüm əhəmiyəti vardır.
Ordubad rayonu ərazisində olan Misdağ yatağı Vənəndçayın yuxarı his‑
səsində yerləşir və əsasən malaxit, xalkopirit, xalkozin, minerallarından ibarətdir
(Cədvəl A). Buradakı yataqlar yüksək faizli mislə müşahidə olunur. Onların
tərkibində mis 0,3‑8,25 %‑ə qədər, bəzən isə 21,56 % qədər olur. Misdağ filiz
sahəsində iki mis‑qızıl yatağı mövcuddur. Birincisi filiz sahəsinin mərkəzi
hissəsini əhatə edir ki, bu, Ağyurd yatağıdır.
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İkinci Kətəm‑Kələki ərazisinin mər‑
kəzi hissəsindən şimal‑şərqdə yerləşən
Şəkərdərə yatağıdır. Bu yataqlarda qızılın
miqdarı 0,5 q/t, gümüş isə 13,2 q/t qə‑
dərdir. Qeyd edək ki, geoloji tədqiqat
işləri zamanı Şəkərdərədə qədim mədən
yerlərinin bərpa olunması ilə yanaşı bu‑
rada əsasən iki filiz zonası qeydə alın‑
mışdır: 1.Damar tipli mis filizləri; 2.Mis‑
pirit filizləri.
Zəngəzur dağının cənub‑şərq ya‑
maclarında, Mehri‑Ordubad plutonu
adlanan hissədə oksidləşmiş mis filiz‑
lərindən ibarət çoxçıxışlı Diaxçay mis
10
yatağı yerləşir (Azərbaycanın Zəngəzur
bölgəsi Sovet imperiyasının təsiri ilə 1920‑
ci ilin dekabr ayının 1‑də Ermənistana hədiyyə edilmişdir).
Parağaçay mis‑molibden yatağı Parağaçayın sol sahilində yerləşir. Yatağın
filiz damarlarının həcmi çox dəyişkəndir. Burada olan filiz mineralları xalkopirit,
molibdenit və piritdən ibarətdir [Геология СССР, tom XLVII, 1976].
Ordubad rayonunun yüksək dağlıq zonasında, Qazangöl dağının (3829 m)
zirvəsinə yaxın ərazidə Göy‑göl mis‑molibden yatağı vardır.
Mərgümüş yataqları Culfa rayonundan 8‑9 km şimal‑şərqdə Darı‑dağ
ərazisində yerləşir. Bu yataq qədim zamanlardan məlumdur. Yüz illərlə bu
ərazidən realqar və auripiqment çıxarılmışdır.
Polimetal filizlər isə əsasən Gümüşlü və Ağdərə yataqlarında yerləşir.
Ağdərə polimetal yatağı Ordubad rayonu ərazisindədir. Buradakı filizin əsas
mineralları sfalerit və qalenitdən ibarətdir. Filizin tərkibindəki mis adətən çox
deyil. Gümüşün əsas miqdarı arqentitlə (gümüşün mineralı) əlaqədardır və
qalenitdə də onun olmasına güman var. Külçə (təbii) qızıl piritdə (dəmir
mineralı) aşkar olunub. Amma onun əsas miqdarı ağımsoy filizlərlə əlaqədardır
və bərk qarışıq kimi elektrum formasında mövcuddur.
Gümüş Gümüşlü və Ağdərə polimetal yataqlarında aşkar olunub. Birinci
yataqda gümüş arqentitlə, ikinci yataqda isə qalenit və elekturumla müşahidə
olunur. Bu iki yataqdan əlavə Parağaçay və Qovurmadərə yataqlarında da
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Gümüş aşkar olunub [Геология Азербайджана, tom VI, 2003]. Birmənalı olaraq,
Ordubad rayonu ərazisində ibtidai metallurgiyanın inkişafını, bölgənin qədim
tayfalar tərəfindən istismar olunan dağ‑mədən işlərinin nəticələri ilə bağlamaq
mümkündür.
Söz yox ki, xalqımızın tarixinin yeni səhifələrinin açılması gələcək illərdə
aparılacaq tədqiqatların nəticələrindən asılıdır. Tədqiqat işləri zamanı əldə et‑
diyimiz uğurlara və göstərilən qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov cənablarına minnətdarlığımızı bildirir, AMEA
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun və AMEA Naxçıvan Bölməsinin rəh‑
bərliyinə təşəkkür edirik.
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YAŞAYIŞ YERLƏRİ
Birinci Plovdağ yaşayış yeri
Plovdağ abidələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının şərqində, Kiçik Qafqaz
sıra dağlarının Zəngəzur silsiləsinin cənub ətəklərində, Araz çayından 2,0‑2,5
km şimalda, onun qolu olan Gilançayın mənsəbinə yaxın sol sahilində eyni
adlı dağın ətəklərində yerləşir. Bu çoxtəbəqəli abidə XX əsrin 70‑ci illərinin so‑
nunda Naxçıvan arxeoloji ekspedisiyasının Xaraba‑Gilan dəstəsi tərəfindən
qeydə alınmışdır. Abidənin qərb və cənub tərəfləri XX əsrin 60‑cı illərində
Dəstə kanalı çəkilərkən dağıdılmışdır. Dağın zirvəsinə yaxın yerlərdə mədəni
təbəqə nisbətən salamat qalmışdır.
Plovdağın ətrafı müxtəlif xarakterli tikililər və qəbir abidələri ilə örtülüdür.
Dağın şimal və cənub ətəklərinin qərb hissəsində yaşayış yerləri, onlardan
şərqə tərəf isə nekropollar yerləşir. Yaşayış yerlərinin arasında, dağın qərb ya‑
macında, dördbucaqlı planda, 200 kv.m.‑ə yaxın sahəsi olan daş tikilinin
qalıqları izlənir. Burada arxeoloji qazıntı işləri aparılmadığından, tikilinin
təyinatı (təsərrüfat və ya dini xarakterli tikili olduğu) müəyyənləşdirilməmişdir.
Plovdağ və onun ətrafında aparılan arxeoloji
qazıntı və kəşfiyyat işləri nəticəsində müəy‑
yən edilmişdir ki, dağın şərq tərəfi və zirvə‑
sindən başqa hər tərəfində qədim dövrə aid
qəbirlər və yaşayış yerlərinin qalıqları vardır
[Ибрагимов Б.И., 2007, s.86‐89].

Plovdağda hələlik iki yaşayış yerinin
yerüstü konturları müəyyən edimişdir. Bun‑
lardan birincisi dağın cənub ətəyində, dağ‑
arası çökəklikdə, ikincisi isə dağın qərb ətə‑
yində yerləşir. İkinci yaşayış yerinin divarları
iri həcmli dağ daşlarından (siklopik) hörül‑
müşdür (şəkil 10‑18). Bu yaşayış yeri Gilan‑
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çaya və əkin sahələrinə yaxın olduğun‑
dan dağıntıya daha çox məruz qalmış‑
dır. Yaşayış yerlərinin dağın döşünə
yaxın olan hissələri isə XX əsrin 60‑cı
illərində Dəstə arxı çəkilərkən müasir
texnikanın köməyi ilə dağıdılmışdır.
Plovdağda aşkar edilmiş bu iki yaşayış
yerindən başqa nekropolların yerləş‑
diyi ərazilərdə də yaşayış yerinin əla‑
mətləri izlənilir. Xüsusən, ikinci Plov‑
dağ nekropolunun mərkəzi hissəsində,
15
qəbirlərdən altdakı təbəqədə əmək alət‑
lərinin, ocaq qalıqlarının və qəbirlər
üçün xarakterik olmayan keramika nümunələrinin və Kür‑Araz mədəniyyəti
üçün səciyyəvi olan qulpların aşkar edilməsi burada ilk Tunc dövrünə aid
yaşayış yerinin olduğunu ehtimal etməyə əsas verir.
Gilançayın mənsəbini şərqdən və qərbdən əhatə edən dağlar lay‑lay
vulkanik daşlardan və boz rəngli gilli torpaqdan ibarətdir. Plovdağın daşları
yumşaq tərkibli tufit daşlar olduğundan, həm orta əsrlərdə (qəbirüstü qoç
heykəllər hazırlanarkən), həm də sonralar (Aza körpüsü tikilərkən) bu daşlardan
istifadə olunmuşdur. Nəticədə qədim dövrə aid siklopik tikililərin bir hissəsi
dağıdılmışdır. Plovdağın zirvəsindən qopub tökülmüş bir neçə tonluq nəhəng
daşlar isə yaşayış yerinin dağa yaxın olan tərəflərini dağıtmışdır.
Naxçıvan ərazisində müdafiə qabliyyətli yaşayış yerlərinin və qalaların
yaranmasının qədim tarıxi və obyektiv səbəbləri vardır. Urmiya ətrafı və Nax‑
çıvanın qədim tayfaları Yaxın Şərqin təcavüzkar dövlətlərinin qonşuluğunda
yerləşdiklərindən güclü müdafiə sistemi yaratmağa məcbur idilər [Алиев В.Г.,
1991, c.192].
1987‑1989‑cu illərdə birinci Plovdağ yaşayış yerində bu çoxtəbəqəli abidənin
axırıncı tikinti dövrünə aid yaşayış evi kompleksinin bir neçə otağı təmizləndi
[Aslanov Q.M. İbrahimov B.İ.,1986, s.5‐12]. Yaşayış yerinin yerləşdiyi ərazidə külli
miqdarda dən daşlarına, sürtkəclərə, əl capacaqlarına və daş baltalara rast
gəlindi. Çay daşından hazırlanmış iri həcmli daş baltalara ən çox yaşayış
yerindən cənub‑qərb tərəfdə, nisbətən düzənlik ərazidə təsadüf edildi. Ehtimal
ki, bura qədim xırman yeri olmuşdur. Yaşayış yeri şərq tərəfdən 80 sm‑ə qədər
eni olan daş divarla əhatələnmişdir. Divarın yanı ilə şimal‑cənub istiqamətində
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2,5‑3,0 m eni və 2.0 m dərinliyi
olan yarğan vardır. Otaqların
döşəməsi yer səthindən 2,0‑2,10
m dərinlikdə yerləşir. Divarlar
müxtəlif həcmli dağ daşlarından
gil məhlulu ilə (palçıqla) işlən‑
mişdir. Bir neçə yerdə qədim
bərpa izləri açıq‑aydın izlənilir
[İbrahimli B., 2007, s.24‐31].

Kompleksin şərq tərəfində
yerləşən 1 saylı otağın cənub
küncləri düzbucaqlı planda, şi‑
mal küncləri isə qövsvarı işlən‑
16
mişdir. Otağın cənub divarından
başlayaraq şimal istiqamətində
daha bir divar (arakəsmə) işlənmiş və otaq iki hissəyə bölünmüşdür. Divarın
şimal tərəfi axıradək işlənməmiş, onun qurtaracağı ilə otağın şimal divarı
arasında qapı yeri qoyulmuşdur. Bu qapı yerindən başqa otağın şimal‑qərb
küncünə qədər pilləkən işlənmiş və bununla da otağa yarımzirzəmi görkəm
verilmişdir. Qədim bərpaya qədər otağın qərb divarında pilləkənlə yanaşı, eni
70 sm olan qapı yeri olmuş, lakin otaq dağıntıya məruz qaldıqdan sonra,
təkrar istifadə zamanı, bu qapı yeri daşla işlənərək örtülmüş və otağa giriş yu‑
xarıda qeyd etdiyimiz pilləkən vasitəsi ilə olmuşdur. Pilləkən iri həcmli daşlarla
işlənmişdir. Döşəməyə yaxın pillələrin bəzi daşları sökülmüşdür. Pilləkənin
hündürlüyü 1,0‑1,2 m, eni isə 60‑65 sm‑dir.
1 saylı otağın şimal divarından cənub divarına qədər şərq divarı boyunca
60 sm enində və 40‑50 sm hündürlüyündə daşla işlənmiş və üstündə yanı üstə
qoyularaq gillə möhkəm bərkidilmiş sal daşlardan taxçalar düzəldilmişdir.
Taxçaların yanlarına qoyulan sal daşlar gillə o dərəcədə möhkəm bərkidilmişdir
ki, uçqun və dağıntı zamanı onlar yerlərindən belə tərpənməmiş, hətta taxçalara
qoyulmuş bir neçə saxsı qab salamat qalmışdır. Taxçaların hamısının qabağı 8‑
10 sm hündürlüyü və 5‑6 sm eni olan möhkəm gil qatı ilə tutulmuşdur.
Şimaldan başlayaraq birinci və ikinci taxçalardan qazan tipli qab fraqmentləri,
üçüncü taxçadan isə tək qulplu, ağzı axırımlı miniatür boyalı qab aşkar edildi.
Dördüncü taxçanın bir neçə daşı sökülmüşdür. Ondan cənuba tərəf yerləşən
beşinci taxçanın içərisindən və ətrafından iri həcmli qazana məxsus fraqmentlər
aşkar edildi. Ətrafa səpələnmiş qazan fraqmentlərinin vəziyyətinə əsasən,
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qazanın otaq dağıntıya məruz qaldıqdan sonra taxçadan qazılıb çıxarıldığını
güman etmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, otağın bir neçə yerində sonrakı dövrlərdə qazılmış
çala izləri vardır. Otağın cənub küncündə yerləşən taxçanın yan daşına
söykənmiş vəziyyətdə təkqulplu, geniş oturacağa malik bir gil qab aşkar edil‑
mişdir. Üç yerdən sınaraq ağzı üstə düşməsinə baxmayaraq, qabın içərisindəki
dən tökülməmişdi. Ehtimal ki, qab yıxılan zaman ağzı dəri və ya parça ilə
bağlı olmuşdur. Taxçaya yaxın otağın döşəməsindən bir ədəd üçayaq fraqmentləri
aşkar edildi. Otağın cənub‑qərb küncünə yaxın çəhrayı rəngli iri həcmli küpün
ağız və çiyin hissəsindən fraqmentlər tapıldı. Yaşayış evlərinin içərisində
divara bitişik və üstündə taxçalar qurulmuş analoji tikililər Kür‑Araz mədə‑
niyyətinin yaşayış evləri üçün xarakterikdir [Морковин В.И., Мунчаев Р.М.,2003, c.
44; Сеидов А.,2002].

1 saylı otağın şərq yarısının təqribən ortasında 70 sm diametri olan bir tə‑
sərrüfat quyusu vardır. Quyunun divarlarında ağzının eni 12 sm olan küt bir
alətin izləri qalmışdır. Tunc dövründə bir qayda olaraq torpaqda qazılmış
quyunun divarları isladılaraq üstü hamar daş alətlə döyəclənir və içərisində
od qalanmaqla bişirilərək möhkəmləndirilirdi. Lakin nə səbəbdənsə, bu
təsərrüfat quyusu qazıldıqdan sonra divarları döyülərək möhkəmləndirilməmiş
və odda bişirilərək bərkidilməmişdir. Quyunun ağzı örtülü olmadığından,
içərisi 30 sm‑ə qədər torpaq və küllə dolmuşdu. Torpaq və kül qatı götürüldükdən
sonra altdan (5 kq‑dək) dən daşında üyüdülmüş darı qalıqları aşkar edildi.
Maraqlıdır ki, quyunun ağzı örtülü deyildi və ətrafda da quyunun ağzını
örtmək üçün istifadə edilmiş sal daş tapılmadı. Qazıntı zamanı otağın döşə‑
məsində quyudan qapıyadək bir neçə yerdə tala‑tala darı qalıqları izlənirdi.
Otağın tavanı uçaraq bu darı komalarının
üstünə töküldüyündən yanğın onlara təsir
etməmişdi. Bu mənzərədən belə nəticəyə
gəlmək olur ki, yanğın və uçqundan bir qə‑
dər əvvəl və ya elə həmin vaxt bu otaqdan
bəzi şeylərin çıxarılması üçün səy göstəril‑
mişdir. Quyudakı dənin bir hissəsi də məhz
həmin vaxt tələm‑tələsik quyudan çıxarıl‑
mışdır.
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Təsərrüfat quyusu ilə 1 saylı otağı iki
hissəyə ayıran divar arasında, döşəmədə
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iri həcmli qazan fraqmentləri aşkar edildi.
Düz oturacaqlı, şar gövdəli və ağzı azca
kənara əyilmiş bu qazanın oturacaq hissəsi
əhənglə təmir olunmuşdur. Belə ki, bəzi
fraqmentlərin üzərində 2‑3 sm qalınlığında
əhəng qatı qalmışdır.
Otağın divarlarında yanğın izləri çox
18
azdır. Yanan əsasən otağın tavanı olmuş‑
dur. Otağın üstünü örtən tirlərin tam yan‑
mamış qalıqları torpaqla, çırpı və küllə birlikdə döşəmədə 20‑30 sm qalınlığında
qat təşkil edirdi. Otağın qərb yarısına tərəf olan qapının ağzında boz rəngli
küpün fraqmentləri aşkar edildi. Bu fraqmentlərlə otağın döşəməsi arasında
30 sm‑lik torpaq qarışıq kül qatı vardı. Kül qatının içərisindən saxsı qab
sınıqları və düz oturacaqlı, düz divarlı manqal qırıqları tapıldı. Manqalın bir
tərəfi rütubətdən çürüyüb ovulmuşdu.
Otağın qərb yarısının daxili quruluşu şərq yarısınından fərqlənir. Qərb
yarısının ortasında dirək yeri vardır. Dirək aşağıdakı üsulla basdırılmışdır:‑
otağın döşəməsində çuxur qazılaraq dirək oraya qoyulmuş və yanları daşla,
palçıqla bərkidilmişdir. Dirək yerindən 28‑30 sm cənub‑qərbə tərəf kiçik həcmli
çölməyin bir hissəsi tapıldı. Çölməkdən bir qədər cənub‑şərq tərəfdə üzəri
qırmızı boya ilə naxışlanmış, düz oturacaqlı, qoşa qulplu bir qabın qırıqları
aşkar edildi. Qırıqların çox hissəsi 65x75 sm ölçülərində bir sal daşın üstündə
idi. Sal daşa yaxın daha bir təsərrüfat quyusu aşkar edildi ki, bu da, cox
güman sal daşdan təsərrüfat quyusunun ağzını örtmək üçün istifadə olunduğunu
göstərir.
Təsərrüfat quyusunun diametri 50‑70 sm, dərinliyi 80 sm idi. Quyu təmiz‑
lənərkən içərisindən iri həcmli küp qırıqları, yanmış səbət hissələri, bir ədəd
diametri 18 sm olan kürə formasında yonulmuş dağ daşı və iri buynuzlu
heyvanın bud sümüklərinin hissələri aşkar edildi. Təsərrüfat quyusunun ya‑
nındakı küpün fraqmentləri otağın müxtəlif yerlərində tapıldı. Quyunun
içərisində kül, torpaq və saxsı qab qırıqları bir‑birinə qarışmışdı. Müəyyən
edildi ki, quyunun ağzını örtən sal daş evin üstünün uçmasından bir az qabaq
kənara çəkilmişdir. Belə ki, əgər sal daş sonrakı dağıntılar zamanı quyunun
ağzından götürülsəydi, döşəmənin üstündə üfüqi vəziyyətdə olmazdı. Bütün
bu əlamətlər onu göstərir ki, sakinlər evin tavanı uçmamışdan bir az əvvəl tə‑
sərrüfat quyusundan dəni götürməyə cəhd etmiş, lakin uçqun, yanğın və ya
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bizə məlum olmayan başqa bir səbəbdən buna imkan tapmamışlar.
Otağın şımal‑şərq küncündə, qapı yerinə yaxın geniş ağızlı, üzəri qırmızı
boya ilə naxışlanmış qab qırıqları, yanmış noxud, arpa, buğda və üzüm dənələri
aşkar edildi. Qeyd etmək lazımdır ki, otağın hər iki yarısının şimal tərəflərində
yanğın izləri daha çox izlənilir.Yanğın nəticəsində əmələ gəlmiş kül qatı da
şimal tərəfdə 28‑30 sm, cənub yarıda isə 8‑10 sm qalınlığındadır.
1 saylı otaqdan qərbə tərəf, bu otağa bitişik daha bir tikili aşkar edildi. Bu
tikilidə yanğin əlamətləri yoxdur. Tikilinin şimal tərəfi 2,0 m enində və 3,4 m
uzunluğunda işlənmişdir. Qərb tərəfdə döşəmə səviyyəsindən başlayan bu
hörgü şərqə tərəf maili şəkildə 1,3 m‑ə qədər yüksələrək 1 saylı otağın yuxarıda
təsvir etdiyimiz pilləkəni ilə birləşir. Hörgünün qərb tərəfində, şimal‑cənub is‑
tiqamıtində dağ daşları ilə 30 sm enində “kanalcıq“ işlənmişdir. Hər iki
tərəfdən bağlı olan bu “kanalcığın” hansı məqsədlə işləndiyini müəyyən etmək
çətindir. Bu “kanalcıqla” 1 saylı otağın qərb divarı arasındakı sahəyə daş dö‑
şənmişdir. Qazıntılar zamanı burada saxsı qazan fraqmentləri və daş alətlər
aşkar edilmişdi. Yanğın əlamətlərinin olmaması və tikilinin daxili planı qədim
bərpadan sonra buradan məişət və ya təsərrüfat xarakterli tikili kimi, xüsusən
də qapalı (daxili) həyət kimi istifadə olunduğunu ehtimal etməyə əsas verir.
Plovdağ abidəsində yaşayış evi kompleksinin qazıntısı tunc dövrünə aid
evlərin planı və interyeri haqqında müəyyən fikirlər söyləməyə imkan verir.
Hələlik, yaşayış evi kompleksinin yalnız qədim bərpadan sonrakı dövrü
haqqında daha ətraflı mühakimə yürütmək olar.
Arxeoloji tapıntılar və otağın daxili quruluşu göstərir ki, iki hissəyə
bölünmüş 1 saylı otaqdan ərzaq saxlamaq üçün, ondan qərbə tərəf olan
tikilidən isə həyət kimi istifadə edilmişdir. Həyət cənubdan və qərbdən daş
divarla əhatə olunmuşdur. Burada daşla işlənmiş “kanalcığın” (bəlkə də bu
axur olmuşdur) olması və yerə daş döşənməsi ev heyvanlarının saxlandığını
ehtimal etməyə əsas verir. Həyətin şimal tərəfində pilləkəni əvəz edən maili
hörgü nə vaxtsa ikinci mərtəbənin də olduğunu göstərir. İkinci mərtəbədəki
otaqdan yataq otağı kimi isifadə edilmişdir. 1 saylı otağa‑yəni ərzaq anbarına
giriş ikinci mərtəbədən, yataq otağının şimal‑qərb küncündə, döşəmədə
olmuşdur. 1 saylı otaqdakı kül qatının üstündə aşkar edilmiş saxsı qab
fraqmentlərı və başqa əşyalar da uçqun zamanı ikinci mərtəbədən buraya tö‑
külmüşdür.
Yaşayış evi kompleksinin demək olar ki, hər yerində rast gəlinən qədim
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bərpa izləri tikilinin bir neçə dəfə güclü dağıntıya məruz qaldığını göstərir.
Yanğınla müşayət olunan axırıncı dağıntıdan sonra sakinlər bir daha binanı
bərpa etməyə cəhd göstərməmişlər. Axırıncı dağıntının səbəblərini müəyyən
etmək çətin olsa da bəzi arqumentlər bunun zəlzələ və ya başqa bir təbii
fəlakət nətncəsində baş vermədiyini söyləməyə əsas verir.
Birinci, əgər dağıntı zəlzələ nəticəsində baş versəydi sakinlər tələm‑tələsik
təsərrüfat quyularından ərzaqı götürməyə cəhd etməzdilər: əvvəl canlarını
qurtarar, zəlzələdən sonra isə gəlib lazım olan avadanlığı və ərzağı qazıb
çıxarar, evi isə təmir edərdilər.
İkinci, arxeoloji tədqiqatlar göstərdi ki, dağıntıdan sonra buraya bir daha
heç kim yaxın düşməmiş, burada heç kim yaşamamışdır.
Üçüncü, yaşayış evinin divarlarında zəlzələdən çat əlamətləri yoxdur.
Beləliklə, yaşayış yerinin axırıncı dəfə zəlzələ nəticəsində dağılması
ehtimalı olduqca azdır. Əksinə, Plovdağ yaşayış yerinin axırıncı dəfə düşmən
hücumu nəticəsində dağıdılması və əhalisinin əsir aparılması ehtimalı isə
daha ağlabatandır.
Son Tunc dövründə baş vermiş yanğınla müşayət olunan bu dağıntıdan
sonra Plovdağda yaşayış olmamışdır.
Naxçıvan ərazisində aşkar edilmiş ilk və orta Tunc dövrünə aid yaşayış
yerlərinin böyük əksəriyyəti çaylara yaxın dağ ətəklərində və ya çox da hündür
olmayan təpələrin üzərindədir. Son Tunc və Erkən Dəmir dövründə Assuriya
və Urartu kimi aqressiv dövlətlərin vaxtaşırı hücumları nəticəsində bu vəziyyət
dəyişməyə başlayır. Yaşayış məntəqələri təbii müdafiəyə malik yerlərdə tikilir
və ətrafı daş hasarla möhkəmləndirilirdi ki, bu hal Cənubi Qafqazın digər
sinxron abidələrində də müşahidə olunur.
Yaşayış məntəqələrinin daxili quruluşuna gəldikdə, hələlik onların əvvəl‑
cədən düşünülmüş plan əsasında salındığını söyləmək çətindir. Yaşayış evlərinin
çox sıx yerləşdiyi [Сеидов А.Г., 1993, c.42] və dar küçələri olan (əgər küçə demək
mümkünsə) bu yaşayış məntəqələri təbii fəlakət və düşmən hücumları
nəticəsində dəfələrlə dağıntıya məruz qalmış və hər dəfə yenidən bərpa olun‑
muşdur. Naxçıvanın orta və son Tunc dövrünə aid yaşayış evləri əsasən dörd‑
bucaqlı planda olmuşdur.
Yaşayış yerini ilkin ehtimallara görə e.ə.III minilliyin birinci yarısına aid
etmək olar.
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Gəmiqaya abidələri
Gəmiqаyа abidələri Nаxçıvаnın Tunc dövrü mədəniyyətinin аyrılmаz
hissəsidir (şəkil 19). Abidə 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. Əsasən 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.
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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 rаst gəlinmişdır. Оnlаr qоşа spirаl şəklində hаzırlаnmış аsmаlаr,
qоşа disklər və qоşа hеyvаn fiqurlаrı ilə təmsil оlunmuşdur. Mingəçеvirdən
аşkаr оlunmuş qоşа disklərdən birinin оrtаsındа insаn təsvirinin оlmаsı,
оnlаrın insаnlаrın mifik təfəkkürü ilə bаğlı оlduğunu dеməyə imkаn vеrir.
İkinci qrup rəsmlər insаn, hеyvаn və аstrаl təsvirlərin müxtəlif kоmpоzi‑
siyаsındаn 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 təsvirlər 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 iz‑
lənməkdədir. Rəsmlərdə əks оlunаn ikinci bаşlıcа idеyа əks bаşlаnğıclаrın
mübаrizəsidir. Bu idеyа yırtıcı hеyvаnlаrın dırnаqlı hеyvаnlаrı pаrçаlаmаsı
səhnələrinin təsvirində аydın şəkildə göstərilmişdir.
Gəmiqаyа təsvirlərində оbrаzlı şəkildə ifаdə оlunаn Göy inаncı, Göy ci‑
simlərinə 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 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 təs‑
virlərində də ifаdə оlunmuşdur.
Nаxçıvаn аrxеоlоji аbidələrinin təd‑
qiqi bu ərаzidə fоrmаlаşаn mədəniy‑
yətlərin Ön Аsiyа mədəniyyətləri ilə qаr‑
şılıqlı əlаqədə inkişаf еtdiyini və qоnşu
ölkələrə təsir еtdiyini təsdiq еdir. Bəzi
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аrаşdırıcılаr Mаykоp mədəniyyətində Misir mədəniyyətinin təsirini оrtаyа çı‑
xаrmаğа, 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 mədəniy‑
yətinin şimаlа dоğru ötürülməsində bir körpü оlmuşdur.
Təsvirlər е.ə. IV‑I minilliklərdə Nахçıvаndа məskən sаlаn insаnlаrın
idеоlоji görüşlərini, оnlаrın həyаt tərzini öyrənmək üçün оlduqcа əhəmiy‑
yətlidir. Qаyа təsvirlərinin ətrаfındа е.ə. IV‑I minilliklərə və ortа əsrlərə аid qə‑
biristаnlıqlаr vаr. Qаyа təsvirlərinin müqаyisəli аrаşdırılmаsı оnlаrın ən qədim
nümunələrinin ilk Tunc dövrünə аid оlduğunu göstərir. Lаkin burаdа dаhа
qədim rəsmlərin оlmа еhtimаlı dа irəli sürülmüşdür.
Gəmiqaya Kiçik Qafqaz dağlarının ən hündür zirvəsində ucalıq, böyüklük
adıdır. Bu yerlər öz möhtəşəmliyi ilə insanı özünə cəlb etdiyi üçün ən qədim
zamanlardan ibtidai insanlar bu zirvəni fəth etmək haqqında düşünmüş və
çox zaman buna nail olmuşlar. Bura insanların təkcə otlaq sahəsi deyil, həm də
ibadət zirvəsi idi. İnsanlar bu zirvəyə qalxdıqca Tanrıya yaxınlıq hiss etmiş və
daha rahat olmuşlar. Qapıcıq zirvəsində hündürlük 3906, ondan aşağıda, Gəmi
qayası adlanan yerdə isə 32 metrdir. Bu yerdə bir‑birini tamamlayan zirvələr
çoxdur: ‑ Qazangöl dağ 3829 m, Nefitli dağ 3375 m, Dəmirli dağ 3368 m,
Yağlıdərə dağı 3825 m və s.
Gəmiqaya ulu babalarımızın əsrlər boyu yaylağı olmuşdur. Burada‑dağın
zirvəsində qədim türk elləri və adları ilə bağlı iki təbii göl vardır. Onlardan
biri Göygöl, digəri isə Qazangöldür. Göygöl dəniz səviyyəsindən 3065 m, Qa‑
zangöl isə 3150 m hündürlükdə yerləşir. Göygöldən öz mənbəyini alan Saqqarsu
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çayı Naxçıvan Muxtar Respublikası əra‑
zisinə, Qazangöldən başlayan Gərd çayı
isə Zəngəzur tərəfə axır. Göy göl təkcə
onun rənginə verilən ad deyil. Bu adda
olan göllərin hamısı dağlıq zonalarda
yerləşir (Göygöl‑Gəncədə, Göyçə göl
(yəni göy rəngə çalan‑Qərbi Azərbay‑
canda və s.). Bu, əsasən göylərin Tanrı‑
sının rəngindən gələn addır. Qazangöl
isə təbii ki, Kitabi Dədə Qorqudda rast
gəldiyimiz, igidlik, mərdlik simvolu olan Qazan xanın adı ilə bağlıdır ki,
bunun da tarixi eramızdan çox‑çox əvvəllərə aiddir.
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Gəmiqayanın dörd tərəfindəki oba, yaylaq, çay, çeşmə, bulaq və dərə‑
təpələr qədim azər‑türk soylarının adı ilə bağlıdır. Bu kiçik ərazidə qeydə
aldığımız 100‑dən artıq toponim Naxçıvan tərəfdə, 70‑ə yaxını isə Zəngəzur
tərəfdə yerləşir. Ata‑baba torpağı, əhalisi əsasən azərbaycanlılardan ibarət
olan Zəngəzur mahalı rus imperiyasının təkidi ilə 01 dekabr 1920‑ci ildə Ermə‑
nistan Respublikasına hədiyyə edilmişdir.
Azərbaycan xalqının ümummili lideri Heydər Əliyevin bir kəlamına
diqqət yetirək: «...Bu, bildiyimiz kimi, həm təbiətin böyük bir abidəsidir, eyni
zamanda, insan yaradıcılığının abidəsidir. Bu abidə Azərbaycanındır. Azər‑
baycanın tarixini əks etdirən abidədir...». Doğrudan da Gəmiqaya öz sirlərini
tədqiqatçılara açdıqca, onun başdan‑başa Azərbaycan türkünün qədim abidəsi
olması inkaredilməz olur.
Məlumdur ki, hər hansı bir ərazinin toponimlərinin öyrənilməsi, həmin
yerin tarixinin, coğrafiyasının və etnoqrafiyasının tədqiqi ilə ilə sıx bağlıdır. Bu
toponimlərdə ən qədim zamanlardan
həmin ərazidə yaşamış xalqların dilinə
məxsus yer adları, onun yayılma arealı,
xalqın təşəkkülündə iştirak etmiş qədim
tayfaların siyasi və etnik sərhədlərinin
müəyyənləşdirilməsi qalmışdır. Bu ba‑
xımdan Gəmiqaya və onun ətraf ərazi‑
lərində olan toponimlər əsasən Azər‑
28
baycan‑türk mənşəli adlardan ibarətdir.
Gəmiqaya ətrafından bu zirvəyə uzanan
39

yolların keçdiyi ərazilər maraqlıdır. Biz
buraya həm də Zəngəzur mahalının
(indiki Qafan rayonunun) Gığı dərə‑
sindən uzanan köç yollarını da daxil
etmişik. Yol boyu bütün biçənəklər, çay‑
lar, bulaqlar, yollar, qaya adları və s. ol‑
duğu kimi göstərilib.
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Bu yollardan biri Nəsirvaz kəndin‑
dən Gəmiqayanın Qaranquş yaylağına
doğru uzanır. Biz bunu şərti olaraq birinci yol adlandırırıq. Bu yol göstərilən
ərazilərdən keçir: ‑ Nəsirvaz, Zərnabad çayı, Bədəl demisi (sahəsi), Şamlar,
Narzan bulağı, Şorlar (qırmızı sulu yer), Göllər, Kəngərli düzü, Dik yurd, Qa‑
ranquş yaylağı. Burada göstərilən iki toponim üzərində dayanmaq istəyirəm.
Onlardan birincisi Kəngərli düzüdür. Məlum olduğu kimi, Kəngərli tayfasının
adına e.ə.III minilliyə aid şumer mənbələrində «Kinqir» şəklində rast gəlinir.
Bu qədim, igid və döyüşkən türk tayfası Azərbaycanın ən qədim sakinlərindəndir.
Qaranquş yaylağının da adı həmçinin qədim şumer‑«Bilqamıs» dastanı və
Nuh əfsanəsi ilə bağlı olub, çox qədim tarixə malikdir.
Göstərilən yollardan ikincisi də Nəsirvaz kəndindən başlayır və göstərilən
ərazilərdən keçərək, Qapıcıq keçidində başa çatır: ‑ Çeşmə başı, Daş başı,
Şırlan çayı, Qəzər yurdu, Qazan köç, Camışölən, Nəbi yurdu, Dava daşı,
Novruz güneyi, Qaranquş yaylağı, Qız‑gəlin çuxuru, Qapıcıq keçidi. Bu yolun
bir ucu sərhədin o tərəfində olan bizim torpaqlarda – Siskapar, Çanqıllı, Haça
daşda başa çatır. Bu yolda yerləşən Nəbi yurdu Nuh – Nəbi (peyğəmbər) anla‑
mındadır.
Nəsirvazdan şimala, Göygölədək uzanan üçüncü yol: ‑ Gülüm‑gülüm
dağı, Ələngəz, Eşşək meydanı, Qəhrəman
çuxuru, Təvəkkəl, Gözcük (bu adda göl
də var. Ola bilsin ki, bu «Gölcük»dür,
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yəni kiçik göl), Qartal oturan, Gölün
daş və Göy‑göllə başa çatır. Ələngəz
Əlincə qalasının adında öz əksini tapır.
Hər iki ad bir kökdən olub, bir məna
daşıyır.
Nəsirvazdan Qazangölə uzanan
dördüncü yoldakı yer adları bunlardır:
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Şır‑şır (bulaq), Pez yurdu, Dəhnə dərə, Sarı
daş, Qara qaya, Qazan gölün daş, Qazangöl.
Burada, göründüyü kimi Qazanla başlayan
bir neçə ada rast gəlinir.
Yuxarıda göstərilən və birinci yolda yer‑
ləşən Şorlardan digər bir yol ayrılaraq zir‑
vədəki hərbi xidmət postuna gedir. Həmin
yoldakı toponimlər isə bunlardır: Şorlar,
Novlar, Ağalar yurdu, Babacıq, Aşağı baca,
Yuxarı baca, Topallı, Nefitli.
Göllər adlanan ərazidən Gəmiqayaya
gedən yol isə Göllər, Şorlar (bu ikinci Şorlar‑
dır), Hasarlar və Çürüklüdən keçərək, Gə‑
miqayada tamamlanır.
Göy‑gölə uzanan başqa bir yol Tirbələr,
Meşə, Murad ağılı, Çuxur çimən, Soltanalı,
Çaqqallar yurdu, Gen yurd, Xan bulağı, Göy‑
göl, Sil gəz (burada artıq sərhəd başlayır)
ərazilərindən keçir.

Qədim köç yollarından biri də Qahab
və Nəhəcir kəndlərindən Gəmiqayaya və
ətraf ərazilərə doğru uzanır: Qahab, Qotur
Dizə, Sürəməlik, Kəlbə Rza, Davılı yer, Bağır‑
saqdərə, Nəhəcir, İydəli ağıl, Qızıl ağıl,
Atuçan, Təpələrarası (burada beş təpə var),
Tap (dağların üstü belə adlanır), Sarı dərə,
Aralıq, Qazançı və Ərəfsə kəndləri. Buradan
da zirvəyə Saqqar su (ağ köpüklü olduğuna
görə belə adlanır), Qanlı zəmi, Seyid yurdu, Təndirli, Çimənlər, Əyriçay,
Əhməd xan boğulan, Qaraçı yurdu, Şah bulağı, Çadır daş, Qaranlıq dərə, Sarı
dərə, Keçi qalası, Şıppırlı, Əliölən, Süleyman yurdu, Sallı dərə, Boğazyurd və
Nefitlidən keçməklə çatmaq olar.
Qaranquş yaylağında yeddi çeşmə, Dəli bulaq və ona yaxın yerdə Arxacın
bulağı vardır.
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Yuxarıda göstərilən toponimlər və qədim
köç yolları ancaq Naxçıvan Muxtar Respub‑
likası ərazisindən, Qapıcıq zirvəsinin cənub‑
qərb ətəklərindən yüksəkliyə uzanan yol‑
lardır. Zirvənin şərq və şimal‑şərq tərəf‑
lərindən‑Zəngəzur mahalından Gəmiqaya‑
ya gələn köç yolları üzərində yerləşən yer
adları ulu tariximizin yadigarlarıdır. Həmin
torpaqların ermənilərə verilməsindən 85 il
keçməsinə baxmayaraq, o yerlərdə gəzən
və yaşayan insanlardan sıramızda olanlar
var. Onlar həsrətlə, nə zamansa öz dədə‑
baba yurdlarına köçəcəkləri günü səbirsizliklə
gözləyirlər. Həmin yurd və el‑oba adları on‑
ların yaddaşında yaşayır. 19‑ci ildə, 1‑2 həftə
ərzində azərbaycanlılar öz dədə‑baba yurd‑
larından‑Zəngəzurdan departasiya olunmuş‑
lar.
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Bu yerlərin tarixinə qısa nəzər salsaq
görərik ki, Qafan rayonunun ərazisi 1829‑
cu ildən Qarabağ qəzasının, 1861‑ci ildən
isə Elizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngə‑
zur qəzasının tərkibində olmuşdur. XX əsrin
əvvəllərində Qafanda 118 azərbaycanlı, 22
erməni kəndi olub. 1918‑1919‑cu illərdə daş‑
nak Andranikin dəstəsi Zəngəzurda 115
kəndi dağıtmış, 3 mindən artıq kişini, 2 min‑
dən artıq qadını, 2 mindən artıq uşağı öl‑
dürmüş, təxminən bir o qədərini də şikəst
etmişdi. 1920‑ci ildə də ermənilər tərəfindən
dağıntılar davam etdirilmiş, təkcə yanvar ayının 19‑dan 25‑dək Zəngəzur qə‑
zasında 51 kənd yandırılmışdı.
Zəngəzur mahalının Gığı dərəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
həmsərhəd olub, Gəmi qayası, Keçi qayası, Eşşək meydanı, Qazangöl dağları,
Sarıdərə dağları, Gəzbel, Kirs dağları, Əriməz dağı ilə bu ərazidən ayrılır.
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Zəngəzurdan Gəmiqaya istiqamətində uzanan Gığı dərəsinin qədim yurd
adları bunlardır: Novruz yurdu, Çola, Qanqallı, Qırxlar, Gilə dərə, Qaraçanqıl,
Əriməz, Böyük Qüzey, Piralata, Mistapılan, Cıdalı, Qaraarxac, Sarı dərə,
Aranyurd, Çəmən yurd, Qara qaya, Qazmaca, Dəf, Xangəlli, Lalalı, Harami,
Haça qaya, Çay arası, Hacı Misirxan yaylağı, Yiyəli qaya, Ocaq yurd, Sarı
yurd, Eşşək meydan, Güney yurd, Sarımsaqlı, Əbə dərə, Ağ məscid, Kiçik Əbə
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dərə, Kəkilli, Kürd düşən, Çayarası, Şirinbaldırqanlıq, Qırxbulaq, Soyuqbulaq,
Çobanöldürən, Əlibəyyurdu, Seyiddüşən, Məcidli, Dəvəboynu, Dibəkli, Siçanlı,
Bələk, Gicitkanlı, Qəyməs, Çiçəkli, Qatar yaylağı, Dərə yurd, Ağ yurd, Şəhərcik
yaylağı, Şıppırlı, Yeməzli yurdu, Qarağatlı, Girəvəzür, Əvran oylağı, Qarakab.
Göründüyü kimi, bu yerlərdə ən qədim Azərbaycan‑türk mənşəli yer ad‑
larından tutmuş (kəngər, qazan və s.) İslam mənşəli adlaradək (seyid, hacı və s)
rast gəlinir. Toponimlər bu ərazinin ən qədim zamanlardan Azərbaycan torpağı
kimi ulu babalarımızın ideoloji və yaylaq məskəni olduğunu bir daha sübut
edir.
Yuxarıda göstərilən «Harami» adı üzərində dayanmaq istəyirəm. Mənbələrdə
e.ə.1 minillikdə Urmiya gölü ilə Araz çayı arasında, sonralar isə Gürcüstan
ərazisində «hurum» adlı türk tayfalarının yaşaması barədə məlumatlar var.
«Hurum»lar özünü «ellin» adlandıran və qrek dilində danışan qreklər deyil,
türk dilində danışan türk yunanlardır. Nuh peyğəmbərin övladı Yafəsin oğ‑
lanlarından birinin adı Yavandır ki, bu da müsəlman mənbələrində «Yunan»
kimi göstərilir. Bu xalq xristianlığı qəbul edərək, assimilyasiya olunmuşdur.
İki yüz milyondan artıq olan müsəlman türklər isə öz saylarını və dövlətçilik
ənənələrini qoruyub saxlaya bilmişlər. Bu isə islamın türk milləti üçün nə
qədər önəmli faktor olduğunu göstərir. Haqqında danışdığımız türk yunanlar
Stalin dövründə başqa türk xalqları kimi Orta Asiyaya sürgün edilmişlər. Fik‑
rimizcə, Harami yer adı «hurum»larla bağlıdır.
Qədim zamanlardan ibtidai insanların təbiət qüvvələri ilə mübarizəsi nə‑
ticəsində müxtəlif miflər, əfsanələr meydana çıxmış, dinlər və müxtəlif fəlsəfi
cərəyanlar yaranmışdır. Bir çox əfsanələrin real kökləri olsa da, insan təxəyyülü
əsrlər boyu onu fantastik bir duruma gətirib çıxarmışdır. Min illərlə insan yad‑
daşında həkk olunmuş, onun təbiət və ilahi qüvvələr qarşısında nə qədər aciz
olduğunu göstərən əfsanələrdən biri də Nuhun tufanı haqqında olan reallıqdır.
Elmi ədəbiyyatda bu hadisə ən çox «Ümumdunya subasması» kimi qeyd
olunur ki, bu da onun əsasən, Bibliya variantına istinad edilməsi ilə bağlıdır.
Ümumdünya subasması haqqında əfsanənin dəhşətli tarixi hadisələrin
mifləşdirilməsi nəticəsində yarandığı fikrini irəli sürən alimlər də vardır.
Onların fikrincə, Urun III sülalə dövründə yaranan subasma əfsanəsi sonradan
Babilistan və Assur ideologiyasında üstünlük təşkil etmişdir. Bu mifologiyaya
görə, subasma Allahın cəzası və düşmən hücumu mifologiyası ilə bağlıdır.
“Akkadın lənəti” mixi yazılı mətnində subasma kimi kutilərin (Azərbaycan
xalqının soykökündə dayanan tayfa – M.) hücumu‑axını nəzərdə tutulur. Bu
44

36

37

45

axın da 7 gün, 7 gecə davam etmişdir. Urun süqutundan sonra subasma ideo‑
logiyasında da dəyişikliklər olmuşdur [Емельянов В., 2005, s.78‐79].
Nuhun tufanı haqqında əfsanənin ən qədim variantı XIX əsrdə arxeoloq
Arno Pöbelin nəşr etdiyi şumer variantıdır. Burada Enki allahı padşah
Ziusudranın evinin divarına subasma olacağı haqda xəbər verir. Eyni ilə
əfsanənin Babilistan variantında da Ninnihiku‑Ea allahı Utnapiştimin daxmasının
divarına fəlakət olacağı haqda xəbər verir. Bir çox tədqiqatçılar bu «xəbərvermə»
faktının zəif zəlzələ silkələnmələrinin nəticəsi olduğunu qeyd edirlər. Nəhayət,
Tövrat və Qurani‑Kərimdə bu fəlakətin Allahın qəzəblənərək insanlara
göndərdiyi cəza olduğu göstərilir. Qeyd edək ki, yuxarıda adı çəkilən variantların
hamısında fəlakət təqribən oxşar şəkildə təsvir olunur: güclü cənub küləyi ilə
müşaiyət olunan və ardı‑arası kəsilmədən 40 gün 40 gecə davam edən leysan
yağışları. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, əfsanənin qədim Şumer və Ba‑
bilistan variantlarında, Tövratda və Qurani‑Kərimdə çox qədimdə baş vermiş
bir təbii fəlakət haqqında məlumat verilir. Haqqında son 200 ildə saysız‑
hesabsız əsərlər yazılsa da, Ümumdünya subasmasının tarixi hələ də tam də‑
qiqləşdirilməmişdir.
Geoloq, arxeoloq və tarixçi alimlərin ümumi rəyinə əsasən ən dəhşətli
ümumdünya su basması e.ə. XII‑IX minilliklər arasında baş vermişdir. Lakin
Nuhun adı ilə bağlı olan Ümumdünya subasmasının Dəclə və Fərat çayları
arasında 5‑6 min il bundan əvvəl olduğu da göstərilir (Sultanov R., 1971, s.19‑
29). Bu dəhşətli hadisənin baş verdiyi yerdən çox‑çox uzaqlarda da yayıldığını,
qədim yazılı mənbələrdə və dini kitablarda da öz əksini tapdığını nəzərə
alsaq, onun tarixinin, harada və hansı miqyasda baş verməsini aydınlaşdırmağın
mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu görərik. Ehtimal ki, bəhs etdiyimiz
Ümumdünya subasması bəşər tarixində yazıya alınan axırıncı ən böyük
subasma hadisəsi olmuşdur. Ondan sonra baş vermiş subasmalar miqyasca
kiçik olmuş və qədim dünyada geniş rezonans doğura bilməmişdir. Yunan ta‑
rixçilərinin e.ə. 1550‑ci ildə baş verdiyini ehtimal etdikləri Prometeyin oğlu
Devkalionla bağlı subasma da lokal təbii fəlakətlərdən hesab oluna bilər.
Nuhun adı ilə bağlı Ümumdünya subasmasının həqiqətən baş verdiyi
geoloqlar və arxeoloqlar tərəfindən artıq elmi tədqiqatlarla sübut olunmuşdur.
Lakin hadisənin baş verdiyi (Dəclə və Fərat çayları arası) ərazi ilə əfsanənin
yayıldığı ərazi arasında miqyasca olduqca böyük fərq vardır ki, bu da obyektiv
səbəblərdən qaynaqlanır.
1929‑cu ildə, qədim Ur şəhərinin qazıntısı zamanı ingilis arxeoloqu Leonard
46

Vulli subasmanın 3,5 m qalınlığında izlərini
aşkar etdikdən sonra Nuhun tufanı haqqında
əfsanəyə elmi ictimaiyyətin münasibəti də‑
yişdi. Lakin L.Vullinin aşkar etdiyi izlər çox
qədim mədəni təbəqənin üzərində yerləş‑
diyindən, təbii olaraq, subasma hadisəsinin
də tarixini qədimləşdirirdi. Sonradan qədim
Şuruppak şəhəri ətrafında və Kiş şəhərinin
yerində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı
aşkar edilmiş qum qarışıq gil qatı e.ə.III mi‑
nilliyin əvvəllərinə aid mədəni təbəqənin üzərində yerləşirdi. Məhz bu tarix
Nuhla bağlı subasmanın tarixinə daha çox uyğun gəlirdi. Beləliklə, Nuhun
Ümumdünya subasması hadisəsinin e.ə. 3100‑2900‑cü illər arasında baş verdiyi
daha çox qəbul olunan tarixdir.
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Bizi ən çox maraqlandıran Nuhun tufanı haqqında əfsanənin Naxçıvan
variantıdır. Öncə qeyd edək ki, bu variant Avropa alimlərinə hələ də məlum
deyil və ona öz tədqiqatlarında istinad etməmişlər və etmirlər. Buna baxmayaraq,
inamla deyə bilərik ki, Naxçıvan variantının başqa variantlardan üstün cəhətləri
çoxdur.
Nuhun tufanı haqqında əfsanənin Naxçıvan variantına görə, uzun sürən
tufan və yağışlar nəticəsində hər tərəfi sel‑su basır. Ancaq hündür dağların
zirvəsi görünürmüş. Tufan yatandan sonra Nuhun gəmisi dayanmağa yer ax‑
tara‑axtara hündür bir dağa yaxınlaşır. Sıldırım qayalar, qar, buz dayanmağa
imkan vermir. Burada çox əzab‑əziyyət çəkdiyindən dağın adı həmin vaxtdan
«Ağrı dağı» olaraq qalır. Gəmi Ağrı dağından şərqə tərəf üzüb, daha bir dağda
dayanmaq istəyir. Lakin çox əziyyət çəksə də, burada da dayana bilmir və
deyir ki, «bu dağ da o dağdan Kəm deyil». O vaxtdan da dağın adı «Kəmki
dağı» adlanır. Oradan Nuhun gəmisi daha hündür dağlara tərəf üzür. Bir
yerdə gəminin altı suyun altında qalmış dağın zirvəsinə ilişib dayanır. Oradan
çətinliklə çıxdıqdan sonra Nuh deyir: «İnan ki, dağdır». Deyilənlərə görə
həmin dağ İlanlı dağ olub. Hətta deyirlər ki, İlanlı dağın zirvəsini Nuhun
gəmisi iki yerə haçalayıb. Ona görə də el arasında İlanlı dağa həm də «Haça
dağ» deyirlər.
Gəmi oradan uzaqlaşıb, hündür dağların ətəyində əlverişli bir yerdə
dayanır. Bu zaman suyun səviyyəsi də artıq aşağı düşürmüş. Nuhun gəmisinin
dayandığı yer Nəsirvaz kəndinin yaxınlığındakı dağ idi ki, bu dağ o vaxtdan
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«Gəmiqaya» adlanır. Deyirlər ki,
gəminin qalıqları indi də həmin
dağda qalır. Gəmiqaya indi elmdə
tunc dövrünə aid qayaüstü rəsmləri
ilə məşhurdur.
Gəmi dayandıqdan sonra Nuh
peyğəmbər öz uşaqları ilə birlikdə
Naxçıvan dağlarının ətəklərində, çay qıraqlarında məskən salıb yaşayırlar.
İndiki Naxçıvan əhalisi də o vaxtdan burada məskən salmış Nuhun övladlarıdır.
Nuh peyğəmbərin ən çox Naxçıvançayın Arazla qovuşduğu yer xoşuna gəlir.
Burada qərar tutub yaşayır.
Onun qəbri də Naxçıvandadır
(«Nuh daban» adlanan yerdə).
40
Nəsirvaz kəndinin adındakı
«Nəsir» sözünün əfsanənin
Şumer variantındakı «Nisir»
dağının adı ilə oxşarlığı da
maraq doğurur.
Əfsanədən göründüyü
kimi Naxçıvanda və ona yaxın
ərazidə dörd böyük dağın adı
Nuh peyğəmbərin adı ilə əla‑
qələndirilir. Bəzi alimlər Nuhun tufanı haqqında əfsanənin müsəlman xalqlar
arasında yayılmasının yalnız Qurani‑Kərimlə bağlı olduğunu göstərirlər. Bəlkə
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də bir çox müsəlman xalqlara bu əfsanə Qurani‑Kərim vasitəsilə məlum
olmuşdur. Lakin yuxarıda gördüyünüz kimi əfsanənin Naxçıvan variantı Qu‑
rani‑Kərimdə olan variantdan köklü surətdə fərqlənir və dəqiq lokal xüsusiyyətlərə
malikdir.
Min illərlə Naxçıvanın qədim qəbilələrinin yaddaşında qorunub saxlanan
bu əfsanənin nə vaxt və necə yarandığı olduqca maraqlıdır. Ümumiyyətlə,
Ümumdünya subasmasının Dəclə və Fərat çayları arasında (Mesopotamiyada)
baş verdiyini artıq bilirik. Onda bəs sual oluna bilər, əfsanənin Arazboyu ərazi
ilə, xüsusən, Naxçıvan bölgəsi ilə nə əlaqəsi?
Əgər xəritəyə nəzər salsaq, Dəclə və Fərat çaylarının coğrafi cəhətdən
Araz çayından o qədər də uzaqda olmadığını görərik. Başqa sözlə, əfsanədə
göstərilən təbii fəlakətin Naxçıvanla birbaşa əlaqəsi də ola bilərdi. Əfsanənin
Naxçıvan variantında təbii fəlakət «subasma» yox «tufan» adlanır. İkincisi,
burada fəlakətin səbəblərindən ətraflı bəhs olunmur, əsas diqqət Nuhun gəmi
ilə bu bölgəyə gəlməsi və burada onun başına gələnlərə yetirilir.
Nuhun tufanı haqqında əfsanənin Naxçıvan variantından danışarkən bir
məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Əsrlərlə Naxçıvan türklərinin yaddaşında
qorunub‑saxlanmış bu əfsanə son orta əsrlərdə ermənilər arasında da yayılmış
və beləliklə, əfsanənin «erməni variantı» meydana çıxmışdır.
Nuhun tufanı haqqında İ.Sopen qədim yəhudi tarixçisi İosif Flaviyə
(b.e.37‑100 illəri) əsaslanaraq Naxçıvan şəhərinin Nuhla bağlı olduğunu yazır.
O, eyni zamanda Nuhun və bacısının qəbirlərinin Naxçıvanda olması haqda
yazır.
Son oalaraq qeyd edək ki, keçən əsrin 60‑cı illərində qeydə alınmış
Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi ilə əlaqədar bu günədək bir sıra uğurlu
nəticələr əldə edilmişdir. Son illərdə bu abidəyə göstərilən dövlət qayğısı isə
onun ikinci ömür yaşamasına səbəb olmuşdur. Burada yeni‑yeni qayaüstü təs‑
virlər, qəbir abidələri, toponimlər qeydə alınmış və onların coğrafiyası xeyli
genişlənmişdir.
Bütün bu tədqiqatlar uğurlu olsa da, Gəmiqaya abidəsinin öyrənilməsində
hər şeyi bitmiş hesab etmək olmaz. Bu abidə xalqımızın daş yaddaşıdır.
Gələcək tədqiqatların daha da uğurlu olacağı heç kəsdə şübhə doğurmur. Bu
isə bəzi mübahisəli məsələlərin həllinə və qaranlıq qalan fikirlərin işıqlanmasına
şərait yaradacaqdır.
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Sumbatan yaşayış yeri
Sumbatan yaşayış yeri Ordubad rayonunun Sabir kəndi (1936‑cı ildən)
ərazisində, Ordubad–Naxçıvan yolundan 800 m şimalda, Gilançayın sağ
sahilində, eyni adlı dağın üzərində yerləşir (şəkil 41‑46). Tarixi ədəbiyyatda
kəndin adı bəzən Subatan‑Dizə kimi də işlənmişdi. Yaşayış yeri dağın çaya
tərəf olan hissəsində, oval formalı çökəklikdə yerləşir. Çökəkliyin çaya tərəf
açıq qalan tərəfi‑yəni yaşayış yerinin şərq hissəsi iri həcmli daşlarla işlənmiş‑
dir.
Bu siklopik tikintinin uzunluğu 18 m‑dir. Yaşayış yerinin şərq tərəfində,
bu divardan başqa daha bir divar vardır. Həmin divarın xarici üzündə (çaya
tərəf) dördbucaqlı çıxıntılar 1,3‑1,5 m hündürlükdə salamat qalmışdır. Sumbatan
yaşayış yerinin yerləşdiyi dağın qərb tərəfindən başqa qalan tərəfləri sıldırım
qayalıqdır. Ona görə də yaşayış yeri şərq tərəfdən iki qat müdafiə divarları ilə
əhatələnmişdir. Yaşayış yerini əhatə edən ikinci divar cənuba tərəf daha 15–16
m uzanır.
41
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Dağın sərt yamaclı bu hissəsinin hansı məq‑
sədlə müdafiə divarı ilə əhatə olunması hələlik də‑
qiqləşdirilməyib. Burada Sumbatan yaşayış yerinin
nekropolu yerləşə bilərdi. Lakin müdafiə divarlarının
mövcudluğu burada ikinci bir yaşayış yerinin ol‑
masını ehtimal etməyə əsas verir. Maraqlıdır ki,
44
burada dağın zirvəsindən uçub tökülmüş bir neçə
tonluq iri həcmli daşların ətrafı dairəvi və dördbucaqlı
formada müxtəlif həcmli daşlarla işlənmişdir. Dağın bir neşə yerində adi gözlə
izlənən bu tikinti qalıqlarının qəbirlərə və ya yaşayış yerinə aid olması hələlik
müəyyən edilməyib.
Sumbatan yaşayış yerindən cənubda, ikinci müdafiə divarının qərb
tərəfində kəşfiyyat xarakterli qazıntı zamanı e.ə.II minilliyin sonu‑e.ə.I minilliyə
aid keramika nümunələri, daş alətlər, iy başı hesab edilən dairəvi formada
ortada deşiyi olan alətlər əldə edildi. Keramika nümunələri qırmızı və boz gilli
(bəzilərinin üzərində qırmızı boya çəkilmiş) süfrə qablarından və qalın divarlı,
iri həcmli küp qalıqlarından ibarətdir.
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Sumbatan yaşayış yerinin şər‑
qindən Gilançay, qərbindən isə bu
çaydan götürülmüş Yaycı arxı keç‑
diyindən yaşayış yerinin su problemi
olmamışdır.
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Sumbatan yaşayış yerinin nek‑
ropolu yaşayış yerindən qərbə tərəf
alçaq təpənin üzərində yerləşir. Qə‑
birlərdən ikisi tədqiq edildi. Bunlar
formasına görə Plovdağ nekropolu‑
nun son dövr qəbirlərinə oxşardır.
Qəbirlərin kameraları daş qutulardan
ibarətdir. Ətraflarına sal daşlar dü‑
zülmüşdür. Salamat qalmış hissələ‑
rinə görə sal daşların tutduğu ərazi
2,5 x 3,2 m sahəni əhatə edir. Birinci
qəbirin örtük daşları yox idi. Sü‑
müklər çox pis qalmışdı. Bu, 13‑14
yaşında olan uşağa məxsus qəbridir.
Qəbir təmizlənərkən qırmızımtıl gilli
qab qırıqları, pastadan iki ədəd mun‑
cuq və tamamilə çürümüş mis əşya‑
nın hissələri aşkar edildi.

İkinci qəbirin yalnız cənub‑qərb küncü
salamat qalmışdı. Qəbirin qalan hissəsini
qar‑yağış suları yuyub dərəyə axıtmışdı. Sa‑
lamat qalmış hissə təmizlənərkən üzəri qır‑
mızı boyalı gil qab fraqmenti aşkar edildi.
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Sumbatan nekropolunda aparılan ar‑
xeoloji kəşfiyyat işləri göstərdi ki, nekropol
Sumbatan dərəsini bütünlüklə əhatə edir
(Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu Xara‑
ba‑Gilan arxeoloji ekspedisiyasının 1989‑
cu il hesabatı).
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Xaraba Gilan şəhər yeri
Orta əsr Kiran şəhəri XIV əsrin əvvəllərində zəlzələ nəticəsində dağıldıqdan
sonra onun xarabalıqlarına yerli əhali tərəfindən Xaraba‑Gilan adı verilmişdir
(şəkil 47‑57). «Gilan» sözünün etimologiyası haqqında müxtəlif fikirlər vardır.
Bu söz «böyük», «möhtəşəm» (ibn əl‑Əsir, Həmdullah Qəzvini), «giləklərin
yaşadığı yer» (A.Oleari), «gilli torpaq» (C.Rəfiyev), kadusilərin bir qolu olan
«gellərin yaşadığı yer» (V.Bartold) mənalarında izah edilir.
«Kiran» sözü isə Türk dilində «sınır» ‑ sərhəd mənasında işlədilir.
Xaraba Gilan şəhər yeri və ətraf ərazinin yazılı mənbələrdən məlum olan
ən qədim adı Azadır.
IV‑X əsrlər mənbələrində bu ərazi Qoqtn, Qoltan, Qoxtn, Qoxtan adlandırılsa
da, ərəb mənbələri onu öz tarixi adı ilə – Aza‑Ciran (Haciran) kimi qeyd
etmişlər. Fars dilli mənbələrdə də vilayət «Azad‑Ciran» adı ilə tanınır.
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Qoqtn, Qoxtn, Qoltan adının da tarixi köklərini izah etmək mümkündür.
Bibliyada adı çəkilən Qoq və Maqoq tayfaları, Qurani‑Kərimdə adı gedən
Yəcus və Məcuslar haqqındakı məlumatların bir hissəsi Mete dövrünün hun
və yüeci tayfalarına aid məlumatlardandır. Qurani‑Kərimdə bu adlar onlara
dini mənsubiyyətinə görə verilmiş, «yəcus» dedikdə bütpərəstlər, «məcus»
dedikdə isə atəşpərəstlər nəzərdə tutulmuşdur. Qoqtn adı da qoqların‑yəcus‑
ların–yüecilərin yaşadığı yer deməkdir. Yüecilərin adı «Yacı» («Yaycı» yazılsa
da, xalq dilində «yacı» deyilir) kəndlərinin adında indi də qorunub saxlanmış‑
dır.
Xaraba‑Gilan şəhər yeri Gilançayın sol sahilində, Ordubad‑Naxçıvan av‑
tomobil yolunun 17‑ci km‑də yerləşir. Təpələr və dağlar üzərində yerləşən
şəhər xarabalıqları 100 ha‑dan artıq ərazini əhatə edir. Qərb tərəfdə, ətrafdakı
dağlardan 70‑80 m hündür və üzəri nisbətən düz olan dağın üstündə şəhərin
narınqalası yerləşir. Dağın şimal‑qərb tərəfindən başqa hər tərəfi sıldırım qa‑
yalıqdır. Dağın eni bəzi yerlərdə 300 m‑ə çatır. Beləliklə, təkcə narınqalanın
sahəsi 30 hektara qədərdir. Qədim yunan şəhərlərində olan akropolların
planına uyğun inşa edilmişdir. Narınqalanın mərkəzi hissəsində qala qarnizo‑
nunun yerləşdiyi çoxlu kiçik otaqlardan ibarət kompleks, seçmə daşlarla və
əhəngkövrə ilə işlənmiş, şəhər hakimi və qoşun başçılarının olduqları bir neçə
iri həcmli kompleks və iki örtülü su anbarı yerləşmişdir.
Su ambarlarından biri bərabəryanlı üstəgələk formasında, ikincisi isə
dördbucaqlı planda işlənmişdir. Narınqalaya yeganə giriş yolu şəhərin birinci
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və ikinci məhəllələrinin qalaya uzanan yerindəndir. Şəhərin narınqalası və
məhəllələri dairəvi, dördbucaqlı və altıbucaqlı planda bürcləri olan möhkəm
müdafiə divarları ilə əhatə olunmuşdur. Məhəllələr arasındakı çökəkliklərdə
karvansara, dəyirman, hamam və b. ictimai binalar yerləşmişdi.
Şəhərin şimal tərəfi sıldırım qayalar olduğundan, burada müdafiə divarlarına
istehkamlara və başqa müdafiə qurğularına ehtiyac olmamışdır.
Şəhərin müdafiə sistemində yaxınlıqdakı kiçik qalalar və qarovul məntəqələri
də mühüm rol oynamışdır. Xaraba‑Gilan yaxınlığındakı beş kəndin adında
saxlanmış «Dizə» sözü sasanilər dövründə (III‑VII əsrlər) «qala» mənasında iş‑
lənmişdir. Məhz bu ərazilərdə şəhərin forpostları yerləşirdi.
Şəhər dağlıq ərazidə və böyük çaylardan aralı yerləşdiyindən onun
olduqca mürəkkəb su təchizatı sistemi olmuşdur. Ən böyük su anbarı şəhərin
şimal‑şərqində Narınqalaya yaxın yerləşmişdir. Burada eni 500 m‑dən artıq
olan dərənin qabağı 20‑22 m enində daşdan işlənmiş bəndlə kəsilmişdir. Bu
bənd həm də müdafiə divarı rolunu oynamış, onun şərq tərəfdəki axırıncı bür‑
cündən divarın üstü ilə Narınqalaya yol olmuşdur. Bu su anbarı Düylünçaydan
çəkilmiş arx vasitəsilə və yağış suları ilə doldurulurdu.
Şəhər içməli su ilə əsasən kəhrizlər vasitəsilə təmin olunurdu. Bu
kəhrizlərdən ikisinin ayağı indi də şəhər yerindən cənubda və qərbdə bulaq
kimi üzə çıxır. Su itkisinə yol verməmək üçün şəhər daxilində saxsı borulardan
(güyüm) istifadə olunmuşdur.
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Şəhərin memorial abidələri
onun şimalında və şimal‑şərqin‑
dəki iki dağın üzərində yerləş‑
mişdir. Burada Naxçıvan memarlıq
məktəbinin X‑XIII əsrlərə aid ən
gözəl nümunələri toplanmışdır.
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1980‑ci ildə tədqiq edilmiş 1
saylı türbə tikinti materialları, ti‑
kinti texnikası və memarlıq üslu‑
buna görə Naxçıvan şəhərindəki
Yusif Küseyir oğlunun (1162 il) və
Möminə Xatun (1187‑ci il) türbə‑
lərinin oxşarıdır. Burada giriş yol‑
larının və dekorativ kərpiclərin for‑
ma və ölçülərinin eyni olması, üz‑
lüklərin eyni motivlərlə naxışlan‑
ması, həndəsi naxış motivlərinin
eyni olması və quruluşlarındakı
ümumilik bu türbənin də dahi me‑
mar Əcəmi Əbubəkr oğlu tərəfin‑
dən yaradıldığını söyləməyə imkan
verir. Konstruktiv həllinə, həcminə,
kaşılardan istifadəsinə və naxışla‑
rına görə 1 saylı türbənin XII əsrin
70‑ci illərində inşa edildiyini söy‑
ləmək olar.

Dahi memar Əcəmi Əbubəkr
oğlunun yaradıcılığında 25 illik fa‑
silə olmamışdır. 1162‑ci ildən sonra
o, Kiran şəhərində Naxçıvan me‑
marlıq məktəbinin inciləri sırasına
daxil olan iki türbə inşa etmişdir.
İndiyədək belə hesab olunurdu ki,
Naxçıvan memarlıq məktəbinin us‑
taları yalnız mürəkkəb kompozisiyalı qülləvari türbələrin yaradıcıları olmuşlar.
Lakin Xaraba‑Gilanda aşkar edilmiş 2 saylı türbə sübut edir ki, onlar orijinallığı
ilə seçilən kub şəkilli türbələr də inşa etmişlər. Bu türbənin korpusu xaricdən
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yonulmuş daş, içəridən isə bişmiş
kərpiclə tikilmişdir. Türbənin portalı
şərq tərəfdəndir. Portalın mərkə‑
zində çatma tağla tamamlanan girişi
olmuşdur. Çatma tağın kənarları
divara bitişik sütun formasında de‑
korativ bişmiş kərpiclə işlənmişdir.
Portalın hər iki tərəfindəki pannolar
dekorativ bişmiş kərpic və fayans
kaşıdan ibarət həndəsi ornamen‑
tlərlə bəzədilmiş, kənarları isə biş‑
miş kərpiclə relyefik düzülüşdə iş‑
lənmişdir. Analoji ornamentlərə
Marağadakı Kabud günbəzində
(1196‑1197), Termez hakimlərinin
sarayında (XII əsr) və Buxaradakı
Bayan Qulu xan türbəsində (XIV
əsr) rast gəlinir.
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Türbənin daxili iki qatdan iba‑
rətdir. Alt qat ‑ yəni sərdabə ortasında dayaq sütunu olan tağ formasındadır.
Marağadakı Qırmızı künbəzin (1148‑ci il) və Naxçıvandakı Möminə xatun
(1187) türbəsinin sərdabələri eynilə bu quruluşdadır. Üst qat isə ziyarətgah ol‑
muşdur. Maraqlıdır ki, 2 saylı türbə təkcə memorial abidə deyil, həm də kult
xarakteri daşımışdır. Bunu üst qatın daxildən zəngin ornamentlərlə bəzədilməsi
də göstərir. Türbənin təmizlənməsi zamanı üzərində «Məhəmməd», «Bəkr»,
«Əli» yazılmış dörd və altı bucaqlı dekorativ kərpiclər tapılmışdır.
Türbənin kimlərə məxsus olmasını hələlik müəyyən etmək mümkün ol‑
mamışdır. Lakin əldə olunan arxeoloji materiallar bu türbələrdə səlcuqlar və
hülakülər dövründə məşhur dövlət adamlarının, onların qohumlarının dəfn
olunduğunu söyləməyə əsas verir.
Sərdabə və onun ətrafında aparılmış arxeoloji tədqiqat işləri nəticəsində
buradan qoz ağacından düzəldilmiş tabut qalıqları, ölülərin üstündə olmuş
geyimlərin hissələri, tabutların içərisinə salınmış üstünə çəkilmiş örtüklərdən
parçalar, tabutların bərkidildiyi dəmir cəftələr və bir ədəd qara şəvədən hazır‑
lanmış oturmuş vəziyyətdə meymun fiquru aşkar edilmişdir. Sərdabədən
sarışın qadına məxsus hörüyün və qadın paltarlarına aid hissələrin tapılması
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və antropoloq rəyinə görə, burada
kişilərlə bərabər qadınların da dəfn
olunduğunu göstərdi. Qoftaya oxşar
paltarın üzərində isə kəmər izi açıq‑
aydın izlənir (şəkil 54).
1927‑ci ildə Tiflisdəki Qafqaz
muzeyinə Xaraba‑Gilandan üzərində
kitabə olan iki ədəd ağ mərmərdən
qəbir daşı aparılmışdır.

1979‑cu ildə dəfinə axtaranlar
tərəfindən dağıdılmış sərdabədə ayaqlı taxta tabutlarda geyimləri, silahları və
bəzəkləri ilə birlikdə dəfn olunmuş və mümiyalanmış səkkiz ölü aşkar edilmişdir
ki, bunların da ikisi dəfndən qabaq öldürülmüş qadınlara məxsus idi. Skeletləri
tədqiq edən antropoloq R.Qasımova onların avropoid, neqroid və monqoloid
irqlərinə mənsub olduqlarını müəyyən etmişdi. Beləliklə, sərdabədə hansısa
bir dövlət başçısının və ya sərkərdənin dəfn olunduğuna şübhə yoxdur. Ehtimal
ki, bu Hülakü hökmdarlarından biri olmuşdur. Çünki, qədim dəfn adəti islamı
qəbul etməmiş (və ya etmiş) monqol əsilzadələrində XIV əsrin əvvəllərinə
qədər qalmışdı. Tarixi məlumatlara görə Hülakü xan 1265‑ci ilin fevral ayında
öldüyü zaman monqol adətinə görə, onunla birlikdə qəbirə gənc, gözəl qızlar
da qoyulmuşdu.
Naxçıvan memarlıq məktəbinin inciləri olan memorial abidələr öz
konstruktiv həllinə, memarlıq üslubuna, ornamentlərinin mürəkkəbliyinə və
zənginliyinə görə Azərbaycan və dünya memarlığında xüsusi yer tutur. Bu
məktəbin təsiri təkcə Azərbaycanda deyil, Yaxın Şərqin bir çox şəhərlərində
özünü göstərmişdir.
Xaraba‑Gilanın ictimai tikililəri içərisində II və III məhəllələr arasındakı
çökəklikdə yerləşən karvansaranı xüsusilə qeyd etmək olar. Karvansaradan
şərq tərəfdə şəhər hamamlarından biri aşkar edilmişdir. Burada kənarları
oyma üsulu ilə naxışlanmış daş vannalar və dağ daşları və əhəngkövrə ilə
işlənmiş su çəni vardır.
Karvansara kompleksinin fundamenti qaya üzərində işlənmişdir. Bər‑
kidici kimi gildən istifadə olunmuşdur. Qapı və pəncərə başları bişmiş kərpic‑
lərlə çatma tağ formasında işlənmişdir. Karvansaranın divarları 3 m hündürlüyə
qədər daşla, sonra isə çiy kərpiclərlə (27 x 27 x 8 sm) işlənmiş, saman qarışıq
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gillə suvandıqdan sonra əhənglə ağar‑
dılmışdır. Divarların eni 60 sm‑dən 2 m‑
ə qədərdir.

Türbələrdə, hamamlarda, müdafiə
divarlarında və şəhərin başqa iri həcmli
tikililərində olduğu kimi, burada da özü‑
lün yuxarı divarlara nisbətən bir neçə
dəfə enli götürülməsi üsulundan istifadə
olunmuşdur. Karvansara kompleksi ya‑
taq, məişət və təsərrüfat otaqlarından,
anbarlardan, tövlə və həyətdən ibarətdir.
Kompleksin otaqlarının hamısı dördbu‑
caqlı plandadır. Yataq otaqlarının xarak‑
terik cəhətləri bu otaqlarda küfləsiz
təndir, buxarı və otağın bir tərəfində
dördbucaqlı planda tikilmiş safanın ol‑
masıdır.
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Məişət otaqları həm bir‑birilə əla‑
qəlidir, həm də onlardan təsərrüfat otaq‑
larına keçid vardır. Yataq və məişət otaq‑
larının pəncərə və qapı yanları, karnizləri
əhəngdən tökmə üsulu ilə, müxtəlif for‑
malarda hazırlanmış həndəsi və nəbati
ornamentlərlə, ərəb əlifbası ilə yazılmış
dualarla bəzədilmişdi.
Xaraba‑Gilanda aşkar edilmiş XII‑
XIII əsrlərə aid karvansara kompleksi
öz mürəkkəb planına və konstruktiv həl‑
linə görə Azərbaycanın orta əsrlər şəhər
tipli karvansaralarının ən yaxşı nümunələrindən biri hesab edilə bilər.
Xaraba‑Gilan bütün Naxçıvan ərazisi də daxil olmaqla yüksək seysmik
zona hesab olunur. Bunu yaxşı bilən yerli ustalar daş və kərpic tikililərdə
müxtəlif antiseysmik üsullardan istifadə etmişlər:
a) bir çox tikililərdə antiseysmik fundamentlərə rast gəlirik (1 saylı
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türbə). Bu zaman fundament xaricdən
hamar, daxildən pilləli işlənir. Belə fun‑
damentdən köhnə Mərv şəhərindəki
Sultan Səncər türbəsində də istifadə
olunmuşdur;
b) antiseysmik tədbirlərə bərkidici
məhlul qatının qalın olması da daxil‑
dir;
c) iri həcmli daşlarla işlənmiş sik‑
lopik tikintilərdə Xaraba‑Gilan üçün xa‑
rakterik olan xüsusi antiseysmik üsuldan
istifadə olunmuşdur. Belə ki, qalın bər‑
kidici məhlul içərisinə bir‑birindən bir
az aralı kiçik həcmli daşlar düzülmüşdür.
Bu üsul zəlzələnin şaquli təkanlarına
qarşı divarları olduqca davamlı edir;
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d) zəlzələnin şaquli təkanlarına
qarşı davamlı üsullardan biri də daş və
kərpic düzümündəki «bağlama» üsu‑
ludur. Bu zaman divarın qonşu cərgə‑
lərindəki daş və kərpiclərin kənarları
üst‑üstə düşməməlidir;
e) kəc tərkibli «əhəngkövrə» adlanan
bərkidici məhluldan istifadə olunması
da tikililərin antiseysmik imkanlarını
artırır;
j) Bundan başqa çatma tağ və təvan‑
lar, həmçinin günbəzvari örtüklər də zəlzələyə olduqca davamlı hesab olunur‑
lar.
Xaraba‑Gilan tikililərində əsasən odda yaxşı bişirilmiş 20 x 20 x 5 sm və 19
x 19 x 5 sm ölçülərində olan kərpiclərdən istifadə olunmuşdur.
Xaraba‑Gilan şəhər yerindən müxtəlif faomalı və tərkibli zəngin keramika
əldə edilmişdir. Buraya şirli və şirsiz qablar, müxtəlif fiqurlar, memarlıq nü‑
munələri və s. daxildir.
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Şirsiz keramika məmulatı içərisində IX‑XI əsrlərə aid süfrə qabları da
vardır. XI əsrdən başlayaraq kiçik həcmli küpələrin bir qismi istisna olunmaqla,
qalan bütün süfrə qabları şirlə örtülürdü.
Şirsiz kasa, boşqab və fincanlar qırmızı gildən, küpə və vazalar isə boz və
yaşıl‑boz rəngli gildən hazırlanır və açıq‑boz rəngli anqobla örtülürdü. Təsadüfi
hallarda qırmızı rəngli anqobla örtülmüş qablara da rast gəlinir.
Şirsiz materiallar içərisində mətbəx qabları xüsusi yer tutur. Belə qablar
Azərbaycanın orta əsr şəhərləri üçün xarakterik olub, zaman‑zaman az
dəyişikliyə uğramışdır. Mətbəx qabların ən bariz nümunələrinin qırmızı və ya
yarımşar formalı gövdəsi, petləvari qulpları və yumru oturacaqları vardır. Qa‑
zanlar, əsasən cızma üsulu ilə dalğavari və düz xətlərlə naxışlanmışdır.
Xaraba‑Gilandan əldə olunmuş, həcminə görə ən böyük şirsiz qablar
küplər (pifoslar) və kuzələrdir. Onların qırmızı gilli olub, əksəriyyətinin üzərinə
açıq boz rəngli anqob çəkilmişdir. Küzələr əsasən xırda dişli alətlə cızma üsulu
ilə paralel və dalğavari xətlərlə naxışlanmışdır. Təsərrüfat küplərinin naxışları
daha zəngindir. Onlar cızma, yapma, basma üsulları ilə müxtəlif ornamentlərlə
və gövdəsinin bir neçə yerindən keçən relyefik kəmərlərlə bəzədilmişdir.
Xüsusi təyinatlı qablara sferokonus, şamdan, çıraq və üçayaqları göstərmək
olar. IX‑X əsrlərə aid sferokonuslar əsasən şar gövdəli və ya yumurta formalı
olurdular. XI‑XIII əsrlərdə əvvəlkilərə nisbətən iri gövdəsi və biz oturacağı
olan bədii tərtibatlı sferokonuslar geniş yayılmağa başlayır. Bunların üzəri
zəngin naxışlanmışdır. Ornamentlər əsasən relyefik formada, yapma üsulu ilə
yerinə yetirilmişdir. Bu ornamentlər içərisində romblara, dairələrə, altıləçəkli
güllərə, üzümün stilləşdirilmiş dənəsinə, çiçəyinə və yarpağına da rast gəlinir.
Analoji yapma bəzəyi olan küpələrdən və sferokonuslardan üzüm məhsullarının
(xüsusən də şərabın) saxlanması və daşınmasında istifadə olunmuşdur. Elə
sferokonuslar var ki, bütünlüklə üzüm salxımı formasında hazırlanmışdır. Be‑
ləliklə, orta əsr sferokonuslarından müxtəlif məqsədlər üçün (əl qumbarası
kimi, civə və başqa təhlükəli maddələrin, şərab, sirkə və doşabın daşınmasında)
istifadə olunmuşdur.
Xüsusi təyinatlı qablar içərisində çıraqlar və şamdanlar ayrıca qrup təşkil
edirlər. Lüləli çıraqlar neftlə, açıq, kasa formalı çıraqlar isə yağla yandırılmışdır.
Şirsiz qablar içərisində ləyən və aftafalar da vardır.
Əldə edilmiş keramikanın təqribən beşdən bir hissəsini şirli qablar təşkil
edir ki, bunların da əksəriyyəti süfrə qablarına aiddir (boşqablar, kasalar,
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vazalar, duz qabları və s.).
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XI‑XIII əsrlərdə Yaxın Şərqin
müsəlman ölkələrində, o cümlədən
Azərbaycanda da, şirli məmulat‑
ların istehsalı geniş vüsət almışdı.
Şirli qabların böyük əksəriyyəti
qırmızı gilli olub, üzəri həndəsi,
nəbati naxışlarla və yazılarla bə‑
zədilirdi. Şirli qablardan başqa, Ki‑
ran şəhərində (Xaraba‑Gilanda)
yüksək keyfiyyətli fayans qablar
da istehsal olunurdu. Müxtəlif for‑
malı və zəngin naxışlı bu qabların bir qisminin eksport olunduğuna şübhə
yoxdur. Kiranda istehsal olunmuş qablara Naxçıvan və Ani şəhərlərindən əldə
edilmiş keramika məmulatı içərisində rast gəlinir.
Qırmızı gilli qabların çox hissəsi yaşıl şirlə örtülür və «qraffito» üsulu ilə
naxışlanırdı. Ağ anqob üzərindən rəngsiz (şəffaf) şirlə örtülən qablar da vardır.
Rəngsiz şir, qabların müxtəlif rənglərlə, istənilən ornamentlərlə bəzədilməsinə
şərait yaradırdı. Bu zaman bütün rənglərdən və rəng çalarlarından istifadə
olunmuşdur.
Şirli qablar içərisində kaşılı keramikanı‑fayans məmulatını xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Qırmızı rəngli gilin kaşı ilə əvəz olunması yüksək keyfiyyətli
şəffaf qlazurun əldə olunmasına şərait yaratmışdı. Kaşılı keramikanın, fayans
qabların naxışlanmasında «qraffito» üsulundan istifadə olunmuşdur. Əsas na‑
xışlama üsulu fırça ilə müxtəlif boyaların salınması və bundan başqa yapma
bəzəklər, relyefik naxışlardır.
Fayans qablar (Kaşı məmulatı) şirli keramikanın təqribən 30%‑ni təşkil
edir. Bu da onun Xaraba‑Gilanda geniş yayıldığını göstərir. Boşqab tipli,
naxışına və formasına görə eyni olan bir sıra qablar həm qırmızı gildən, həm
də kaşıdan (fayansdan) hazırlanmışdır ki, bu da onların yerli istehsal olduğunu
sübut edir. Xaraba Gilandan əldə edilmiş fayans qabların çeşidini və keyfiyyətini
nəzərə alsaq, burada fayans istehsalının müəyyən dövrlərdə Rey və Sultanabaddan
geri qalmadığını söyləmək olar.
Xaraba‑Gilanda metalişləmə sənəti də inkişaf etmişdi. Hələlik ən çox
məişətdə işlənən əşyalar və bəzək nümunələri aşkar edilmişdir ki, bunların da
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böyük əksəriyyəti misdən və tuncdan hazırlanmışdır. Onlardan bilərzikləri,
həlqə formalı üzükləri, bayquş və kərtənkələ formalı fiqurları, güzgüləri,
qapı tutacaqlarını, zəngləri və s. göstərmək olar. Metal məmulatının ha‑
zırlanmasında tökmə, kəsmə, döymə, ştamplama və başqa üsullardan
istifadə olunmuşdur.
Bəzək əşyalarının əksəriyyətini şüşə bilərziklər və muncuqlar təşkil
edir. Muncuqlur əqiq, lacıvərd, kəhrəba, pasta, gil və sümükdən hazırlan‑
mışdır. Müxtəlif texniki üsullarla hazırlanan bəzək əşyalarının çox hissəsi
yerli istehsalın məhsuludur.
Numizmatik materiallar şəhərin iqtisadi, siyasi və mədəni həyatının
öyrənilməsində mühüm rol oynamaqla yanaşı, dövrün müəyyən edilməsində
də əsas vasitədir. Xaraba‑Gilan şəhər yerindən e.ə.II əsrdən XV əsrə qədər
uzun bir xronoloji dövrü əhatə edən sikkələr əldə edilmişdir. Bunların
içərisində II Mitridatın (e.ə.123‑‑ci illər) Arşaki gümüş drahması, imperator
Honorinin (395‑423‑cü illər) qızıl solidi, IX‑X əsrlərə aid ərəb xəlifələrinin
qızıl sikkələri, XI‑XII əsrlərə aid anonim Bizans sikkəsi və çoxlu miqdarda
Eldəgizlərin (XII‑XIII əsrlər) mis pulları, Şirvanşahların (XII əsr), I Məsudun
(1180‑1193‑cü illər) mis sikkələri, Hülakülərin mis və gümüş sikkələri
vardır. Numizmatik materiallar içərisində üzərində «Kiran» yazılmış mis
sikkə də vardır ki, bu da şəhərdə zərbxananın olduğunu sübut edir.
Əldə edilmiş epiqrafik materiallar içərisində aramey, sasani, fars,
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türk dillərində yazı nümunələri ilə yanaşı, naməlum yazılar da vardır. Bu
yazılar yarımqiymətli və adi daşlar, keramika və metal əşyalar üzərində oyma
üsulu ilə və qara tuşla yazılmışdır. Memarlıq yazılarını xüsusi qeyd etmək
lazımdır. Bunlar seriya ilə hazırlanmış kəc plitələrdən, dekorativ bişmiş kər‑
piclərdən memarlıq köynəyi üzərində yığılmış mətnlərdən, kaşıdan hazırlanmış
yazı nümunələrindən və daş üzərindəki kitabələrdən ibarətdir.
Aşkar edilmiş maddi mədəniyyətin qədim kökləri Plovdağ (e.ə.III‑II mi‑
nilliklər) və Muncuqlutəpə (e.ə.I minilliyin birinci yarısı) abidələrindən başlayır.
Antik dövrdən şəhər kimi formalaşan Kiran XIV əsrin əvvəllərində süqut
etdikdən sonra bu mədəniyyət öz ənənəvi inkişafını Aza (XIV‑XV əsr) və
Ordubad (XVI əsrdən sonra) şəhərlərində davam etdirmişdir.
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QƏBİR ABİDƏLƏRİ
Xaraba‑Gilan arxeoloji ekspedisiyası Ordubad rayonu ərazisində, Gilançayın
sol sahilində, çox da hündür olmayan dağların ətəyində Tunc və erkən Dəmir
dövrünə aid bir neçə nekropol tədqiq etmişdir. Bu nekropollar Antik və orta
əsrlər dövründə mövcud olmuş Kiran şəhərinin xarabalıqlarından (indi Xara‑
ba‑Gilan adlanır) qərb tərəfdə yerləşir. Bu bölgənin son Tunc və erkən Dəmir
dövrünə aid yazılı mənbələr olduqca azdır. Lakin Gilançay vadisinə yaxın —
Cənubi və Qərbi Azərbaycan ərazilərində aşkar edilən mixi yazılar, e.ə. I
minillikdə Araz çayı sahillərində baş verən siyasi, iqtisadi və mədəni proseslər
haqqında kifayət qədər məlumat verir.
Naxçıvan ərazisində mixi yazıların çox az olmasının səbəbi assuriyalıların
buraya qədər, yəni Arazın orta axarına qədər gəlib çatmamaları, Urartu yürüş‑
lərinin isə Araz boyu ilə deyil, Kiçik Qafqazın Qaradağ silsiləsinin cənub ətək‑
lərindən keçməsi olmuşdur. Naxçıvan bölgəsində yeganə mixi yazı Culfa
rayonu ərazisindəki Əlincəçay vadisində yerləşən İlanlı dağda tapılmışdır.
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Mixi yazı Urartu çarlarından İşpuini və onun oğlu Menuaya (e.ə. 820‑810‑cu
illər) aiddir. Yazıda Pulua ölkəsinin (bəlkə də Plovdağ) tərkibinə daxil olan
“Anianu ölkəsinin şəhəri”, “Arsini ölkəsinin şəhəri” xatırladılır [Salvini M., 1998,
n.1.]. Arsini (Arasin – M.) şəhərini mixi yazının tapıldığı yerə yaxın yerləşən
müasir Ərəzin kəndinin adı ilə əlaqələndirmək olar [Кашкай С.М., 2002.]. “Anianu
şəhəri”ni isə İlanlı dağın ətəyində yerləşən və keçən əsrin ortalarında quraqlıq
üzündən tərk edilmiş Anzır kəndi ilə lokallaşdırmaq mümkündür. Ola bilər
ki, bu ərazilər Urartu mənbələrində Cənubi Qafqazda adı çəkilən “Etiuni/Etiuxi
olkəsinin”, ya da Puluadinin tərkibinə daxil olmuşdur. Puluadi ölkəsinin
paytaxtı Libliuni, Cənubi Azərbaycanda inzibati mərkəz olan Varzakandan 5
km aralıda, Urartu çarı Sardurun oğlu Argişti tərəfindən qoyulmuş yazının ta‑
pıldığı ərazi ilə lokallaşdırılır [Меликишвили Г.А. 1960].
Naxçıvan bölgəsində və Urmiya gölü hövzəsində I Kültəpə, II Kültəpə,
Qızılkilsə, Şortəpə, Göytəpə, Həsənli, Yanıqtəpə, Dingətəpə kimi çoxtəbəqəli
abidələrin arxeoloji tədqiqi bir‑birini əvəz edən mədəniyyətləri xronoloji
ardıcıllıqla öyrənməyə imkan verir. Məlumdur ki, e.ə. III minilliyin ortalarından
bu ərazidə mövcud olan boyalı qablar mədəniyyəti Dəmir dövrünün əvvəllərində
tənəzzülə uğrayaraq, monoxrom rəngli boz və çəhrayı gilli keramika ilə əvəz
olunur [Əliyev V., 1977.s.139]. Nekropolların materiallarında boyalı qablar mədə‑
niyyətindən boz‑çəhrayı rəngli keramikaya keçid aydın izlənilir. Tədqiqatlar
nəticəsində son Tunc və erkən Dəmir dövrünün inkişaf mərhələlərini də
izləmək mümkün olmuşdur. Bu inkişafın keçid dövrləri üçün xarakterik olan
elementlər həmin mərhələlərin vahid bir mədəniyyətə aid olduğunu soyləməyə
imkan verir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində Naxçıvan bölgəsi üçün yeni olan
qəbir tipləri aşkar edilmişdir.
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Birinci Plovdağ nekropolu
Birinci Plovdağ nekropolu eyni adlı
dağın – cənub ətəklərində 1,5 hektara
qədər ərazini əhatə edir (şəkil 58‑68).
Nekropolun və yaşayış yerinin cənub
tərəfləri XX əsrin 60‑cı illərində “Dəstə
arxi” (Gilançaydan 10 km aralıda olan
Dəstə kəndinə çəkilən kanal belə adlanır)
çəkilərkən dağıdılmışdır.
Plovdağ Zəngəzur sıra dağlarına
aid dağ silsiləsinin axırıncısı olub, özün‑
dən əvvəlki dağla birləşdiyi yerdə çö‑
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kəklik əmələ gətirir ki, burada da Birinci
Plovdağ nekropolunun yuxarıda təsvir
etdiyimiz yaşayış yeri yerləşir. Nekropol
kurqan tipli qəbirlərdən ibarətdir. Onların çoxu bir neçə dəfə dağıntıya məruz
qalmışdır. Xüsusən nekropolun cənub tərəfi həm təbii qüvvələrin təsirindən,
həm də təsərrüfat işləri nəticəsində demək olar ki, tamamilə dağıdılmışdır.
Plovdağın zirvəsinə tərəf bir neçə toxunulmamış və qismən salamat qalmış
kurqanlar tədqiq edilmişdir [İbrahimov B., 2005, s.154‐163].
6 saylı kurqan dairəvi plandadır. Cənub və şərq tərəflərindən başqa qalan
hissələri salamtdır. Qəbir kromlexin təqribən mərkəzində yerləşir. Örtük daşları
yoxdur. Kurqanın kromlexi və qəbirin kamerası ənənəyə uyğun olaraq iri
həcmli daşlarla işlənmiş, aralarındakı sahə isə müxtəlif ölçülü daş və torpaqla
doldurulmuşdur. Sərdabə düzbucaqlı planda olub, şərq‑qərb istiqamətindədir
(1,2 ‑1,75 m). Qəbir təkrar dağıntıya məruz qaldığından, içərisi daşla, torpaqla
dolmuşdu. 0,41 m dərinlikdə skelet qalıqları aşkar edildi. Skelet olduqca pis
qalmışdı. Onun qismən alt çənə sümüyü və bir neçə fəqərə sümükləri salamat
idi. Sümüklərə əsasən demək olar ki, dəfn olunan sol yanı üstə, yarıbükülü və‑
ziyyətdə, başı şimal‑şərq istiqamətində qəbrə qoyulmuşdur. Buradan iki ədəd
mis sırğa aşkar edildi.
6 saylı kurqanın qurbangahı ona şimal‑şərq tərəfdən bitişik işlənmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, qurbangah əvvəlkilərə nisbətən olduqca səliqəsiz və
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düzgün olmayan dördbücaqlı plana malikdir.
Şərq tərəfinə bir ədəd sal daş dikinə qoyulmuş,
qalan divarları isə müxtəlif ölçülü daşlarla iş‑
lənmişdir. Kameranın içərisindən 21 sm dərin‑
likdə qara gilli, tək qulplu qab aşkar edildi. Bu
qabdan qərbdə 43 sm dərinlikdə qırmızımtıl
gilli sferik formalı digər qab tapıldı. Qara rəngli
qulplu qab ola bilsin ki, kameraya sonradan
düşmüşdür. Belə ki, bu qab kameranın döşə‑
məsindən 20‑21 sm hündürlükdə tapıldı və
formasına görə kameradan çıxan ikinci qabdan
çox fərqlidir. 6 saylı kurqan yaşayış yerinə aid
mədəni təbəqənin üzərində yerləşib.
8 saylı kurqan Plovdağ nekropolunun hə‑
ləlik ən salamatıdır. Dairəvi planlı bu qəbir 7
saylı kurqandan cənubda, 4 saylı kurqandan
qərbdə yerləşir. Onun diametri 9 m‑ə yaxındır.
Kurqan təpəciyi daş qarışıq torpaqdan ibarətdir.
Kromlexi iri həcmli, təqribən eyni ölçülü daş‑
lardan qurulmuşdur. Kromlex qurularkən, əsa‑
sən kənar xəttin düzgün olmasına diqqət edil‑
mişdir. Kurqanın təpəciyi 40‑50 sm götürül‑
dükdən sonra təqribən kromlex daşları səviy‑
yəsində təmiz torpaq qata çıxdı. 10‑15 sm
torpaq götürüldükdən sonra isə qəbir aşkar
edildi. Qəbirin torpaq kamerası dördbucaqlı
plandadır (1,7 x 1,0 m). Ətrafın boz rəngli
torpağı fonunda kameranın göyümtül rəngli
torpağı aydın seçilir. 0,7 m dərinlikdə yaxşı
qalmış, anatomik vəziyyəti dəyişməmiş skelet
aşkar edildi. O, sol yanı üstə, başı şərq istiqa‑
mətində, qolları dirsəkdən, ayaqları isə dizdən
bükülü vəziyyətdə qəbirə qoyulmuşdu. Qəbirin
cənub‑qərb küncündə, skeletin diz sümüyünə
yaxın bir çay daşı qoyulmuşdu.
Skeletin alın sümüyünə yaxın xırda buy‑
nuzlu heyvanın kəlləsi var idi. Kəllənin ənsə
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sümüyü skeletin alın sümüyünə dayanmışdı. Xırda buynuzlu heyvanın ayaq
sümükləri və onurğa sümüklərinin bir hissəsi kameranın şimal‑şərq küncündə,
skeletin arxa tərəfindən aşkar edildi. Bir dırnaq sümüyü skeletin ayaq sümük‑
lərinin qarşısında aşkar edildi. Xırda buynuzlu heyvan doğranaraq bişirilib
qəbrə qoyulmuşdu. Belə ki, sümüklərin odda yanma əlamətləri yaxşı izlənirdi.
Skeletin kəllə sümüyündən şərqə xırda buynuzlu heyvanın kəllə sümüyü
ilə ayaq sümükləri arasında bir ədəd kiçik küp aşkar edildi. Sağ əlin sümükləri
arasında bozumtul gilli yarım sferik formalı piyalə tapıldı. Sağ qola yaxın üç
ədəd tunc əşya və bir ədəd halqa formalı tunc üzük tapıldı. Bu mis əşyalar
ehtimal ki, dəridən olan (torbaya oxşar dağarcıq) qabın yanlarını bərkitmək
üçün istifadə edilmişdir. Belə ehtimal etməyə həmin əşyaların bir yerdə, eyni
səviyyədə (döşəmədən 13 sm hündürlükdə) və bir istiqamətdə yerləşməsi əsas
verir. Əgər bunlar geyimə aid olsa idi, onda, skeletin sol qoluna yaxın da
həmin əşyalardan tapılardı. Döşəmə bir ədəd dəvəgözü daşından ox ucu
tapıldı. Tunc əşyalardan bir az aşağıda sümükdən hazırlanmış biz, iynə və bir
tərəfi yastı əşya aşkar edildi. Kameranın cənub‑qərb tərəfində 2‑3 sm qalınlığında
gildən yerdə qurulmuş ocaq aşkar edildi. Ocağın bir hissəsi qəbirdən kənara
çıxır və güman ki, yaşayış yerinə aiddir.
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8 saylı kurqanın qurbangahı yuxarıda qeyd olunduğu kimi, kurqana şərq
tərəfdən bitişik işlənmişdir. Kurqanaltı qəbirin torpaq kameralı olmasına bax‑
mayaraq, qurbangahı daşla işlənmiş və toxunulmamış qalmışdır. Dördbucaqlı
plandadır. Örtüyü 5‑6 sm qalınlığında sal daşdan ibarət olsa da, sonradan
kiçik hissələrə parçalanmışdır. Qurbangahın ətrafına kiçik həcmli daşlar
düzülmüş və üstü kurqan təpəsində olduğu kimi, daş qarışıq torpaqla
qalanmışdır. Kameranın örtük daşı götürüldükdən sonra məlum oldu ki,
içərisinin şimal və cənub daşları nisbətən maili vəziyyətdə qoyulmuş və
bununla da kameranın aşağısı dar, yuxarısı isə nisbətən geniş forma almışdır.
Daşların belə qoyuluşu kameranı daha davamlı etmişdir. Döşəməyə isə daş
düzülmüşdür.
Qurbangahın şimal divarına yaxın, ortada qara rəngli, geniş ağızlı bir gil
qab aşkar edildi.
21 saylı kurqan birinci qazıntı sahəsinin cənub‑qərbində yerləşir. Qazıntı
sahəsinin bu hissəsi hər yerdə 50 sm dərinlikdə təmizlənsə də bundan başqa
kurqan aşkar edilmədi. Burada ümumiyyətlə, kurqanların heç olmadığını söy‑
ləmək tezdir.
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22 saylı kurqan qazıntı sahəsinin
cənub‑şərqində, 23 saylı kurqandan
şərqdə yerləşir. Kənar dairə daşlarının
və orta təpə daşlarının bir hissəsi şi‑
mal‑şərq tərəfdə qalmışdır. Orta təpə
daşları müxtəlif ölçülü olub, nizamsız
şəkildə tökülmüşdür. Kənar daşları sə‑
liqə ilə düzülmüşdür. Bu kurqan salamat
hissələrinə görə dairəvi plandadır. Onun
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diametri təqribən 3 m‑dən artıq olmuş‑
dur. Kurqan daşları təmizləndikdən və
planı çıxarldıqdan sonra təpə daşları
götürüldü. Kurqanın dairəsi 20‑22 sm dərinlikdə qazıldıqdan sonra isə
kameranın dairəsi aşkar edildi. Qəbirin torpağı rənginə görə fərqlənir. Olduqca
möhkəm olub, çətin qazılır. Qəbirin içərisi 68‑70 sm qazıldıqdan sonra skelet
aşkar edildi. Sümüklər çox da yaxşı qalmamışdı. Skelet sağ yanı üstə, bükülü
vəziyyətdə, başı şərq istiqamətində (30‑40 dərəcə cənub‑şərqə tərəf meyilli)
idi. Kəllə sümüyü əzilmişdi.
Skeletin əl sümükləri ilə yanaşı bir ədəd qırmızımtıl gilli, düz oturacaqlı,
düz divarlı, qısa düz lüləyi olan kiçik həcmli qab qoyulmuşdur. Skeletdən
cənub qərbdə üç ədəd qab tapıldı. Bu kurqanda gil qablardan başqa avadanlıq
əldə edilmədi.
27 saylı kurqan 26 saylı kurqandan şimal‑qərbdə yerləşir. Kurqanın ətrafına
daşlar dairəvi planda düzülmüşdür. Başqa kurqanlarda olduğu kimi, kənar
daşları həcmcə orta daşlardan iri olub, düz tərəfləri xaricə qoyulmuşdu.
Qazıntı zamanı kurqanın içərisi daş və torpaqdan 25‑30 sm təmizləndi. Şərq‑
qərb istiqamətində olan torpaq qəbirin kamerası aşkar edildi. Kamera nisbətən
oval planlı idi. Qəbir çuxuru dar, yalnız dəfn edilənlərin yerləşə biləcəyi bö‑
yüklükdə düzəldilmişdi. 70‑73 sm dərinlikdə pis qalmış iki skelet aşkar edildi.
Skeletlər əvvəlki kurqanlarda olduğu kimi sol yanı üstə, bükülü vəziyyətdə,
başları şərq istiqamətində yerləşdirilmişdi. Skeletlərdən birinin düz çənəsinin
altına bir ədəd saxsı qab qoyulmuşdu. Bu, üstü ocaqda qaralmış qazan tipli
qabdır. Maraqlıdır ki, skeletin sağ əli də döş qəfəsinə yaxın olan ikinci qabın
ağzına qoyulmuşdur. Qəbirdən bu iki qabdan başqa, heç bir maddi‑mədəniyyət
nümunəsi əldə edilmədi. Ümumiyyətlə, bu kurqan, hələlik iki skelet aşkar
edilən yeganə qəbirdir. Naxçıvan ərazisində qoşa dəfn adətləri ilk Tunc
dövründən məlumdur [Сеидов А.Г.,1993, c.43]. Lakin bu adət kütləvi xarakter da‑
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şımamışdır. Qoşa dəfnə tunc dövrü qəbiristanlıqlarında tək‑tək rast gəlinir.
28 saylı kurqan ikinci qazıntı sahəsinin cənub‑qərbində yerləşir. Kromlex
daşları şimal‑şərq hissəsində salamat qalmışdır. Daşlar əsasən uyğun ölçülərdə
(26‑30x16x20 sm) olub kurqanın perimetri üzrə səliqə ilə düzülmüşdür. Dairəvi
plandadır. Sərdabəsi dördbucaqlı planda olub, şərq‑qərb istiqamətində yerləşir.
Şərq divarından başqa, qalan divarları müxtəlif ölçülü daşlarla dörd cərgə iş‑
lənmişdir. Şərq divarı iki ədəd dikinə qoyulmuş iri həcmli sal daşdan ibarətdir.
Sərdabənin ətrafı və divar daşları təmizləndikdən sonra planı çıxarıldı. İçərisi
gilli torpaqla dolmuşdur. Kameranın şimal divarı 1,31 m, cənub divarı 1,13 m,
qərb divarı 0,83 m, şərq divarı isə 0,71 m uzunluğundadır. Qəbirdən skelet və
iki ədəd gil qab aşkar edildi. Skelet hündür boylu (2 m‑ə yaxın) insana məxsus
olub, sol yanı üstə, bükülü vəziyyətdə, başı şərqə dəfn olunmuşdu. Sümüklər
çox pis qalmışdı (xüsusən kəllə sümüyü). Skeletin çiyni bərabərində, cənub di‑
varına bitişik dar boğazlı, şar gövdəli, düz oturacaqlı küp, kameranın cənub
şərq küncündə isə qırmızımtıl gilli, ağzı içəriyə qatlanmış, ağzının kənarında
şaquli paralel xətlərlə çızma naxışları olan boşqab tipli qab aşkar edildi.
Qəbirdən gil qablardan başqa avadanlıq əldə edilmədi.
28 saylı kurqanın qurbangahı (28A) ona şərq tərəfdən bitişikdir (1,20 x 0,6
m). Kamera dördbucaqlı planda olub, səliqəsiz işlənmişdir. Şərq divarı nazik
sal daşdan ibarətdir. Bu daş iri həcmli (1,9 x 1,3 x 1,1 m) dağ daşına dayanmışdır.
Kameranın içərisindən 4 ədəd gil qab aşkar edildi.
30 saylı kurqan nekropolun mərkəzində, 20 saylı kurqandan qərbdə
yerləşir. Kurqanın şimal tərəfi iri həcmli daşa bitişik işlənmişdir. O dairəvi
planda olub, diametri 4 m‑dir. Kurqanın cənub tərəfində olan kromlex
daşlarından bir neçəsi dağılmışdır. Qəbir kamerası dördbucaqlı planda olub,
şərq‑qərb istiqamətdədir. Cənub və şimal divarları iri həcmli daşlarla (şimal
divarına qoyulmuş daş 1,2 m‑dir) iş‑
lənmişdir. Kameranın örtük daşlarından
yalnız biri qalmışdır.
Kameranın içərisində 30‑32 sm də‑
rinlikdə skelet aşkar edildi. Skeletin başı
şərq istiqamətində olmaqla, yarımbükülü
vəziyyətdə idi. Qəbir qarət olunmuş və
dağıdılmışdı. Ümumiyyətlə, buradan
iki ədəd aypara formalı mis sırğa, üç
ədəd dördbucaq formalı sümük, şüşə
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və pasta muncuqlar, 1 ədəd obsidian (dəvəgözü daşı) və gil qab fraqmentləri
əldə edildi.
33 saylı kurqan 28 saylı kurqandan qərbdə yerləşir. Dairəvi planda olub,
diametri 2,4 m‑dir. Təpə daşları qismən qalmışdır. dördbucaqlı kamerası
mərkəzdə yerləşir. Divarları iri həcmli daşlarla işlənmişdir. Qərb divarının
cənub tərəfi dağılmışdır. Örtük daşları qalmamışdır. Kameranın içərisindən
gil qab fraqmentləri və bəzək əşyaları aşkar edildi. Skeletdən yalnız bir neçə
çürümüş sümük hissələri qalmışdı. Buradan boz rəngli gil qab fraqmentləri,
sümük, əqiq, pasta, şüşə muncuqlar, iki ədəd bilərzik və bir ədəd mis sırğa
əldə edildi.
Birinci Plovdağ nekropolunun əsas hissəsi (40‑a qədər kurqan tipli qəbir)
yaşayış yerinin şərq tərəfində, qalan (15 qəbir) hissəsi isə yaşayış yerinin qərb
tərəfində yerləşir. Qəbirlər, əsasən, kurqanaltı daş qutu və torpaq qəbirlərdən
ibarətdir. Buradakı kurqanların diametri 2 m‑dən 10 m‑ə qədərdir. Kurqanların
kromlexi əsasən iri həcmli daşlardan ibarət olub, içərisi kiçik həcmli daşlarla
və torpaqla doldurularaq təpə halına salınmışdır. Təpənin altında, kromlexin
təqribən ortasında daş qutu qəbir yerləşir. Daş qutu qəbirlərin üstü də sal
daşlarla örtülmüşdür. Müxtəlif ölçülü qurbangahlar bir qayda olaraq şərq
tərəfdən kurqanlara bitişik işlənmişdir. Hələlik bu qurbangahlardan gil
qablardan başqa heç bir material əldə edilməmişdir.
Dəfn olunan insan qəbirə başı şərq tərəfə, sol yanı üstə, bükülü vəziyyətdə
qoyulmuşdur. Aşkar edilmiş qəbirlərin təqribən 90%‑də belə davamlı dəfn
adəti müşahidə olunmuşdur. Lakin bir neçə qəbirdə ümumi qaydalara uyğun
olmayan vəziyyət qeydə alınmışdır. Belə ki, bir qəbirdə qoşa dəfn, bir neçə
qəbirdə isə sağ yanı üstə dəfn aşkar edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Birinci Plovdağ nekropolunda ağız hissəsi
bayırdan ağ anqobla örtülmüş qablara və ilk dəfə olaraq iri buynuzlu heyvana
məxsus hissələrin qəbrə qoyulması adətinə rast gəlinmişdir.
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Birinci Plovdağ nekropolunda rast
gəlinən dəfn adətində bir cəhət diqqəti
cəlb edir. Alt təbəqəyə məxsus bir neçə
qəbirdə dəfn olunanların sağ əlinə piyalə
və ya kiçik həcmli çanaq qoyulmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, dəfn adətinin
bu mühüm xüsusiyyətinə hələlik alt tə‑
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bəqəyə məxsus kurqanaltı torpaq qəbirlərdə
rast gəlinmişdir. Mesopotamiya, Altay və
Qazaxıstanda yayılmış bu dəfn adətinin
Naxçıvan böıgəsində qədim kökləri vardır.
Belə ki, analoji dəfn adətinə I Kültəpə abi‑
dəsinin Eneolit təbəqəsində də rast gəlin‑
mişdir [Абибуллаев О.А., 1982, c.48, N24].
Ümumiyyətlə, Birinci Plovdağ nekro‑
polunun e.ə.III minilliyin ortalarından e.ə.II
minilliyin sonunadək olan dövrdəki dəfn
adətinin xarakterik cəhətlərini aşağıdakı
kimi ümumiləşdirmək olar:
1. Qəbirlərin tipi – kurqanaltı daş qutu
və torpaq qəbirlərdir .
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2. Qəbirlərin şərq tərəfdən qurbangahı vardır ki, buradan yalnız 2‑3 ədəd
gil qab aşkar olunur.
3. Ölülər adətən sol yanı üstdə, bükülü vəziyyətdə dəfn olunmuşlar.
Lakin sağ yanı üstdə də dəfn vardır.
4. Silahı, bəzəkləri ilə dəfn olunmuş ölülərin yanına bir neçə gil qab və
bəzi hallarda xırda buynuzlu heyvanın kəlləsi və ayaqları qoyulmuşdur. İstisna
olaraq bir qəbirdə iri buynuzlu heyvanın bir neçə qabırğası və onurğasının bir
hissəsinə rast gəlinmişdir.
5. Qəbirlər təkdəfinlidir. Yalnız bir qəbirdə qoşa dəfnə təsadüf olunmuş‑
dur.
Yuxarıda qeyd olunanlardan belə aydın olur ki, Birinci Plovdağ nekropolunda
uzun müddət sabit davam edən dəfn adəti mövcud olmuşdur.

İkinci Plovdağ nekropolu
E. ə. III minilliyin ortalarından e. ə. II minilliyin sonlarınadək uzun bir
xronoloji dövrü əhatə edən bu abidələrdən Ikinci Plovdağ nekropolunun orta
Tunc dövrünə aid kurqanları nisbətən daha geniş tədqiq edilmişdir [Ибрагимов
Б.И., 2007, s. 86‐89]. Bu kurqanların əksəriyyəti müxtəlif dövrlərdə bir neçə dəfə
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dağıntıya məruz qalmışdır (şəkil 69‑
100). Toxunulmamış, az‑çox salamat qal‑
mış və dəfn adətinin bəzi əlamətləri ilə
seçilən kurqanları təqdim edirik.
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1 saylı kurqanın kromlexi dairəvi
plandadır. Qəbir kromlexin təqribən
mərkəzində yerləşir. Kameranın cənub,
qərb və şimal tərəfləri müxtəlif həcmli
daşlarla işlənmiş, yalnız şərq tərəfi bir
ədəd iri həcmli daşla örtülmüşdür. Bu
daş sonradan yerini dəyişmiş və nisbətən
qərb tərəfə əyilmişdir. Qəbirin kamerası
təmizlənərkən 28‑30 sm dərinlikdə qərb
divarına yaxın bir ədəd dəvəgözü da‑
şından düzəldilmiş ox ucu tapıldı. 50‑
52 sm dərinlikdə bükülü vəziyyətdə,
başı şərq istiqamətində, üzü cənuba
tərəf qoyulmuş skelet aşkar edildi. Ske‑
letin ilkin vəziyyəiti sonradan dəyişmiş
və o, arxası üstə düşmüşdü. Qəbir bir
neçə dəfə dağıntıya məruz qaldığından
skelet çox pis qalmışdı. Buradan iki gil
qab, müxtəlif muncuqlar tapıldı.
1 saylı kurqanın qurbangahı şərq
tərəfdən kromlexə bitişik işlənmiş, dai‑
rəvi formadadır. Qurbangahın sonradan
işlənməsi açıq‑aydın nəzərə çarpır. Ka‑
meranın içərisindən bir neçə gil qab
aşkar edildi. Qurbangahın kamerası beş‑
bucaqlı formadadır. Təqribən eyni for‑
malı beş ədəd sal daş dikinə qoyularaq
kameraya beşbucaqlı forma verilmiş,
daha beş ədəd sal daş oların üstünə
üfüqi vəziyyətdə qoyularaq kameranın
bucaqları örtülmüşdür. Bu zaman ka‑
mera daralsa da, beşbucaqlı formasını
saxlamışdır. Sonrakı prosesdə qurbangah
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kamerasının üstünü tək bir ədəd sal
daşla örtmək elə bir çətinlik törətmə‑
mişdir.
6 saylı kurqan nekropolun mərkəzi
hissəsində yerləşir (Edubba, s. 86‑92).
Daş qarışıq torpaqdan ibarət olan kurqan
təpəciyi 0,5 m hündürlüyundə salamat
qalmışdı. Kurqanın dairəvi planda olan
kromlexi (6,1 x 5,85 m) müxtəlif ölçülü
dağ daşları ilə işlənmişdir. Qəbirin dörd‑
bucaqlı kamerası (1,3 x 0,8 m) kromlexin
təqribən ortasında yerləşir. Kameranın
üzəri iri həcmli qalın sal daşlarla örtül‑
müşdür. Şərq tərəfdəki daşın uzunluğu
1,7 m, eni 0,6 m, qalınlığı isə 0,28 m‑dir.
Çəkisi təqribən 400 kq‑a yaxındır. Örtük
daşları bir‑birinə kip birləşdirilmiş,
kənarları və birləşən yerləri xırda daş‑
larla və palçıqla tutulmuşdur. Kamera
şərq‑qərb istiqamətindədir. Şərq diva‑
rından başqa qalan divarları 6‑7 cərgə
müxtəlif həcmli daşlarla işlənmişdir. Bu
zaman divarların aşağı hissəsində iri
həcmli (40‑45 x 35‑38 sm), yuxarı hissə‑
sində isə nisbətən kiçik həcmli daşlardan
istifadə olunmuşdur. Kameranın şərq
divarı dikinə qoyulmuş bir ədəd sal
daşdan (66 x 54 x 16 sm) ibarətdir. Bu
daş elə qoyulmuşdur ki, bir tərəfi örtük
daşlarının səviyyəsindən 12 sm yuxarıya
çıxmışdır.
Örtük daşlarından 50‑60 sm dərin‑
likdə qadın və uşaq skeletləri aşkar edil‑
di. Uşağın skelet sümükləri çürümüş,
qadının skelet sümükləri isə nisbətən
yaxşı qalmışdır. Qadın sağ, uşaq isə sol
yanı üstə, başları şərq istiqamətində,
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yarımbükülü vəziyyətdə dəfn olunmuş‑
lar. Uşaq qadının qolları arasındadır.
Qadın skeletinin üstündə ox qabı aşkar
edildi. Bu tip ox qabları nazik ağac tə‑
bəqədən hazırlanır, üzərinə dəri çəkilirdi.
Onun uzunluğu 60 sm, eni 11 sm idi.
Ox qamışlarının qalmış izlərinin uzun‑
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luqları 45‑50 sm, diametrləri isə 0,8‑1,0
sm‑dir. Dəvəgözü və çaxmaq daşlarından ürək formasında hazırlanmış ox uc‑
larının uzunluğu 2,5 sm‑dən 4,0 sm‑ə, eni isə 1,6 sm‑dən 2,1 sm‑ə qədərdir.
Qadının kəllə sümüyünün arxa tərəfində və döş qəfəsinin sağ yarısının altında
8 ədəd tunc sancaq, sırğa və qolbaqlar aşkar edildi. Sancaqlar ölçülərinə görə
bir‑birindən fərqlənirlər. Uzunluğu 10 sm‑ə qədər olan iki sancağın baş tərəfinə
əqiqdən və pastadan hazırlanmış muncuqlar keçirilmişdi.
Qadının kəllə sümüyünün arxa tərəfində 3 cərgə əqiqdən və onları ayıran
ağ rəngli muncuqlardan (üç deşikli), boyun fəqərələrinə yaxın isə ağ rəngli ba‑
lıqqulaqlarından düzülmüş boyunbağı aşkar edildi. Bunlardan başqa boynuna
və döş qəfəsinə yaxın nisbətən iri həcmli, yanları riflənmiş muncuqlar tapıldı.
Bu muncuqlar ya baş geyimindən, ya da boyunbağıdan qopub tökülmüşdür.
Kurqandan tapılmış əqiq muncuqlar formasına və təyinatına görə diqqəti
cəlb edir. Şiş papağın alınlıqdan yuxarı hissəsində aşkar edilmiş 19 ədəd əqiq
muncuq Plovdağ nekropolunda indiyədək aşkar edilən ən iri muncuqlardır və
rənginin tündlüyünə görə də başqalarından seçilirlər. Baş geyiminə və paltarlara
tikilən əqiq muncuqlar həm həcminə, həm rəng çalarlarına və həm də
işlənməsinə görə bir‑birindən fərqlənirlər. Arxeoloji ədəbiyyatda xaricdən gə‑
tirilmiş muncuqlar haqqında kifayət qədər məlumat vardır.
Tədqiqatçı İ.Nərimanov yalnız boru deşikli, yaxşı işlənmiş əqiq muncuqların
əksəriyyətinin yerli istehsalın məhsulu olması haqda F.Bayernin fikri ilə razılaşır
[Nərimanov İ., 1958, s.96‐97]. Doğrudan da, Cənubi Qafqazda əqiq yataqlarının
kifayət qədər olduğu halda əqiq muncuqların Yaxın Şərq ölkələrindən gətirilməsi
o qədər də ağlabatan deyil. Əqiq muncuqların gətirilmə olması haqqında
ideya Xocalı kurqanından üstündə Assuriya çarı Adad‑Nirarinin adı yazılmış
əqiq muncuğun tapılmasından sonra geniş yayılsa da, bu ideyanın iqtisadi və
mədəni kökləri yoxdur. Plovdağ və ona yaxın nekropolllarda aşkar edilmiş
minlərlə əqiq muncuğun xaricdən gətirildiyini demək olmaz. Onların içərisində
diqqəti cəlb etməyən rəng çalarlı və kobud işlənmiş nümunələr də vardır.
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Kameranın şimal‑şərq küncünə ya‑
xın bir ədəd qara rəngli, cilalanmış,
düz ağızlı, qısa boğazlı, gövdəsi ortadan
bucaq altında əyilmiş, düz oturacaqlı
qab aşkar edildi. 6 saylı kurqanın qur‑
bangahı yoxdur. Bu qəbir uşaqla ananın
dəfn olunduğu yeganə qəbirdir. Qeyd
etməliyik ki, Plovdağ nekropolunda hə‑
ləlik ayrıca uşaq qəbiri aşkar edilmə‑
mişdir. Ola bilər ki, uşaqlar üçün kurqan
qurulmamış, onlar fərqli qaydada dəfn
olunmuşlar.
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11 saylı kurqanın şərq tərəfdən yalnız üçdə bir hissəsi salamat qalmışdır.
Kromlexin daşları başqa qəbirlərə nisbətən fərqli düzülmüşdür. Burada sal
daşlar ensiz tərəfi üstə düzülmüş, şərq tərəfdə iki sal daş dikinə qoyulmuşdur.
Qəbirin üstü təmizlənərkən dairənin ortasında kameranın yan daşlarını
xatırladan üfüqi vəziyyətdə qoyulmuş bir neçə daş aşkar edildi. Qazıntı davam
etdirilərkən müəyyən oldu ki, bu daşlar yalnız bir qatdır. 0,95 m dərinlikdə
kəllə sümüyü, iki fəqərə sümüyü və üç ədəd gil qab aşkar edildi. Qablardan
ikisi qara gilli, biri qırmızı gillidir və çox pis qalmışdır. Formaları təqribən
eynidir. Ağızlarının kənarı azca kənara qatlanmış, qısa boğazı, şar gövdəli,
düz oturacaqlı olub yaxşı şüyrələnmişlər.
Kəllə sümüyü üzü üstə düşmüşdür. Çənənin yanından altı ədəd tunc
muncuq tapıldı. Qəbirlərin üstü təmizlənərkən daş alətlər və onların sınıqları
əldə olundu.
13 saylı kurqanın kromlexi perimetr
üzrə iri həcmli daşlarla işlənmişdir. Dai‑
rəsi düzgün deyil. Belə ki, şərq‑qərb is‑
tiaqmətində diametri 4,15 m, şimal‑cə‑
nub istiqamətində isə 3,9 m‑dir. Şərq‑
qərb istiqamətində mərkəzdə yerləşən
kamerasının uzunluğu 1,1 m, eni 0,55
m‑dir. Örtük daşları yoxdur. Dağıdıl‑
mışdır. Kamera təmizlənərkən 40 sm
dərinlikdə bir ədəd qara rəngli, bayır
tərəfi yaxşı cilalanmış, kiçik həcmli qab
80

73

74

75

fraqmentlərindən başqa material əldə edilmədi. Bu qab 6 saylı qəbirdən
tapılmış qabın oxşarıdır, bikonik gövdəli, düz oturacaqlıdır. Oturacağının
diametri 3.5 sm, divarının qalınlığı 0,4 sm‑dir.
13 saylı qəbirin qurbangahı kurqana cənub‑şərq tərəfdən bitişik işlənmişdir.
Qurbangahın diametri 1,8 x 1,65 m‑dir. Kamerası beşbucaqlı formadadır. Bu
Plovdağ nekropollarında üçüncü qəbirdir ki, qurbangahı düzgün olmayan
beşbucaqlı formasındadır. Beşbucaqlının iti bucağı həmişə şərq tərəfə istiqa‑
mətləndirilmişdir. Onların düşünülmüş şəkildə işlənməsi, şərqə tərəf istiqa‑
mətləndirilməsi təsadüfi deyil və bunun səbəblərininə ayrıca toxunacağıq.
Qurbangah təmizlənərkən bir neçə gil qab fraqmentindən başqa heç bir material
əldə edilmədi.
14 saylı kurqanın kromlexi dairəvi plandadır. Müxtəlif həcmli dağ daşları
ilə iki‑üç cərgə işlənmişdir. Kamera ilə dairə daşları arasındakı sahə müxtəlif
ölçülü daşlarla və torpaqla doldurul‑
muşdur. Diametri 5,5 m‑dir. Qəbirin
kamerası kromlexin təqribən ortasında
yerləşir. Kameranın içərisi qum qarışıq
torpaqla dolmuşdur. 48‑50 sm dərin‑
likdə insan sümükləri aşkar edildi. Ana‑
tomik vəziyyəti dəyişmişdir. Skelet sü‑
mükləri qəbirin içərisinə nizamsız şə‑
kildə səpələnmiş vəziyyətdə idi. Əsasən,
bazu, bilək, bud və diz sümükləri qal‑
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mışdı. Ayaq sümüklərinə yaxın qara
rəngli gil qabın hissələri aşkar edildi.
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Qabın hündürlüyü 8 sm, gövdəsinin diametri 16‑18 sm, oturacağının diametri
isə 5 sm‑dir. Şargövdəlidir, ağzı azca kənara qatlanmışdır. Gövdəsinin çiyin
hissəsində üç ədəd barmaq izinə oxşar diametri 1,4 sm olan batığı var. Divarının
qalınlığı 0,6 sm‑dir. Qeyd edək ki, Plovdağ qəbirlərindən əldə olunan qara
rəngli nəfis şəkildə hazırlanmış qablarda üç batığa tez‑tez rast gəlinir.
14 saylı qəbirin qurbangahı kurqanın dairə daşlarına şərq tərəfdən
işlənmişdir. Diametri 1,6‑1,7 m‑dir. Kameranın şərq divarının daşı yerini azca
dəyişmişdir. Ölçüləri: 50‑60 sm‑dir. Qazıntı zamanı müəyyən edildi ki, qur‑
bangahın kamerası bir neçə dəfə dağıntıya məruz qalmışdır. Buradan yalnız
bir neçə qab fraqmenti əldə edildi.
15 saylı kurqanın yalnız cənub tərəfi salamat qalmışdı. Ümumiyyətlə,
kurqanın şimal yarısı və qəbirin kamerası tamamilə dağıdılmışdı. Kurqanın
ortasında qəbir olması ehtimal olunan sahə materikə qədər qazıldı. Qəbir ava‑
danlığına, sümük qırıqlarına və qab fraqmentlərinə rast gəlinmədi. İkinci
Plovdağ nekropolunun şimal tərəfində yerləşən qəbirlər yağış və qar suları nə‑
ticəsində yuyularaq üzə çıxmış, nəticədə bir neçə dəfə dəfinə axtaranlar
tərəfindən dağıntıya məruz qalmışdır. Ona görə də, bir çox qəbirlərdən heç bir
arxeoloji material əldə olunmur. 15 saylı qəbir də bunlardan biridir.
Qəbirin qurbangahı (15A) kurqanın kromlexinə cənub‑şərq tərəfdən iş‑
lənmişdir. Diametri 3,5‑4 m‑dir. Örtük daşları və cənub‑qərb tərəfindən bir
neçə daşı yoxdur. Kamerası dördbucaqlı formadadır. Ölçüləri 0,90 x 0,55 m‑
dir. Şimal‑şərq tərəfdə kamera 65 sm‑ə qədər genişlənir. Qurbangahın
kamerasında 15‑18 sm dərinlikdə qalın divarlı, qırmızımtıl rəngli küp aşkar
edildi. Kamera çınqıllı torpaqdan təmizlənərkən daha beş ədəd gil qab tapıldı.
Yeddinci qab isə qurbangahın şimal‑şərq küncündəki dar boğazlı qabın
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içərisində aşkar edildi. Qablar kameranın içərisində aşağıdakı şəkildə düzül‑
müşdü. Kameranın ortasında geniş ağızlı, silindrik oturacaqlı vaza qoyulmuşdu.
Vazanın cənub tərəfində gil süzgəc aşkar edildi. Qırmızımtıl gilli süzgəcin
ağız hissəsi ovulub tökülmüş, gövdəsi isə parçalanmışdı. Yarımşar formadadır.
Deşiklərinin diametri 0,3‑0,4 mm‑dir. Süzgəcin kameraya qoyulması, qablardan
hansındasa süzülməsi tələb olunan ərzağın olduğunu göstərir. Vazadan şimala
tərəf ürək formalı, hər iki tərəfdən içəriyə iti bucaq altında qatlanmış qara
rəngli qab qoyulmuşdur.
Vazadan qərbə tərəf qırmızımtıl gilli, ağzı azca kənara qatlanmış, gövdəsi
ortada bucaq altında bükülmüş, düz oturacağı gil qab qoyulmuşdur. Ağzının
diametri 15,2, gövdəsinin diametri 18,5, oturacağının diametri isə 7 sm‑dir. Di‑
varının qalınlığı 0,8 sm‑dir.
Qurbangahın şimal‑qərb küncündə olan qab formasına görə əvvəlki qabla
bənzər olsa da, həcminə görə ondan böyükdür. Ağzının diametri 21, gövdəsinin
diametri isə 27 sm‑dir. Gövdəsində oturacağa yaxın 0,7 sm diametrində deşik
vardır.
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Qurbangahın cənub‑şərq küncündə ağzı azca kənara qatlanmış, qısa
silindrik boğazlı, şar gövdəli və düz oturacaqlı qırmızımtıl gilli qab qoyulmuşdur.
Ağzının diametri 12,5, gövdəsinin diametri 26,5, oturacağının diametri isə 10
sm‑dir. Oturacaq hissəsi hisdən qaralmışdır. Bu qabın içərisi təmizlənərkən
qara rəngli bir qab da tapıldı. Bu qab düz oturacaqlı, slindrik boğazlıdır.
Sıxılmış şara oxşar gövdəsi var. Çiynində bucaqlarının iti ucu oturacağına
tərəf olan bir‑birinin içərisində üçbucaqlar çəkilmişdir. Gövdəsində üç ədəd
barmaq izinə oxşar batığı var.
Qeyd edək ki, 15 saylı qəbirin qurbangahı Birinci Plovdağ və İkinci
Plovdağ nekropollarında rast gəlinən iri həcmli və çoxlu gil qab olan abidələrdən
biridir. Başqa qurbangahlar həcmcə kiçikdir. Həm də onlardan tapılan gil
məmulatı əsasən ərzaq saxlanılan mətbəx qablarından və bir ədəd kiçik həcmli
süfrə qabından ibarət olur. 15 saylı qəbirin qurbangahından əldə olunan
müxtəlif kateqoriyalı gil qablar bu adətin artıq e.ə.II minilliyin ikinci yarısında
daha geniş şəkil aldığını söyləməyə imkan verir.
17 saylı kurqan 16 saylı kurqandan şərq tərəfdə aşkar edildi. Kurqanın
təpə hissəsi 33‑34 sm hündürlüyündə qalmışdır. Kerqanın kromlexi oval
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planda olub, iki qat daşla qurulmuşdur.
Diametri şərq‑qərb istiqamətində 3,5 m, şi‑
mal‑cənub istiqamətində isə 4,0 m‑dir. Krom‑
lexin təqribən ortasında qəbirin örtük daşları
aşkar edildi. Örtük daşları iki ədəd qalın
plitədən ibarətdir. Kameranın qərb tərəfini
örtən daşın uzunluğu 1,25 m, eni isə 0,62
m‑dir. Kamera şərq‑qərb istiqamətində olub,
nisbətən cənuba meyillidir Onun eni 52‑58,
uzunluğu isə 75‑82 sm‑dir. Şimal, cənub və
qərb divarları müxtəlif ölçülü daşlarla iş‑
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lənmişdir. Qərb divarının quruluşunu xüsusi
olaraq qeyd etmək lazımdır. Burada divara
aşağıdan bir daş (21 sm) işləndikdən sonra ikinci (13 sm) və üçüncü daşlar
qəbirin örtüyünə doğru pilləli şəkildə (11‑12 sm) hörülmüşdür.
Şərq divarının cənub tərəfi işlənmiş, şimal tərəfinə isə bir ədəd daş plitə
dikinə qoyulmuşdur. Bu daşın ucu 23‑25 sm örtük daşlarından yuxarıya qalxır.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, 16 saylı qəbirin də girişi belə qurulmuşdu. Ka‑
meranın torpağı təmizlənərkən çürümüş sümük qalıqlarına rast gəlinir.
Kameranın dərinliyi 50 sm‑dir. Skelet sol yanı üstə, yarımbükülü vəziyyətdə,
başı şərq istiqamətdə dəfn edilmişdir. Kameranın cənub divarı yanında iki
ədəd qara rəngli gil qab aşkar edildi. Onlardan biri yarımsferik formada
gövdəsi olan, kiçik, düz oturacaqlı, düz ağızlı dolçadır. İkinci qab badya tipli
olub, düz oturacaqlı, qısa slindrik boğazlı, ağzı azca kənara qatlanmış formadadır.
Üzərində dairəvi batıqlardan ibarət bəzəyi var. Buradan gil qablardan başqa
heç bir material əldə edilmədi.
17 saylı qəbirin kromlexinə şərq tərəfdən dördbucaqlı formada qurbangah
işlənmişdir. Qəbirin kromlexinə birləşən yerdə qurbangahın eni 1,62 m, şərq
tərəfdə isə 2,45 m‑dir. Qurbangahın üstü qalın daş plitələrlə örtülmüşdür. Bu
daş plitələrin ikisi qurbangahın kamerasını divardan divara tam bağlamışdır.
Ortada qalan boş hissə isə bu daşların üzərinə əlavə iki sal daş qoymaqla ör‑
tülmüşdür. Üstdəki iki sal daşdan biri ‑ şimal tərəfdəki daş yoxdur. Qurbangaha
qarətçilər bu daşı götürməklə daxil olmuş, gil qabların bəzilərini götürmüş,
bəzilərini isə sındırmışlar. Qurbangahın kamerası 1,30 x 0,8 m ölçüdədir. Hün‑
dürlüyü 50 sm‑dir. Daşların altındakı narın gil torpaq və qabların kameradakı
vəziyyəti göstərir ki, qurbangah öz vaxtında deyil, çox‑çox sonralaq dağıntıya
məruz qalmışdır.
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Qurbangahdan tapılan gil qabların ikisi qara
gilli qalanları isə qırmızı gillidir. Qara rəngli
qablardan biri ellipsvari (sıxılmış şar) gövdəli,
xırda düz oturacaqlı, silindrik boğazlı olub, ağ‑
zının kənarı azca kənara əyilmişdir. İkinci qara
rəngli qab xırda düz oturacaqlı, ellips formalı
gövdəsi, slindrik boğazı olan və ağzı kənara qat‑
lanmış kiçik həcmli küpdür. Qurbangahın bu
hissəsindəki gil qabların demək olar ki, hamısı
güclü eroziyaya məruz qalmışdır.
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Qurbangahın döşəməsindən 10 sm aşağıda
yaşayış yerinə aid mədəni təbəqə aşkar edildi.
Bu təbəqədə qara və qırmızı rəngli gil qab fraqmentlərinə və osteoloji qalıqlara
rast gəlindi.
18 saylı kurqan Plovdağın zirvəsinə yaxın yerləşir. Kurqan 0,9 m hündür‑
lüyündə salamat qalmışdır. Bir neçə qatdan ibarətdir. Qəbir ilk baxışdan
kromlexin ortasında 1,0‑1,2 m hündürlüyü olan daş qalağına oxşayır. Şərq
tərəfdə qəbirin örtük daşları düz xə boyu nizamla düzülmüş, qərb tərəfdə isə
örtük daşlarının çıxıntılı yerlərinə müvafiq ölçülü daşlar düzülərək oraya ya‑
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rımdairə forması verilmişdir. Buradan görünür ki, kurqanaltı sərdabələr quru‑
larkən qəbirin üstünə müəyyən məna daşıyan forma verməyə çalışmışlar.
Bu qəbir yaşayış yerinə aid mədəni təbəqənin üzərində yerləşdiyindən
kurqan və onun ətraf daşları arasından müxtəlif saxsı qab fraqmentləri, daş
alətlər, iri və xırdabuynuzlu heyvan sümükləri aşkar edildi.
Qəbirin üstündə şərq tərəfdə, örtük daşlarından 28‑30 sm aralı yanı üstə
dikinə qoyulmuş iri həcmli sal daş aşkar edildi. Aydın oldu ki, başqa qəbirlərdən
fərqli olaraq, bunun şərq tərəfində qapı daşından başqa iri həcmli başqa bir sal
daş yanı üstə dikinə elə qoyulmuşdur ki, onun ensiz tərəfi qəbirin örtük daşla‑
rından 23‑25 sm hündürə qalxıb. Beləliklə, Plovdağ nekropolunda qəbirlərə
şərq tərəfdən baş daşı qoyulması burada da aydın görünür. Qəbirin üstü üç
ədəd iri həcmli (hər biri 330‑350 kq) qalın sal daşlarla örtülmüşdür.
Qəbirin kamerası şərq‑qərb istiqamətində, dördbucaqlı plandadır. Uzunluğu
1,50 m, şərq divarının eni 0,7 m, qərb divarının eni 0,96 m, hündürlüyü isə 0,8
m‑dir. Kameranın şərq tərəfinin dar işlənməsi buranın giriş olması və sal daşla
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örtülməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, giriş yolu
nə qədər dar olsa qəbir kamerasının sal
daşla qapanması bir o qədər asan olur. Qə‑
birin şımal, şərq və cənub divarlarının aşağı
cərgələri iri həcmli qalın daşlarla, üst cərgələri
isə orta həcmli daşlarla işlənmişdir. Bərkidici
maddə kimi palçıqdan istifadə olunmuşdur.
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Bu qəbir orta yaşlı insana məxsusdur. Ölü qəbirə sol yanı üstə, arxası
qəbirin şimal divarına söykənmiş halda, yarımbükülü vəziyyətdə qoyulmuşdur.
Onun qulaqlarında 32 ədəd xırda ağ muncuqlardan və bir ədəd balıqqulağından
ibarət sırğaları olmuşdu. Sağ qulağındakı sırğa müxtəlif təsirlərdən dağılsa
da, sol qulağındakı sırğa qəbirin döşəməsi ilə kəllə sümüyü arasında sıxılaraq
qaldığından ilkin vəziyyətini saxlamışdı. Boynunda iki boyunbağısı olmuşdu.
Ölü qəbirə şərq tərəfdən qoyulduğundan boyunbağılar sıxılaraq çənəsinin
altına yığılmış vəziyyətdə idi. Boynunun arxa tərəfində, boyunbağıların üstündə
yundan toxunmuş paltarın qalın boyunluğu aşkar edildi. Paltar 0,3 mm qalın‑
lığında sadə toxunuşlu üst geyiminə
aiddir.
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Ölünün sol əlində ağacdan sapı
olan dörd çıxıntılı tunc toppuz, ayağına
yaxın bir ədəd qolbağa oxşar tunc həlqə
və tuncdan tökmə üsulu ilə hazırlanmış
bir ədəd xəncər aşkar edildi. Onun
dəstəyi boru formasında olub, üçbucaq
kəsmələrlə şəbəkələnmişdir. Ortasında
deşiyi vardır. Xəncərin dəstəyindən ti‑
yəsinə keçid 0,7‑0,8 mm enində düz
relyefik formadadır. Tiyəsi orta hissədə
qalınlaşır. Bu tip xəncərlərə Kolanı nek‑
ropolunda [Baxşəliyev V.2004,şək.20,2], Gə‑
dəbəy kurqanlarında rast gəlinir [Avşa‐
rova İ., 2007 şək. 59,60,66].
Maraqlı tapıntılarından biri də içə‑
risində dəvəgözü və çaxmaq daşların‑
dan hazırlanmış on ədəd ox ucluğu
olan ox qabıdır. Ox qabının uzunluğu
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60, eni 13, qalınlığı isə 6‑7 sm‑dir. Nazık ağac təbəqəsindən hazırlanaraq
üzərinə dəri çəkilmişdir. Üzəri aşağıdan və yuxarıdan ox qabını 0,8 sm enində
haşiyələyən tuncdan hazırlanmış nazik təbəqə, bunlara şaquli istiqamətdə üç
cərgə, diametri 1,0 sm, qalınlığı 0,1 sm olan ortası qabarıq piləklərlə bəzədilmişdir.
Ox qabının ox ucluqları aşkar edilmiş yuxarı tərəfində toppuz və xəncərdə
olduğu kimi yumşaq ağac çürüntüləri qalmışdır. Buradan şar gövdəli, düz
oturacaqlı küp, qara və qırmızı boyalı qablar aşkar edildi. Qəbirin cənub‑qərb
küncündə başı şimal istiqamətində, sağ yanı üstə qoyulmuş dağ keçisinin
skeleti aşkar edildi. Skelet təmizlənərkən döş qəfəsində bir ədəd dəvəgözü da‑
şından hazırlanmış ox ucluğu tapıldı ki, bu da heyvanın qəbirə qoyulmaq
üçün dəfn ərəfəsində ovlandığını göstərir.
Bu qəbirdə müşahidə etdiyimiz dəfn adətinin bir sıra maraqlı cəhətlərini
xüsusi qeyd etməyi lazım bilirik. Skeletin və avadanlığın kamerada necə yer‑
ləşməsinin təsvirindən aydın olur ki, qəbirin şımal‑şərq küncündə boş yer qal‑
masına baxmayaraq avadanlıq ölünün qarşı tərəfində çox sıx düzülmüş və
bəzən də bir‑birinin üstünə qoyulmuşdur. Materialların bəziləri (xəncər və ox
qabı) öz yerində deyildir. Dəfn zamanı ya tələsikliyə yol verilmiş, ya da
silahların öz yerində olmasının dəfn edənlər üçün elə də mühüm əhəmiyyəti
olmamışdır.
Ümumiyyətlə, Plovdağ nekropolu üçün o qədər də xarakterik olmayan
göbələkvari qulpu və ya bəzəyi olan qab da bu qəbirdə aşkar edilmişdir.
Cənubi Qafqazın digər abidələrindən [Кесаманлы Г. П., 1976, c.65] fərqli olaraq qə‑
birdəki qabın göbələyə oxşar bəzəyi qabın birbaşa ağız hissəsinə yapışdırıl‑
mışdır.
18 saylı qəbirin qurbangahı kurqanın kromlexinə şərq tərəfdən bitişik iş‑
lənmişdir. Oval planda olub, diametri 2,2 ‑ 2,7 m‑dir. Qurbangah qəbirdən
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hündürdə yerləşir. Yanları 4‑5 cərgə dağ daşları ilə hörülmüşdür. Qurbangahın
dağın yamacına tərəf olan şərq hissəsi qismən dağıntıya məruz qalmışdır.
Üstü təmizlənərkən saxsı qab fraqmentləri və daş alətlər aşkar edildi. Yer
səthindən 70‑75 sm dərinlikdə kameranın örtük daşları göründü. Örtük daşları
şərq və qərb tərəfdə salamat qalmış, ortadakı örtük daşı götürülmüşdür.
Salamat qalan daşlar da nizamsız düzülmüşdür. Qurbangahın yalnız kurqana
tərəf olan örtük daşı yerində idi. Qurbangahın kamerası uzunsov altıbucaqlı
formasındadır. Qurbangahın içəridən şimal və cənub divarlarına iri həcmli sal
daşlar maili vəziyyətdə elə qoyulmuşdur ki, kamera yuxarıya doğru genişlənir.
Qəbir qarət olunmuşdur. Qurbangahın cənub divarı yanında qara rəngli, cila‑
lanmış, sıxılmış şar gövdəli, düz oturacaqlı bir qab tapıldı. Şimal‑şərq kücündə,
örtük daşının altında qırmızı gilli, şar gövdəli, düz oturacaqlı, enli lentvari
ağzı olan küp aşkar edildi. Küpün oturacağında 1,0 sm diametrində deşik açıl‑
mışdır. Ümumiyyətlə, bu küplər Plovdağ nekropolunda hələlik aşkar edilmiş
ən iri həcmli qablardır. Analoji formalı, lakin qara rəngli qablara Çalipiraqorebi
qəbirlərində rast gəlinir [Абрамишвили Р. М. и др., 1995, c.56‐58].
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25 saylı kurqan təpəciyi 45‑50 sm
hündürlüyündə salamat qalmışdır. Dia‑
metri 4,2‑4,6 m‑dir. Onun kromlexi iki‑
üç cərgə müxtəlif ölçülü dağ daşları ilə
işlənmişdir. Qəbir təqribən kromlexin
ortasında yerləşir. Üstü daş plitələrlə
örtülmüşdür. Qəbirin kamerası dörd‑
bucaqlı planda olub, müxtəlif ölçülü
daşlarla bir qədər səliqəsiz işlənmişdir.
Belə ki, bəzi daşların ucu qəbirin içəri‑
sinə çıxmışdır. Şərq divarının şimal tə‑
rəfinə, bir sal daş dikinə, örtük daşının
altına elə qoyulmuşdur ki, bura xeyli
daralmışdır. Qapı yeri iki ədəd daş plitə
ilə örtülmüşdür. Bu daş plitələrdən bi‑
rinin kənarı qəbirin örtük daşlarından
26‑28 sm hündürə qalxır. Beləliklə, bu
qəbirdə də baş daşı qoymaq prinsipinə
əməl edilmişdir. Qəbirdə başı şərq isti‑
qamətində, sol yanı üstə, yarımbükülü
vəziyyətdə dəfn olmuşdur. Onun boynunda əqiq, pasta və başqa minerallardan
hazırlanmış muncuqlardan düzülmüş boyunbağı və kəllə sümüyü qarşısında,
cənub divarına bitişik iki ədəd qara rəngli, cilalanmış gil qab aşkar edildi.
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Bu qablar ilk Tunc dövrü keramikasının ənənələrini [Aşurov S., 2002., s.43‐63]
həm forma, həm naxışlanma, həm də bişirilmə keyfiyyətinə görə qoruyub sax‑
lamışdır. Beləliklə, ilk Tunc dövrü gil qablarının əksər xüsusiyyətlərinin orta
Tunc dövrünün ortalarına qədər davam etdiyi aydın görünür.
Qəbirin şərqində, onunla qurbangah arasında dördbucaqlı planda dromosu
vardır. Qurbangah şərq tərəfdən kromlexə bitişik işlənmişdir. Dördbucaqlı
plandadır. Ehtimal ki, dromosdan həm qəbirə, həm də qurbangaha giriş
olmuşdur. Bu dəfn prosesinin son mərhələsini az vaxt içərisində başa çatdırmağa
imkan vermişdir. Qurbangahdan dörd ədəd gil qab aşkar edildi. Bunlardan
biri qara rəngli, cilalanmış, üçü isə çəhrayı gilli, boru formasında lüləsi olan
qabdır. Lüləli qabların üzərində tünd qımızı boya ilə, iti ucları qabın boğazına
tərəf olan həndəsi naxış izləri vardır. Sanki naxışları sonradan qaşıyıb pozmağa
çalışmışlar. Qəbirlərdə aşkar edilmiş maddi‑mədəniyyət nümunələri, eləcə də
qəbirin forma və ölçüləri mərhumun sosial vəziyyətini xarakterizə etməyə
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imkan verir [Алёкшин В.А., 1986, s.6].
Qeyd etmək lazımdır ki, Plovdağın orta Tunc dövrü kurqanlarında qəbirə
boyalı və lüləli qab qoymaq adəti olmamışdır. 25 saylı kurqan bu cəhətdən is‑
tisnalıq təşkil edir. Bəzi tədqiqatçılar lüləli qabların Naxçıvan ərazisinə cənubdan
gəldiyi fikrini irəli sürürlər [Бахшалиев В., 2006, c. 52].
Plovdağ nekropolunda əldə edilən boyalı qabların ornamentləri Naxçıvanın
həmdövr abıdələrinin boyalı qablarındakı ornamentlərdən qismən fərqlənir.
Belə ki, əgər Plovdağ boyalı qablarında üçbucaq təsvirlərinin iti ucu bir qayda
olaraq qabın boğazına tərəf istiqamətlənibsə, Çalxanqala kurqanlarından əldə
edilən boyalı qablarda üçbucaqların iti ucu qabın oturacağına tərəf istiqamət‑
ləndirilmişdir [Алиев В.Г.,1991, c.72]. Maraqlıdır ki, Plovdağ nekropolunun kurqanaıtı
qəbirlərində boyalı qablara çox az təsadüf olunduğu halda (aşkar edilən
qabların da üzərindəki boya qaşınaraq pozulmuşdur), plitəli qəbirlərdə onlar
gil qabların əksəriyyətini təşkil edirlər. Naxçıvan ərazisində boyalı qab
istehsalının erkən Dəmir dövrünün əvvəllərində tənəzzülə uğradığı haqda,
boyalı qablar mədəniyyətinin genezisi, yayılma arealı və dövrləşməsi məsələləri
ilə uzun illər məşğul olan V.Əliyevin fikiri Mərdan gölü və Muncuqlu təpə
nekropollarının materiallarında da öz təsdiqini tapır. Qeyd edək ki, Van,
Urmiya və Göycə gölü hövzələri və ətraf abidələrində yayılmış boyalı qabları
A.Özfirat “Araz boyalıları qrupuna aid edir [Özfirat A., 2001, s.2].
Qəbirdən tapılmış gil qablar formasına və keyfiyyətinə görə də fərqlənirlər.
Bu qabların üzərində metal parlaqlığı və qabın boğaz hissəsi ilə gövdəsi
arasında kəskin keçid vardır. Göstərilən əlamətlər ilk Tunc dövrü keramikası
üçün xarakterikdir. Eyni ilə bu cür üç qab Kvaçxelebinin B təbəqəsindən (ilk
Tunc dövrü) aşkar edilmişdir [Джaвахашвили А. И., Глонти Л. И., 1962., tab.IV, ris.146‐
148]. Avropadan Altaylara qədər, Cənubi Qafqazda və Aralıq dənizi sahillərində
yayılmış kurqanlarda bu dövrün dəfn adəti təqribən eyni olmuşdur [Ростунов
В.Л., 2006, c. 204‐211].
Beləliklə, yuxarıda təsvir etdiyimiz kurqanaltı sərdabələrdə eyni dəfn
adətinin müxtəlif cəhətləri ilə tanış olduq. Plovdağ kurqanlarının tədqiqi orta
Tunc dövrü kurqan qəbirlər mədəniyyətinin bəzi müddəalarına yenidən
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baxmağı zəruri edir.
Arxeoloji ədəbiyyatda üstü daş plitələrlə
örtülmüş qəbir kameralarının dəfn zamanı
torpaqla doldurulması haqda fikirlərə rast
gəlinir ki, bu da bir sıra faktların nəzərə
alınmadığını göstərir [Алиев В.Г., 1991, s.67; Nə‐
rimanov İ.,1958, s.64].
Birinci ‑ səliqə ilə işlənmiş, içərisinə
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geyimli, silah və bəzəkləri ilə dəfn edilmiş
ölü və gil qablarda ərzaq qoyulmuş kameranın torpaqla doldurulduğu heç bir
məntiqə sığmır. Ona görə ki, kamera torpaqla doldurulduğu halda üstünün
xüsusi seçilmiş, çəkilərinin bəzən 400‑500 kq‑a çatan sal daşlarla örtülməsinə
heç bir ehtiyac qalmırdı.
İkinci ‑ qəbir kameralarında bəzi avadanlığın və bəzi skeletlərdə ətraf sü‑
müklərin yerini dəyişməsi dəfndən bir müddət sonra kameraya gəmirici,
sürünən və həşaratların (siçan, siçovul, ilan, kərtənkələ, əqrəb və s.) daxil
olduğunu göstərir. Yeri gəlmişkən yağış və qar suları onların açdıqları
deşiklərdən də kameraya dola bilərdi.
Üçüncü ‑ arxeoloji qazıntılar zamanı qəbirlərin kameralarında aşkar edilən
torpaq nazik qatlar şəklindədir. Bu isə onun yağış və qar sularının torpağa
hoparaq kameraya dolması nəticəsində tədricən əmələ gəldiyini göstərir.
Qazıntı zamanı bu nazik torpaq qatları bir‑birindən çox asanlıqla ayrılır.
Yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir qəti fikrə gəlmək olur ki, üstü örtülən
qəbir kameralarının heç birinin içərisi dəfn zamanı torpaqla doldurulmamışdır.
Ümumiyyətlə, orta Tunc və son Tunc dövrü kurqanlarında qəbir kamerasının
torpaqla doldurulması adəti olmamışdır. Bu adət Eneolit və ilk Tunc dövründə
ölülərin qəbir çuxuruna həsirə və ya ona oxşar bir şeyə bükülərək qoyulduğu
vaxt mövcud olmuş, qəbir çuxurlarının üstünün sal daşlar və ağaclarla
örtülməyə başladığı zaman aradan qalxmışdır.
Orta tunc dövrü kurqanlarının əsas elementlərindən biri də qurbangahlardır
[Ибрагимов Б. Кашкай С., 2005, s.104‐105]. Bu
tikililər arxeoloji ədəbiyyatda “əlavə
qəbir kamerası”, “ehsan kamerası”, “çis‑
ta”, “ritual kamera” və s. adlarla ada‑
91
lansa da geniş şərh edilməmiş, onların
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təyinatı və funksional əhəmiyyəti aydınlaşdırılmamışdır. Qurbangahların
təyinatı İ.Nərimanov tərəfindən araşdırılsa da tədqiqatçı, əsasən Y.İ.Hümmelin
bu haqda olan “şüa sistemi” nəzəriyyəsini tənqid etmiş və bu nəzəriyyənin
çöl‑tədqiqat işlərində tətbiq olunmasını məsləhət görməmişdir [Nərimanov İ.,
1958, s.65‐73]. Bizim işlətdiyimiz “Qurbangah” termini də bu tikililərin təyinatını
tam əks etdirmir və onları “ehtiyat ərzaq kamerası” adlandırmaq daha düzgün
olardı. Kurqan tipli qəbirlərin yaranması Neolit dövrünün sonlarından başlasa
da, qubangahlı kurqanlar e.ə.IV minilliyin sonlarından məlumdur [Ibrahimli B.,
Qədirzadə H.Q., 2008, s. 36].
Plovdağ kurqanlarının qurbangahları bir qayda olaraq şərq tərəfdən
kurqanın kromlexinə bitişik işlənmişdir. Ölçülərinin müxtəlifliyi heç də kurqanın
böyük və kiçik olmasından asılı deyil. Belə ki, 17 saylı kurqanın qurbangahı
(17A) ondan iki dəfə böyük olan 18 saylı kurqanın qurbangahından çox
böyukdür və gil qabların sayı da ondan artıqdır. Orta Tunc dövrü kurqanlarının
qurbangahları dördbucaqlı və beşbucaqlı planda qurulmuşdur. Qurbangahlara
yalnız içərisində müxtəlif ərzaqlar olan gil qablar qoyulmuşdur.
İnsan skeletinin aşkar edilməməsi bəzi tədqiqatçılara burada kremasiya
dəfn adətinin olması fikrini irəli sürməyə əsas vermişdir. Beləliklə, orta Tunc
dövrü kurqanlarında inqumasiya ilə yanaşı kremasiya adətinin də olduğu təd‑
qiqatçılar tərəfindən qəbul edilmiş və
arxeoloji ədəbiyyatda sübut olunmuş
fakt kimi təsbit olunmuşdur [Брей У.,
Трамп Д., 1990, c.130]. Naxçıvan ərazisində
Şahtaxtı və Qarabağlar nekropollarında
aşkar edilmiş skeletsiz qəbirlərdə ur‑
nalar və ya yanmış skelet qalıqları ta‑
pılmadığından, burada kremasiyanın
olub‑olmadığı hələlik sübut edilmə‑
mişdir [Асланов Г., Ибрагимов Б., Кашкай С.,
2002, c.42‐51].
Plovdağın orta Tunc dövrü kur‑
qanlarının kompleks tədqiqi və yaxın‑
lıqdakı son Tunc və erkən Dəmir dövrü
nekropollarının öyrənilməsi nəticəsində
qurbangahların təyinatını dəqiqləşdir‑
mək mümkün olmuş və onların kre‑
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masiya ilə heç bir əlaqəsinin olmadığı
sübut edilmişdir. Lakin qurbangahların
dəfn prosesində yeri, onların qəbir ka‑
merası ilə qarşılıqlı əlaqəsi, kurqanlarla
eyni vaxtda və ya bir müddət sonra –
başqa bir mərasim zamanı qurulduğu
tam dəqiqləşdirilməmişdir. Əsas məsələ,
dəfn üçün nəzərdə tutulan gil qabların
hamısının ölünün yanına deyil, çox his‑
səsinin ayrıca kamera qurularaq ora
yığılmasıdır. E.ə. II minilliyin əvvəllərinə
aid olan kuranların qurbangahlarına
yalnız süfrə qabları qoyulurdusa, həmin
minilliyin sonlarına aid kurqanların
qurbangahlarına artıq mətbəx qabları
da qoyulurdu.

Böyük kurqanlarda qurbangahların
qəbirin qarşısında deyil, nisbətən cənuba və şimala tərəf yerləşməsi onların
dəfndən bir müddət sonra qurulması ehtimalını irəli sürməyə əsas verir. Lakin
bəzi kurqanlarda qəbir kamerasının, dromosun və qurbangahın bir xətt üzrə
yerləşməsi, dromosdan qəbirə və qurbangaha yol qoyulması, onların eyni
vaxtda qurulmasını göstərir. Hələlik bu ehtimalların heç birindən imtina etmək
olmaz. Belə ki, bu ehtimalların hər birinin təsdiqi üçün kifayət qədər dəlil‑
sübut vardır. Ola bilər ki, qurbangahı olan torpaq qəbirli kurqanların ətraflı
tədqiqi bu məsələyə aydınlıq gətirsin.
Plovdağ kurqanlarında dromosların qurulması texnikası olduqca maraqlıdır.
Qəbirlərin şimal və cənub divarları kurqanın kromlexinə qədər davam edir.
Mərhum qadın olarsa cənub divarına, kişi olarsa şimal divarına bitişik sal daş
dikinə qoyulmaqla qəbirə giriş yolu qoyulur, qalan hissə isə dromos kimi
saxlanılır. Analoji quruluşa malik kurqanaltı sərdabə Gəmiqaya yaylağında da
aşkar edilmişdir [Müseyibli N., 2004, s.38‐41].
Kurqan kompleksində dromosun olması dəfn prosesinin iki çox mühüm
elementi haqqında qəti fikir söyləməyə imkan verir. Birinci ‑ ölünün və
avadanlığın qəbirə şərq tərəfdən, “qapı” yerindən qoyulması artıq heç bir
şübhə doğurmur. Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqaz ərazisində kurqanların
“qapısı” həmişə şərq tərəfdən olmuşdur [Ахундов Т.И., 1999, c.37‐38].
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İkinci ‑ kurqanın dəfnə əvvəlcədən hazırlandığı (kromlexin, qəbirin ka‑
merasının, qurbangahının qurulması, qəbirin üstunun sal daşlarla örtülməsi
və s.) və dəfn prosesinin çox da uzun sürmədiyi (bu fikir dəfndən sonra
qəbirin ətrafında keçirilən mərasim və rituallara aid deyil) aydın olur.
Ölünün dəfnə hazırlanması və dəfndən sonrakı mərasim və rituallar haq‑
qında yalnız müəyyən ehtimallar irəli sürmək olar. Bu ehtimallar faktiki
arxeoloji tapıntılara əsaslansa da həmin prosesləri tam əhatə etmir. Qeyd
etmək lazımdir ki, Plovdağ nekropollarında Naxçıvanın başqa abidələrində
[Əliyev V., 1977, s.42]. olduğu kimi kollektiv dəfn adətinə hələlik rast gəlinməmişdir.
Gilançay vadisində bu adət e.ə. I minilliyin əvvəllərindən yayılmağa başlayır.
Plovdağ kurqanlarından üçünün kromlexi yanında iri həcmli qazan aşkar
edilməsi qəbiristanlıq ərazisində də ehsan mərasimi keçirildiyini göstərir. Bu
qazanların yalnız böyük kurqanların yanında aşkar edilməsi mərasimin heç
də hamı üçün deyil, adlı‑sanlı adamlarin dəfni zamanı keçirildiyini ehtimal
etməyə əsas verir. Böyük kurqanların qurulması çox vaxt apardığından, ola
bilsin ki, bu qazanlarda kurqanı quranlar üçün ehsan yeməyi hazırlanmışdır.
Çox güman ki, dəfndən sonra kurqanın ucaldılması elliklə yerinə yetirilir‑
mişdir. Qədim dəfn adətinin bəzi elementləri kənd yerlərində dövrümüzədək
gəlib çatmışdır. Qəbir bir neçə nəfər tərəfindən qazılıb hazırlansa da, üstünün
örtülməsində dəfnə gələnlərin demək olar ki, hamısı iştirak edir. Qəbir üstünə
gedənlərə halva paylanması da qədimdən qalan adətdir.
Cənubi Qafqazda kurqan mədəniyyətinin Kür‑Araz mədəniyyəti ilə genetik
bağlılığı haqda B.Kuftinin fikiri bir çox arxeoloqlar tərəfindən təsdiqlənir. Bu
bağlılıq Plovdağ kurqanlarında daha aydın nəzərə çarpır. Plovdağ kurqanlarından
əldə edilən keramika Kür‑Araz keramikası ilə o qədər yaxındır ki, onları ayrı‑
ayrı qruplara bölmək olduqca çətindir.
Nəzərə çarpan fərqlər isə təkamül nəti‑
cəsində əmələ gələn dəyişikliklər və müx‑
təlif zamanlarda yad elementlərin daxil
olması ilə bağlıdır.
Keramikanın müqayisəli təhlili, bəzi
gil qab formalarının və bəzək motivlərinin
yayılma istiqaməti mədəni təsirin Urmiya
gölü hövzəsi və ona yaxın Araz çayı ət‑
rafından başladığını ehtimal etməyə əsas
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verir.
Dini kitablarda və bəzi tədqiqatçıların əsərlərində Nuhdan sonrakı sivili‑
zasiyanın məhz Cənubi Azərbaycan ərazisindən yayıldığı göstərilir və bunun
sübutu üçün arxeoloji faktlara da istinad olunur [Девид Р., 2005, c.445‐463].
Göytəpənin K‑2, K‑3 mərhələlərində geniş yayılmış və Plovdağda da tez‑
tez rast gəlinən dairəvi və oval formalı batıqlara Trialeti və Ağrı dağı vadisi
abidələrində nadir hallarda təsadüf olunur. Plovdağ kurqanlarının qurban‑
gahlarında bir qayda olaraq kameranın cənub‑qərb küncünə qoyulan, ağzı
qatlanaraq gövdəsinə yapışdırılmış, şar gövdəli küpələrə də həmin abidələrdə
az təsadüf olunur.
Dəfn adətinin oxşarlığı baxımından Plovdağ kurqanlarını Trialetinin tək
dəfnli erkən kurqanları ilə və Ağrı vadisindəki bəzi kurqanlarla müqayisə
etmək olar. Lakin Plovdağ kurqanlarında olduqca ciddi qaydalar əsasında
yerinə yetirilən və uzun müddət stabil qalan dəfn adətini nə Trialetidə, nə də
Ağrı vadisi abidələrində görə bilmirik. Eyni zamanda dəfn adətinin bəzi vacib
elementləri (baş daşı qoyulması, qurbangahların içərisinin mütləq daşdan qu‑
rulması və s.) həmin abidələrdə qeydə alınmamışdır. Naxçıvanın Eneolit, ilk
və orta Tunc dövrü dəfn adətinin bəzi elementlərinə (əlində cam dəfn olunma
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adəti) Trialeti və Ağrı vadisi abidələrində
rast gəlinməmişdir.
Kurqan mədəniyyətinin olduqca mü‑
bahisəli olan genezisi məsələsi hələlik həll
edilməmişdir. Onların Mərkəzi və Şərqi
Avropadan, Misirdən [Нариманишвили Г., 2006,
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c.62] gəldiyi qeyd olunur və həmişə də kur‑
qan mədəniyyəti hind‑avropa tayfalarının
yayılması [Гогадзе Э.М., 1972, c.107] və onların mifologiyasındakı “tısbağa” kultu
ilə əlaqələndirilir [Ростунов В.Л., 2006, c.207‐211]. Bu tezislə qətiyyən razılaşmaq
olmaz. Ona görə ki, hələlik kurqanların nə genezisi, nə də etnik mənsubiyyət
məsələsi həll edilməmişdir. Bizə elə gəlir ki, kurqan mədəniyyətinin yaranmasının
köçəriliklə bağlı olduğunu ehtimal etmək daha düzgün olardı. Köçəri həyat
tərzi keçirmiş hər hansı bir xalq özünü kurqan mədəniyyətinin varisi hesab
edə bilər. Əvvəllər köçəri həyat tərzi keçirməmiş xalq isə yoxdur. Lakin
fikrimizcə, bu mədəniyyət prototürk tayfaları ilə daha çox bağlıdır. Çünki,
kurqan sözünün də anlamı elə türkcə “qanlı gor” deməkdir.
Plovdağ yaşayış yerləri və nekropollarının tədqiqinin Azərbaycan arxeo‑
logiyası üçün mühüm əhəmiyyəti vardır. Bu abidələr Yaxın Şərqi Şimali Qafqaz
və Cənub Şərqi Avropa ilə birləşdirən zəncirin çatışmayan həlqəsidir. Plovdağ
nekropolları kurqan tipli qəbirləri xronoloji ardıcıllıqla öyrənməyə, orta Tunc
dövrünün kurqan qəbirlər mədəniyyətini incəliklərinə qədər araşdırmağa
imkan verir. Qəbirlərdə aşkar edilən keramika, silah, bəzək, parça izləri və
osteoloji qalıqlar eyni zamanda Naxçıvan bölgəsində yaşayan qədim tayfaların
maddi mədəniyyətini, təsərrüfat həyatını və məişətini tədqiq etməyə imkan
yaradır. Əldə edilən gil qablar Naxçıvan böl‑
gəsinin Urmiya gölü hövzəsi və Mesopo‑
tamiya ilə yaxin əlaqələrinin olduğunu gös‑
tərir.
Plovdağ abidəsinin unikallığı bir də
ondadır ki, burada tunc dövrünün bütün
inkişaf mərhələlərini əhatə edən iki yaşayış
yeri və iki nekropolun aşkar edilməsi, bu
abidələrdən əldə edilən zəngin arxeoloji
material yerli istehsalın tərəqqi və tənəzzül
dövrlərini, hansı tapıntıların buraya kə‑
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nardan düşdüyünü və yerli istehsal
məhsullarından (keyfiyyət göstərici‑
lərinə əsasən) hansılarının tayfalararası
mübadiləyə cəlb oluna bilməsi ehti‑
malını araşdırmağa imkan verir. Eneolit
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dövründən başlayaraq bir neçə min il
davam edən yumşaq iqlim şəraiti,
Arazboyu düzənliklərin yaşıl ot örtü‑
yünün bolluğu burada heyvandarlığın
inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmışdı.
O zaman yarımköçmə (yaylaq) hey‑
vandarlığı təsərrüfatın geniş yayılmış
və gəlirli sahəsi idi. Naxçıvan ərazi‑
sində çayların mənsəbinə yaxın ərazi‑
lərdə isə təsərrüfatın aparıcı sahəsi əkinçilik idi. Mənbəyini Kiçik Qafqazın
Zəngəzur silsiləsindən götürən bol sulu çaylar (Naxçıvançay, Əlincəçay,
Gilançay) öz vadilərini, xüsusən Araza yaxın düzənlikləri əkinçilik üçün yararlı
edirdi. Tunç dövründə Gilançay vadisində ən çox buğda və darı əkilirdi. Araz‑
boyunda və onun qolları olan çay vadilərində becərilən taxıl burada məskunlaşmış
əhalinin ehtiyacını ödəyə bilirdi. Dağların yamaclarında indiyə qədər izləri
qalmış köhnə arx yerlərinin səviyyəsi e.ə.III‑I minilliklərdə əkin sahələrinin in‑
dikindən az olmadığını göstərir. Gilançay vadisinin daha bir üstün cəhəti Nax‑
çıvançayla Salamməlik arasında yeganə dağ keçidinin‑Qapıcığın burada olması
idi. Bu keçid Arazın orta axarında – Kiçik Qafqazın Qaradağ və Zəngəzur
silsilələri üstündən keçərək, Atropatenanı Albaniya ilə birləşdirən ən qısa yol
idi. Ehtimal ki, saqların bir hissəsi məhz bu keçiddən aşaraq Gilan çay və
Əlincə çayları vadilərində məskunlaşmış və Zəngəzurun şimal ətəklərində
yerləşmiş digər saklarla daimi əlaqə saxlamışlar. İndi də Gilançayın başlanğıcı
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Sakqarsu çayı adlanır.
Plovdağ və ətrafındakı qədim nek‑ 100
ropolların tədqiqi Naxçıvan bölgəsinin
tunc dövrünün hərtərəfli öyrənilməsində
mühüm mərhələlərdən biridir. Əlbəttə,
bir və ya bir neçə abidənin ətraflı öy‑
rənilməsi tunc dövrünün öyrənilməsində
olan problemləri tam həll edə bilməz.
Lakin Plovdağın qəbir abidələri I və II
Kültəpə yaşayış yerləri və başqa sinxron
abidələrlə birlikdə Naxçıvanın tunc dövrünün kompleks tədqiqinə imkan ve‑
rir.
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XalıKeşan nekropolu
Nekropol Gilançayın qolu Xalı‑Keşan çayının sol sahilində, Xaraba‑Gilan
şəhər yerinin qərbində, dağın yamacında yerləşir (şəkil 101‑105). Qəbirlərin
ətrafına dördbucaqlı planda daş döşənmişdir. Bunlar perimetr üzrə olan iri
həcmli sal daşlardan ibarətdir. Bu daşlarla qəbir daşları arasında olan sahədə
müxtəlif həcmli digər çay daşları da vardır. Qəbirlərin üstü qalın daş plitələrlə
örtülüb. Qəbir kamerası isə dikinə qoyulmuş plitə daşlardan ibarətdir. Bu qə‑
birlərin dağın yamacına tərəf olan divarları təbii dağıntı təhlükəsinin qarşısını
almaq üçün daha möhkəm işlənmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, qəbirlər qaya
daşları üzərində qurulduğundan onların döşəməsi həmin daşların üstündə‑
dir.
Qəbirlərin sal daşlardan qurulmuş qurbangahları onlara şimal‑şərq və şi‑
mal‑qərb tərəflərdən bitişik işlənmişdir. Bir qayda olaraq, qurbangahlardan
ancaq gil qablar aşkar olunur. Nekropol dağıntıya daha çox məruz qalmışdır.
Bunun səbəblərindən biri də nekropolun orta əsr şəhərinin ərazisində yerləş‑
məsidir. Eyni zamanda şəhərdən Gilançaya tərəf gedən yol da buradan keçir.
Qəbirlərin dağın yamacında yerləşməsi də onların zaman‑zaman yağış və qar
sularının təsirindən yuyularaq uçulmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, bir neçə
qəbirin kamerası, bəzilərinin isə qurbangahı tamamilə dağılmışdır.
1 saylı qəbir düzgün olmayan dördbucaqlı formalıdır. Şimal‑qərb və cə‑
nub‑şərq istiqamətindədir. Onun ətrafına 1,5 m enində daş döşənmiş, perimetr
üzrə iri həcmli daşlar düzülmüşdür. Örtük daşları qalmayıb. Qəbir kamerasının
divarları dikinə qoyulmuş plitə daşlardan qurulub. Kameranın dərinliyi 0,7
m‑dir. Qəbirdən skelet aşkar edilmədi. Cənub yarısında iki ədəd gil qab və
qəbirin içərisinə səpələnmiş şəkildə tunc əşyalar tapıldı. Gil qablardan biri
qəbrin cənub‑şərq küncündə yanı üstə düşmüş bokaldır. Qabın yuxarı hissəsində,
xüsusən qulpun yan tərəflərində qara boya ilə çəpinə çəkilmiş paralel xətlərin
izi qalmışdır. İkinci qab çəhrayı gilli, düz oturacaqlı küpədir.
Tunc əşyalardan biri nazik təbəqədən hazırlanmış, ucları azca ensizləşərək
geriyə qatlanmış vəziyyətdə olan diademadır. Qəbrin mərkəzi hissəsində və
şimal‑qərb küncünə yaxın beş ədəd bütöv, bir neçə ədəd isə sınıq qolbaq aşkar
edildi. Nazik qolbaqların ucları bir‑birinin üstündədir. Qolbaqlardan üçü iri
həcmli həlqə formasındadır. Bir neçəsi isə nazik tunc məftildən hazırlanmışdır.
Qəbirin cənub tərəfindən üç ədəd sancaq tapıldı. Yeddi ədəd tunc üzük aşkar
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edildi. Tunc bəzəklərdən başqa qəbirdən əqiq və ağ pastadan hazırlanmış
muncuqlar da əldə edildi.
1 saylı qəbirin qurbangahı (1A) kvadrat formada olub, ona şimal‑şərq tə‑
rəfdən bitişik işlənmişdir. Onun cənub divarının daş plitəsi təzyiqdən kameranın
içərisinə tərəf sıxışmışdır. Qurbangahın örtük daşları qalmamışdır. Divarları
dikinə qoyulmuş daş plitələrdən ibarətdir. Kamera 0,85 x 0,85 m ölçüdə, 0,3
metr dərinlikdədir. Qurbangahın ətrafına qəbirlərdə olduğu kimi dördbucaqlı
planda daşlar düzülmüşdür. Buradan səkkiz ədəd müxtəlif gil qab aşkar
edildi. Qablar əsasən kameranın cənub yarısında yerləşmişdi. Kameranın şi‑
mal‑şərq küncü boş idi. Güman ki, burada da gil qablar olmuş, lakin örtük
daşları götürülərkən onlar da dağıdılmışdır. Qabların hamısının gili qum
qatıçıqlı, azca sarımtıl və qəhvəyi çalarlı, çəhrayı rəngdədir. Qablar çolmək,
boşqab, bokal, çaynik tiplidir. Qeyd etmək lazımdır ki, e.ə.II minilliyin sonu və
e.ə.I minilliyin əvvəlləri üçün xarakterik olan çaynik tipli qablar adətən kəklik,
ördək kimi ov quşlarının formasında hazırlanırdı.
2 saylı qəbir. Xalı‑Keşan nekropolunda qəbirlər demək olar ki, eyni
tiplidirlər. Lakin bu qəbirin kamerasının bir tərəfi nisbətən ensiz olduğundan,
o trapesiya formasında görünür. Ətrafına dördbucaqlı planda daş döşənmişdir.
Örtük daşlarından yalnız biri şərq tərəfdə salamat qalıb. Qəbirin şərq divarının
uzunluğu 1,4 m, qərb divarının uzunluğu 0,97 m, şimal və cənub divarlarının
uzunluğu 1,9 m, dərinliyi 65‑80 sm‑dir. Divarların aşağısı 8‑9 sm qalınlığı olan
daşlarla işlənmiş, onların üstünə isə dikinə plitə daşlar qoyulub. Qəbir dağıdılıb.
Materiallar müxtəlif dərinliklərdə tapılır. 50 sm dərinlikdə gil qab fraqmentləri,
70‑80 sm dərinlikdə isə iki ədəd qara rəngli gil qab aşkar edildi.
Qəbirdən ağ mərmərə oxşar daşdan hazırlanmış iy başlığı tapıldı. Bunlardan
başqa, qəbirdən əqiq və ağ pastadan hazırlanmış muncuqlar əldə edildi.
2 saylı qəbirin qurbangahı (2A) onun ətrafına döşənmiş daşlara şimal‑
qərb tərəfdən bitişik işlənmişdir. Örtük daşlarından yalnız şərq tərəfdə 7 sm
qalınlığında olan biri salamat qalmışdır. Dördbucaqlı plandadır. Ölçüləri 1,25
x 0,93 m‑dir. Divarları dikinə qoyulmuş daş plitələrdən qurulub. Dərinliyi 45‑
48 sm‑dir. Qurbangahın cənub‑qərb divarı yanında bir qab, şimal‑qərb küncündə
yanı üstə düşmüş daha bir qab və şimal divarları yanında isə boşqab qırıqları
aşkar edildi. Qabların vəziyyəti qurbangahın nə vaxtsa dağıdıldığını göstərir.
Qablardan biri şar gövdəlidir. Ağzının enli lentşəkilli kənarı birbaşa gövdəsinə
birləşib. Düz olan oturacağının ortasında 1 sm diametrində deşik var.
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3 saylı qəbir dağıdılmışdır. Onun
yalnız bir‑iki kənar daşı salamat qal‑
mışdır.
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3 saylı qəbirin qurbangahı (3A)
kvadrat planda olub, qəbrə şimal‑qərb
tərəfdən bitişik işlənmişdir. Örtük daşları
qalmamışdır. Cənub və qərb divarlarının
uzunluğu 0,77 m, şimal divarının uzun‑
luğu 0,67 m, şərq divarının uzunluğu
isə 0,85 m olub, dikinə qoyulmuş, 8‑13
sm qalınlığında plitə daşlarla işlənmişdir.
30‑38 sm dərinlikdə örtük daşlarının
sınıqları və dörd ədəd gil qab aşkar
edildi.

Qablardan biri yaxşı ələnmiş sa‑
rımtıl rəngli gildən əldə duzəldilmiş
tək qulplu, yastı oturacaqlı bokaldır.
Ağzının kənarı sivri olub, yuxarı hissədə
azca genişlənir. İlgəyə oxşar qulpunun yuxarı tərəfi boğazının orta hissəsinə,
aşağı tərəfi isə gövdəsinin yuxarı hissəsinə birləşib. Bokalın boğaz hissəsində
ağ‑boz rəngli anqob üzərindən qəhvəyi rəngli boya ilə üçbucaqlar çəkilmiş və
içərisi qəhvəyi və qırmızı boya ilə naxışlanmışdır. Üçbucaqların oturacağı
boya ilə çəkilməsə də, qabın gövdəsi ilə boğazının birləşdiyi yerə düşdüyündən,
o qədər də nəzərə çarpmır. Onların arasındakı boş qalan yer üç sınıq xətlə dol‑
durulmuşdur. Gövdəsinin yarıdan yuxarı hissəsində boğazındakı üçbucaqlardan
təqribən iki dəfə kiçik olan daha dörd üçbucaq çəkilmiş və içərisi qəhvəyi və
qırmızı boya ilə torşəkilli naxışlanmışdır. Qulpun yan tərəflərinə qəhvəyi boya
ilə zolaq çəkilmişdir.
Qablardan ikisi şar gövdəli, düz oturacaqlı olub, biri qısa boğazlı, ağzı
azca kənara əyilmiş, ikincisi isə duz ağızlıdır. Onların hər ikisi çəhrayı rəngdə
bişirilərək, gilinə iri və narın dənəli qum qatılmışdır. Dördüncü yastı oturacaqlı,
düz ağızlı kasa tipli qabdır.
4 saylı qəbir düzgün olmayan dördbucaqlı formasındadır. Örtük daşları
qalmamışdır. Şimal‑qərb divarına bir ədəd daş plitə dikinə qoyulmuş, qalan
divarları isə yastı daşlarla işlənmişdir. Şərq və qərb divarlarının uzunluğu 1,7
m, cənub divarının uzunluğu 1,05 m, şimal divarının uzunluğu isə 0,8 m‑dir.
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Xalı‑Keşan nekropolunun o biri qəbirlərində olduğu kimi, bu qəbirin də
döşəməsi dağın sal qayalığıdır. Şimal tərəfindən başqa, qəbirin qalan üç tərəfinə
1,18‑1,20 m enində daş döşənmişdir. Qəbir dağıdılmış vəziyyətdədir. Buradan
skelet və ya onun qalıqları aşkar edilmədi. Kameranın içərisi təmizlənərkən,
üst qatlardan sırğa fraqmentləri, meandr formalı asma bəzək hissələri, üzəri
kəsişən qoşa paralel xətlərlə naxışlanmış üçtərəfli ağ rəngli muncuq, gil qab
oturacağı və saxsı fraqmentləri tapıldı.
5 və 6 saylı qəbirlər tamamilə dağıdılmış vəziyyətdə olduğundan,
onlardan heç bir arxeoloji material əldə edilmədi. Həmçinin, onların ölçülərini
də götürmək mümkün olmadı.
7 saylı qəbir də dördbucaqlı plandadır. Onun kamerasının uzunluğu 1,9
m, eni 1,15 m, dərinliyi isə 0,75 m‑dir. Qəbirin cənub divarı dikinə qoyulmuş
bir ədəd sal daşdan ibarətdir. Qalan divarlar isə müxtəlif qalınlıqlı yastı
daşlarla işlənmişdir. Şimal divarının bir daşı xaricə tərəf əyilib. Buradan bir
ədəd çəhrayı gilli, düz oturacaqlı, şar gövdəli, boğazına tərəf daralan, ağzının
kənarı xarıcə açılan çölmək, iki ədəd ayaqbənd, iki ədəd bilərzik, dörd ədəd
tunc həlqə, baş sancağı, tunc sırğa fraqmentləri və müxtəlif muncuqlar aşkar
edildi.
8 saylı qəbir dağıdılmışdır. Onun bir ədəd dikinə qoyulmuş sal daşı
salamat qalmışdı. Bu daşın yanında üç ədəd çəhrayı gilli qab aşkar edildi ki,
onlardan biri dabanlı oturacağa malik kasadır. Qabın üzərində qırmızı boya
ilə, iti ucu yuxarıya tərəf olan bucaqlar çəkilmiş və içərisi tor şəklində naxış‑
lanmışdır. İkinci qab düz oturacaqlı, şar gövdəli, hündür boğazlı, tək qulplu
bokaldır. Boğaz hissəsinə iti ucları qabın gövdəsinə tərəf olan üçbucaqlar
çəkilmiş, içərisi torşəkilli naxışlarla bəzədilmişdir. Üçbucaqların arasındakı
boş qalan yerə enli zolaq şəklində dalğalı xətt çəkilmişdir. Həmin dalğalı
xəttdən qabın yuxarı hissəsinə də çəkilmişdir. Gövdənin ortasından və
boğazından enli zolaqlar çəkilmiş, boğaz ilə gövdəni birləşdirən qulpun hər
iki tərəfi də qoşa zolaqla bəzədilmişdir. Üçüncü qab boğazına tərəf daralan
çolmək tipli qabdır.
9 saylı qəbir dördbucaqlı plandadır. Onun qərb və cənub divarının bir
hissəsi tamamilə dağılmışdır. 2,0 m uzunluğunda olan şimal divarı iri həcmli,
1,3 m uzunluğunda olan qərb divarı isə şaquli və üfüqi qoyulmuş orta həcmli
daşlarla işlənmişdir. Qəbirin dərinliyi 44‑45 sm‑dir. Şimal divarı boyunca 6
ədəd çox pis qalmış kəllə sümüyü, bəzək əşyaları və keramika nümunələri
aşkar edildi. Gil qab hissələri kiçik olduğundan onların formasını bərpa etmək
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mümkün olmadı. Keramika çəhrayı gilli, qalın divarlı qablara aiddir.
Qəbirdə dörd ədəd yoğun tunc məftildən hazırlanmış ayaqbənd, səkkiz
ədəd nazik tunc məftildən hazırlanmış qolbaq, iki həlqəvari üzük, iki ədəd
ucları birləşməyən həlqə formasında və ortasında meandr naxışlı zolağı olan
asma bəzək var idi. Buradan üç ədəd qabarıq formalı tunc düymə, üç ədəd
yoğun yerində cızma naxışları olan baş sancağı, tuncdan hazırlanmış və
üzərinə əqiq muncuqlar düzülmüş sırğa, dəstəyində ağac bərkitmək üçün
deşiyi olan tunc xəncər, əqiq və balıqqulağından hazırlanmış muncuqlar da
aşkar edildi.
10 saylı qəbir düzgün olmayan dördbucaqlı formasında olub, şərq‑qərb
istiqamətindədir. Örtük daşları qalmamışdır. Onun şimal və cənub divarlarının
uzunluğu 1,1 m, şərq divarının uzunluğu 0,75 m, qərb divarının uzunluğu isə
0,53 m‑dir. Qəbirin bir hissəsi dağıdılmışdır. Divarlarının tikintisində üfüqi və
şaquli qoyulmuş sal daşlardan istifadə olunmuşdur. Dərinliyi 0,6 m olan bu
uşaq qəbirindən çox az sümük qalıqları və bir neçə muncuq aşkar edildi.
11 saylı qəbir də düzgün olmayan dördbucaqlı formasındadır. Örtük
daşları qalmamışdır. Ölçüləri 1,55 x 1,02‑0,92 m‑dir. Şimal‑qərb divarına iki
ədəd ensiz sal daş dirək kimi qoyulmuş, qalan divarları isə yastısına və dikinə
qoyulmuş sal daşlarla işlənmişdir. Qəbirin giriş yolu şimal‑şərq tərəfdəndir.
Şimal‑qərb küncündə plitə daş üzərində kəllə sümüyü aşkar edildi. Kəllə sü‑
müyünə yaxın tunc həlqə və muncuqlar var idi.
11 saylı qəbirin qurbangahı (11A) ona şimal tərəfdən bitişik işlənmişdir.
Ölçüləri 1,15 x 0,63 m‑dir. Örtük daşları qalmamışdır. Kameranın divarları
dikinə qoyulmuş plitə daşlardan qurulmuşdur. Qurbangahın dərinliyi 0,45 m‑
dir. Kameranın şərq və cənub tərəflərində qrup halında 11 ədəd gil qab aşkar
edildi ki, onların bəziləri bir‑birinin içərisinə qoyulmuş vəziyyətdə idi. Onlar
əsasən boşqab, çölmək, kasa və vaza tipli qablardan ibarətdir.
Xalı‑Keşan nekropolunda aparılmış qazıntı işlərinin nəticələri göstərdi ki,
buradakı qəbirlər Plovdağ nekropolunun son Tunc dövrünə aid dördbucaqlı
planda işlənmiş plitəli qəbirləri ilə eyni dövrə aiddir. Bu oxşarlıq təkcə qəbirlərin
quruluşunda deyil, həm materialların formasında, həm də ornament motivlərində
özünü göstərir. Nekropolun çox hissəsi dağıldığından yalnız bir neçə, nisbətən
salamat qalmış qəbir tədqiq edildi. Göründüyü kimi, bəzi qəbirlərin örtük
daşlarının yalnız bir hissəsi salamat qalmışdı. Qəbirlər dördbucaqlı planlı qur‑
bangahlara malikdir. Onlar quruluşuna və planına görə Muncuqlu‑təpə
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qəbirlərinə oxşayırlar. Lakin Xalı‑Keşan qəbirlərində xüsusi qurulmuş giriş
yolu yoxdur. Qəbirlərin çoxunun və qurbangahların divarları yanı üstə dikinə
qoyulmuş sal daşlardan ibarətdir. Bəzi qəbirlərin divarları bir neçə qat həmin
daşlarla işlənmişdir. Qəbir kameralarının və qurbangahlarının ətrafına 1,5–1,7
m enində sahəyə daş döşənmişdir. Perimetr üzrə səliqə ilə düzülən uzun və
enli sal daşlarla qəbirin divarları arasında olan sahədəki daşlar arasında fərqlər
vardır. Belə ki, ikincilər nizamsız şəkildə düzülmüşdür. Onların içərisində çay
daşlarına da rast gəlinir. Qəbirlərin kameraları avadanlığa uyğun olaraq qu‑
rulduğundan, çox halda dördbucaqlı deyil, trapesiya formasını almışdır. Qur‑
bangahlar adətən dördbucaqlı plandadır.
Xalı‑Keşan nekropolundan əldə edilən tapıntılar əsasən qara boz və
çəhrayı rəngli keramika məmulatından, tuncdan hazırlanmış xəncər, qolbaq,
sırğa və sancaqdan və digər müxtəlif bəzək əşyalarından ibarətdir.
Bu materialların oxşarlarına Naxçıvanın həmin dövr abidələrində və
Urmiya gölü hövzəsi abidələrinin materiallarında rast gəlinir. Xalı‑Keşandan
tapılmış qirmızı gilli, dabanlı oturacağa malik, tək qulplu qabın formaca
identik bənzərinə Göytəpənin B təbəqəsindəki K qəbirində [Burton‐Brown T., 1951,
s.144. tab.34. şək.38] və III Dingətəpə [Muscarella O.W., 1974, s.46. şək.13] materialları içə‑
risində rast gəlinir. Burada tez‑tez təsadüf edilən eyni formalı, lakin dabansız
qablara isə V Həsənli abidəsində rast gəlinir və e.ə. XII‑X əsrlərə aid edilir
[Dyson Robert H., 1964, s.195‐197]. Xalı‑Keşandan tapılan xəncərlər Naxçıvan bolgəsi
üçün xarakterik olub [Абибуллаев О.А., 1982, s.174‐175; Əliyev V., 1977, s.100], ümümiyyətlə,
Cənubi Qafqazda geniş yayılmışdır.
Xalı‑Keşan nekropolu materialları içərisində dəmirdən hazırlanmış əşyalar
yoxdur. Silah və bəzəklər əsasən tuncdan hazırlanmışdır. Metal muncuqlara
isə heç rast gəlinməmişdir. Pasta və daşdan hazırlanmış muncuqlar həm
formaca, həm də naxışlanmasına görə sonrakı dövrə aid Muncuqlutəpə mate‑
riallarından zənginliyi ilə seçilirlər. Xalı‑Keşan nekropolunda əldə edilən iy
başlığının oxşarı III Dingətəpənin 27‑ci qəbrindən [Muscarella O.W., 1974, s.42. tab.7.
şək.616] tapılmışdır. Analoji ornamentə Goytəpənin B təbəqəsindən əldə edilmiş
asma bəzəkdə də rast gəlinmişdir [Burton‐Brown T., 1951, tab.28, N1579]. Əldə olunan
arxeoloji materiallar Xalı‑Keşan nekropolunu e.ə. II minilliyin sonu, I minilliyin
əvvəllərinə aid etməyə imkan verir.
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Mərdan gölü nekropolu
Mərdan gölü nekropolu Plovdağ abidəsindən 300‑350 m şimal‑şərq, Mun‑
cuqlutəpə nekropolundan isə 350‑400 m şimal‑qərb tərəfdə yerləşir (şəkil 106‑
112). İki hissədən ibarət olan nekropolun bir hissəsi dağın ətəyində, bir hissəsi
isə dağın yamacındadır. Hər iki hissənin qəbirləri eyni tiplidir. Onlar müxtəlif
ölçülü daşlarla işlənmiş qəbir kamerasından və qurbangahdan ibarətdir. Ha‑
mısında eyni istiqamət olmasa da, qurbangahlar ən çox cənub‑şərq tərəfdən
qəbirə bitişik işlənmişdir. Qəbirlərin qurbangahlara tərəf olan divarları dikinə
qoyulmuş bir ədəd daş plitədən ibarətdir. Gilançay vadisində mövcud olmuş
dəfn adətinə görə ölü qəbirə qurbangah tərəfdən qoyulurdu. Mərdan gölü
nekropolunda qəbirlərin ətrafına dördbucaqlı planda daş döşənmişdir. Skelet
sümükləri çox pis qalmışdır. Qəbirlərdən ən çox boz və çəhrayı gilli keramika,
tuncdan hazırlanmış silah və bəzəklər, dəvəgözü və çaxmaq daşından hazırlanmış
ox ucları və müxtəlif muncuqlar aşkar edilmişdir. Bəzən dəmir əşyaların fraq‑
mentlərinə də rast gəlinib.
1 saylı qəbir dördbucaqlı planda olub, şimal‑qərb və cənub‑şərq istiqamə‑
tindədir. Qəbirin uzunluğu 1,3, eni 1,0, dərinliyi isə 0,45 m‑dir. Onun üç divarı
müxtəlif ölçülü yastı daşlarla işlənmiş, cənub‑şərq divarına isə bir ədəd sal daş
dikinə qoyulmuşdur. Qəbirdən üç ədəd gil qab aşkar edilib. Bu qəbirin ölçüləri
və buradan yalnız qurbangahlar üçün xarakterik olan gil qabların tapılması
onun 2 saylı qəbirin qubangahı oldu‑
ğunu ehtimal etməyə əsas verir.
Qablardan biri əldə hazırlanmış,
çəhrayı rəngli gilinə qum qatılmışdır.
Qazan tipli bu qab düz oturacaqlı, sfe‑
rekonus gövdəlidir. Ağzının enli, lent‑
vari formada kənarı birbaşa gövdəsinə
birləşir. Gövdəsi orta hissədə qəribə
formada əyilib. Qabın oturacağında 1,5
sm diametrində deşiyi var. Onun yuxarı
hissəsində cilalanma izləri görünür. Di‑
varının qalınlığı orta hissəsində 1,2,
ağzına və oturacağına yaxın hissələrdə
isə 1,8 sm‑dir.
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Boşqab tipli İkinci qab əldə ha‑
zırlanmış, çəhrayı gilinə narın qum
qatılmış, yastı oturacaqlıdır. Ağzı içə‑
riyə tərəf əyilib.
Küpə tipli üçüncü qabın boz gi‑
linə narın qum qatılmış, yastı otura‑
caqlı, şar gövdəli, qısa boğazlıdır. Ağzı
azca kənara açılır. Qab bişməmişdən
əvvəl çiyin hissəsində çızma üsulu ilə
işlənmiş həndəsi naxışlar vardır.
2 saylı qəbirin ətrafına dördbucaqlı
planda daş döşənmiş və perimetr üzrə
yanları düz, uzun daşlar hasar kimi
düzülmüşdür. Örtük daşlarından ikisi
salamat qalmışdır ki, onlardan biri sı‑
naraq içəriyə tərəf əyilmişdir. Qəbir
bir tərəfdən ensiz olmaqla trapesiya
formasındadır. Kameranın uzunluğu
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1,72, eni isə şimal‑qərb tərəfdə 1,1, cə‑
nub‑şərq tərəfdə isə 0,79 m‑dir. Qəbirin
iki divarı dikinə qoyulmuş sal daşdan
ibarətdir. Onun qalan iki divarı isə
müxtəlif ölçülü daşlarla işlənmişdir. Buradan bir ədəd çəhrayı rəngli gilinə
narın qum qatılmış, yastı oturacaqlı, sıxılmış şar gövdəli, qısa boğazlı, ağzı
kənara açılan küpə, üç ədəd çaxmaq daşından və bir ədəd dəvəgözü daşından
ox ucu, bir ədəd tuncdan hazırlanmış xəncər, tunc həlqə və tuncdan yarımşar
formalı pilək aşkar edilmişdir.
3 saylı qəbirin dördbucaqlı planda, 1,3x0,8 m ölçülərində olan kamerası
şimal‑qərb, cənub‑şərq istiqamətindədir. Onun cənub‑şərq tərəfinə bir ədəd
sal daş dikinə qoyulmiş, qalan tərəfləri iri həcmli daşlarla işlənmişdir. Örtük
daşları slnaraq kameranın içərisinə tökülmüş, qəbir qarət olunmuşdur. Buradan
çəhrayı gilli, çiyin hissəsində qirmızı və qara boya ilə, iti ucları yuxarıya tərəf
olan üçbucaqlar çəkilmiş və içərisi çarpaz xətli torla naxışlanmış qablar,
dəvəgözü daşından hazırlanmış yeddi ədəd üçbucaq formalı ox ucu, çaxmaq
daşından hazırlanmış dördbucaq formalı, bir tərəfi cilalanaraq itilənmiş alət,
iki ədəd çaxmaq daşından alət, ağ rəngli, pis vəziyyətdə olan möhür və 38
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ədəd əqiq, sümük və pastadan hazır‑
lanmış muncuq aşkar edilmişdir.
3 saylı qəbirin qurbangahının
(3A) ətrafına dördbucaqlı planda (2,0
‑ 2,4 x 1,56 ‑ 1,35m) daş döşənmiş, ka‑
meranın üstü sal daşlarla örtülmüşdü.
Qurbangahın kamerası beşbucaqlı for‑
madadır. Onun divarları dikinə qo‑
yulmuş sal daşlardan ibarətdir. Qur‑
bangahdan bir ədəd çəhrayı gilli çöl‑
mək, boşqab, iki küpə və digər saxsı
məmulatları aşkar edildi.
4 saylı qəbir dördbucaqlı plan‑
dadır. Dağın yamacında yerləşdiyindən
onun ətrafına döşənmiş daşlar və örtük
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daşları qalmamışdır. Qəbirin ölçüləri
1,67 x 1,47 m‑dir. Şimal‑qərb və şi‑
mal‑şərq divarları dikinə və yastısına
qoyulmuş daşlarla, cənub‑şərq və cə‑
nub‑qərb divarları isə yalnız dikinə qoyulmuş daşlarla işlənmişdir. Qəbirin
dərinliyi şimal‑şərq divarı yanında 0,56 m, cənub‑qərb divarı yanında isə 0,33
m‑dir.
Bu qəbirdən müxtəlif formalı tunc bilərziklər, həlqəvari tunc üzüklər,
dörd həlqədən ibarət zəncir fraqmenti, üzərində perlamutra asması olan yastı
gümüş məftildən hazırlanmış sırğa, bir ədəd çəhrayı gilinə narın qum qatılmış,
üzərinə qırmızı rəngli anqob çəkilmiş, cilalanmış kubokdan fraqment, ayaqqabı
fraqmenti, çaynik tipli qabın lüləsindən fraqment və s. aşkar edilmişdir.
5 saylı qəbirin ətrafına uzunluğu 4,95, eni isə 4,4 m olan dördbucaqlı
planda daş döşənmişdir. Onun dəfn kamerası cənub‑qərb, şimal‑şərq istiqa‑
mətində olub, düzgün olmayan dördbucaq formasındadır. Qəbirin ölçüləri
1,33 x 0,7, dərinliyi 0,7 m‑dir. Divarları dikinə qoyulmuş sal daşlardan ibarətdir.
Qəbir qarət olunduğundan və bir neçə dəfə dağıntıya məruz qaldığından heç
bir avadanlıq əldə edilmədi.
5 saylı qəbirin qurbangahı (5A) onun ətrafına döşənmiş daşlara şərq
tərəfdən bitişik işlənmişdir. Ölçuləri 0,85 x 0,6 m olub divarları dikinə qoyulmuş
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sal daşlardan qurulmuş və möhkəm
olması üçün ətrafı daşla işlənmişdir.
Qurbangahın şərq tərəfində örtük da‑
şının bir hissəsi salamat qalmışdır. Bu
daşın altında gil qablar salamat aşkar
edildi. Örtük daşı olmayan qərb tərəfdə
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isə qablar sınmış vəziyyətdə idi. Bura‑
dan üçayaqlı qabın üst hissəsi tapıldı.
Onun ayaqları isə kameranın mərkəzində aşkar edildi. Qabların saxlanması və
vəziyyəti göstərir ki, qurbangahın örtük daşları son əsrlərdə götürülmüş,
torpağın altında qalan qablar nəzərə çarpmadığından, onlara toxunulmamışdır.
Buradan çəhrayı gilli boşqab, küpə, küp, yarımbükülü insan ayağı formasında
ayaqları olan üçayaq, süzgəc və digər saxsı materiallar aşkar edildi.
6 saylı qəbir dördbucaqlı plandadır. Onun örtük daşları qalmamışdır.
Qəbirin kamerası iri həcmli plitə daşlardan qurulub. Kamera şimal‑cənub isti‑
qamətində olub, uzunluğu 1,47, eni isə 1,26 m‑dir. Kameranın dərinliyi qərb
tərəfdə 0,41 m, şimal‑şərq küncündə isə 0,70 m‑dir. Buradan iki pərli, uzun
saplaqlı tuncdan ox ucları, çaxmaq daşından hazırlanmış üçbucaq formalı
başqa bir ox ucu, ikitərəfli spiralvarı asma bəzək, bir ucu sınmış tunc həlqə və
25 ədəd müxtəlif muncuq aşkar edildi.
6 saylı qəbirin qurbangahı (6A) 0,85 x 0,65 m ölçülərində olmaqla, qəbirin
ətrafına düzülmüş daşlara şimal tərəfdən bitişik işlənmişdir. Örtük daşlarının
bir tərəfi sınıb. Kameranın ətrafına dördbucaqlı planda daşlar düzülüb. Onun
divarları dikinə qoyulmuş plitə daşlardan qurulub. Qurbangahdan 8 ədəd
çəhrayı gilli boşqab, küpə, çölmək tipli qablar aşkar edildi.
7 saylı qəbirin də dördbucaqlı planda olan kamerası var. Onun ölçüləri
1,40 x 0,76 m‑dir. Kameranın divarları dikinə qoyulmuş plitə daşlardan
ibarətdir. Dərinliyi 0,58 m‑dir. Qəbirdən üç ədəd yumru muncuq, iki ədəd
dördbucaqlı formada balıqqulağından düzəldilmiş muncuq və iki tunc həlqə
aşkar edildi.
8 saylı qəbir də dördbucaqlı plandadır. Onun dərinliyi 0,63 m, ölçüləri
2,54 x 0,97 m‑dir. Qəbirin divarları yastı və dikinə qoyulmuş daşlarla işlənmişdir.
Qəbir qarət olunmuşdur. Buradan 13 ədəd əqiq və balıqqulağı muncuq, üç
ədəd arxasında ilgəyi olan düymə və bir ədəd iki deşikli düymə əldə edildi.
8 saylı qəbirin qurbangahı (8A) qəbirə cənub‑qərb tərəfdən bitişik işlən‑
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mişdir. Örtük daşları qalmayıb. Cənub‑şərq istiqamətində olan qurbangahın
divarları dikinə qoyulmuş plitə daşlardan qurulub. Onun ölçüləri 0,86‑0,93 x
0,69 ‑ 0,53 m, dərinliyi 0,5 m‑dir. Qəbirdən 10 ədəd çəhrayı və qara‑boz gilli
çölmək, boşqab, vaza, küpə, çaynik tipli qablar aşkar edildi.
9 saylı qəbir kanal çəkilərkən tamamilə dağıdılmışdır. Onun yerindən
tunc bilərzik, tunc həlqənin fraqmentləri və 8 ədəd müxtəlif muncuq tapıldı.
9 saylı qəbirin qurbangahı (9A) 1,0 x 1,18 m ölçülərdə olub, 0,5 m dərin‑
liyikdədir. Divarlar dikinə qoyulmuş daş plitələrdən ibarətdir. Kameranın
içərisi sal daşla iki hissəyə bölünmüşdür. Qablar yalnız bir hissədə və əksəriyyəti
sınmış vəziyyətdə aşkar olundu. Onlar boşqab, çölmək və çaynik tipli qab
fraqmentlərindən ibarətdir.
10 saylı qəbir dördbucaqlı planda olub, 2,10 x 1,50‑1,30 m ölçülərdədir.
Cənub‑şərq istiqamətində qurulan qəbirin örtük daşları yoxdur. Müxtəlif daş‑
lardan işlənmiş divarların bəzi yerləri dağılmışdır. Dərinliyi 0,80 m‑dir.
Kameranın hər tərəfində 0,30 m dərinlikdən başlayaraq daş, torpaq və insan
sümükləri ilə qarışmış vəziyyətdə gil qablar və bəzək əşyaları aşkar edildi. Ar‑
xeoloji material bokal tipli qab, kubok, düz divarlı boşqab, iki ədəd tunc
bilərzik, dörd ədəd baş sancağı, tunc həlqə, diametri 0,5 sm olan, ucu biz
dəmir bilərzik, tunc məftilə düzülmüş muncuq və balıqqulağı sırğalar, tunc
möhür‑üzukdən fraqment, əqiq, pasta və balıqqulağından hazırlanmış muncuqlar,
tunc zəncir, həlqə və meandr formalı əşyadan ibarətdir.
10 saylı qəbirin qurbangahı (10A) 1,0 x 0,9 m ölçüdə olub, dördbucaqlı
plandadır. Divarları dikinə qoyulmuş sal daşlardan qurulub. Örtük daşları
qalmayıb. Qurbangahın dərinliyi 0,6 m‑dir. Gil qablar kameranın cənub tərəfinə
yığılmışdı. Buradan çaynik tipli qab, boşqablar, piyalə, küpə, bokal və s. aşkar
edildi.
Mərdan gölü nekropolunun dağın zirvəsinə tərəf olan hissəsindəki qəbirlər
daha çox dağıntıya məruz qalıb. Ehtimal ki, buradakı qəbirlərin daşlarını
tikintidə istifadə etmək üçün söküb aparmışlar. Qazıntı zamanı buradan qara‑
boz və çəhrayı rəngli, bəzilərinin üzərində qara və qırmızı boya ilə içərisi tor
naxışlanmış üçbucaq naxışları olan qab fraqmentləri, tunc bilərziklər, tunc
həlqə, tuncdan iynə, çoxlu sayda müxtəlif minerallardan hazırlanmış müxtəlif
formalı muncuqlar tapıldı. Muncuqlar içərisində iki ədəd silindrik formalı,
uzunluğu 1,5 sm, diametri 0,7 sm olan möhür‑muncuq maraqlıdır. Onlardan
biri ağ rəngli daşdan hazırlanmış uzunluğu 2,5 sm, diametri 1,2 sm olan mun‑
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cuq‑möhürün üzərində ayaq ustə əl‑
ələ yapışmış insan fiqurları, onların
arasında ağzını geniş açmış ayaq üstə
dayanmış fantastik canlı, onların ya‑
nında isə əks istiqamətlərdə dizləri
üstə çökmüş vəziyyətdə başlarını bir‑
birinə çevirmiş və quyruqları çarpaz
şəkildə kəsişən iki keçi fiquru, keçi‑
lərin başı üzərində isə spiralvarı or‑
namentlər arasında quş fiqurları təsvir
edilmişdir.
İkinci silindrik formalı, uzunluğu
1,7 sm, diametri 0,9 sm olan möhür‑
muncuğun üzərində isə əks istiqa‑
mətlərdə dizləri üstə çökmüş vəziy‑
yətdə başlarını bir‑birinə çevirmiş və
quyruqları çarpaz şəkildə kəsişən iki
keçi fiquru, onlarla bir cərgədə eyni
pozada fantastik heyvan təsvirləri,
təsvirlərin yuxarısında isə zolaq içə‑
risində, kəsişərək romb əmələ gətirən
xətlər vardır.
Mərdan gölü nekropolunun bu
hissəsində bir qəbir və bir qəbirin
isə qurbangahı qismən salamat qal‑
mışdır.
11 saylı qəbir dördbucaqlı plan‑
da olub, uzunluğu 1,62 m, eni 0,9 m,
dərinliyi 0,4 m‑dir. Qəbirin bir divarı
müxtəlif qalınlıqda olan daşlarla iş‑
lənmiş, üç divarı isə dikinə qoyulmuş
plitə daşlardan qurulmuşdur. Qarət
olunub, dağıdılsa da, onun künclə‑
rindən müxtəlif bəzəkli gil qablar,
silah və bəzək əşyaları aşkar edildi.
Onlardan biri tuncdan hazırlanmış,
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uzunluğu 41 sm, boru formasında kü‑
pündə deşikləri olan və tiyəsi orta his‑
sədə daralan nizə ucudur. Bundan başqa
fraqmentlər şəklində iki tunc həlqə və
pastadan hazırlanmış muncuq parçaları
tapıldı.
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12 saylı qəbirin yalnız qurbangahı
salamat qalıb. Örtük daşları və kame‑
ranın ətrafına düzülən daşlar saxlan‑
mamışdır. Dördbucaqlı plandadır, di‑
varları bir neçə cərgə müxtəlif ölçülü
daşlarla işlənmişdir. Ölçüləri 1,0x0,9 m,
dərinliyi 0,4 m‑dir. Qurbangahdan tək
bir ədəd çəhrayı gilli, sıxılmış şar gövdəli,
ağzının kənarı xaricə açılan, yastı otu‑
racaqlı dolça tipli qab aşkar edildi.

Ümumiyyətlə, Mərdan gölü nekropolunda 12 qəbir tədqiq edilmişdir. Qə‑
birlər dördbucaqlı və trapesiya formasındadır. Divarları sal daşlarla işlənmişdir.
Qurbangahların divarları (bəzən qəbirlərin də) dikinə qoyulmuş 8‑15 sm
qalınlığı olan sal daşlardan ibarətdir. Qəbir kameralarının ölçüləri müxtəlifdir.
Onlardan ən kiçiyi 1 saylı qəbir (1,3x1,0 m), ən böyüyü isə 10 saylı qəbirdir
(2,1x1,5 m). Qurbangahların ölçülərində fərq daha çoxdur. 5 saylı qəbirin qur‑
bangahının (5A) ölçüləri 0,8x0,65 m, 3 saylı qəbirin qurbangahının (3A) ölçüləri
isə 2,4x1,56 metrdir. Qəbirlər və qurbangahlar dördbucaqlı planda olub ətrafına
sal daşlar döşənmişdir. Kameraların üstü iri həcmli qalın sal daşlarla örtülmüşdür.
Dəfələrlə dağıntıya məruz qaldığından, skeletləri anatomik vəziyyətində aşkar
etmək mümkün olmadı.
Mərdan gölü nekropolundan əldə olunan keramika məmulatı əsasən boz
və çəhrayı rəngli qablardan ibarətdir. Bu qablar içərisində açıq formalı və ya
ağzı içəriyə tərəf əyilmiş boşqablar, şar gövdəli, düz oturacaqlı və lentşəkilli
ağzı olan küplər, üç ayaqlı vazalar, boşqab formasında olan süzgəclər, piyalələr,
düz divarlı fincanlar, tək qulplu bokallar, axırımlı çaynik tipli qablar və başqa
qablar vardır. Metal tapıntılar tunc nizə ucu, bilərzik, spiralvarı asma bəzək və
dəmir əşya fraqmentlərindən ibarətdir. Mərdan gölü nekropolundan dəvəgözü
və çaxmaq daşından ox ucları, əqiq və ağ pastadan hazırlanmış muncuqlar,
silindr formalı möhürlər də əldə edilmişdir. Arxeoloji materiallar içərisində
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e.ə. II minilliyin ikinci yarısına aid “mitanni üslubunda” hazırlanmış möhürlər
də aşkar edilmişdir.
Qəbirlərin quruluşu və əldə edilən arxeoloji materiallar Mərdan gölü nek‑
ropolunun e.ə. I minilliyin əvvəllərinə aid olduğunu göstərir.

Dəlmə nekropolu
Dəlmə nekropolu Ordubad‑Naxçıvan yolunun 20‑ci km‑dən 450‑500 m şi‑
malda, Yaycı arxının sağ sahilində, hündürlüyü 8‑10 m olan təpənin üzərində
və qərb yamacında yerləşir (şəkil 113). Suyunu Gilançaydan alan Yaycı arxı
burada dağın altından açılmış tuneldən keçir. Əraziyə verilən «Dəlmə» adı da
buradan götürülmüşdür. Nekropoldan 700‑750 m qərbə tərəf Dəlmə nekropo‑
lunun yaşayış yeri yerləşirə Onun şərq, cənub və qərb tərəfləri sıldırım qayalıq
olan dağın üzərindədir.
Nekropol 1983‑cü ildə Xaraba‑Gilan arxeoloji ekspedisiyası (rəis Q.M.As‑
lanov) tərəfindən öyrənilmişdir. Ümumi sahəsi 616 kv.m olan qəbristanlıqda
27 qəbir olub ki, onlardanda da 8‑i uşğa aiddar. Qəbirlərin kameraları müxtəlif
ölçülü daşlardan səliqə ilə işlənmişdir. Heç bir qəbirdə örtük daşları qalmamışdır.
Dördbucaqlı planda olan qəbir kameralarının bir tərəfi nisbətən ensizdir. Qur‑
bangahlar da qəbirə bu tərəfdən işlənmişdir. Qəbir kameralarının ölçüləri
müxtəlifdir (0,7‑0,9 x 1,3 x 1,5). Qəbirlər çox da dərin deyildir (0,5 m‑dən 1 m‑
ə qədər). Dağın yamacında yerləşdiyindən yağış və qar suları onları qərb
tərəfdən dağıtmışdır. Dəlmə nekropolunda toxunulmamış qəbirə rast gəlinmədi.
Dağılmış qəbirlərdən çox az material əldə edildi. Təpənin üstündə olan qəbirlər
nisbətən salamat qalmışdı. Nekropoldan əldə edilən materiallar müxtəlif çeşidli
keramika məmulatından, tunc, mis və dəmir əşyalardan, müxtəlif muncuqlardan
ibarətdir. Keramika məmulatı içərisində ördək və kəklik fiqurunu imitasiya
edən çaynik tipli qablar formaca bir‑birinə oxşasalar da, hər birinin ayrıca
orijinal xüsusiyyətləri vardır. Bəzi çayniklərin silindirik formalı boğazı, şaquli
vəziyyətdə gövdəsinə yapışdırılmış qulpu və qısa açıq lüləsi vardır. Bogazı ol‑
mayan çaynik tipli qabların lüleyi uzun olub, gövdəsindən bir qədər hündürə
qalxmışdır.
Vazaların silindirik formalı altlığı, yarımşar formalı gövdəsi və ağzının
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kənarına birləşmiş qulpu vardır. Keramika məmulatı içərisində tək qulplu fin‑
canlara, tək qulplu boşqablara, dabanlı oturacağı olan kasalara, həmçinin yastı
gövdəli, düz oturacaqlı və tək qulplu kasalara da rast gəlinir. Adları çəkilən
keramika məmulatında heç bir naxış və boya izləri yoxdur. Dəlmə nekropolundan
əldə edilmiş keramikadan yalnız təkqulplu kuboklar boyanmışdır. Qabların
əsasən, boğaz və gövdə hissələrində iti bucağı aşağıya olan üçbucaqlar çəkilmiş
və içərisi tor şəklində naxışlanmışdır. Analoji formalı və naxışlı qab Xalıkeşan
nekropolundan əldə olunmuşdur. Süfrə qabları içərisində düz oturacaqlı,
sıxılmış şar formalı gövdəsi və kənara açılan ağzı olan kiçik küpələr də vardır.
Onların bəzilərinin çiyin hissəsində iti ucu qabın boğazına tərəf olan üçbucaqlar
çəkilmiş və içərisi tor şəklində naxışlanmışdır.
Metal məmulatına tunc xəncər, tunc ox ucları, tunc bilərzik, tunc asma
bəzək və qolbaqlar aiddir. Tunc xəncər bütöv, tökmə üsulu ilə hazırlanmışdır.
Dəstəyi boru formasında olub baş tərəfi üçbucaq kəsmələrlə şəbəkələnmişdir.
Tiyəsinin hər iki üzündə üç cızma xətt vardır. Buna oxşar xəncərlər Plovdağ II
və Kolanı nekropollarından tapılmışdır. Ox ucluqları iki qanadlı, sulqunlu
olub, qanadlarının arası sulqunun davamı olaraq relyefik formadadır. Asma
bəzəklər iki gözlü olub üçbucaq kəsmələrlə şəbəkələnmişdir.
Tunc sırğaların diametri 10 sm‑ə qədərdir. Onların bir tərəfi qatlanaraq
meandır formasında zəncir əmələ gətirmişdir. Tunc məftilin qatlanan yerləri
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və onların arasında qalan boşluqlar üçbucaq formasındadır. 14 saylı qəbirdən
aşkar edilmiş belə sırğalardan birinin üstündə ağ pastadan muncuqlar və
bunların arasında yonulub dördbucaqlı şəkilə salınmış balıqqulağı muncuqlar
var. Ümumiyyətlə, Dəlmə nekropolundan əldə edilən muncuqlar əqiqdən, ağ
pastadan, sümükdən, balıqqulağından və müxtəlif daşlardan hazırlanmışdır.
Dördbucaq formalı, diaqonal deşiyi olan bir muncuğun üzərində hər iki
tərəfdən ‑ künclərdə və ortada olmaqla, beş ədəd konsentrik dairə cızılmışdır.
Dəlmə nekropolundan əldə edilmiş tapıntılar Xalı‑Keşan, Mərdan‑gölü
və Muncuqlu‑təpə nekropolları ilə çox oxşardır. Fincan, kubok və bu kimi
süfrə qablarına, tunc xəncər və meandr naxışlı sırğalara Kolanı nekropolunun
tapıntıları içərisində də rast gəlinir.
Əldə edilən tapıntıların müqayisəli təhlili Dəlmə nekropolunu e.ə. I
minilliyin əvvəllərinə aid etməyə imkan verir (Azərbaycan SSR EA Tarix
İnstitutu Xaraba‑Gilan arxeoloji ekspedisiyasının 1983‑cü il hesabatı).

Muncuqlutəpə nekropolu
Muncuqlutəpə nekropolu Ordubad rayonu ərazisində, Plovdağ tunc dövrü
abidəsi ilə Xaraba‑Gilan orta əsr şəhər yeri arasında, Gilançayın qolu olan
(yayda quruyan) Xalı‑Keşan çayının sağ sahilində, kiçik təpənin üzərində
yerləşir. Təpənin üzəri düz olmaqla, quruluşuna və coğrafi mövqeyinə görə
sanki, süni surətdə yaradılmışdır. Burada, təqribən 1600‑1700 kv.m. sahədə 33
sərdabə tipli qəbir kompleksi tədqiq edilmişdir (şəkil 114‑143).
1 saylı sərdabə düzgün olmayan dördbucaqlı planda olub, cənub‑qərb is‑
tiqamətindədir. Örtük daşları qalmamışdır. Kameranın ölçüləri 1,4 x 1,2 x 0,89
m‑dir. Qəbirin şimal‑qərb küncündən bir ədəd kiçik həcmli qab aşkar edilmiş‑
dir.
2 saylı sərdabə tamamilə dağıntıya məruz qaldığından, buradan iki ədəd
muncuqdan başqa heç bir material əldə edilmədi.
3 saylı sərdabə düzgün olmayan dördbucaqlı formasındadır. Örtük
daşları qalmayıb. Ətrafına dördbucaqlı planda ensiz, uzun daşlar düzül‑
müşdür. Qəbirin qərb tərəfi şərq tərəfindən 40 sm‑ə qədər ensizdir. Sərdabənin
qərb divarına bir ədəd sal daş dikinə qoyulmuş, qalan divarları isə üfüqi
düzülmüş müxtəlif qalınlıqlı daşlarla işlənmişdir. İçərisi dağıdılmış və qarət
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olunmuşdur. Sınmış, ovulmuş skelet qalıqları kameraya dolmuş torpağın içə‑
risində və döşəmədə aşkar edildi. Qəbirdən ucları birləşməyən tunc qolbaq,
tunc həlqə, əqiq muncuqlu iki sırğa, səkkiz ədəd əqiqdən hazırlanmış, iki ədəd
də sürmədən hazırlanmış eninə deşikləri olan muncuq, iki ədəd pastadan, iki
ədəd ağ mərmərdən hazırlanmış muncuq, yapma bəzəkli qab fraqmentləri ta‑
pıldı.
3 saylı sərdabənin qurbangahı (3A) qəbirdən cənub‑qərb tərəfdə yerləşir.
Örtük daşları qalmamışdır. Dördbucaqlı planda olub, ölçüləri 1,3 x 0,95 m,
dərinliyi 0,55 m‑dir. Qurbangahın içərisi 6 sm qalınlığında dikinə qoyulmuş
sal daşla iki hissəyə bölünmüşdür. Onun eni 0,48 m olan cənub yarısında
səkkiz gil qab aşkar edildi. Bunlar çaynik tipli qab, kasa və boşqablardan
ibarətdir.
Qurbangahın eni 0,73 m olan şimal yarısından boz, sarı və çəhrayı gilli 14
ədəd gil qab aşkar edildi. Onlar da boşqab, çölmək və s. ibarət idi. Gil
qablardan başqa qurbangahdan bir ədəd tunc sırğa və bir ədəd yumru əqiq
muncuq aşkar edildi. Böyük ehtimalla, metal əşyaların qurbangaha sonradan ‑
yaxınlıqdakı qəbirlər dağıdılarkən düşdüyünü söyləmək olar.
4 saylı sərdabə ölçüsünə görə nekropolun ən böyüklərindən biridir.
121

115

122

116

Onun ətrafına dördbucaqlı planda (4,0 x 5,0 m) daş döşənmişdir. Örtük daşları
qalmamışdır. Qəbirin dördbucaqlı kamerasının ölçüləri 2,55 x 1,9‑1,3 m,
dərinliyi 0,85 m‑dir. Divarlar müxtəlif ölçülü daşlarla işlənmişdir. Qərb divarının
ortasında uzunluğu 0,6 m, eni 0,35 m, dərinliyi isə 0,55 m olan giriş yolu qurul‑
muşdur. Giriş yolunu bağlayan sal daş aşkar edilmədi. Qəbir kamerası dikinə
qoyulmuş sal daşlarla iki hissəyə bölünmüşdür. Hər iki hissədə döşəmədən
skelet qalıqları, keramika və bəzək əşyaları tapılırdı. Qərb hissədə içərisində
bişməmiş gildən 3 ədəd qoyun fiquru (9,0 x 3,‑4,0 sm) olan çölmək tipli qab,
cızma naxışlı və hər iki tərəfində deşikləri olan bir əşya (ehtimal ki, amuletdir),
diametri 2,6‑2,3 sm olan tunc üzük, baş tərəfi həlqəvari formada əyilmiş baş
sancağı, asma bəzək, balıqqulağı, tunc, əqiq və daşdan hazırlanmış muncuqlar
aşkar edildi. Qəbirin giriş yolundan da gil qab fraqmentləri tapıldı.
4 saylı sərdabənin qurbangahı (4A) dörbucaqlı planda olub ölçüləri 0,82
x 0,87 m, dərinliyi 0,62 m‑dir. Qurbangah qəbirin qərb tərəfində yerləşmişdi.
Buradan bəziləri bir‑birinin içərisində olan çəhrayı gilli qablar tapıldı. Onlar
iki ədəd təkqulplu bokal, çəkmə formalı qab, 15 ədəd boşqab, ayaqları insan
ayağına bənzədilmiş üstü düz üçayaq, çaynik tipli qablar, çölməklər və
s.ibarətdir. Bunlardan başqa tunc qolbaqlar, əqiq muncuqlu, həlqə formasında
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üzük, tunc zəncir fraqmentləri, muncuq düzümlü sırğalar, yastı dəmir əşya
fraqmentləri, dəvəgözü daşı qəlpələri və müxtəlif muncuqlar aşkar edildi.
4 saylı sərdabənin daha iki (4B, 4C) dairəvi planda qurbangahı vardır ki,
onlardan biri 4A qubangahına şimal tərəfdən, digəri isə cənub tərəfdən bitişik
işlənmişdir. Onların forması və yerləşməsi qurbangah olduqlarını, kameralarında
aşkar edilmiş avadanlıq isə onlardan sonradan qəbir kimi istifadə olunduğunu
göstərir.
4B qurbangahının diametri 1,5 m, dərinliyi 0,62 m olub, üstü sal daşlarla
örtülmüşdü. Divarlarının aşağı hissəsi şaquli qoyulmuş iri həcmli daşlarla,
yuxarı hissəsi isə üfüqi düzülmüş daşlarla işlənmişdi. Qarət olunmuş və dağı‑
dılmışdı. Lakin buna baxmayaraq, buradan çoxlu sayda keramika məmulatı
və tunc bəzək əşyaları tapıldı.
4C qurbangahının diametri 1,45 m, dərinliyi 0,92 m‑dir. Bu qurbangahdan
4A qurbangahından əldə edilən materiallara oxşar gil qablar, tunc əşyalar,
muncuqlarla birlikdə dəmir əşya fraqmentləri də əldə edildi.
5 saylı sərdabə şərq‑qərb istiqamətində olub, uzunluğu 1,6 m, eni 0,7 m,
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dərinliyi 0,8 m‑dir. Sərdabənin şərq tərəfində salamat qalmış örtüklər ensiz,
uzun sal daşlardan ibarət idi. Qəbirin şimal divarının üst hissəsi və ətrafına
döşənmiş daşlar, qərb divarının üst hissəsi və giriş yolu dağıdılmışdı. Qarət
olunduğundan, qəbirə qoyulmuş gil qabların çoxu fraqmentlər halında tapıldı.
Qəbirdən qurbangahlardan əldə edilən materiallara oxşar gil qablar, tunc
əşyalar, muncuqlar və s. tapıldı.
5 saylı sərdabənin qarət olunmuş qürbangahı (5A) qəbirin qərb tərəfində
yerləşir.
6 saylı sərdabənin örtük daşlarının bir hissəsi salamat qalmışdır. Onun
ətrafına daş döşənmiş, dördbucaqlı plandadır. Uzunluğu 2,5 m, eni 1,3 m,
dərinliyi 0,9 m‑dir. Qərb divarında üstü sal daşla örtülü giriş yolu vardır.
Qəbir öz vaxtında qarət olunmuş və sonrakı dövrlərdə bir neçə dəfə dağıntıya
məruz qalmışdır. Gil qablar içərisində boşqablar, çölməklər, çaynik tipli qablar,
bokal və küp fraqmentləri var idi. Bəzək əşyaları tunc qolbaqdan, baş sancaq‑
larından, düymələrdən, sırğalardan, əqiq, mərmər, balıqqulağı və pastadan
hazırlanmış muncuqlardan ibarət idi.
6 saylı sərdabənin qurbangahı (6A) qəbirin cənub‑qərb tərəfindədir.
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Onun ölçüləri 1,2 x 0,97 m, dərinliyi 0,5 m‑dir. Qurbangahdan 6 ədəd qara‑boz
gilli, 7 ədəd isə çəhrayı gilli qab aşkar edildi. Onlar əsasən çanaq, çölmək,
boşqab, qazan və kiçik həcmli qablardan ibarət idi.
8 saylı sərdabə dördbucaqlı planda olub, ətrafına daş döşənmişdir. Örtük
daşlarının bir hissəsi qalmışdır. Sərdabənin ölçüləri 1,7 x 1,7 m, dərinliyi 0,8 m‑
dir. Şimal‑şərq divarında uzunluğu 0,9 m, dərinliyi 0,6 m olan giriş yolu
vardır. Giriş yolu 0,65 x 0,5 m ölçülərində daş plitə ilə örtülmüşdür. Qəbirin
içərisində olan gil qablar çanaq, çölmək altlıq və boşqab fraqmentlərindən,
bəzək əşyaları isə tuncdan hazırlanmış ilan başlı qolbaqlardan, tunc üzüklərdən,
tunc sırğalardan, baş sancaqlarından, müxtətəlif formalı düymələrdən, dəmirdən
bıçaq fraqmentlərindən və müxtəlif muncuqlardan ibarət idi.
8 saylı sərdabənin qurbangahı (8A) sərdabəyə şərq tərəfdən bitişik işlən‑
mişdir. Kvadrat formadadır. Örtük daşları qalmamışdır. Sərdabənin divarları
4‑5 qat dağ daşları ilə işlənmişdir. Abidə öz zamanında qarət olunmuş və
sonrakı dövrlərdə dağıntiya məruz qalmışdır. Belə ki, kameranın qərb hissəsində
28‑30 sm dərinlikdə insan skeletinin qalıqları, qulplu qab qırıqları, tuncdan
hazırlanmış iki qanadlı, saplaqlı ox ucluğu var idi. Kameranın mərkəzi
hissəsində boşqab, altında tunc əşya fraqmentləri, onun yanında uşaq skeleti,
45 sm dərinlikdə isə boyuk və uşaq skeletləri aşkar edildi. Qurbangahdan tunc
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biz, həlqə, sırğa, dəmir bicaq fraqmen‑
tləri, əqiq, balıqqulağı və pastadan ha‑
zırlanmış muncuqlar tapıldı.
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9 saylı sərdabənin ətrafına şi‑
maldan cənuba 3,5 m, şərqdən qərbə
3,7 m ölçülərində daş döşənmişdir. Qə‑
birin örtük daşlarından yalnız ikisi sa‑
lamat qalmışdı. Kameranın uzunluğu
1,7 m, eni 1,15 m, dərinliyi 0,75 m‑dir.
Divarları 5‑6 cərgə üfüqi düzülmüş çay
daşları ilə işlənmişdi. Şərq tərəfində
uzunluğu 1,0 m, eni 0,6 m giriş yolu
vardır. Divarlar dikinə qoyulmuş sal
daşlardan ibarətdir. Sərdabənin qərb
tərəfində örtük daşlarından ikisi salamat
qalmışdı. Qəbir qarət olunmuş və da‑
ğıdılmışdı. Kameranın mərkəzi hissə‑
sində insan skeletinə məxsus sümüklər
nizamsız şəkildə tökülmüşdü. Arxeoloji
material əsasən saxsı və tunc əşyalardan

ibarətdir.
9 saylı sərdabənin qurbangahı (9A) qəbirin ətrafına döşənmiş daşlara şi‑
mal‑şərq tərəfdən bitişik işlənmişdir. Onun ətrafına 2,8 x 1,4 m ölçüdə daş dö‑
şənmişdir. Örtük daşları qalmamışdır. Qurbangahın kamerasının uzunluğu
1,05 x 0,85 m, eni 0,68 x 0,65 m, dərinliyi 0,4 m‑dir. Kameradan təkqulplu qab,
boşqablar, çölmək, tunc üzük və qolbaq fraqmentləri aşkar edildi.
10 saylı sərdabənin ətrafına 3,8 x 3,6 m ölçüdə daş döşənmişdir. Örtük
daşlarından 6 ədədi qalmışdır. Qəbirin uzunluğu 2,7 m, eni 1,15 m, dərinliyi
0,9 m‑dir. Qarət olunmuş və dağıdılmışdır. Avadanlıqlar saxsı və tunc məmu‑
latından ibarət idi.
10 saylı sərdabənin qurbangahı (10A) qəbirə qərb tərəfdən bitişik işlənmiş,
ətrafına 2,4 x 1,8 m ölçüdə daş döşənmişdir. Kameranın uzunluğu 1,7 m, eni
1,13 m, dərinliyi 0,55 m‑dir. Örtük daşlarından üçü qalmışdır. Onlardan ikisinin
bir tərəfi qəbirin içərisinə düşmüşdür. Kameranın divarları üfüqi düzülmüş
daşlarla 5‑6 qat işlənmişdir. Qəbir qarət olunmuş və dağıdılmışdı. Avadanlıqlar
saxsı və tunc məmulatından ibarət idi.
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11 saylı sərdabənin ətrafına 4,2 x 3,8 m ölçüdə daş döşənmişdir. Qəbirin
örtük daşlarından ikisi qalsa da, onlar ortadan qırılmış və qəbirin içərisinə
tərəf əyilmişdi. Sərdabənin kamerasının uzunluğu 1,9 m, eni 1,2 m, dərinliyi
isə 1,3 m‑dir. Kamera üfüqi qoyulmuş daşlarla 6‑7 qat işlənmişdir. Qəbir qarət
olunmuş və dağıdılmışdır. Kameradan müxtəlif dərinlikdə skeletlərin aşkar‑
lanması göstərir ki, birinci dəfə dağıntıya məruz qaldıqdan sonra, qəbirdən
təkrar istifadə olunub. 0,6 m dərinlikdə iki skelet aşkar edildi. Onlardan biri
yarımbükülü vəziyyətdə, başı şərq istiqamətində, üzü şimala tərəf dəfn
edilmişdi. İkinci skeletdən kəllə sümüyünün bir hissəsi, çanaq sümükləri,
aşağı və yuxarı ətrafın lülə sümükləri qalmışdır. Skeletlərlə bir səviyyədə
avadanlıq tapılmadı. Bu skeletlərdən 15‑20 sm dərində bir‑birinə qarışmış
insan sümükləri aşkar edildi. Kameraya dolmuş torpağın içərisindən çoxlu
miqdarda gil qab fraqmentləri, şimal‑şərq küncündə çəhrayı gilli, şar gövdəli,
uzun boğazlı küpə, onun yanında tunc sırğa, tunc zəncir, dəmir əşya fraqmentləri
və bir neçə ədəd muncuq tapıldı.
11 saylı sərdabənin qurbangahı (11A) qəbirin şimal‑şərqində yerləşir. 1,0
x 0,96 m ölçülərdə, 0,6 m dərinliyində olub təqribən kvadrat fomasındadır.
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Üstü dörd ədəd ensiz, uzun sal daşla örtülmüşdür. Kameraya dolmuş torpağın
içərisindən bir‑birinə qarışmış şəkildə gil qab fraqmentləri və osteoloji qalıqlar
tapıldı. Görünür, qurbangahın kamerasından ikinci dəfə qəbir kimi istifadə
olunmuşdur. Qurbangahdan kəsikdə dairəvi və dördkünc olan tunc qolbaqlar,
bəzilərinin üzəri dilikli, bəzilərinə isə əqiq muncuq taxilmiş tunc həlqələr,
spiralvari asma bəzəklər, tunc məftilə düzülmüş sırğalar, ilgəkli düymə,
əqiqdən, pastadan və sümükdən hazırlanmış muncuqlar aşkar edildi.
12 saylı sərdabənin ətrafına 2,7 x 2,2 m ərazidə daş döşənmişdir.
Dördbucaqlı planda olan sərdabənin uzunluğu 2,0 m, eni 1,6 m, dərinliyi isə
0,8 m‑dir. Qəbirin örtük daşlarından ikisi salamat qalmışdır. Şərq tərəfdən
uzunluğu 0,9 m, eni 0,45 m, dərinliyi isə 0,35 m‑dir, içərisi daşla doldurulmuşdur.
Qarət olunmuş və dağıdılmışdır. Kameranın içərisindən 20‑30 sm dərinlikdə
çoxlu gil qab qırıqları, 45 sm dərinlikdə isə insan skeletinin qalıqları aşkar
edildi. Buradan çəhrayı gilli qab fraqmentləri, bütöv boşqab və bir ədəd şişman
gövdəli, ağzının kənarında deşikli yapması olan qab tapıldı. Keramikadan
başqa qəbirdən tunc qolbaq, sırğa və tunc məftil fraqmentləri, yarımşar formalı,
diametri 0,6 sm, arxasında tunc məftillə kənarları diaqonal şəkildə birləşən 17
ədəd tunc düymə, 74 ədəd əqiq, iki ədəd mərmərdən dqrdbucaqlı formada,
üzərində cızma üsulu ilə konsentrik dairələr olan və 199 ədəd balıqqulağı və
pastadan muncuqlar aşkar edildi.
12 saylı sərdabənin qurbangahı (12A) qəbirdən şərq tərəfdə yerləşir və
ətrafına 2,3 x 1,4 m sahədə daş döşənmişdir. Qurbangahın uzunluğu 1,5 m, eni
1,0 m, dərinliyi isə 0,5 m‑dir. Örtük daşlarından salamat qalmış biri sınmış və
kameranın içərisinə düşmüşdür. Qurbangahdan üç ədəd tunc qolbaq fraqmenti,
tunc məftil qırıqları, bir neçə əqiq və balıqqulağı muncuqlar aşkar edildi.
13 saylı sərdabənin ətrafına 3,9 x 3,3 m daş döşənmişdir. Örtük daşları
qalmamışdır Onun uzunluğu 1,8 m, eni 1,2 m, dərinliyi isə 1,29 m idi. Qəbirin
şərq divarının cənub tərəfində uzunluğu 0,9 m, eni 0,6 m, dərinliyi 0,8 m olan
giriş yolu vardır. Divarları 7‑8 qat daşla hörülmüşdür. Qəbir qarət olunmuş və
dağıdılmışdır. Kamerada torpağın içərisindən iki skeletə aid kəllə və ətraf sü‑
mükləri, keramika və bəzək əşyaları aşkar edildi. Gil qablar içərisində bir ədəd
dar boğazlı, ağzı xaricə açılan küpə, bir ədəd şar gövdəli, tək qulplu küpə, bir
ədəd ağzı azca kənara açılan, şar gövdəli çölmək və boşqab, bokal və altlıq
fraqmentləri diqqəti cəlb edir. Qəbirdə gil qablarla yanaşı 580 və 530 qr‑lıq,
üzərində şam budağına bənzər ornamenti olan qolbaqlar, bir ədəd bütün,
tökmə üsulu ilə hazırlanmış, baş tərəfi həlqəvarı olan yastı dəstəkli xəncər, bir
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tərəfində ilgəyi olan çəki daşı, çəkisi 76,2 qr olan cam, beş ədəd tunc qolbaq,
üstündə zəncir fraqmentləri qalmış baş sancaqları, iki tunc sırğa fraqmenti, ya‑
rımşar formalı, diametri 0,7 sm, arxasında ilgəyi olan iki düymə, 7 ədəd
tuncdan, bir ədəd sürmədən (18,3 qr) və müxtəlif minerallardan hazırlanmış
muncuqlar aşkar edildi.
13 saylı sərdabənin qurbangahı (13A) qəbirin şimal‑şərq tərəfində, giriş
yolunun qarşısında yerləşir. Uzunluğu 1,3 m, eni 1,0 m, dərinliyi isə 0,6 m‑dir.
Örtük daşlarından biri salamat qalmışdır. Qurbangahdan gil qab fraqmentləri
və bir neçə ədəd muncuq tapıldı.
14 saylı sərdabənin ətrafına 2,9 x 2,9 m sahədə daş döşənmişdir. Örtük
daşları qalmamışdır. Qəbir qarət olunmuş və dağıdılmışdır. Kameradan müxtəlif
dərinlikdə torpağa qarışmış şəkildə keramika və bəzək əşyaları tapıldı. Gil
qablar bir ədəd çəhrayı gilli, deşikli yapma bəzəyi olan qab, bir ədəd yoğun
qulplu kasa, bir ədəd düz divarlı duz qabından ibarət idi. Gil qablarla yanaşı,
qırağı didikli, üzəri naxışlı və arxası ilgəkli tunc düymə, daha bir ədəd ilgəkli
sadə düymə, bir ədəd arxasında kənarları ilgək əvəzi düz məftillə birləşən
düymə, eni 0,8 sm olan yastı tunc təbəqədən hazırlanmış üzük, qolbaq və
zəncir fraqmentləri, 2 ədəd tuncdan hazırlanmış, 51 ədəd əqiq, 38 balıqqulağı
131

və 22 qara rəngli mineraldan hazırlanmış muncuq aşkar edildi.
14 saylı sərdabənin qurbangahı (14A) qəbirin cənub‑qərb tərəfindədir.
Uzunluğu 1,05 m, eni 0,85 m, dərinliyi 0,7 m‑dir. Örtük daşları qalmamışdır.
Qurbangahdan çəhrayı və boz gilli qab fraqmentləri, tunc əşya qalıqları və bir
neçə muncuq aşkar edildi.
15 saylı sərdabənin ölçüləri 2,95‑2,80 x 1,50 x 1,15m, dərinliyi 0,75 m‑dir.
Örtük daşlarından üçü qalmışdır. Qarət olunmuşdur. Qəbrə dolmuş torpağın
içərisindən bir ədəd çəhrayı gilli, şar govdəli, tək qulplu qab, bir ədəd çömçə
formasında qab, müxtəlif gil qab fraqmentləri, tunc üzük, tunc düymə, 10
ədəd əqiq, 11 ədəd balıqqulağı və çoxlu ağ rəngli kiçik muncuqlar aşkar edildi.
15 saylı sərdabənin qurbangahının (15A) uzunluğu 0,85 m, eni 0,65 m,
dərinliyi 0,5 m‑dir. Qurbangah sərdabənin qərb tərəfində yerləşir. Örtük daş‑
larından ikisi qalmışdır. Onun divarları dikinə qoyulmuş daşlardan qurulmuşdur.
Qurbangahdan çəhrayı gilli, dəyirmi gövdəli, geniş ağızlı, oturacağlnda 1,5
sm diametrində deşiyi olan çölmək, 4 ədəd oval və düz divarlı boşqab, silindrik
ayaqlı dərin vaza, şar gövdəli, uzun boğazlı, tək qulplu küpə, silindrik formalı
vazanın oturacaq hissəsi, tək qulplu, şar gövdəli, ağzı xaricə açılan küp və tək
qulplu qabın fraqmentləri aşkar edildi.
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16 saylı sərdabənin ətrafına daş döşənmişdir. Onun örtük daşlarından
üçü salamat qalmışdır. Qəbir ən azı iki dəfə qarət olunmuşdur. İkinci qarət çox
sonralar (ola bilsin ki, orta əsrlər dövründə) baş verdiyindən ölülərin anatomik
vəziyyəti pozulmuş, sümük və avadanlıqlar torpağa qarışmışdır. Qəbirin uzun‑
luğu 1,7 m, eni 1,45 m, dərinliyi isə 1,0 m‑dir. Divarları 7‑8 qat daşla hörülmüşdür.
Qəbirdən çəhrayı və boz gilli, bəzilərinin üzərində qırmızı boya ilə zolaqları
olan 208 gil qab fraqmenti, 32 ədəd əqiq, 49 ədəd balıqqulağından hazırlanmış
muncuq və dəvəgözü daşının qəlpələri aşkar edildi.
17 saylı sərdabənin ətrafına 3,9 x 2,8 m sahədə daş döşənmişdir. Örtük
daşları qalmamışdır. Qəbirin uzunluğu 1,6 m, eni 1,3 m, dərinliyi 1,1 m‑dir.
Cənub divarının şərq tərəfində uzunluğu 0,5 m, eni 0,45 m, dərinliyi isə 0,5 m
olan giriş yolu vardır. Qəbir qarət olunmuş və dağıdılmışdır. Buradan müxtəlif
gil qab fraqmentləri, ucları birləşməyən iki tunc qolbaq, tunc məftildən
hazırlanmış sırğa, 3,3 sm diametrində ilgəkli düymə, tunc məftil fraqmentləri
və bir neçə muncuq aşkar edildi.
17 saylı sərdabənin qurbangahı (17A) qəbirin giriş yolunun qarşısında
yerləşir, ətrafına 2,0 x 1,9 m sahədə daş döşənmişdir. Örtük daşları qalmamışdır.
Qurbangah kvadrat formada (1,0 x 1,0 m) olub, dərinliyi 0,7 m‑dir. Buradan
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oval formalı boşqab, tək qulplu, şar gövdəli, silindrik boğazlı küpə, silindrik
oturacaqlı dərin vaza, boz gilli və oval formalı, deşikli yapması olan boşqab
aşkar edildi.
18 saylı sərdabə dördbucaqlı formadadır (1,6 x 1,5 m). Dərinliyi 1,15 m‑
dir. Onun cənub‑şərq küncündə kvadrat formalı (0,5 x 0,5 m), dərinliyi 0,6 m
olan giriş yolu vardır. Örtük daşları qalmamışdır. Qəbir qarət olunmuşdur.
Kameraya dolmuş torpağın içərisindən 128 ədəd çəhrayı və boz gilli qab
hissələri, dəvəgözü daşı fraqmentləri, tunc məftil qırıqları və bir neçə muncuq
aşkar edildi.
18 saylı sərdabənin qurbangahının ətrafına (18A) 1,7 x 1,4 m sahədə daş
döşənmişdir. Kameranın uzunluğu 1,0 m, eni 0,9 m, dərinliyi isə 0,85 sm‑dir.
Şimal divarı 5 qat üfüqi düzülmüş daşlarla, qalan divarları dikinə qoyulmuş
sal daşlarla işlənmişdir. Qurbangahdan bir ədəd üstü duz, alçaq divarlı üçayaqlı
altlıq, alçaq dabanlı, yarımsferik gövdəli, yapma bəzəyi olan vaza, tək qulplu,
şar gövdəli, silindrik formalı, oturacağının aşağısı genişlənən bokal, dəyirmi
gövdəli, ağzı xaricə açılan küpə, dar boğazlı, şar gövdəli küpə, çaynik tipli
qab, iki ədəd hundur, silindrik formalı oturacağı olan vaza, silindrik oturacaqlı
dayaz vaza, iki boşqab, geniş ağızlı, oturacağında 1,5 sm diametrində deşiyi
olan çölmək, iki ədəd yarımşar formalı boşqab, bir ədəd oval govdəli, kiçik
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həcmli qab, düz divarlı qabın fraqmenti və uzunluğu 12 sm olan tunc sancaq
aşkar edildi.
19 saylı sərdabə şərq‑qərb istiqamətində olub, uzunluğu 1,9 m, eni 1,35‑
1,45 m, dərinliyi isə 0,85 m‑dir. Şərq divarının ortasında 0,4 m enində qapı yeri
qoyulmuş, onun qarşısında isə 0,8 m uzunluğu və 0,55 m dərinliyi olan giriş
yolu işlənmişdir. Örtük daşları qalmamışdır. Qəbir qarət olunmuş və dağıdılmışdır.
Kameraya dolmuş torpağın içərisindən muxtəlif gil qab fraqmentləri, əqiqdən
hazırlanmış 108 ədəd, sürmədən hazırlanmış 5 ədəd muncuq və dəvəgözü
daşının qəlpələri aşkar edildi.
19 saylı sərdabənin qurbangahı (19A) sərdabənin şərq tərəfindədir. Uzun‑
luğu 1,2 m, eni 1,0 m, dərinliyi 0,7 m‑dir. Onun örtük daşlarından ikisi
qalmışdır. Qurbangahdan bir ədəd boşqab, bir ədəd şar gövdəli, tək qulplu
bokal, 94 ədəd müxtəlif qab fraqmentləri, iki ədəd tunc bilərzik və üç ədəd
tunc üzük aşkar edildi.
20 saylı sərdabə dördbucaqlı planda olub, uzunluğu 2,6 m, eni 1,5 m, də‑
rinliyi 0,95 m‑dir. Sərdabənin şimal‑qərb divarında 0,5 m enində qapı yeri qo‑
yulmuşdur. Onun qarşısında yerləşən giriş yolu dağıdılmışdır. Qəbirin örtük
daşları yoxdur. Qarət olunmuşdur. Kameradan 194 ədəd gil qab fraqmenti,
tuncdan hazırlanmış qolbaqlar, üzük, məftillər, 3 ədəd tunc, 108 ədəd əqiq
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muncuq aşkar edildi.
20 saylı sərdabənin qurbangahı (20A) dördbucaqlı planda olub, uzunluğu
1,3 m, eni 0,8 m, dərinliyi 0,6 m‑dir. Qurbangah sərdabədən 0,5 m aralıda
yerləşir. Örtük daşları qalmamışdır. Qurbangahın kamerasından 10 ədəd bütün
qab və 54 fraqment aşkar edildi.
21 saylı sərdabə dördbucaqlı planda olub, uzunluğu 2,98 m, eni 1,46 m,
dərinliyi isə 0,6 m‑dir. Şimal‑qərb divarının bir tərəfi dağılmışdır. Örtük daşları
yoxdur. Kameradan sümük qalıqları, çəhrayı və boz rəngli gil qab fraqmentləri,
tuncdan hazırlanmış qolbaq, üzük, 11 sm uzunluğu olan sancaq, yastı dairəvi
formalı, yanları haşıyəli, ilgəkli asma bəzək və müxtəlif muncuqlar aşkar edil‑
di.
22 saylı sərdabə dördbucaqlı planda olub, uzunluğu 1,9 m, eni 1,5 m, də‑
rinliyi 1,0 m‑dir. Örtük daşlarından üçü qalmışdır. Şərq divarında 0,95 x 0,6 m
ölçüdə üstü sal daşla örtülmüş giriş yolu vardır. Kameranın içərisində ‑ 0,7 m
dərinlikdə yeddi skelet qalığı və 0,9 m dərinlikdə, qapıdan qərb tərəfdə toxu‑
nulmamış bir skelet aşkar edildi. Skelet yarımbükülü vəziyyətdə, üzü qərbə
tərəf, başı şimal‑qərb istiqamətində idi, başının altına sal daş qoyulmuşdu. Bir
qolunda tunc qolbaq, arxa tərəfində, kürək sümüyünə yaxın iki düzüm muncuq
var idi. Muncuqlardan 54‑ü balıqqulağından, 46‑sı əqiqdən, 40‑ı pastadan,
ikisi isə travertindən hazırlanmışdı. Bundan başqa, burada muncuq düzümlü
asma bəzək də var idi. Skeletin kəllə sümüyü yanından üç gil qab aşkar edildi.
136

129

Onlardan biri çəhrayı gilli, ağzının ya‑
nında deşiyi olan boşqab, ikincisi ağzının
hər iki tərəfində deşiyi olan dərin boş‑
qab, üçüncüsü isə şar gövdəli, dar bo‑
ğazlı küpədir. Skeletdən aşağıda iki
ədəd ‑ birinin ayaqları düz dirək for‑
masında, o birisinin ayaqları isə çəkmə
formasında olan altlıq, tuncdan 12 sm
uzunluğunda baş sancağı, iki tunc məf‑
tilə düzülmüş muncuqlardan ibarət sır‑
ğa, iki ədəd ücları iti tunc bilərzik, üç
ədəd tunc üzük, 62 ədəd əqiq, 54 ədəd
balıqqulağı və 12 ədəd sürmədən ha‑

zırlanmış muncuq aşkar edildi.
22 saylı sərdabənin qurbangahı (22A) kvadrat planda olub (1x1 m), sərda‑
bədən cənub‑qərb tərəfdə, giriş yolunun qarşısında yerləşmişdi. Dərinliyi 0,5
m‑dir. Örtük daşları qalmamışdır. Müxtəlif dərinlikdə 21 ədəd gil qab aşkar
edildi ki, kiçik həcmli qablar geniş ağızlı qabların içərisinə qoyulmuşdu. Gil
qablar içərisində ücü qatlanmış çəkmə formalı kubok, mürəkkəb profilli,
ağzının kənarına bayır və içəri tərəflərindən qırmızı boya çəkilmiş boşqab,
oturacağında 1,5 sm diametrində deşiyi olan küpə və çaynik tipli qablar
diqqəti cəlb edir.
23 saylı sərdabə dördbucaqlı planda olub uzunluğu 1,55 m, eni 1,15 m,
dərinliyi isə 0,62 m‑dir. Örtük daşları qalmamışdır. Qərb divarında 0,45 x 0,55
m ölçülərində giriş yolu vardır. Qəbir qarət olunmuşdur. Müxtəlif dərinlikdə
qara‑boz gilli qablar, 5 sm uzunluğunda yastı tunc təbəqə, diametri 1,5 sm
olan iki tunc düymə, muncuq düzümlü tunc sırğa, 45 ədəd əqiq muncuq, 46
ədəd balıqqulağından hazırlanmış muncuq, 13 ədəd bir tərəfində deşiyi olan
bütün balıqqulağı, bir ədəd yumru tunc muncuq və bir ədəd mineraldan ha‑
zırlanmış, üzəri pərgar naxışlı (konsentrik dairələr) muncuq aşkar edildi.
23 saylı sərdabənin qurbangahı (23A) dördbucaqlı planda, uzunluğu 1,0
m, eni 0,8 m, dərinliyi 0,5 m olub, ona qərb tərəfdən bitişik işlənmişdir. Örtük
daşları qalmamışdır. Qurbangahdan bir ədəd geniş boğazlı, yastı ağızlı, otura‑
cağında 1,5 sm diametrində deşiyi olan küpə, insan ayağı formasında, üstü
düz, qıraqları 2 sm şaquli vəziyyətdə çixmış altlıq, dar boğazlı, ağzı azca
kənara açılan küpə, düz divarlı, ağzının yanında iki deşiyi olan boşqab, kobud
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hazırlanmış kasa, çiyin hissəsində iki sıra basma naxışları olan çaynik tipli və
stəkana oxşar qab aşkar edildi. Gil qablardan başqa qurbangahın şimal‑qərb
və cənub‑qərb künclərindən iki ədəd içi boş, yan tərəflərində üçbucaq kəsmələri
olan quş formalı asma bəzək tapıldı.
24 saylı sərdabənin uzunluğu 1,9 m, eni 1,65 m, dərinliyi 0,65 m‑dir.
Örtük daşlarından biri ortadan sınaraq qəbirin içərisinə düşmüşdür. Qalan
örtük daşları qalmamışdır. Sərdabənin cənub‑qərb küncundə 1,0 x 0,5 m ölçü‑
lərində giriş yolu vardır. Giriş yolunun döşəməsi qəbirin döşəməsindən 10 sm
hündürdədir. Sərdabənin mərkəzində, şimal‑şərq divarına yaxın sınmış örtük
daşının altında bir‑birinə qarışmış insan sümükləri və nizamsız şəkildə çoxlu
tunc əşyalar ‑ ilgəkli qabarıq düymə, ilgəkli yanları qatlanmış düymə, 24 ədəd
qabarıq, arxasında kənarları birləşdirən bir qabırğalı, diametri 0,5 sm olan
düymələr, dörd ədəd yarımdairə formalı sirğa, iki ədəd muncuq düzümlü
sırğa, bir ədəd meandr naxışlı muncuq düzümlü sırğa, bir ədəd balıqqulağı
asılmış sırğa, 6 ədəd tunc qolbaq, nazik tunc məftildən hazırlanmış üç üzük,
relyeflk naxışlı, ilgəkli medalyon, dörd ədəd baş tərəfində kəsmə naxışları
olan baş sancağı, dörd ədəd başı zəncirli sancaq, iki ox ucu, tökmə üsulu ilə
hazırlanmış, dəstəyi çərçivəli tunc xəncər aşkar edildi. Xəncərin bənzəri Gədə‑
bəydən məlumdur (Avşarova İ., 2007., tab.49, şək.1). Bunlardan başqa qəbirdən
çoxlu miqdarda çəhrayı, boz və qara gilli qab fraqmentləri və müxtəlif
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muncuqlar tapıldı.
24 saylı sərdabənin qurbangahı
(24A) dördbucaqlı (1,1x1,2 m) planda
olub, dərinliyi 0,5 m‑dir. Sərdabədən
0,8 m qərb tərəfdən yerləşir. Qurban‑
gahın örtük daşlarından ikisi qalmışdı.
Kameradan çəhrayı və qara boz gilli
kupə, çolmək, vaza, boşqab və çaynik
tipli qablar aşkar edildi.
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25 saylı sərdabənin uzunluğu 2,6
m, eni qərb tərəfdə 1,4 m, şərq tərəfdə
0,9 m, dərinliyi 0,65 m‑dir. Örtük daşları
qalmamışdır. Giriş yolu yoxdur. Qəbirə
dolmuş torpağın içərisindən gil qab
fraqmentləri, tunc əşyalar və müxtəlif
muncuqlar aşkar edildi.

25 saylı sərdabənin qurbangahı
(25A) dördbucaqlı planda olub, uzun‑
luğu 1,9 m, eni 1,6 m‑dir. Qurbangahdan qəbir kimi istifadə olunmuşdur.
Qəbir qarət olunmuş və dağıdılmışdır. Kameraya dolmuş torpağın içərisindən
çox pis qalmış sümük qalıqları ilə birlikdə gil qab fraqmentləri, tunc əşyalar və
müxtəlif muncuqlar aşkar edildi.
26 saylı sərdabənin uzunluğu 1,9 m, eni 1,6 m, dərinliyi 0,83 m‑dir.
Örtük daşları qalmamışdır. Şərq divarının ortasında 0,55 m enində üzəri sal
daşla örtülmüş giriş yolu vardır. Kameraya dolmuş torpağın içərisindən bir
neçə skeletə məxsus sümüklər, 115 ədəd çəhrayı gilli, 63 ədəd boz gilli qab
fraqmentləri, rombşəkilli ox ucu, nazik tunc qolbaq, dörd ədəd tunc düymə,
zəncir fraqmentləri, bir ədəd tunc muncuq, 56 ədəd əqiq muncuq, bir ədəd ox
ucu və gil qəlib aşkar edildi.
26 saylı sərdabənin qurbangahının (26A) uzunluğu 1,27 m, eni 1,0 m,
dərinliyi 0,42 m‑dir. Qurbangah sərdabənin şərq tərəfində, giriş yolunun
qarşısında yerləşir. Onun örtük daşları yoxdur. Qurbangahdan çəhrayı və
qırmızı gilli qab fraqmentləri və iki ədəd tunc qolbaq aşkar edildi.
27 saylı sərdabə kvadrat planda olub, uzunluğu və eni 1,55 m, dərinliyi
isə 0,85 m‑dir. Şərq divarına bir ədəd sal daş dikinə qoyulmuş, qalan üç divarı
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dağ daşı ilə 7 qat işlənmişdir. Örtük daşları qalmamışdır. Kameraya dolmuş
torpağın içərisindən bir neçə skeletə aid sümük qalıqları, qırmızı gilli, silindrik
oturacaqlı vaza, çəhrayı gilli, ucu qatlanmış çəkmə formasında olan altlığın
ayaq hissəsi, boşqab fraqmentləri, tunc həlqə, tuncdan hazırlanmış ürək formalı
asma bəzək, iki ədəd tunc düymə, 21 ədəd əqiq və balıqqulağından hazırlanmış
muncuq aşkar edildi.
27 saylı sərdabənin qurbangahı (27A) sərdabənin şərq tərəfində yerləşir.
O 1,0 x 1,15 m ölçülərində olub, 0,75 m dərinlikdədir. Kameranın cənub‑şərq
küncündən başqa hər yerinə çəhrayı gilli qablar səliqə ilə düzülmüşdü. Gil
qablar çiynində çərtmə naxışları olan çaynik tipli qab, on ədəd boşqab, şar
gövdəli, ağzına yaxın iki yapma bəzəyi olan qab, yastı oturacaqlı, konus
gövdəli kubok, çölmək, şar gövdəli, hundur oturacaqlı, ilgəyə oxşar iri tək
qulplu qab, üç ayaqlı, üstü düz altlıq və ilgəkvari qulplu kasadan ibarətdir.
28 saylı sərdabə şərq‑qərb istiqamətində olub, üstü iri həcmli sal daşlarla
örtülmüşdür. Onun ətrafına düzülmüş daşlardan yalnız şərq tərəfdə bir neçəsi
salamat qalmışdır. Şimal divarının uzunluğu 1,95 m, cənub divarının uzunluğu
2,15 m, qərb divarının uzunluğu 1,4 m, şərq divarının uzunluğu 1,3 m, dərinliyi
isə 0,75 m‑dir. Qəbir qarət olunmuşdur. Muxtəlif dərinlikdə skelet sümüklərinin
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qalıqları, gil qab fraqmentləri, iki ədəd
tunc qolbaq, 13 ədəd arxasında ilgəyi
olan tunc düymə, 55 ədəd əqiq, 7 ədəd
şüşəyə oxşar, 1 ədəd travertindən, 10
ədəd balıqqulağından və 1 ədəd sü‑
mükdən hazırlanmış muncuq aşkar edil‑
di. Bu sərdabənin iki qurbangahı var.
Hər iki qurbangah sərdabədən şərq tə‑
rəfdə yerləşir.

28 A saylı qurbangahın uzunluğu
1,75 m, eni 1,35 m, dərinliyi 0,6 m‑dir. Divarları dikinə qoyulmuş sal daşlardan
qurulmuşdur. Qurbangahdan bir ədəd çəhrayı gilli, oturacağında 1,5 sm dia‑
metrində deşiyi olan çölmək, qalın divarlı, tək qulplu kasa, boz gilli boşqab və
tək qulplu, ağzının kənarı içəriyə tərəf əyilmiş kasa aşkar edildi.
28 B saylı qurbangahın 1,15 m uzunluğunda şərq divarı və 0,75 m uzunlu‑
ğunda cənub divarı salamat qalmışdır. Onun dərinliyi 0,7 m‑dir. Qurbangahdan
boz gilli boşqab, 21 ədəd boz gilli, 9 ədəd çəhrayı gilli qab fraqmentləri, iki
ədəd tunc düymə, 2 ədəd əqiq, 4 ədəd şüşəyə oxşar, 21 ədəd balıqqulağından
və bir ədəd travertindən hazırlanmış muncuq aşkar edildi.
29 saylı sərdabənin şərq və qərb divarının uzunluğu 1,6 m, şimal divarının
uzunluğu 2,1m, cənub divarının uzunluğu 1,84 m, dərinliyi isə 1,0 m‑dir.
Cənub divarı daha bir metr uzanaraq giriş yolunun bir divarını təşkil edir. Sər‑
dabənin giriş yolu qərb tərəfdədir. Onun içərisi qab qırıqları ilə dolu idi.
Qəbirə tərəf qapını əvəz edən daş plitə yox idi. Sərdabənin şərq və cənub
divarları yanında bəzi skelet sümükləri aşkar edildi. Sərdabədən 175 ədəd
çəhrayı gilli, 130 ədəd boz gilli, 2 ədəd sarı gilli və 1 ədəd qəhvəyi gilli qab
fraqmenti tapıldı. Gil qablardan bəziləri cızma üsulu ilə, bəziləri isə qırmızı
boya ilə naxışlanmışdır. Gil qablardan başqa qəbirdən tunc həlqə, nazik tunc
məftildən hazırlanmış qolbaq, balıqqulağı və əqiq muncuqlar taxılmış tunc
sırğa, göz muncuğu və bir tərəfində deşiyi olan bütöv balıqqulağı muncuqlar
aşkar edildi.
29 saylı sərdabənin qurbangahı (29A) qərb tərəfdə, giriş yolunun qarşısında
yerləşir. Onun uzunluğu 1,08 m, eni 0,9 m, dərinliyi 0,35 m‑dir. Qurbangahda
bir ədəd tək qulplu, dar boğazlı, kobud hazırlanmış qab, çaynik tipli qab
fraqmenti, iki deşikli və ağzının hər iki tərəfinə qırmızı boya çəkilmiş boşqab,
200 ədəd çəhrayı gilli, 30 ədəd boz gilli qab fraqmenti, nazik tunc məftildən
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düzəldilmiş qolbaq, əqiq muncuqlu sırğanın bir hissəsi, spiralvari burulmuş
tunc məftil, əqiqdən, balıqqulağından və sürmədən hazırlanmış muncuqlar
aşkar edildi.
30 saylı sərdabə dördbucaqlı planda olub, uzunluğu 1,8 m, eni 1,5 m, də‑
rinliyi isə 0,95 m‑dir. Qərb divarında 0,66 x 0,3 m ölçülərində içərisinə çay daşı
doldurulmuş və üstü sal daşla örtülmüş giriş yolu vardır. Sərdabənin içərisində
hər tərəfdə insan sümükləri aşkar edildi. Avadanlıqlar müxtəlif dərinliklərdən
tapıldı. Qəbirdən boz gilli, ağzının kənarında iki deşiyi olan və deşiklərdən
birinin kənarında aypara formalı relyefik yapma bəzəkli boşqab, çəhrayı gilli,
silindrik oturacaqlı, ağzının kənarında deşikli yapması olan vaza, şar gövdəli,
ilgəkvari qulpu olan kiçik həcmli qab, 103 çəhrayı gilli, 32 boz gilli qab
fraqmenti aşkar edildi. Gil qablardan başqa qəbirdən 5 ədəd tunc üzük, 2 ədəd
tunc bilərzik, tunc düymə, qolbaq, zəncir fraqmentləri, 37 ədəd əqiq, 5 ədəd
balıqqulağı, 2 ədəd travertin və 4 ədəd bir tərəfində deşiyi olan bütöv balıqqulağı
muncuq tapıldı.
30 saylı sərdabənin qurbangahı (30A) sərdabənin giriş yolundan 0,6 m
aralıda yerləşir. Örtük daşları qalmamışdır. Onun qərb divarının uzunluğu
1,18 m, şərq divarının uzunluğu 1,02 m, şimal və cənub divarlarının uzunluğu
0,95 m‑dir. Qurbangah qarət olunmuş və dağıdılmışdır Buradan 30 ədəd çəh‑
rayı və 30 ədəd boz gilli qab fraqmentləri aşkar edildi.
31 saylı sərdabə dördbucaqlı plandadır. Onun uzunluğu 1,44 m, eni 1,35
m, dərinliyi 0,64 m‑dir. Örtük daşları qalmamışdır. Şərq divarının ortasında
0,5 x 0,88 m ölçülərində və 0,48 m də‑
rinliyində giriş yolu vardır. Sərdabə
qarət olunmuş, içərisindəki skeletlər və
avadanlıq dağıdılmışdır. Qəbirdən çəh‑
rayı gilli, şar gövdəli, yastı oturacaqlı,
üzəri cərtmə naxışlı çölmək, üçayaqlı
altlığın insan ayağı formasında hazır‑
lanmış ayağından fraqment, düz divarlı
stəkana oxşar qab, maili divarlı üç boş‑
qab, konusvari oturacaqlı, üstü düz
altlıq, boz gilli, şar gövdəli, tək qulplu,
konusvari oturacağa malik qab, üç boş‑
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qab, 43 çəhrayı gilli, 35 boz gilli qab
fraqmenti, iki tunc üzük, balıqqulağı
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taxılmış tunc sırğa, tunc qolbaq, asma bəzək, qolbaq fraqmentləri, 39 ədəd
pastadan hazırlanmış yumru muncuqlar, 15 ədəd şüşəyəbənzər muncuq, bir
ədəd silindrik formalı, üzərində şam ağacı yarpaqları formasında cızma
naxışları olan muncuq, 3 ədəd əqiq, bir ədəd yaqut, balıqqulağı və müxtəlif
minerallardan hazırlanmış muncuqlar aşkar edildi.
31 saylı sərdabənin qurbangahı (31A) şərq tərəfdən giriş yolunun qarşısında
yerləşir. Uzunluğu 1,0 m, eni 0,78 m, dərinliyi isə 0,55 m‑dir. Örtük daşları qal‑
mamışdır. Qurbangahdan bir ədəd şar gövdəli, oturacağında deşik olan geniş
ağızlı qab, bir ədəd sferokonus gövdəli, ağzı içəriyə əyilmiş qab, iki ədəd
ağzının kənarında iki deşiyi olan dərin boşqablar və bir ədəd qara gilli, şar
gövdəli, qıfa bənzər ağzı olan qab aşkar edildi.
32 saylı sərdabə dördbucaqlı planda olub, uzunluğu 2,7 m, eni 1,5 m, də‑
rinliyi 0,62 m‑dir. Giriş yolu yoxdur. Örtük daşları qalmamışdır. Qəbir qarət
olunmuş və dağıdılmışdır. Muxtəlif dərinlikdə 9 kəllə sümüyü və skeletə
məxsus digər sümüklər aşkar edildi. Qəbirdəki çəhrayı gilli və boz gilli qabların
hamısı fraqmentlər şəklində əldə edildi. Gil qablardan başqa qəbirdən 63 ədəd
əqiq muncuq, 35 ədəd sürmədən hazırlanmış muncuq, üç ədəd tunc qolbaq,
üç ədəd tunc üzük, arxasında ilgəyi olan düymələr, balıqqulağı və əqiq
muncuqlar düzülmüş tunc sırğalar, tunc qolbaq, zəncir, təbəqə fraqmentləri və
dəvəgözü daşı qəlpələri aşkar edildi.
32 saylı sərdabənin qurbangahı (32A) onun qərb tərəfindədir. Örtük
daşları qalmamışdır. Şimal divarının uzunluğu 0,9 m, qalan divarlarının
uzunluğu 0,73 m, dərinliyi 0,4 m‑dir. Qurbangahın içərisinə 14 ədəd qab dü‑
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zülmüşdü. Bunlar əsasən küpə, çölmək, boşqab, və çaynik tipli qablardan
ibarət idi. Gil qablardan başqa qurbangahın şimal divarı yanında iki ədəd tunc
bilərzik, muncuq düzümlü tunc sırğa, tunc düymə və iki ədəd əqiq muncuq
tapıldı.
33 saylı sərdabənin uzunluğu 1,8 m, eni 1,4 m, dərinliyi 0,7 m‑dir. Şərq
tərəfində 0,7 m eni, 0,5 m uzunluğu və 0,6 m dərinliyi olan giriş yolu vardır.
Örtük daşları qalmamışdır. Kamerada 0,4 m dərinlikdən başlayaraq 9 ədəd
insan kəlləsi və skelet sümükləri qarışmış şəkildə, muxtəlif formalı çəhrayı və
boz gilli qab fraqmentləri, 5 ədəd tunc üzük, 4 ədəd tunc düymə, çəki daşı for‑
masında asma bəzək, balıqqulağı və əqiq muncuqlar düzülmüş 5 ədəd tunc
sırğa, tunc zəncir fraqmentləri, 17 ədəd tuncdan hazırlanmış muncuq, sürmədən
düzəldilmiş üçbucaq formalı asma bəzək, əqiqdən, travertindən, pastadan və
balıqqulağından hazırlanmış muncuqlar aşkar edildi.
33 saylı sərdabənin qurbangahı (33A) giriş yolunun qarşısında azca şimala
tərəf meyilli yerləşmişdir. Örtük daşları qalmamışdır. Onun uzunluğu 1,65 m,
eni 1,1 m, dərinliyi 0,5 m‑dir. Qurbangahdan bir ədəd formasını itirmiş qolbaq,
bir ədəd boz gilli çəkmə formasında, qatlanmış ucunda 5 cızma xətti olan,
gövdəsi yuxarıya tərəf genişlənən qab, bir ədəd şar gövdəli, uzun boğazlı
küpə, ağzının kənarında iki deşiyi olan boşqab fraqmenti, bir ədə şar gövdəli
çölmək, iki ədəd ağzının yanında deşiyi olan və dörd ədəd boz gilli, ağzının
yanında deşikli yapması olan boşqab aşkar edildi.
Tədqiqatlar göstərdi ki, Muncuqlu təpə nekropolunun sərdabələri həm
quruluşuna, həm də materialına görə bölgənin digər həmdövr nekropollarından
fərqlənir. Qəbirlər müxtəlif həcmli dağ daşları ilə səliqəli işlənmiş, üstü sal
daşlarla örtülmüşdür. Kameraların ətrafında 1,5 m‑ə qədər sahəyə sal daşlar
döşənmişdir. Uzunluğu 3 m‑ə (15 saylı), eni 1,6 m‑ə (24 saylı) çatan sərdabələr
vardır. Dərinliyi 1,3 m‑ə çatır. İçərisində 12‑yə yaxın skelet qalığının aşkar
edildiyi sərdabələr də vardır.
Muncuqlutəpə qəbirləri quruluşuna görə üç hissədən ibarətdir: ‑ qəbir ka‑
merası, giriş yolu və ayrıca işlənmiş qurbangah.
Giriş yolu qəbir kamerasına qərb və ya şərq tərəfdən daşla işlənmiş, üstü
sal daşlarla örtülmüşdür. Onların daş düzülmüş döşəməsinin səviyyəsi qəbir
kameralarının döşəməsinə nisbətən hündürdədir. Qəbir kamerasına giriş yolu
dikinə qoyulmuş bir ədəd sal daşla örtülmüşdür ki, bu da növbəti dəfn zamanı
qəbirə daxil olmağı asanlaşdırır.
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Sərdabələrin daş örtükdən yuxarı hissəsi salamat qalmadığından qəbirlərın
yerüstü hissəsinin hansı formada qurulduğunu söyləmək çətindir. Lakin, ka‑
meranın ətrafındakı daşların düzülüşü, qəbirin üstünə örtük daşlarından başqa
da müəyyən hündürlükdə daş və ya torpaq töküldüyünü ehtimal etməyə əsas
verir.
Nekropoldakı sərdabələrin hamısı az və ya çox dərəcədə qarət olun‑
duğundan skeletlərin anatomik vəziyyətləri pozulmuş və kameranın içərisinə
səpələnmiş vəziyyətdə aşkar edilmişdir. Bunun bir səbəbi də növbəti dəfn
zamanı əvvəlki skeletlərin arxa tərəfə itələnməsi olmuşdur. Təsadüfən toxu‑
nulmamış bir neçə skeletin vəziyyətinə görə, dəfn olunanların qəbirə bükülü
vəziyyətdə, yanı üstdə qoyulduğu müəyyən olunmuşdur. Arxeoloji qazıntılar
bir maraqlı faktı aydınlaşdırdı. Qədim qarətçilərin diqqətini ancaq qəbirlər
cəlb etmiş, onlar qurbangahlara toxunmamışlar. Ona görə də qazıntı zamanı
toxunulmamış qurbangahlara daha çox təsadüf edildi.
Bizim eradan əvvəl III‑II minilliklərdə qəbirlərə bitişik işlənən qur‑
bangahlardan fərqli olaraq Muncuqlu təpə sərdabələrinin qurbangahları qəbirin
giriş yolunun qarşısında ayrıca işlənmişdir. Qurbangahlar dördbucaqlı, kvadrat
və dairəvi planda qurulmuşdur. Muncuqlu təpə nekropolunda bir neçə toxu‑
nulmamış (in situ) qurbangah aşkar edilmişdir. Bu qurbangahlara süfrə
qablarının bütün dəsti (28 ədəd gil qab) qoyulmuşdur [Salvini M., 1998, n.1.,tab.LX,
şək.2]. Qurbangahlarda bəzək əşyalarına çox təsadüfi hallarda rast gəlmək olur.
Qurbangahlardakı gil qablara ehtimal ki, bitki mənşəli quru və duru
ərzaqlar qoyulmuşdu. Belə ki, indiyədək gil qablarda nə bir heyvan, nə də quş
sümüyü aşkar edilməmişdir. Buna baxmayaraq, bir qabda aşkar edilmiş gil
qoyun fiqurları qurbankəsmə adətinin məcazi mənada yerinə yetirildiyini söy‑
ləməyə əsas verir. Muncuqlu təpədə rast gəlinən dəfn adətinin bir cəhətini
xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Sərdabələrin kameralarına hər dəfə başqa ölən
basdırarkən onun yanına yeni gil qab‑
lar qoyulurdusa, bu zaman qurbangah‑
lara ya toxunulmurdu, ya da qurban‑
gahlardakı gil qablar oradan götürülür,
təmizlənib ərzaqla doldurulduqdan son‑
ra yenidən qurbangaha qoyulurdu.
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Bir qurbangahın kamerası ikiyə
bölünərək hər iki hissəyə eyni qablar
düzülmüşdür. Bu qurbangah ehtimal
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ki, iki nəfərin bir vaxtda öldüyü zaman qurulmuşdur.
Qurbangahlar üçün dibində deşiyi olan bir ədəd küp, «çaynik» tipli,
lüləyə oxşar axırımı olan qab, konus formalı ayağı olan vaza, üstü düz üçayaq
altlıq, müxtəlif kasa, boşqab və kuboklar xarakterik hesab olunur. Bir sıra
boşqab və kasaların ağzının kənarında və ya çiynində şaquli və ya üfüqi vəziy‑
yətdə yerləşmiş deşiyi olan qulp əvəzi yapmalar vardır.
Qurbangahlarda aşkar edilmiş qabların böyük əksəriyyəti texniki qüsur‑
larla, əyri və səliqəsiz hazırlanmışdır. Bəzi qabların qulp əvəzi qulaqcıqlarına,
bəzi «çaynik» tipli qabların isə axırımına deşik açılmamışdır. Bu qablar odda
pis bişirilmiş, onların az bir qismi naxışlanmışdır. Ümumiyyətlə, Muncuqlu
təpə keramikasını təhlil edərkən belə təsəvvür yaranır ki, qurbangahlara
qoyulan gil qablar xüsusi olaraq dəfn üçün hazırlanırmış.
Bunlardan fərqli olaraq qəbirə, ölünün yanına qoyulan qablar keyfiyyətlə
hazırlanmış və bir çoxunun üzəri oyma üsulu ilə naxışlanmış, bəzilərinin
üzərinə isə qırmızı boya ilə həndəsi ornamentlər salınmışdır.
Sərdabələrdən aşkar edilmiş metal əşyalar əsasən tuncdan hazırlanmış
qolbaq, üzük, sancaq, sırğa, arxasında həlqəsi olan müxtəlif formalı düymə və
silahlardan ibarətdir. Muncuqlu təpə qəbirlərindən cəmi iki xəncər, beş ox
ucu, tunc zəncirdən asılan dəmirdən hazırlanmış bəzək əşyası, bir ədəd küplü
nizə ucu, bıçaq fraqmentləri və bəzən formasını müəyyənləşdirmək mümkün
olmayan dəmir parçaları aşkar edilmişdir.
Tunc materiallardan başqa Muncuqlu təpə nekropolunda gümüş, sürmə
və dəmirdən hazırlanmış əşyalara da rast gəlinir. Dəmirdən silah və əmək
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alətlərinin hazırlanmasına e.ə. II minilliyin ortalarından başlasa da, ondan
geniş miqyasda istifadə olunmasına e.ə. I minilliyin ortalarına təsadüf edir.
Müəyyən olunmuşdur ki, bunun əsas səbəbi Xett dövlətinin dəmir üzərindəki
“monopoliyası” deyil, dəmir məmulatının tunca nisbətən aşağı keyfiyyətdə
olması idi. Lakin keyfiyyətli tuncun hazırlanması üçün qalayın çatışmaması
dəmir istehsalını zəruri edirdi. İran və Cənubi
Qafqaz ərazilərində qalay yataqları olma‑
dığından onu çox uzaqdan gətirirdilər [Кашкай
М.А., Селимханов И.Р.,1973, s.67‐68]. Yadellilərin
işğalı zamanı ələ keçirilən mallar içərisində
qalayın adının nadir hallarda çəkilməsi
[Кашкай С.М.,1977., s.87‐93] də onun bu ərazilərdə
olmadığını bir daha sübut edir. Qalayın ol‑
maması tunc istehsalında sürmədən, qur‑
ğuşundan və sinkdən istifadəni şərtləndirirdi.
Yeni Babil sənədlərində göstərilir ki, hətta
e.ə. VI əsrdə də nizələrin yarısı tuncdan ha‑
zırlanırdı [Асланов Г., Ибрагимов Б., Кашкай С.,
139 2002, s.288].
Muncuqlu təpədən tapılan e.ə. IX‑VIII
əsrlərə aid ox ucları Cənubi Qafqaz tipinə
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məxsusdur [Асланов Г.М.,Ваидов Р.М.,Ионе Г.И.,
1959, s.28. tab.XIII,XV]. 33 saylı qəbirdə aşkar
edilmiş ox ucu İran abidələrindən tapılmış
ox uclarına yaxındır [Медведская И.Н.,1980, 1,
s.26; Medvedskaya I.N., 1982, s.14]. Naxçıvan əra‑
zisində Muncuqlu təpə ox uclarının oxşarları
Şahtaxtıdan tapılmışdır. Qalay catışmadı‑
ğından bu ərazidə onu əvəz edən sürmədən
istifadə olunurdu. Xalis sürmədən tökmə
üsulu ilə hazırlanmış bəzək əşyalarına da
rast gəlinir. Xalis qalaydan hazırlanmış 7
muncuqdan birinin çəkisi 18,3 qr, qalanlarının
çəkisi isə 0,34 qr‑dan 2,3 qr‑a qədərdir. Spekt‑
ral analizlər göstərir ki, bu muncuqların tər‑
kibində aşkar edilən cüzi təbii qatışıqlar da
filizin tərkibində olmuşdur. Naxçıvan böl‑
gəsində zəngin sürmə yataqları vardır. Yaxın
Şərq ölkələrini sürmə ilə təchiz edən mən‑
bələrdən birinin burada olmasını da ehtimal
etmək olar.
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Sərdabələrdən külli miqdarda əqiq, pasta, travertin, sürmə və tuncdan
hazırlanmış muncuqlar tapılmışdır.
Tuncdan hazırlanmış bəzək əşyaları içərisində dairəvi formada, şəbəkəli
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və asmaq üçün halqası olan amuleti və quş fi‑
qurlarını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Hələ
tunc dövründən məlum olan bu bəzək əşyaları
e.ə.I minilliyin əvvəllərində Cənubi Qafqazda
geniş yayılmışdı. Quş fiqurları göyün rəmzi
hesab olunur və kult xarakterli əşya sayılırdı
[Пиотровский Б.Б., 1962, s.117‐118].

Muncuqlu təpədən tapılan yeganə fibula,
ilgəkli fibulalar qrupuna aiddir. Bu tip fibulalar
Cənubi Qafqazın şimal‑qərbində, İranda və
Xəzər dənizinin cənub‑şərq vilayətlərində
e.ə.VIII əsrin sonlarından başlayaraq e.ə.VII əsrdə daha geniş yayılmışdı. Mun‑
cuqlu təpədə 8 saylı qəbirdən tapılmış fibula Karmir‑blurda Urartu çarı Rusanın
(730‑714‑cü illər) dövrünə aid materiallar içərisindəki fibulaya və VII‑VI əsrlərə
aid III Həsənli dövrünə aid fibulaya oxşardır. Fibulalar abidənin dövrünün
müəyyən edilməsi ilə yanaşı, onun etnik mənsubiyyəti haqqında da müəyyən
fikirlər söyləməyə imkan verir. Lakin Muncuqlu təpədən tapılan fibula yeganə
ilgəkli fibuladır və buraya müxtəlif səbəblərdən düşə bilər. Ona görə də
abidənin etnik mənsubiyyəti kimi mühüm problemi bir tapıntı ilə həll etmək
olmaz.
Gümüşdən hazırlanmış cəmi iki həlqəvari üzük aşkar edilmişdir. Bəzək
əşyaları içərisində əqiqdən hazırlanmış muncuqlar çoxluq təşkil edir. Onların
əksəriyyəti kobud hazırlansa da, içərisində yaxşı hamarlanmış nümunələr də
vardır.
Ağ daşdan hazırlanmış muncuqlar içərisində yastı, dördbucaqlı formada,
üzərində bucaqlara yaxın oyma üsulu ilə konsentrik dairələr şəklində naxışları
olan muncuqları xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə muncuqlar ən çox Trialetidə
(e.ə.VII‑VI əsrlər) aşkar edilmişdir.
Muncuqlarla birlikdə sərdabələrdə silindrik formalı möhürlər də tapılmışdır.
Bunlardan ikisi ağ rəngli yumşaq daşdan hazırlanmış üzəri şam ağacı formasında
oyma üsulu ilə naxışlanmışdır. Birinin üzərinə açıq qəhvəyi fonda dörd cərgə
konsentrik dairələr və ortasında nöqtə olan dairələr oyma üsulu ilə elə
salınmışdır ki, nəticədə açıq qəhvəyi fonda ağ rəngdə ornament alınmışdır.
Təsvir aydın deyil. Belə silindrik möhürlər Mərlik abidəsindən məlumdur.
Keramika məmulatı öz ənənəvi formasını saxlasa da, boya ilə naxışlama
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tamamilə aradan çıxır. Qabların yalnız ağzının kənarında və bəzən də qulplarında
boya ilə çəkilmiş zolaqlara rast gəlinir. Muncuqlu təpənin çaynik tipli qabları
içərisində qabın ağzının kənarı ilə lüləyinin körpü kimi birləşdiyi qablar IV
Həsənli dövrü ilə uzlaşır. Boşqablar içərisində ağzına yaxın iki deşiyi və
qövsvari yapma bəzəyi olan qabların oxşarlarına Göytəpənin B təbəqəsindəki
K qəbirində [Кашкай М.А., Селимханов И.Р.,1973, tab.34. ris.22] və Dingətəpənin 12
saylı qəbirində rast gəlinir. Muncuqlutəpə keramikası öz formasına görə IV
Həsənli və II Dingətəpə keramikası ilə çox oxşardır.
Ümumiyyətlə, Muncuqlu təpə nekropolu tapıntılarına analoji materiallara
ən çox Urmiya gölü hövzəsi abidələrində və Şərqi Anadoluda (Qaraqunduz
nekropolu) rast gəlinir [Veli Sevin, Ersin Kavaklı.,1996, s.27‐48].
Tədqiqatçı V.Baxşəliyev nekropolda dəmirdən hazırlanmış materialların
az olmasını əsas götürərək Muncuqlu təpənin e.ə.IX əsrə aid olduğu ehtimalını
irəli sürmüş və Xocalı‑Gədəbəy mədəniyyətinin Cənubi Azərbaycan ərazilərinə
qədər yayıldığını qeyd etmişdir [Bahşeliyev V.,1997, s.35‐37]. Əldə edilən arxeoloji
tapıntıların müqayisəli təhlili Muncuqlu təpə nekropolunu e.ə.VIII‑VI əsrlərə
aid etməyə imkan verir.
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TƏDQİQATÇILARINI GÖZLƏYƏN ABİDƏLƏR
Baş Dizə abidəsi Ordubad–Naxçıvan yolundan 9 km şimalda yerləşir. Sa‑
sanilər dövrünə aiddir. Etimologiyası «baş qala» mənasına gəlir. Abidə eyni
adlı kəndə yaxın dağın üzərində yerləşmişdir (Şəkil 144‑145). Dağın qərb
tərəfində, yamacda, XX əsrin 70‑ci illərində təsərrüfat işləri zamanı küp qəbirlər
aşkar edilmişdir. Küplər iri həcmli, qır‑
mızı gilli, qalın divarlı olub, bəzilərinin
144
ağız hissəsi sınmış vəziyyətdə aşkar edi‑
lib. Şahidlərin sözlərinə görə küplərdə
insan sümükləri, bəzək əşyaları və gil
qablar tapılırdı. Bunların Antik və ilk
orta əsrlərə aid küp qəbirlər olduğu eh‑
timal olunur.
Dağın şərq tərəfində yamacda orta
145
əsrlərə aid yaşayış yeri vardır. Yaşayış
yerinin tikililəri daşdan, çiy kərpicdən
və möhrədən inşa edilmişdir. Yaşayış
yerindən 350–400 m cənubda, Pilləli də‑
rənin cənub–şərqində bu yaşayış yerinə
aid qəbirstanlıq vardır. XV–XVIII əsrlərə
aid bu qəbiristanlıqda qəbirüstü daş sən‑
duqələr, qəbirüstü daş qoç fiqurları və bu dövr üçün xarakterik olan yaşıl
rəngli daşdan üzərində nəsx xətti ilə yazıları olan baş daşıları vardır. Yazıların
bir qismi erroziya nəticəsində dagılmışdır. Qoç heykəllərinin bəziləri sındırılmışdır.
Kəndin qərb tərəfində, Gilançaya yaxın yerləşən həyətyanı torpaq sahələrində
təsərrüfat işləri zamanı daş və kərpiclə işlənmiş divar qalıqları və XVI‑XVII
əsrlərə aid memarlıq kitabəsi aşkar edilmişdir (AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya
İnstitutu Xaraba‑Gilan arxeoloji ekspedisiyasının 2007‑ci il hesabatı).
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Qara təpə kurqanı Ordubad–Nax‑
çıvan yolundan 5 km şimalda, Sumbatan
146
Dizə və Baş Dizə kəndləri arasında, Gi‑
lançayın sağ sahilində yerləşir (Şəkil
146). Hündürlüyü 6 m, diametri 50 metrə
yaxındır. Üzərində, xüsusən şimal tərəfdə
müxtəlif dövrlərə aid qəbirlər vardır.
Təpənin üzərində iri həcmli çay daşları
(qranit) vardır. Abidədə gələcəkdə ar‑
xeoloji tədqiqat işləri aparılması planlaşdırılır [AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya
İnstitutu Xaraba‐Gilan arxeoloji ekspedisiyasının 2007‐ci il hesabatı].
Ucadivar yaşayış yeri Ordubad–Naxçıvan yolundan 7 km şimalda, Baş‑
dizə kəndinə 2 km qalmış Gilançayın sağ sahilində yerləşir (Şəkil 147). Keçən
əsrdə aparılmış (plantaj) təsərrüfat işləri zamanı yaşayış yeri və qəbiristanlığın
bir hissəsi dağıdılmış və əkin sahəsinə çev‑
rilmişdir. Hazırda Ucadivar orta əsrlər ya‑
şayış yerinə aid Sumbatan‑Dizə‑Baş‑Dizə
147
yolunun qərb tərəfində, dağın yamacında
bir neçə qəbir abidəsi salamat qalmışdır.
Əldə edilən keramika nümunələrinə və
qəbir abidələrinə əsasən abidənin XII‑XVI
əsrlərə aid olduğunu ehtimal etmək olar.
Buradan XX əsrin 40–cı illərində təsərrüfat
işləri zamanı daş kitabə tapılmışdır. Kitabə‑
dən bir sətir aydın oxunur: «Nəsimi məğrur olursan cahanda»[AMEA Arxeologiya
və Etnoqrafiya İnstitutu Xaraba‐Gilan arxeoloji ekspedisiyasının 2007‐ci il hesabatı].
Vənənd kəndi Ordubad – Naxçıvan yolundan 8 km şimalda, eyni adlı
çayın üzərində yerləşir. Vənənd sözü yunanca «ven»‑«hun» və farsca «ənd»‑
«lar» cəm şəkilçisindən əmələ gəlmişdir. Ta‑
rixi mənbələrdə Araz çayı vadisində bir
148
neçə Vənənd adlı yaşayış məskəninin adı
çəkilir (Şəkil 148, 149). Bunlardan ən böyüyü
Ağrı vilayətində olmuşdur ki, indi də topo‑
nimlərdə qalmaqdadır.
Vənənd etnotoponimi haqqında olan
məlumatlara görə Vənənd vilayətinin əvvəlki
152

149

adı Basen (Basian, Fasian) olmuşdur.
Basen və Vənənd toponimləri Basil və
Hun tayfalarının adından yaranmışdır.
Vənənd sözünü türk tayfalarından olan
bulqarların (Vhundur‑Bulqar) başçısı
Bundun adı ilə də bağlayırlar. Ehtimal
ki, Ordubad rayonu ərazisində yerləşən
Vənəndin qədim sakinləri həmin Hun‑
bulqarların bir hissəsidir.

Vənənd monqolların hücumu
zamanı və XVII əsrin əvvəllərində baş vermiş İran–Türkiyə müharibələrinin
gedişində dəfələrlə dağıntıya məruz qalmışdır. XVIII əsrin 30‑cu illərində
bölgənin ağır iqtisadi və siyasi vəziyyəti haqqında Vənənd Cümə məscidinin
Xanıkov tərəfindən qeydə alınmış kitabəsində dəqiq məlumatlar vardır. Və‑
nəndlilərə ən böyük zərbə XIX əsrin əvvəllərində Rusiya‑İran müharibələrindən
sonra buraya ermənilərin köçürülməsi olmuşdur. Həmin vaxt Vənənddən
Dırnıs kəndinə qədər ən yaxşı suvarılan torpaqlar zorla yerli əhalidən alınıb
ermənilərə paylanmışdı.
Ən azı iki min il tarixi olan Vənəndin hələlik yalnız orta əsrlərə aid
yerüstü abidələri qismən öyrənılmışdir. Burada, 1926‑1928‑ci illərdə V.M.Sısoyevin
başçılığı ilə fəaliyyətdə olan ekspedisiya Cümə məscidinin planını çıxarmış,
qəbiristanlıqdakı qəbirüstü qoç heykəlləri üzərindəki və baş daşlarındakı ərəb
əlifbası ilə olan epitafiyaları oxumuş, kəndin yuxarısında 1845‑ci ildə müsəlman
memarlığı stilində inşa edilmiş bir xristian abidəsini qeydə almışdır.
Vənənd məşhur Azərbaycan astronomu, filosofu və riyaziyatçısı Nəsrəddin
Tusinin vətənidir [Azərbaycan tarixi problemləri üzrə məruzələr məcmuəsi. Bakı 1992, s. 50‐52].
Der kəndi Gilançayın Araza qo‑
vuşduğu yerdə, çayın sağ sahilində Aza
ilə üzbəüz yerləşir. Orta əsrlərdə Aza
(Azad) şəhərinin bir hissəsi olmuşdur
(Şəkil 150). Tarixi ədəbiyyatda yanlış
olaraq “Dər” (farsca «qapı») və “Dar”
mənalarında işlədilir. Der toponiminin
«böyük ev», «məbəd» və ya «şərab sa‑
tılan yer» anlamında işlədilməsi daha
ağlabatandır. Abidə orta əsrlər dövrünə
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aid iki qəbiristanlıqdan ibarətdir. Müasir Der kəndinin şərq hissəsi qədim və
orta əsrlər yaşayış yerinin üzərində salınmışdır. XIII–XV əsrlərə aid birinci qə‑
biristanlıq kəndin cənub‑şərq tərəfində, Gilançayın sahilində yerləşir. Burada
bir türbənin divarları, digər türbənin və bir hamamın xarabalıqları, eyni
zamanda üzərində kufi xətti ilə yazılar olan sənduqə qəbir daşları vardır. Sən‑
duqələrin xətti və üzərindəki işarələr Aza qəbiristanlığındakı sənduqələrin
yazı və işarələri ilə eynilik təşkil edir. Burada olan qəbirüstü abidələrin çox
hissəsi XIX əsrdə buraya köçürülmüş ermənilər tərəfindən dağıdılıb məhv
edilmişdir. Qalan abidələr isə sovet dönəmində kolxoz və sovxozlar tərəfindən
əkin sahəsi kimi istifadə olunmuş və nəticədə XIII–XV əsrlərə aid zəngin
memarlıq və epiqrafik abidələri olan Der qəbiristanlığı tamamilə məhv
edilmişdir.
Xalq arasında «Der günbəzi» adlanan səkkizguşəli türbə qismən salamat
qalmışdır. Türbənin kürsülüyünün üzlük hissəsi və örtüyü yoxdur. Bəzi
memarlar yanlış olaraq türbəni üç mərtəbəli hesab edirlər. Bu fikrə səbəb türbə
örtüyünün iki qat olmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan memarlıq
məktəbinə məxsus qülləvari türbələrin örtüyü iki qat olmuşdur. Türbə memarlıq
üslubuna və tikinti materiallarının xarakterinə görə XIV əsrə aid edilir.
İkinci Der qəbiristanlığı kəndin şimal‑qərb tərəfində dağın yamacında
yerləşir. Buradakı qəbir daşları yaşıl‑boz rəngli yumşaq tufit daşından
dördbucaqlı formada hazırlanmışdır. Üzərindəki çərçivələrdə və yanlarında
olan epitafiyalar nəsx xətti ilə yazılmışdır. Buradakı qəbir daşlarının əksər
hissəsi XV‑XVIII əsrlərə aiddir [AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Xaraba‐Gilan
arxeoloji ekspedisiyasının 2007‐ci il hesabatı].
Aza kəndi Gilan çayın (Aza çayı da adlanır) Araz çayına qovuşduğu
yerdə yerləşir (Şəkil 151). Abidə qədim və orta əsrlərə aid yaşayış yeri və qəb‑
ristanlıqdan ibarətdir. Aza adı ilk dəfə e.ə.VIII əsrdə Urartu mixi yazılarında
(məşhur Xorxor səlnamələrində) Manna ilə birlikdə çəkilir. Mənbələrdə «Aza
qəbiləsinin ölkəsi» kimi adlanır. Aza və Maraza (Mar‑aza) etnotoponimləri bu
qəbilələrin marlarla birlikdə Azanın sağ və sol sahillərində yaşadıqlarını gös‑
tərir.
XIII əsrin sonlarında Kiran şəhəri süqut etdikdən sonra Aza dirçəlmiş və
vilayətin iqtisadi‑siyasi mərkəzinə çevrilmişdir. XVI əsrin sonlarından bölgənin
mərkəzi Ordubada keçmişdir.
Fars dilli mənbələrdə şəhər yanlış olaraq «Azad», erməni dilli mənbələrdə
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isə «Azat» kimi işlənmişdir. Coğrafiyaşünas H.Qəzvini (XIV əsr) Aza (Azad)
haqqında belə məlumat verir: «Kiçik bir şəhərdir. Hasilatdan taxılı, pambığı,
üzümü bol olur. O yerin çaxırının böyük şöhrəti vardır. Suyu Qaban dağlarından
çıxır və Araz çayına tökülür. Əhalisi ağ bənizli, (cildli) özləri də vüqarl ı(olqun)
və himayəkar təbiətli olurlar». Səfəvi şahlarının fərmanlarında Aza adı (Aza‑
Ciran, Azad‑Ciran) dəfələrlə çəkilir.
XIII əsrdə naxçıvanlı memar Şeyx Cühannah oğlu tərəfindən inşa edilmiş
tək minarəli Cümə məscidinin qalıqları XIX əsrdə Xanıkov tərəfindən qeydə
alınmışdır. V.M.Sısoyev Aza qəbristanlığında ona qədər qoç heykəllərinin və
sənduqələrin olduğunu qeyd edir. Sənduqələrdən birinin üzərində kufi xətti
ilə yazı və hicri 631‑ci il (1234‑cü il miladi) tarixi oxunmuşdur.
Qəbiristanlığın ən hündür yerində və cənub tərəfində iki pir vardır.
Pirlərdən və bir neçə sənduqədən başqa Aza qəbristanlığında hazırda heç nə
qalmamışdır.
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Gilançayın sağ sahilində yerləşən türbələr və sənduqə qəbir daşları da
Orta əsr Aza (Azad) şəhərinə aiddir. Tarixi və arxeoloji ədəbiyyatda bunlar
Der günbəzləri adı ilə məlumdur [İbrahimov.B, Aza necə lokallaşdırılır. Respublika Elmi
Konfransı Məruzələrinin Tezisləri. Naxçıvan 1989. s. 182‐183].
Bal dərəsi Gilançayın sağ sahilində olan Ucadivar orta əsrlər yaşayış
yerinin şərqində, çayın sol sahilində yerləşir. Çayın dar hissəsində, şır‑şır
adlanan yerdə körpü qalıqları izlənir. Bal dərəsi Zəngəzur sıra dağlarına doğru
getdikcə daralır. Dərənin dərinlik‑
lərində yeraltı qazmalar (kahalar)
və divar qalıqları vardır. Arxeoloji
abidələr əsasən Bal dərəsinin Gi‑
lançaya yaxın geniş hissəsində alçaq
təpəliklər üzərində yerləşir. Dərənin
cənub‑şərq tərəfində dağa yaxın
bir‑birindən aralı yerləşən üç dai‑
rəvi kürənin qalıqları aşkar edil‑
152
mişdir. Bal dərəsində qəbirlər də‑
rənin şimal‑qərb tərəfində, çaya
yaxın, alçaq təpələrin üzərində yer‑
ləşmişdir (Şəkil 152). Qəbirlərin yerüstü hissəsi dairəvi və dördkünc planda iri
həcmli daşlarla (kromlexlə) hasara alınmışdır, İlk baxışdan Xalıkeşan və
Şahtaxtı nekropollarındakı qəbirləri xatırladır. Bal dərəsi qəbristanlığındakı
qəbirlərdən üçü tədqiq edildi.
1 saylı qəbirin ətrafına iri həcmli dağ daşları düzülmüş, üstü 50 sm hün‑
dürlüyündə torpaq təpəcikdən ibarət idi. Təpəciyin üstünə sal daşlar döşənmişdi.
Dördbucaqlı planda olan (150 x 80 sm) qəbirin baş daşı olsa da, ayaq daşı yox
idi. Bu isə onun qadın qəbiri olduğunu bildirir. Onun yanları çay və dağ
daşları ilə işlənmiş, üstü sal daşlarla örtülmüşdür. Sal daşların arası palçıqlan‑
mışdır. Ətraf kəndlərin dəfn adətində bu qaydalar hələ də davam edir. Yalnız
müasir dəfnlərdə qəbirin içərisi daşla işlənmir. İşlənəcək yer əvvəlcədən həmin
formada qazılır. Xalq arasında belə qəbirlərə pilləli qəbirlər deyilir.
Qəbirdə sağ yanı üstə, üzü cənuba tərəf düz vəziyyətdə uzadılmış skelet
aşkar edildi. Onun sağ qolu sol qolunun üstündə, əlləri isə qılçalarının
arasındadır. Sümüklərin üzərində kəfənin çürümüş qalıqları izlənir.
2 saylı qəbir bütün əlamətlərinə görə birinci qəbirin oxşarıdır.
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3 saylı qəbir digər qəbirlərdən fərqlənir. Burada iri həcmli daşlar dairəvi
planda (kromlex) düzülmüşdür (5,8 x 4,95 m). Kromlexin cənuba tərəf
dördbucaqlı formada (2,35 x 2,0 m) çıxıntısı vardır. Yerüstü görünüşünə görə
Plovdağın orta Tunc dövrünə aid qurbangahlı kurqanlarını xatırladır. Dörd‑
bucaqlının içərisində qəbir yoxdur. Dairəvi planda düzülmüş daşların ortasında
iki qəbir vardır. Qəbirlər daş qutu formasındadır (1,5 x 0,5 m; 1,55 x 0,85 m).
Kameraları daş qutulardan 1,7 m dərində yerləşir. Bu qəbirlərdə baş və ayaq
daşları yoxdur. Orta əsr qəbirlərinin, xüsusən sərdabələrinin müqayisəli təhlili
göstərir ki, qədim dəfn adətinin bəzi ünsürləri son orta əsrlərə qədər davam
etmişdir.
Bal dərəsində aşkar edilmiş kürələrin çox hissəsi sel sularının dağdan
axıdıb gətirdiyi torpağın altında qalmışdır. Kürələr olan ərazidən çoxlu şüşə
(silikatlı) və metal tərkibli şlak tapıldı.
1 saylı kürə dairəvi plandadır (1,55 x 1,45 m). Kürənin yalnız içəri üzü
hamar işlənmiş arxa tərəfi isə müxtəlif həcmli daşlarla və torpaqla dolmuşdur.
1,8 m dərinlikdə kürənin qapısının qətlə daşı aşkar edildi. Bu daşdan 30 sm
dərinlikdə səki işlənmiş və nəticədə kürənin içərisi daraldılmışdır. Kürənin
ümumi dərinliyi 2,1 m, eni 1,5 m‑dir. Qapısının hündürlüyü 0,85 m, eni 0,45
m‑dir. Ehtimal ki, kürənin üstündə tağ formasında örtüyü olmuşdur. Divarlarında
ərinti qalıqları (şlak) izlənir. Ortasından qapısınadək 3‑5 sm qalınlığında kül
rəngli, müasir sementə oxşar maddə izlənilir. Kürənin qapısının bayırdan sağ
və sol tərəflərində qaramtıl kül qatının altında 2 kv.m sahədə 15‑18 sm
qalınlığında gəc qatı aşkar edildi. Quruluşuna və aşkar edilmiş qalıqlara
əsasən kürədə gəc bişirildiyini söyləmək olar.
2 saylı kürə Bal dərəsinin cənub‑şərq tərəfində, dağın yamacında yerləşir.
Kürənin yeri şlak nümunələri və yanaraq qırmızımtıl rəng almış torpaq izlərinə
görə müəyyən edildi. Bu kürə 1 saylı kürədən böyükdür. Divarları qismən
salamat qalmışdır. Şimal divarının yanı ilə möhrə divar işlənmişdir. Qapısı
cənub tərəfdəndir. Maraqlı quruluşa malik küfləsi vardır. Kürənin 0,7 m hün‑
dürlükdə dördbucaqlı formada nəfəsliyi küflə ilə birləşir. Nəfəsliyin yanlarda
üç, qabaqda bir gözlüyü vardır. Kürənin içərisində 23‑25 sm qalınlığında kül
qatı aşkar edildi. Divarları 2‑4 sm qalınlığında sarımtıl‑boz rəngli şlakla (ərinti)
örtülmüşdür. Şimal divarı yanında şirli və şirsiz keramika nümunələri tapıldı.
Bal dərəsini aşkar edilmiş qoç heykəlləri, şirli və şirsiz keramika nümunələrinə
görə XV‑XVII əsrlərə aid etmək olar.
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Qoşa‑Dizə Ordubad–Naxçıvan yolundan 1,5 km şimalda, Gilançayın
sol sahilində yerləşir. Qoşa‑Dizə‑«Qoşa qala» mənasındadır. Kənd hün‑
dürlüyü 10‑15 m olan təpənin üzərindədir. Təpə orta əsrlərdə yaşayış yeri
olmuşdur. Burada tikinti – təsərrüfat işləri zamanı XI – XVII əsrlərə aid
şirli‑şirsiz qab fraqmentləri, muncuqlar və s. tapılmışdır. Kəndin “Hohnabad”
adlanan hissəsində daşla işlənmiş divar qalıqları vardır. Məscidin yaxınlığında
bina üçün özül qazılarkən (1994 –cü ildə) üzərində kufi xətti ilə yazısı
olan daş kitabə aşkar olunmuşdur.
Qoşa‑Dizə Xaraba‑Gilandan (Kiran) 2 km şimal‑qərbdə, Gilançaydan
şəhərə çəkilən su arxının üstündə yerləşir. Ehtimal ki, Qoşa‑Dizə qalası
Kiran şəhərinin forpostu olmaqla şəhərə gedən su arxına nəzarət funksiyasını
da yerinə yetirmişdir.
Bаbək qаlаsı Оrdubаd rаyоnunun Biləv kəndindən cənub‑qərbdə
yеrləşir. Hər tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа əhаtə оlunmuşdur (Şəkil 153).
Abidə ilk dəfə 1979‑cu ildə arxeoloqlar V.Əliyev və A.Seyidov tərəfindən
tədqiq olunmuşdur [A.Seyidov.
Tarixdən səhifələr., Bakı, 1999, s.16‐
21]. Gilаnçаyın sаğ sаhilində

yеrləşən qаlаyа еnsiz dаr
cığırlа qаlхmаq mümkün‑
dür. Strаtеji bахımdаn əl‑
vеrişli 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 qə‑
dim və Оrtа əsr qаlаlаrı
üçün хаrаktеrikdir. Qаlаdа
dаirəvi fоrmаlı binаlаrın dа
qаlıqlаrı vаrdır. Divаrlаr 0,8‑
1 m hündürlükdə sаlаmаt
qаlmışdır.Yаşаyış yеrinin şi‑
mаl tərəfində qаyаdа qаzıl‑
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mış, qərb divаrı dаşlа hörülmüş dördkünc fоrmаlı tikintiyə rаst gəlinmişdir.
Еhtimаl ki, оndаn su hоvuzu kimi istifаdə оlunmuşdur. Оnun içərisi lilli
tоrpаq və su ilə dоlmuşdur. Yеrüstü mаtеriаllаr dən dаşlаrı, оbsibiаn löv‑
hələri, 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 nах‑
ışlаnmış, 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.
Biləv körpüsü eyni adlı kəndin cənubundа yеrləşir. Bеş аşırımlı kör‑
pünün yаlnız bir hissəsinin qаlıqlаrı sаlаmаt qаlmışdır. Gilаnçаyın üzə‑
rindədir. 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.
Biləv qəbiristаnlığı eyni adlı
kəndin şərqində, təpənin üzərində
yеrləşir. Qəbiristаnlıqdа хеyli qоç
dаşlаr və dаş sənduqələr vаrdır
(Şəkil 154‑155). Qərb‑şərq istiqа‑
mətində yönəlmiş tоrpаq qəbirlərin
bəzisinin ətrаfı dördkünc fоrmаdа,
bəzisi isə dаirəvi fоrmаdа dаş dü‑
zümləri ilə əhаtələnmişdir. Bаşdа‑
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şılаrın bir qismi аdi
qаyа pаrçаlаrındаn,
bir qismi isə yоnul‑
muş dаşlаrdаn qоyul‑
muşdur. Qəbir dаşlаrı
üzərində ərəb əlifbаsı
ilə yаzılmış kitаbələr
vаrdır. Biləv qəbiris‑
tаnlığı ХIV‑ХVIII əsr‑
lərə аiddir.
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Qumluq yаşаyış yеri Nəsirvаz‑
çаyа dоğru uzаnаn hündür dаğın yа‑
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mаcındа sаlınmışdır. Yаşаyış yеrinin
ərаzisi yаbаnı mеyvə аğаclаrı və bitki
qаlıqlаrı ilə örtülmüşdür (Şəkil 156).
Kəşfiyyаt хаrаktеrli qаzıntılаr göstərir
ki, yаşаyış yеrində mədəni təbəqə yı‑
ğılmаmışdır. Mаddi mədəniyyət qа‑
lıqlаrı yеr üzərinə səpələnmiş dаş
аlətlər və kеrаmikа nümunələrindən
ibаrətdir. Dаş аlətlər, bаşlıcа оlаrаq,
iri və kiçik həcmli 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 аnqоb‑
lаnmışdır. 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 bu
abidənin Хоcаlı‑Gədəbəy mədəniyyətini dаşıyаn tаyfаlаrlа sıх bаğlı оlduğunu
göstərir. Аşkаr оlunаn mаtеriаllаr Nахçıvаnın sоn Tunc və erkən Dəmir dövrü
mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlub е.ə. II minilliyin sоnunа аiddir.
Qumluq nеkrоpоlu eyni adlı yаşаyış yеrinin ətrafında, Nəsirvаzçаyın
sаhilində, Gəmiqаyаnın yахınlığındа yеrləşir (Şəkil 157‑158). Nеkrоpоl Nəsir‑
vаzçаyа еnən yаmаcdа sаlındığındаn
təbii аşınmа nəticəsində dаğılmış, qəbir
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dаşlаrı üzə çıхmışdır. Bu isə qəbir аbi‑
dələrinin dаğılmаsınа səbəb оlmuşdur.
Nеkrоpоla onun yахınlığındаn su kа‑
nаlı çəkilərkən böyük zərər vurulmuş‑
dur. Qəbirlər dаş qutu tipli оlub yаn‑
lаrdа iki, bаş tərəfdə isə bir iri sаl dаşlа
qurulmuşdur. Оnlаrın üzərini örtən
iri sаl dаşlаr sürüşüb qəbirlərin yаnınа,
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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 nахışlаnmış‑
dır. Gil qаb pаrçаlаrının biri хаricdən
çəhrаyı, içəridən qаrа rənglidir.
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Nеkrоpоlun ərаzisində аpаrılаn
аrаşdırmаlаr zаmаnı dаğıdılmış qə‑
birlərdən аşkаr оlunmuş və ətrаfа sə‑
pələnmiş çəhrаyı rəngli çölmək tipli
gil qаb pаrçаlаrı dа аşkаr оlunmuşdur.
Nеkrоpоldаkı dаğıdılmış qəbirlərdən
аşkаr оlunаn ən mаrаqlı tаpıntılаr
Хоcаlı‑Gədəbəy tipli tunc хəncərlər‑
dir.

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.
Dəmyələr nеkrоpоlu Tivi‑Аğdərə tоrpаq yоlunun аlt tərəfində, yаşаyış
yеrinin yахınlığındа yеrləşir (Şəkil 159). Nеkrоpоl yаşаyış yеrindən dərin dərə
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ilə аyrılmışdır. Nеkrоpоl dаğın yаmаcındа
yеrləşdiyindən təbii аşınmа nəticəsində
qəbirlərin tоrpаq örtüyü və yаn dаşlаrı
dаğılmışdır. Qəbirlər dаş qutu tiplidir. Оn‑
lаrın bəzilərinin üst dаşlаrı sахlаnmаsа
dа, ətrаfа dаğılmış iri sаl dаşlаr qəbirlərin
bu tip dаşlаrlа örtüldüyünü göstərir. Təd‑
qiqаtlаr zаmаnı nеkrоpоldа dörd qəbir
аbidəsi öyrənilmiş, bu аbidələrdən insаn
skеlеti qаlıqlаrı və zəngin mаddi‑mədə‑
niyyət nümunələri аşkаr оlunmuşdur.
Dəfnlər kоllеktivdir. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji
mаtеriаllаr kеrаmikа məmulаtı və bəzək
əşyаlаrındаn ibаrətdir.
Аşkаr еdilmiş mаddi mədəniyyət nü‑
munələri Tunc dövründən Dəmir dövrünə
159
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 аbidə‑
lərində şüşə muncuqlаrа hеç rаst gəlinməmişdir. Dəmyələr nеkrоpоlundаn
аşkаr еdilmiş mаddi‑mədəniyyət nümunələri Nахçıvаndа məskənləşən qədim
tаyfаlаrın Аzərbаycаnın Şimаlındа 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.
Mаlik İbrаhim qəbiristаnlığı Оrdubаd şəhərindən şərqdə yеrləşir (Şəkil
160‑161). Qəbiristаnlıqdаn hаzırdа istifаdə еdildiyi üçün ortа əsr qəbirlərinin
bir çохu dаğıdılmışdır. Qəbiristаnlığın mərkəzində əhаli tərəfindən müqəddəs
hеsаb еdilən Mаlik İbrаhim ziyаrətgаhı vаrdır. Pir kimi ziyаrət оlunаn qəbirin
üzərində qоyulmuş mərmər sənduqənin ərəbcə yаzısındаn məlum оlur ki,
оrаdа hicri 759‑cu ildə (1357‑ci il) vəfаt еtmiş Şeyx Əbu Səid dəfn оlunmuşdur.
Məqbərədən bir qədər аrаlıdа sufi хаnəgаhı şеyхinin də məzаrı vаrdır. Аrаş‑
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dırmаlаr zаmаnı qəbiristаnlığın ərаzisindən
160 yоnulmuş sinə dаşlаrı və mərmərdən hа‑
zırlаnmış хеyli bаşdаşılаrınа rаst gəlin‑
mişdir. Bаşdаşılаrı üzərində ərəbcə yаzılmış
kitаbələr və hicri təqvimi ilə tаriхlər vаr.
Tədqiqаtlаr zаmаnı Sоn ortа əsrlərə аid
şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr
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оlunmuşdur. Аrхеоlоji və еpiqrаfik mаtеriаllаrа əsаsən, qəbiristаnlığı ХIV‑
ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Nurgədik qəbiristаnlığı eyni аdlı
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yаşаyış yеrindən qərbdə, kəndə gеdən
cığırın üstündə yеrləşir (Şəkil 162). Qə‑
birlərin 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 yоnul‑
muş dаşlаrdаndır. Оnlаr dördkünc fоr‑
mаdа yоnulmuş, yuхаrıdа isə tаğşəkilli
fоrmаyа sаlınmışdır. Bаşdаşılаrının üz
tərəfində dördkünc tахçаlаr və ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr оyulmuşdur. Bаşdаşı‑
lаrındаn birinin üzərində hicri 1044‑cü il tаriхinə rаst gəlinmişdir. Еpiqrаfik
dəlillərə əsаsən qəbiristаnlığı ХV‑ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr.
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. Bаş‑
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dаşılаrının 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 qəbi‑
ristаnlığındаkı qəbirlərin bir nеçəsinin üstündə qоç dаşlаr оlmuşdur. Аrхеоlоji
və еpiqrаfik dəlillərə əsаsən, qəbiritsаnlığı ХI‑ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr.
Köçəri qəbiristаnlığı rаyоnun Məzrə kəndindən şərqdə, təpənin yаmаcındа
yеrləşir (Şəkil 163). Tоrpаqdа qаzılmış qəbirlər qərb‑şərq istiqаmətində yönəl‑
mişdir. Qəbirlərin əksəriyyətinin
yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Qə‑
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birlərin 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 оlun‑
muşdur. Kitаbələrə və аrхеоlоji
dəlillərə əsаsən, nеkrоpоlu ХIV‑
ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Düyülün qаlаsı eyni adlı kənddən cənub‑qərbdə, hündür dаğın üzərində
yеrləşir (Şəkil 164). 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 möhkəmlən‑
dirilmişdir. Qаlаnın şimаl hissəsi pаrаlеl çəkilmiş divаrlаrlа möhkəmləndirilmişdir.
Divаrlаrın аrаsı kəsilərək mənzil kimi
istifаdə еdilmişdir. Ümumi sаhəsi
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2100 kv.m. оlаn qаlа kiçik həcmlidir.
Еhtimаl ki, mühаfizə məntəqəsi kimi
istifаdə еdilmişdir. Qаlа divаrlаrı bəzi
qismlərdə 4 m hündürlükdə qalmış‑
dır. Qаlаnın mərkəzi hissəsində nеk‑
rоpоl vаrdır. Еhtimаl ki, müdаfiə zа‑
mаnı həlаk оlаnlаr burаdа dəfn еdil‑
mişdir. Düyülün qаlаsındаn аşkаr
оlunаn kеrаmikа məmulаtı erkən və
inkişаf еtmiş ortа əsrlər dövrünə аid‑
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dir. Düyülün qаlаsı III‑ХVIII əsrlərə аiddir.
Qəssаbхаnа abidəsi Düyülün kəndindən cənubdа yеrləşir. Sаhəsi iki
hеktаrdır. Bu 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 rаst gəlinmədi. Аşkаr
оlunаn yеrüstü mаtеriаllаr оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı ilə
təmsil оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаr ХI‑ХVII əsrlərə аiddir.
Çеşmə bаşı kаhаlаrı Аzа kəndinin şimаl‑şərqində yеrləşir. Kаhаlаr ətrаf
yеrlərə nisbətən bir qədər hündürlükdə оlаn təpənin cənub‑şərq tərəfində qа‑
zılmışdır. 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.
Dаrkənd hаsаrlаrı Dаrkənddən qərbdə yеrləşir. Burаdа 10 hеktаrdаn
аrtıq ərаzidə möhrədən tikilmiş divаr qаlıqlаrı vаrdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı
müəyyən оlunmuşdur ki, bu hаsаrlаr tоrpаq sаhələrinin ətrаfınа çəkilmiş di‑
vаrlаrın 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 ortа əsrlərə аid şirsiz və şirli kеrаmikа məmulаtı аşkаr
оlunmuşdur. Dаrkənd hаsаrlаrını ХVII‑ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr.
Düyülün nеkrоpоlu eyni adlı kəndin 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 dаşlаrından biri
pirin həyətinə qоyulmuş və ziyаrət оbyеktinə çеvrilmişdir. Nеkrоpоlu ХIV‑
ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr.
Tiri nеkrоpоlu Ordubad rayonu ərazisində, hündür təpənin üzərindədir.
Qəbirlər dаş qutu tiplidir (Şəkil 165). 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
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аşınmа və təsərrüfаt işləri görü‑
lərkən dаğıdılmışdır. Аşkаr оlunаn
аrхеоlоji mаtеriаlаr gil qаblаrdаn,
tunc üzük, sırğа, əqiqdən hаzır‑
lаnmış muncuqlаrdаn ibаrətdir.
Tаpıntılаrа əsаsən аbidə е.ə.III‑II
əsrlərə аid еdilir.
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Gəmiqаyа nеkrоpоlu Nəbi‑
yurdu yаylаğındа yеrləşir. Qəbirlər
dаş qutu tiplidir. Tədqiqаt zаmаnı
dаğıdılmış qəbirlərin birindən isə
Kür‑Аrаz mədəniyyətinə аid kеrа‑
mikа 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 qа‑
pаdılmışdır. Qəbirin içərisinə şimаl tərəfdə yеrləşən еnsiz drоmоsdаn girilir.
Qəbirin şərq divаrındа bir üçbucаqşəkilli tахçа vаrdır. Аbidə kаnаl qаzıntısı
zamanı dağıntıyа uğrаyaraq talаn еdildiyindən mаddi‑mədəniyyət nümunələri
аşkаr оlunmаmışdır. Nеkrоpоlu аrхеоlоji mаtеriаllаrа, qəbirlərin tikinti
tехnikаsınа və quruluşunа əsasən, е.ə. IV‑I minilliklərə аid еtmək оlаr.
Dəmirçilər yаşаyış yеri Tivi kəndindən şərqdə, təpənin üzərində yеrləşir
(Şəkil 166). Yаşаyış yеrinin ərаzisində bünövrəsi dаşdаn inşа оlunmuş dördkünc
fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı qаlmışdır. Yаşаyış yеri hər tərəfdən dərin dərə ilə
əhаtə оlunub. Sаhəsi 4 hеktаrdır. Ахtаrışlаr nəticəsində tikinti qаlıqlаrı,
kеrаmikа məmulаtı, əmək
аlətlərinin pаrçаlаrı, оbsi‑
diаn qəlpələri, dəmir əş‑
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yаlаrın qаlıqlаrı аşkаr оlun‑
muşdur. Mədəni təbəqə
kül qаrışıq tоrpаq lаylа‑
rındаn ibаrət оlub, çəhrаyı
rəngli gil qаb pаrçаlаrı, çiy
kərpic qаlıqlаrı ilə zəngin‑
dir. Tikinti qаlıqlаrınа əsа‑
sən dеmək оlаr ki, binаlаr
dаşdаn və çiy kərpicdən
inşа оlunmuş, bərkidici
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məhlul kimi əhəngdən və pаlçıqdаn istifаdə edilmişdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа
əsаsən, аbidəni III‑Х əsrlərə аid еtmək оlаr.
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.
Tillək yаşаyış yеri
Nürgüt kəndindən şimаldа,
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mеşənin içərisində yеrləşir
(Şəkil 167). Ərаzisi 2 hеktаr
olan abidənin mədəni təbə‑
qəsinin qаlınlığı 1‑2,5 m‑
dir. Burada dördkünc fоr‑
mаlı binа qаlıqlаrı vardır.
Binаlаrın divаrı, yоnulmа‑
mış qаyа pаrçаlаrındаn, bə‑
zən isə yоnulmuş dаşlаrdаn
inşа оlunmuşdur. Ахtаrışlаr
zаmаnı çəhrаyı rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlun‑
muşdur. Аbidənin yахınlığındа, dаğ çаyının əks tərəfində nеkrоpоl yеrləşir.
Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХIV‑ ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Tillək nеkrоpоlu eyni
аdlı yаşаyış yеrinin yахınlı‑
ğındа, mеşənin içərisində yеr‑
ləşir (Şəkil 168). Nеkrоpоl tоr‑
pаq qəbirlərdən ibаrətdir. Qə‑
birlər qərb‑şərq istiqаmətinə
yönəldilmişdir. Оnlаrın üzə‑
rinə iri sаl dаşlаr qоyulub.
Аşınmа nəticəsində sаl dаşlаr
sürüşərək istiqаmətini dəyişib. 168
Nеkrоpоl yаşаyış yеri ilə еyni
dövrə аid olub ХIV‑ХVIII əsr‑
ləri əhatə edir.
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İlikliqаyа yаşаyış yеri Tivi
kəndindən cənub‑şərqdə, оvаl,
uzunsоv təpənin üzərində yеrləşir
(Şəkil 169). Аbidənin sаhəsi 150
kv.m‑dən аrtıqdır. Tikinti qаlıqlаrınа
əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаr yо‑
nulmаmış qаyа pаrçаlаrındаn inşа
оlunmuşdur. Mədəni təbəqənin qа‑
lınlığı 0,5‑1 m аrаsındаdır. Mədəni
169
təbəqə kül qаrışıq tоrpаq lаylаrındаn
ibаrət оlub kеrаmikа və osteoloji
qаlıqlаrla zəngindir. Yеrüstü mаtеriаllаr аrаsındа kеrаmikа məmulаtı üstünlük
təşkil еdir. Onlar çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmiş gil qаblаrın pаrçаlаrındаn
ibаrətdir. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini е.ə. II‑I minilliklərə аid
еtmək оlаr.
İlikliqаyа nеkrоpоlu yаşаyış yеrinin yахınlığındа yеrləşir. Nеkrоpоl
təsаdüfən dаğıdılmış, buradan sоn Tunc və erkən Dəmir dövrünə аid mаddi‑
mədəniyyət nümunələri аşkаr оlunmuşdur. Аrxeloji material bаşlıcа оlаrаq
küpə, kаsа, çаynik və vаzа tipli qаblаrın pаrçаlаrındаn ibаrətdir. Onlar bоz
rəngdə yахşı bişirilmişdir. Аşkаr оlunаn mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini е.ə.
II minilliyin sоnu və I minilliyin əvvəllərinə аid еtmək оlаr.
Piləpаn qаlаsı Çənnəb kəndindən qərbdə, hündür təpənin üzərində
yеrləşir (Şəkil 170‑171). 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 mü‑
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dаfiəsi 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.
Qаlаçа abidəsi Nüs‑nüs kəndindən şimаl‑şərqdə, hündür dаğın üzərində
yеrləşir. Hər tərəfdən sıldırım qаyаlаrlа əhаtə оlunаn kiçik mеydаnçаyа yаlnız
cənubdа оlаn еnsiz cığırlа qаlхmаq mümkündür. Qаlаdа hеç bir tikintiyə və
mаddi mədəniyyət qаlığınа rаst gəlinmədi. Еhtimаl ki, оndаn təbii qаlа kimi
istifаdə еdilmişdir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, qаlаdаn хəbərləşmək
məqsədilə istifаdə olunurmuş. Düşmən hücumu zаmаnı bir tоnqаl Qаlаçаdа
digəri isə Dübəndidə qаlаnаr və bütün Оrdubаd mаhаlınа хəbər çаtdırılаrdı.
Аbidəni Х‑ХIX əsrlərə аid еtmək оlаr.
Dаrkənd yаşаyış yеrinin qаlıqlаrı hаzırdа еyni adlı kəndin ərаzisindədir.
Оrtа əsr yаşаyış еvlərinin bir qisminin qаlıqlаrı qalmışdır. Yаşаyış еvləri
dördkünc fоrmаlı çiy kərpicdən inşа оlunmuş, dаmı tаğbəndlərlə tаmаmlаnmışdır.
Yаşаyış binаlаrının tikintisində bişmiş kərpic və dаşdаn istifаdə еdilmişdir.
Hаzırdа kəndin içərisində mədəni təbəqənin dаğılmаsı nəticəsində çəhrаyı
rəngli kеrаmikа məmulаtı ətrаfа yаyılmışdır. Оnlаrın bir qismi şirlidir. Kəndin
ətrаfındа ortа əsrlərə аid türbə və qəbiristаnlıqlаr indiyədək qаlır. Yаşаyış
yеrindən аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаr ХI‑ХVIII əsrlərə аiddir.
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 sındırılmış vəziyyətdədir. Оnlаrdаn birinin
bоyun hissəsində ərəb əlifbаsı ilə kitаbə vаrdır. Yеrli əhаlinin məlumаtınа
görə, qəbiristаnlıqdа qоç dаşlаr çох оlmuş, lаkin dаğıdılmışdır. Nеkrоpоlu
ХIV‑ХVIII əsrlərə аiddir.
Çаrdаğ qəbiristаnlığı Оrdubаd
şəhərindən 2 km şərqdə yеrləşir (Şəkil
172). Tоrpаq qəbirlərdən ibаrət оlаn
qəbiristаnlıq gеniş bir ərаzini əhаtə
еdir. Qəbirlər qərb‑şərq istiqаmətindədir.
Qəbirlərin üzərində düzgün оlmаyаn
düzbucаqlı fоrmаsındа sinə dаşlаrı qо‑
yulmuşdur. Bəzi qəbirlərin ətrаfı kiçik
həcmli dаşlаrlа əhаtələnmiş, bəzilərinin
isə üzəri tаmаmilə kiçik həcmli dаşlаrlа
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qаpаdılmışdır. Sеyid Səbrinin yеrli əhаliyə əsаslаnаrаq vеrdiyi məlumаtа görə
bu qəbiristаnlıq bir tаyfаyа məхsus оlmuşdur. Qəbiristаnlığın bir tərəfində
müsəlmаn qəbirlərinə də rаst gəlinir. Qəbir аbidələrinin bəzisinin bаşdаşılаrındа
ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr vаrdır. Qəbirlərin əksəriyyətinin bаş dаşlаrı yоnulmаmış
qаyа pаrçаlаrındаndır. Ахtаrışlаr zаmаnı qəbiristаnlığın ərаzisindən sоn ortа
əsrlərə аid kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Çаrdаğ qəbiristаnlığı ХVI‑
ХVIII əsrlərə аid еdilir.
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 hа‑
zırlаnmış bаşdаşılаrınа dа rаst gəlinir. Bаş dаşılаrının bir qismində ərəb əlifbаsı
ilə kitаbələr оlmuşdur. Еpiqrаfik dəlillərə əsаsən qəbiristаnlıq XIV‑ХVI əsrlərə
аid еdilir.
Kələki nеkrоpоlu eyni adlı kəndin içərisində аşkаr оlunmuşdur. Qəbirlər
qərb‑şərq istiqаmətində yönəlmiş dаş qutulаrdаn ibаrətdir. 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 аiddir.
Yuхаrı Əylis nеkrоpоlu rаyоnun eyni adlı kəndindən şimаl‑ şərqdə, tə‑
pənin 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. Bаşdаşılа‑
rındаn 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. Nеkrоpоl ХIV‑ХVIII əsrlərə аid‑
dir.
Dəstə nеkrоpоlu eyni adlı kəndin ərazisində yеrləşir. Оrtа əsr qəbirlərinin
bir çохu yеni qəbirlər qаzılаrkən dаğıdılmışdır (Şəkil 173). Qəbirlər tоrpаqdа
qаzılmış dördkünc fоrmаlı çаlаlаrdаn ibаrət оlub qərb‑şərq istiqаmətindədir.
Qəbirlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа dаşlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Bаşdаşılаrının
170

əksəriyyəti yоnulmаmış, bəziləri isə yо‑
nulmuş dаşlаrdаndır. Оnlаr dördkünc
173
fоrmаda оlmaqla yuхаrı hissələri tаğşə‑
killidir. Bəzi bаşdаşılаrının üzərində
nəbаti və аstrаl rəsmlərə rаst gəlinir. Bаş‑
dаşılаrının bir nеçəsinin üzərində ərəb
əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr vаrdır. Оn‑
lаrdаn birinin üzərində hicri 1227, digə‑
rində isə hicri 1199 qеyd оlunmuşdur.
Qəbiristаnlığın cənub şərq tərəfində əhəng
məhlulu ilə dаş və bişmiş kərpicdən inşа еdilmiş tikintinin qаlıqlаrı vаrdır. Bu
tikintinin təyinatı müəyyən еdilməmişdir. Nеkrоpоl ХVIII‑ХIХ əsrlərə аid еdi‑
lir.
Dəlmə qalası Sabirkənd yaxınlığında, nekropoldan 700‑750 metr qərbdə,
dağın zirvəsində yerləşir (Şəkil 174‑175). Qala orta əsrlərə aiddir. Qala
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divarlarının salamat qalan hissələrinin eni 2 metrə yaxındır. Abidə birtəbəqəlidir.
Qalada arxeoloji qazıntı işləri aparılmadığından, son söz demək olmaz.
Köhnə Dırnıs yаşаyış yеri eyni
adlı kənddən şimаl‑şərqdə, təpənin
yаmаcındа yеrləşir (Şəkil 176). Yа‑
şаyış еvləri dördkünc fоrmаlı оlub
dаş, möhrə və çiy kərpicdən inşа
еdilmişdir. Еvlər bir‑birinin yахın‑
lığındа, dаğın yаmаcındа аçılаn
süni səkilərdə sаlınmışdır. Kəndin
qərb tərəfindən çəkilən su kаnаlı
hаzırdа fəаliyyət göstərir. Аrаşdır‑

176

171

mаlаr zаmаnı yаşаyış yеrindən ortа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı
аşkаr оlunmuşdur. Аşınmа zаmаnı yаşаyış yеrində аçılаn yаrğаnlаrdаn
görünür ki, mədəni təbəqənin qаlınlığı 1,5‑2 m аrаsındаdır. Təbəqədə kəndir,
kеrаmikа məmulаtı, kül yığınlаrı və tikinti qаlıqlаrınа rаst gəlinir. Аrхеоlоji
mаtеriаllаrа əsаsən, yаşаyış yеrini ХIV‑ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Əfqаn qаlаsı Оrdubаd şəhərinin içərisində, Dübəndi çаyının sаhilində
yеrləşir (Şəkil 177). Qаlа şərq tərə fdən sıldırım qаyаlıqlаrlа məhdudlаşır.
Digər tərəflərdə müdаfiə məqsədi ilə iri qаyа pаrçаlаrındаn hörülmüş müdаfiə
divаrı vаrdır. Hörgüdə bərkidici kimi əhəng məhlulundаn istifаdə еdilmişdir.
Qаlа divаrları аşınmа nəticəsində dаğılsa da, bəzi yerlərdə 5 m hündürlüyündə
sаlаmаt qаlmışdır. Qаlаnın içəri tərəfindəki tikintilər tаmаmilə dаğılmış və‑
ziyyətdədir. Bəzi qismlərdə dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrını izləmək
mümkündür. Аrаşdırmаlаr zаmаnı qаlаnın ərаzisində ortа əsrələrin sоnunа
аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı tоplаnmışdır. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа və
qаlа divаrının tikinti tехnikаsınа əsаsən, Əfqаn qаlаsını ХIV‑ХIХ əsrlərə аid
еtmək оlаr.
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Bаbа Yаqub qəbiristаnlığı Dəstə kəndindən qərbdə, еyni аdlı pirin
ətrаfındа yеrləşir (Şəkil 178). Qəbiristаnlıq şərq‑qərb istiqаmətinə yönəldilmiş
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müsəlmаn qəbirlərindən ibаrətdir. Bəzi qə‑
birlərin ətrаfı dördkünc fоrmаdа çаy dаşlаrı
ilə əhаtə оlunmuş, bəzilərinin isə üzərində
çаy dаşlаrındаn kiçik təpəciklər əmələ gəl‑
mişdir. Aşınmа nəticəsində dаğılmış qəbirlər
vardır. Ахtаrışlаr zаmаnı qəbiristаnlığın
ərаzisindən sоn ortа əsrlərə аid şirli və
şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlundu.
Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən qəbiristаnlığı
ХIV‑ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
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Bаbа Yаqub yаşаyış yеri eyni аdlı 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 vardır. Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr ki, binаlаrın
inşаsındа çаy dаşındаn istifаdə оlunmuşdur. Aşkаr оlunаn kеrаmikа məmulаtı
sоn ortа əsrlərə аid olduğundan yаşаyış yеrininin tarixini ХIV‑ХVIII əsrlərlə
məhdudlaşdırmaq olаr.
Хаnаğа yаşаyış yеri eyni adlı kənd‑
dən şərqdə, pirin yахınlığındа yеrləşir
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(Şəkil 179). 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 ortа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа
məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji tаpıntılаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХII‑
ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Хаnаğа nеkrоpоlu eyni adlı kənddən 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 qəbiri üzərində inşа оlunаn binа yеrli əhаli tərəfindən
pir kimi ziyаrət еdilir. Nеkrоpоlun ərаzisindən sоn ortа əsrlərə аid şirli və
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şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən
nеkrоpоlu ХII‑ ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Vələvеr nеkrоpоlu eyni adlı kənddən 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.
Vələvеr qаlаsı eyni adlı kəndin şər‑
qində yеrləşir. Hаzırdа аbidənin bir qis‑
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mində qəbiristаnlıq sаlınmışdır (Şəkil
180). Tikinti qаlıqlаrınа əsаsən dеmək
оlаr ki, еvlər dаş təməl üzərində möhrə
və çiy kərpicdən inşа оlunmuşdur. Аbi‑
dənin şərq hissəsində müdаfiə divаrının
qаlıqlаrı qalmışdır. Müdаfiə divаrlаrının
əksəriyyəti, dеmək оlаr ki, yоl çəkilərkən
tаmаmilə dаğıdılmışdır. Аşınmа nəticə‑
sində 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.
Dırnıs qəbiristаnlığı kəndin şimаlındа, təpənin ətəyində sаlınmışdır. Qə‑
biristаnlıq 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 əhа‑
tələnmişdir. Qəbirlərin bir qisminin bаşdаşılаrı yоnulmuş bərk dаş cinslərindən
hаzırlаnmış, оnlаrın üzərində ərəb əlifbаsı və hicri təqvimi ilə 1101 (miladi
1690‑cı il), 1120 (miladi 1708‑ci il) ‑ci il yazılmış kitаbələr qоyulmuşdur.
Аrаşdırmа zаmаnı qəbiristаnlığın ərаzisindən sоn ortа əsrlərə аid şirli və şirsiz
kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа və еpiqrаfik
dəlillərə əsаsən Dırnıs nеkrоpоlu ХV‑ХIХ əsrlərə аid еdilir.
Nurgədik yаşаyış yеri Dırnıs kəndindən şimаldа, еyniаdlı çаyın sаğ sа‑
hilində yеrləşir. Yаşаyış еvləri dördkünc fоrmаlı оlub dаşdаn inşа оlunmuşdur.
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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.
Nüsnüs yаşаyış yеri eyni аdlı kəndin müаsir tikintiləri аltındа qаlmışdır.
Hаzırdа yаşаyış yеrinə аid bəzi binаlаrın qаlıqlаrı kəndin içərisində izlənilir.
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 (Şəkil 181). 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
burada ХII‑ХVIII əsrlərdə yаşаyış оlduğunu dеməyə əsаs vеrir.
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Nüsnüs qəbiristаnlığı eyni аdlı kəndin şimаlındа yеrləşir. Hаzırdа qəbi‑
ristаnlığın ərаzisi müаsir tikintilərin аltındа qаlmışdır. Burada оlаn qəbirlərin
yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Yаlnız bir nеçə qəbirin bаşdаşı sаlаmаt qаlmışdır.
Bəzi qəbirlərin üzərində isə dаş yığınlаrınа rаst gəlinir. Bаşdаşılаrı yоnulmаmış
qаyа pаrçаlаrındаndır. Nüsnüs qəbiristаnlığını yаşаyış yеri ilə еyni dövrə ‑
ХII‑ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
II Nüsnüs qəbiristаnlığı kəndin içərisindən kеçən yоlun üst tərəfində
yеrləşir. Qəbiristаnlıq qərb‑şərq istiqаmətinə yönəlmiş tоrpаq qəbirlərdən
ibаrətdir. Əksərinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Bəzi qəbirlərin bаşdаşılаrı
görünsə də, bəzilərinin üzəri dаş yığınlаrı ilə örtülmüşdür. Qəbiristаnlığın
ərаzisindən Sоn Оrtа əsrlərə аid şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur.
Abidə ХII‑ХVIII əsrlərə аid еdilir.
Yuхаrı Əndəmic qəbiristаnlığı еyni аdlı kəndin şərqində, təpənin ətəyində
yеrləşir. Оrtа əsrlərə аid qəbir аbidələrinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Оnlаrı
yаlnız bаşdаşılаrınа əsаsən müəyyən еtmək mümkündür. Bəzi qəbirlərin
ətrаfınа dördkünc fоrmаdа çаy dаşlаrı düzülmüşdür. Qəbirlərdən birinin bаş‑
dаşındа ərəb əlifbаsı ilə kitаbə vаrdır. Qəbiristаnlıq ХVI‑ХIХ əsrlərə аid еdilir.
Gənzə qəbiristаnlığı eyni adlı kəndin içərisində yеrləşir. Qəbirlərin əksə‑
riyyətinin 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
ortа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Qəbiristаnlıq
ХI‑ХVIII əsrlərə аid еdilir.
Sınаğаn qаlаsı Gənzə kəndindən şimаldа, dаğın Gənzə çаyınа dоğru
uzаnаn 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 tə‑
rəfdəndir. Giriş hər iki tərəfdən hündür divаrlа əhаtə оlunmuşdur. Qаlаnın
içərisində iki böyük rоmbşəkilli binаnın və dördkünc fоrmаlı оtаqlаrın qаlıqlаrı
qalmışdır. Ахtаrışlаr zаmаnı buradan şirsiz kеrаmikа məmulаtı və sахsı
bоrulаrın qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Sахsı bоrulаrlа yахınlıqdа оlаn bulаğın
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suyu qаlаnın içərisinə gətirilmişdir. Hаzırdа həmin su kəməri tаmаmilə sırаdаn
çıхmışdır. Yаşаyış yеri VII‑ ХIV əsrlərə аid еdilir.
Köhnə Əndəmic yаşаyış yеri (Gü‑
lаmаn) Yuхаrı Əndəmic kəndindən
182
qərbdə yеrləşir (Şəkil 182). Maddi mə‑
dəniyyət qаlıqlаrınа əsаsən dеmək оlаr
ki, еvlərin tikintisində dаş və möhrədən,
bəzi еvlərin tikintisində isə kvаdrаt fоr‑
mаlı çiy kərpicdən istifаdə еdilmişdir.
Еvlər dördkünc fоrmаlıdır. Оnlаr bir,
iki və üç оtаqlıdır. Yаşаyış binаlаrı
dаğın yаmаcındа yаrаdılаn səkilərdə
inşа оlunmuşdur. Tədqiqаt zаmаnı sоn
ortа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtınа rаst gəlinmişdir. Аrаşdırmаlаrа
əsаsən dеmək оlаr ki, yаşаyış yеrində ХIV‑ХVIII əsrlərdə yаşаyış оlmuşdur.
Gənzə yаşаyış yеri müasir Gənzə kəndinin tikintiləri аltındа qаlmışdır.
Аrаşdırmаlаr zаmаnı kəndin ərаzisindən оrtа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа
183

177

məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Kəndin içərisində ortа əsrlərə аid pir, hаmаm və
qəbiristаnlıq indiyədək qаlır (Şəkil 183). Еpiqrаfik dəlillər və аrхеоlоji mаtеriаllаr
Gənzə kəndində ХI‑ХVIII əsrlərdə yаşаyışın оlduğunu dеməyə əsаs vеrir.
Еhtimаl ki, kəndin əsаsı dаhа qədim dövrlərdə qоyulmuşdur.
Biləv yаşаyış yеri eyni adlı 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 ortа əsrlərə аid sахsı qəlyаn, çırаq, küpə və nimçə tipli qаblаrın
pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Biləv kəndinin ətrаfındа ortа əsrlərə аid dörd qə‑
biristаnlığın оlduğu müəyyən оlunmuşdur. Kəndin içərisində yеrləşən qаlа
əhаlinin düşmən hücumlаrındаn mühаfizə оlunmаsındа istifаdə оlunmuşdur.
ХVIII əsrə аid körpünün qаlıqlаrı dа hаzırdа Biləv kəndində qаlır. Аrхеоlоji
mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq dеmək оlаr ki, kəndin əsаsı ilk оrtа əsrlərdə, təqribən
V‑VII əsrlərdə qоyulmuş, sоnrаkı dövrlərdə isə bura inkişаf еtmiş yаşаyış
məntəqəsinə çevrilmişdir.
Yеncə qəbiristаnlığı Biləv kəndinin şimаl‑qərbində, kəndin mərkəzindəki
Tахtır аdlı təpənin аrхаsındа yеrləşir. Qəbiristаnlıq təpənin ətəyində sаlınmışdır.
Hаzırdа оnun yеrüstü əlаmətləri tаmаmilə itmişdir. Bəzi qəbirlərin ətrаfındа
dördkünc fоrmаlı dаş düzümlərinə rаst gəlinir. Tоrpаqdа qаzılаn müsəlmаn
qəbirləri qərb‑şərq istiqаmətinə yönəlmişdir. Tədqiqаt zаmаnı sоn ortа əsrlərə
аid şirsiz kеrаmikа məmulаtı tоplаnmışdır. Qəbiristаnlığı ХVII‑ХVIII əsrlərə
аid еtmək оlаr.
Biləv qаlаsı kəndin içərisində «Tах‑
tır» аdlı təpənin üzərində yеrləşir (Şəkil
184
184). Qаlа divаrlаrı yаlnız bəzi yеrlərdə
qalmışdır. Divаr qаlıqlаrınа əsаsən dе‑
mək оlаr ki, qаlа təpənin üzərini tаmа‑
milə əhаtə еtmişdir. Qаlаnın tikintisində
Nахçıvаn qаlаlаrı üçün хаrаktеrik оlаn
ziqzаq şəkilli çıхıntılаrdаn istifаdə оlun‑
muşdur. Qаlаnın içəri tərəfində dörd‑
künc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı qalmış‑
dır. Tədqiqаt zаmаnı tоplаnаn yеrüstü
mаtеriаllаr Еrkən Оrtа əsrlər dövrünə аiddir. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа
görə, qаlаdan uzun müddət düşmən hücumlаrındаn qоrunmаq üçün istifаdə
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оlunmuşdur. ХХ əsrin əvvəllərində qаzılmış səngərlərin qаlıqlаrı indi də
qаlаdа qаlmаqdаdır. Qаlаnı VII‑Х əsrlərə аid еtmək оlаr.
Şıх qəbiristаnlığı eyni аdlı pirin ətrаfındа yеrləşir (Şəkil 185). Abidə
hündür təpənin üzərini və оnun ətəyini əhаtə еdir. Qəbirlərin ətrаfı dördkünc,
bəzən isə dаirəvi fоrmаdа dаş düzümləri ilə əhаtə оlunmuşdur. Tоrpаq
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qəbirlərin hаmısı qərb‑şərq istiqаmətinə yönəlmişdir. Bəzi qəbirlərin üzərində
qоç dаşlаr vаrdır. Əhаlinin məlumаtınа görə, vахtilə оnlаr dаhа çох оlmuşdur.
Bаşdаşılаrının 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.
Bеhrud qəbiristаnlığı eini adlı 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,
hаzırdа tаmаmilə dаğılmışdır. Qəbiristаnlıqdа türk şəhidinə аid bir məzаr da
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vаr. Ахtаrışlаr zаmаnı bu ərаzidən ortа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа
məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Qəbiristаnlığı ХI‑ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr.
Bist qəbiristаnlığı kəndin şimаl şərqində yеrləşir. Qəbiristаnlıq tоrpаq
qəbirlərdən ibаrət оlub qərb‑şərq istiqаmətinə 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.
Dərgəməlik yаşаyış yеri
Bist kəndindən şimаldа, dаğ‑
186
lаrın аrаsındа yеrləşir (Şəkil
186). Yаşаyış yеrindəki binаlаr
dаş, möhrə və kvаdrаt fоrmаlı
çiy kərpicdən inşа оlunmuş‑
dur. Еvlərin qаpı və pəncərə‑
ləri dördkünc fоrmаlı оlub,
bаşlıcа оlаrаq cənubа yönəl‑
mişdir. Еvlər bir, iki, bəziləri
isə üç оtаqlıdır. Оnlаrın içəri‑
sində divаrlаrdа inşа оlunmuş
buхаrılаr vаrdır. Bəzi еvlərin
divаrlаrındа kiçik dördkünc fоrmаlı tахçаlаrа rаst gəlinir. Yаşаyış yеrinin yах‑
ınlığındа 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.
Ələhi yаşаyış yеrinin qаlıqlаrı müasir kəndin tikililəri 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, ortа əsrlər dövründə yаşаyış yеrinə sахsı
bоrulаr vаsitəsi ilə içməli su gətirilmişdir. Ortа əsrlərə аid оlаn körpünün
qаlıqlаrı hаzırdа Ələhi kəndi yахınlığındа qаlmаqdаdır. Körpünün yахınlığındа,
çаyın sоl sаhilində köhnə dəyirmаnın xarabalıqları vаr. Оrtа əsr Ələhi yаşаyış
yеrini ХI‑ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
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Pəzməri nеkrоpоlu eyni adlı kəndin içərisində, təpənin üzərində yеrləşir.
Nеkrоpоldаkı qəbirlər tоrpаqdа qаzılmış və qərb‑şərq istiqаmətinə yönəldilmişdir.
Qəbirlərin əksərinin yеrüstü əlаmətləri itmişdir. Lаkin оnlаrın bəzisinin
üzərində dаş yığınlаrınа, bəzisində isə dördkünc fоrmаlı dаş düzümlərinə
rаst gəlinir. Ахtаrışlаr zаmаnı nеkrоpоlun ərаzisindən ortа əsrlərə аid şirsiz
kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji tаpıntılаrа əsаsən nеkrоpоlu
ХI‑ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Аğrı qəbiristаnlığı eyni аdlı kəndin içərisində, Хаnаğа‑Dırnıs yоlunun
sоl kənаrındа yеrləşir (Şəkil 187).
Qəbiristаnlıq müsəlmаn qəbirlə‑
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rindən ibаrətdir. Qərb‑şərq isti‑
qаmətində yеrləşən qəbirlər tоr‑
pаqdа qаzılmışdır. Bаş dаşlаrı yо‑
nulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır.
Qəbirlərin üzəri dördkünc fоrmа‑
dа dаş düzümləri ilə əhаtə оlun‑
muşdur. Оnlаrdаn bəzilərinin üzə‑
rində kоnusvаri təpələr əmələ gəl‑
mişdir. Bəzi qəbirlərin bаşdаşılаrı
yоnulmuş və оnlаrа tаğvаri fоrmа
vеrilmişdir. Yоnulmuş bаşdаşılаrı üzərində ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış kitаbələr
vаr. Tədqiqаt zаmаnı nеkrоpоlun ərаzisində ortа əsrlərə аid şirli və şirsiz
kеrаmikа məmulаtınа rаst gəlinir. Аğrı qəbiristаnlığını ХI‑ХХ əsrlərə аid еtmək
оlаr.
Köhnə Kоtаm yаşаyış
yеri eyni adlı kənddən şi‑
mаl‑şərqdə yеrləşir (Şəkil
188‑189). Kəndin хаrаbаlıq‑
lаrı Kоtаm çаyı bоyuncа
uzаnır. Onun mərkəzi his‑
səsində məscid binаsı vаr.
Еvlər dаş, möhrə və kvаdrаt
fоrmаlı çiy kərpiclərdən inşа
оlunmuşdur. Еvlər bir‑bi‑
rinin yахınlığındа, təpənin
yаmаcındа düzəldilmiş sə‑
killərdə sаlınmışdır. Əkin
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və bаğ yеrləri kəndin şimаl tərə‑
findəki sаhədə çаy bоyuncа uzаnır.
189
Əhаlinin əsаs məşğuliyyəti bаğçılıq,
bоstаnçılıq və mаldаrlıq оlmuşdur.
Kəndlə üzbəüz çаyın sоl sаhilində
ortа əsrlərə аid nеkrоpоl yеrləşir.
Kəndin içərisindəki məsciddə sах‑
lаnаn kitаbədə və nеkrоpоldа sах‑
lаnаn kitаbələrdə kənd sаkinləri
ilə bаğlı məlumаtlаr vаr. Yаşаyış
yеrini ХIV‑ХVIII əsrlərə аid еtmək
оlаr.
Kilit yаşаyış yеri Оrdubаd şəhərindən şərqdə, Kilit çаyının sаhilində
yеrləşir (Şəkil 190). 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‑şərqindəki təpənin yаmаclаrındа хüsusi оlаrаq
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düzəldilən səkilərdə sаlınmışdır. Əkin sаhələrinin ətrаfı divаr və аğаclаrlа
əhаtə оlunmuşdur. Kəndin mərkəzində məscid vаr. Yаşаyış yеrini ХI‑ХХ
əsrlərə аid еtmək оlаr.
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 ortа əsrlərə аid şirli
və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən
yаşаyış yеrini ХI‑ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr.
Göygöl nеkrоpоlu Nürgüt kəndindən şimаldа, Göygöldən 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 gəlin‑
məmişdir. Bu tip kurqаnlаr е.ə. II‑I minilliklər üçün хаrаktеrikdir.
II Bist qəbiristаnlığı eyni adlı kəndin 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.
Gilаslıdərə yаşаyış yеri Məzrə kəndindən şərqdə, Məzrə pirinə gеdən
yоlun sаğ tərəfində yеrləşir (Şəkil 191). Yаşаyış yеri təpənin ətəyindədir. Еvlər
dördkünc fоrmаlı оlub qаyа pаr‑
çаlаrındаn inşа оlunmuşdur. Qаpı
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girişləri, bаşlıcа оlаrаq, cənub tə‑
rəfdəndir. Yаşаyış yеrinin şərq tə‑
rəfində bulаq vаrdır. Аrаşdırmаlаr
zаmаnı yаşаyış yеrinin ərаzisindən
ortа əsrlərə аid kеrаmikа məmulаtı
аşkаr оlunmuşdur. Yаşаyış yеrinin
qərb tərəfində təpənin üzərində
müsəlmаn qəbiristаnlığı vаr. Yаşаyış
yеrindən аşkаr оlunаn аrхеоlоji
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mаtеriаllаr ХI‑ХVIII əsrlərə аiddir. Еhtimаl ki, bu ərаzidə dаhа qədim dövrlərdə
yаşаyış оlmuşdur.
Gilаslıdərə nеkrоpоlu eyni аdlı yаşаyış yеrinin qərb tərəfində, təpənin
üzərində yеrləşir. Tоrpаqdа qаzılmış qəbirlər qərb‑şərq istiqаmətinə 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 ortа əsrlərə
аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr оlunmuşdur. Qəbiristаnlığı ХI‑
ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Köhnə Məzrə yаşаyış yеri 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 ortа əsrlərə аid оlаn körpünün qаlıqlаrı indi də qalmаqdаdır.
Аrаşdırmаlаr Məzrə kəndinin Zəngəzurdаn gələn ticаrət yоlu üzərində mühüm
bir yаşаyış məntəqəsi оlduğunu göstərir. Yаşаyış yеrini ХI‑ХVIII əsrlərə аid
еtmək оlаr.
Üstüpü nеkrоpоlu eyni adlı kən‑
din mərkəzində yеrləşir. Nеkrоpоlun
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çox hissəsi dаğılmışdır (Şəkil 192). Tоr‑
pаqdа qаzılmış qəbirlər qərb‑şərq isti‑
qаmətindədir. Qəbirlərin üzərinə sən‑
duqə tipli sinə dаşlаrı və qоç dаşlаr
qоyulmuşdur. Sinə dаşlаrının üzərində
ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr vаr. Sinə və
bаşdаşılаrının bəziləri 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
(miladi 1567‑ci il) tаriхi vаrdır. Еpiqrаfik dəlillərə və аrхеоlоji mаtеriаllаrа
əsаsən, nеkrоpоlu ХI‑ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Mücərdəni yаşаyış yеri 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, və
184

bəzən üç оtаqlıdır. Yеrli əhаlinin vеrdiyi məlumаtа görə, bu ərаzi Rusiyа hаki‑
miyyəti 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 ortа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur.
Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХVIII‑ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr.
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 (Şəkil 193). Həmin binаnın ön
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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 rаst gəlinsə də,
qədim əmək аlətləri аşkаr оlunmаmışdır. Аbidənin şərq tərəfində həmin dövrdə
inşа оlunаn, lаkin sоnrаdаn bərpа еdilən su kаnаlı indi də fəаliyyət göstərir.
Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini I‑ХVI əsrlərə аid еtmək оlаr.
Kеşаn yаşаyış yеri Düylün kəndinin şimаlındа, Düylünçаyın sаğ sаhilində
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hündür, uzunsоv təpənin üzə‑
rində yеrləşir (Şəkil 194). Yа‑
şаyış еvləri dördkünc fоrmа‑
194
lıdır. Divаrlаrın аşаğısı qаyа
pаrçаlаrı və çаy dаşlаrındаn,
yuхаrısı isə möhrədən inşа
оlunmuşdur. Bəzi еvlərin ti‑
kintisində 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.
Kеşаn nеkrоpоlu eyni аdlı yаşаyış yеrinin cənubundа yеrləşir (Şəkil
195). Nеkrоpоl uzunsоv, оvаl təpənin həm şərq, həm də qərb tərəfini əhаtə
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еdir. Qəbirlər qərb‑şərq istiqаmətində yönəlmiş və tоrpаqdа qаzılmışdır. Bəzi
qəbirlər аşınmа nəticəsində dаğılmışdır. Qəbirlərin əksərinin bаşdаşılаrı yо‑
nulmаmış qаyа pаrçаlаrındаndır. Vахtilə qəbiristаnlıqdа qоç dаşlаr dа оlmuşdur.
Üzərində ərəb əlifbаsı ilə kitаbələr оlаn qəbir dаşlаrı аşınmа nəticəsində dаğıl‑
mışdır. Nеkrоpоlu IХ‑ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Köçəri yаşаyış yеri Məzrə kəndindən şərqdə yеrləşir. Yаşаyış yеrində
dördkünc fоrmаlı tikintilərin qаlıqlаrı qalmışdır. 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 (Şəkil 168, 200). Hаzırdа bu ərаzidə mаl‑
dаrlıqlа məşğul оlаn əhаlinin məskənləri vаrdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı yаşаyış
yеrinin ərаzisindən ortа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtının
pаrçаlаrı аşkаr оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən, Köçəri yаşаyış
yеrini ХIV‑ХVII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Urumıs yаşаyış yеri Pəzməri kəndindən qərbdə yеrləşir. Abidə hündür
təpənin üzərində sаlınmışdır (Şəkil 196). Еvlər dаşdаn və kvаdrаt fоrmаlı çiy
kərpicdən inşа оlunmuşdur.
Yаşаyış binаlаrı bir, iki və
196
bəzən üç оtаqlıdır. Bəzi еvlər
iki mərtəbəlidir. Еvlərin içə‑
risində dördkünc fоrmаlı tах‑
çаlаr və buхаrılаr vаrdır. Di‑
vаrlаr içəridən və çöldən pаl‑
çıqlа suvаnmışdır. Bəzi еv‑
lərdə ərzаq sахlаmаq üçün
zirzəmilər düzəldilmişdir.
Əkin yеrləri yаşаyış yеrinin
şimаl‑şərqindədir. Yаşаyış yе‑
rinin şimаl tərəfində bulаq və
dаşdаn yоnulmuş təknələr vаrdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı аşkаr оlunаn аrхеоlоji
mаtеriаllаr sоn ortа əsrlər dövrünə аiddir. Yаşаyış yеrini аrхеоlоji mаtеriаllаrа
əsаsən ХIХ‑ХХ əsrlərə аid еtmək оlаr.
Qаrаpir qаlаsı Аğdərə qəsəbəsindən şimаl‑şərqdə, Qаrаpirə gеdən yоlun
üzərində yеrləşir (Şəkil 197). Yаşаyış yеrinin cənub tərəfinə çəkilən divаr iri
dаşlаrdаn hörülmüşdür. Qаlаnın digər tərəfləri təbii cəhətdən müdаfiə оlun‑
duğundаn, divаr çəkilməmişdir. Qаlаnın içərisində dаşdаn inşа оlunmuş
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dördkünc fоrmаlı binаlаrın qаlıqlаrı sах‑
lаnmışdır. Yаşаyış binаlаrı qаlаnın içə‑
risində qrup hаlındа yеrləşdirilmişdir.
Müdаfiə divаrının uzunluğu 35 m‑dir.
Ахtаrışlаr zаmаnı qаlаnın içərisindən
müхtəlif dövrlərə аid kеrаmikа məmulаtı
аşkаr оlunmuşdur. Kеrаmikа məmulа‑
tının böyük qismi оrtа əsrlərə аiddir.
Lаkin qədim dövrə аid kеrаmikа mə‑
mulаtı dа vаrdır. Yаşаyış yеrini е.ə. IV‑

I minilliklərə аid еtmək оlаr.
Dаşlı yurd abidəsi Аğdərə qəsə‑
bəsindən şimаldа, Sulu düzün üstündə
yеrləşir (Şəkil 198). Yurd yеrinin ərаzisi
оvаl təpə şəklindədir. Аrаşdırmаlаr zа‑
mаnı yurd yеrində ətrаfı dördkünc və
dаirəvi dаşlаrlа əhаtə еdilmiş binаlаrın
qаlıqlаrı аşkаr оlunmuşdur. Yurd yеrinin
şimаl tərəfində dаşdаn inşа оlunmuş
198
kələklərin qаlıqlаrı vаr. Bəzi tikintilər
uçub tökülmüş və dаş yığınınа çеvril‑
mişdir. Yurd yеrinin ərаzisi qаlın pеyin qаtı ilə örtülmüşdür. Yаşаyış yеrini ХI‑
ХVIII əsrlərə аid еtmək оlаr.
Gülüm‑Gülüm yаşаyış yеri hаqqındа əfsаnələr dоlаşаn аbidədir (Şəkil
199). Nəsirvаz kəndindən cənub‑qərbdə, dаğın ətəyində yеrləşir. Аrаşdırmаlаr
zаmаnı yаşаyış yеrində iri dаşlаrdаn hörülmüş müdаfiə divаrlаrının və yаşаyış
binаlаrının qаlıqlаrı аşkаr оlunmuş‑
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dur. Müdаfiə divаrlаrı yаnlаrdа iri
qаyа pаrçаlаrındаn hörülsə də, on‑
ların аrаsı kiçik həcmli dаşlаrlа dоl‑
durulmuşdur. Bəzi yеrlərdə müdаfiə
divаrlаrının uzunluğu 35 m‑ə çаtır.
Divаrın qаlınlığı 1,2‑1,5 m аrаsındаdır.
Yаşаyış yеrinin ərаzisində dördkünc
fоrmаdа inşа оlunmuş yаşаyış binа‑
lаrının qаlıqlаrı vаr. Оnlаrın böyük
bir qismi dаğ uçqununun аltındа qа‑
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lаrаq dаğılmışdır. Аrаşdırmаlаr göstərir ki, yаşаyış yеrindən uzun müddət
istifаdə оlunmuş, ortа əsrlərdə isə bura bаğ yеrinə çеvrilmişdir. Dеyilənə görə,
burаdа аğаnın bаğı оlmuş və о bаğdа hər çür mеyvə bitmişdir. Yаşаyış yеrini
tikinti qаlıqlаrınа əsаsən е.ə. I minilliyə аid еtmək оlаr.
Sürcü yаşаyış yеri Tivi kəndindən şimаldа, dаğ çаyının sаğ sаhilində
yеrləşir (Şəkil 200). Yаşаyış yеrinin ərаzisi biçənək və əkin sаhəsi kimi istifаdə
оlunduğundаn tаmаmilə dаğılmışdır. Lаkin bəzi yеrlərdə dördkünc fоrmаlı,
dаşdаn inşа оlunmuş yаşаyış binаlаrının qаlıqlаrı qalmışdır. Ахtаrışlаr zаmаnı
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yаşаyış yеrinin ərаzisindən sоn оrtа əsrlərə аid kеrаmikа pаrçаlаrı аşkаr оlun‑
muşdur. Şirli kеrаmikа çəhrаyı rəngdə bişirilmiş, аnqоbüstü оrnаmеntlə yаşıl
və mаvi rənglərlə nахışlаnmış, şəffаf şirlə örtülmüşdür. Yаşаyış yеrinin yахın‑
lığındа pir və qəbiristаnlıq vаrdır. Аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən
yаşаyış yеrini ХVIII‑ХIХ əsrlərə аid еtmək оlаr.
Sürcü nеkrоpоlu eyni аdlı yаşаyış yеrinin qərbində, təpənin ətəyində
yеrləşir (Şəkil 201). Nеkrоpоl yа‑
mаcdа salındığından təbii аşınmа
201
nəticəsində dаğılmışdır. Qəbirlər
şərq‑ qərb istiqаmətindədir. Bəzi
qəbirlərin üzərində sənduqə tipli
sinə dаşlаrınа, bəzilərində isə dаş
yığınlаrınа rаst gəlinir. Nеkrоpоl
ХVIII‑ХIХ əsrlərə аid еdilir.
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Nаvış yаşаyış yеri Tivi kəndindən cənub‑şərqdə yеrləşir. Yаşаyış yеrində
dаşdаn inşа оlunmuş dördkünc tikintilərin qаlıqlаrı qalmışdır. Аrаşdırmаlаr
zаmаnı buradan sоn ortа əsrlərə аid şirli və şirsiz kеrаmikа məmulаtı аşkаr
оlunmuşdur. Аrхеоlоji mаtеriаllаrа əsаsən yаşаyış yеrini ХVIII‑ХIХ əsrlərə аid
еtmək оlаr.
Kаrvаnsаrаy yаşаyış yеri Dəstə kəndindən cənub‑şərqdə, Nахçıvаn‑Оr‑
dubаd 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.
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ETNOQRAFİK ARAŞDIRMALAR
Еtnik mədəniyyətin, qədim inamlar sistеminin araşdırılmasında qayaüstü
təsvirlərin öyrənilməsinin böyük еlmi əhəmiyyəti vardır. Təsvirlərin digər
mənbələrdən üstün cəhəti оndan ibarətdir ki, о məlumatı, hər hansı bir
hadisəni min illər bоyu оlduğu kimi qоruyub saxlayır. Tarixilik, milli varislik
məsələlərinin qоrunub saxlanılmasındakı еlmi əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
Gəmiqayadakı qayaüstü təsvirlərdə həyat ağacı, həyat mеyvəsi və kеçi kultu
ilə bağlı bəzi məsələlərə açıqlama gətirməyə çalışacağıq.
Təsvirləri öyrənən araşdırıcılardan N.Müsеyibli Gəmiqaya rəsmləri
içərisində 20‑yə yaxın həyat ağacının təsviri оlduğunu yazır [Müsеyibli N., 2004, s.
92‐93]. Еyni məsələdən bəhs еdən V.Baxşəliyеv bir həyat ağacının təsvirini
vеrir. Həmin rəsmdə həyat ağacının yanında iki kеçi və bir оğlaq təsvir
еdilmişdir [Baxşəliyеv V., 2004, s.203]. Bizim üçün həmin təsvir bir nеçə cəhətdən
maraqlıdır. Hər şеydən öncə, təsvirdə təkcə ağac dеyil, оnun üstündə yumru
fоrmalı mеyvələrin оlması diqqəti cəlb еdir. Bizcə həmin ağac almadır. Gəmi‑
qayada alma‑həyat ağacının təsviri оnun qədimdən Azərbaycan türklərinin
inamlar sistеmində xüsusi yеr tutması ilə bağlıdır. N.Müsеyibli həyat ağacı ilə
kеçi kultunun bağlılığını, еyni zamanda 33 № ilə vеrilmiş təsvirdə həyat
ağacının üzərində 3 mеyvə оlduğunu yazır [Müsеyibli N., 2004, s.100]. Bеləliklə,
həyat ağacı ilə həyat mеyvəsi birləşdirilir. Həmin mеyvələrin alma оlduğunu
hеsab еtməklə nağıllarda göydən 3 alma düşməsi ilə burada əlaqə оlduğunu
söyləyə bilərik. Dеməli, bu təsvirlər və nağıllarımızda «göydən üç alma düşdü»
ifadələri təsadüfən yaranmamışdır. Bunlar arasında müəyyən gеnеtik bağlılıq
mövcuddur.
Qarşılıqlı əlaqələrin, təsvirlərin mifоlоji tutumunun, tarixilik və varislik
məsələlərinin öyrənilməsində xalq arasında mövcud оlan ağız ədəbiyyatı,
nağıl və dastanlar, həmçinin sənətkarlıq nümunələri ciddi rоl оynayır. Müqayisəli
araşdırmalar sübut еdir ki, alma ilə bağlı inamlar tarixilik və gеnеtik baxımdan
Adəm pеyğəmbər, Həvva nənə və cənnətdəki mеyvə ilə uyğun gəlir. Bunlarla
yanaşı Gəmiqayadakı təsvirlər həyat ağacı ilə bağlı Е.Antоnоvanın, Е.D.Vana
əsaslanaraq apardığı bölgü ilə оxşarlıq təşkil еdir: 1. yarpaqsız; 2. budaq və
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yarpaqlı; 3. mеyvəli və yarpaqlı ağaclar [Антонова E., 1984, с.116]. Yəni hər 3 təsvir
fоrması burada da mövcuddur.
Mеyvəli və yarpaqlı ağac həyatı, məhsuldarlığı, varоlmanı təmsil еdir. Bе‑
ləliklə, biz həm həyat mеyvəsi, həm də həyat ağacı kimi təsvir еdilən alma ilə
bağlı inamlardan, ümumiyyətlə, həyat ağacından, ağac inamından bəhs
еdəcəyik. Bunlar öz əksini qədim təsvirlərdə də tapmışdır. Bir məsələni unut‑
mamaq gərəkdir ki, Gəmiqayada bu təsvirlər təsadüfən çəkilməyib. Bura
tufandan sоnrakı ikinci başlanğıc оlduğu kimi, həm də yеni həyatvеrmə mər‑
kəzidir. Bu mеyvələr də yеnidən yaşamanı, çətinlikdən qurtarmanı simvоlizə
еdir.
Nağıl və dastanlarda alma həyatvеrici, sоnsuzluqdan, xəstəlikdən xilasеdici,
qоcaları cavanlaşdırıcı əlamətlərə malikdir. Nağılların çоxunda alma ilə bağlı
оlaraq nağıl qəhrəmanlarının divlərlə döyüşməsi, gеdər‑gəlməz yоla çıxması,
kiminsə həyatının xilas еdilməsi və s. süjеtlər əsas yеr tutur.
Gəmiqaya yaxınlığındakı Göygöl ilə bağlı tоpladığımız bir rəvayətdə
dеyilir ki, kimsə niyyət еdib gölə alma atır. Əgər həmin alma gölün оrtasında
Nuhun gəmisinin qalığı hеsab еdilən və hazırda ada kimi görünən yеrin
başına dоlanıb həmin adamın yanına qayıdırsa, dеməli, niyyəti qəbul оlunur.
Görkəmli türkоlоq V.M.Jirmunski yazır ki, türklərin nağıl və dastanlarında
dərvişin vеrdiyi qırmızı almanı ər və arvadın bölüb yеməsi nəticəsində sоn‑
suzluqdan qurtulmaları ilə bağlı magik cəhətlər xüsusi yеr tutur. Çоx vaxt
həmin almanın qabıqları ata vеrilir. Bundan gələcək qəhrəmanın atı dоğulurdu
[Жирмунсkий В.М., 1974, s. 229‐230].
Anadоlu türklərində qırmızı alma inamı ilə bağlı Yılmaz Еlmas [Еlmas
Y.,1961], Yaşar Kalafat [Kalafat Y., 1998] və digər müəlliflərin çоx sayda yazıları nəşr
еdilmişdir. Görkəmli türk tarixçisi F.M.Kırzıоğlu türklərin xalq adətləri və
inamlarında qırmızı almanın xüsusi yеr tutduğunu göstərir [Kırzıоğlu F., 1989].
Müqayisəli araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan türklərində alma həyat
mеyvəsi kimi təsvir еdilir. Hər alma dеyil, daha çоx qırmızı alma müqəddəsdir.
Tоylarda, еl şənliklərində qırmızı almaya böyük önəm vеrilir.
Nağıl və dastanlardan məlum оlur ki, bеlə almalar qеyri adi şəraitdə
yеtişir. Böyük çətinliklə, bəzən möcüzəli şəkildə əldə оlunur. Çоx vaxt almanı
kimliyi bəlli оlmayan dərviş vеrir. Məsələni çözmək üçün bəzi qaynaqlara
müraciət еdək. «Məlikməmməd» nağılında dеyilir: «Bu padşahın bağında bir
alma ağacı varmış. Bu ağac birinci gün çiçək açarmış, ikinci gün çiçəyini
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tökərmiş, üçüncü gündə bar vеrərmiş. Bu almanı hər kəs yеsəymiş, оn bеş
yaşında оğlan оlarmış» [Аzərbaycan nağılları., 2004, s.302].
Göründüyü kimi, nağıldakı adi alma dеyil. Mеyvələrin yеtişməsi düşünə
bildiyimiz zamandan çоx sürətlidir: üç günə yеtişir. Yеtişmə fəsli bəlli dеyil.
Bu xüsusiyyətlərinə görə о zamanı qabaqlayır, cavanlığı gеri qaytarır. Lakin
uzun müddət şah həmin mеyvələri yığa bilmir. Çünki, yеtişmə məqamında
оnları kimsə оğurlayır.
Bir çоx nağıl və ya dastanlarda dərvişin və ya sеçkin birinin alma vеrməsi
ilə ailə sоnsuzluqdan qurtarır. «Ibrahim» nağılında Məmməd və Əhməd adlı
qardaşların övladları оlmur. Hər ikisi dərdini dağıtmaq üçün gəzintiyə çıxaraq
bir bulağa rast gəlirlər. Qardaşlar su içmək istərkən bulağın gözündən bir
alma çıxır. Оnlar almanı iki yеrə bölürlər. Bölünmüş yarımı hər ikisi öz arvadı
ilə bölərək yеyirlər. Dоqquz aydan sоnra birinin оğlu, digərinin qızı оlur
[Аzərbaycan nağılları., I cild 2004,, s. 289].
«Şəmsi‑Qəmər» nağılında dərvişin alma vеrməsi ilə padşahın оğlu оlur
[Azərbaycan nağılları., III cild. Bakı, 2004, s. 87‐88]. Bеlə misalları daha çоx sadalamaq
оlar.
Alma ilə bağlı inamlar nağıl və dastanlarla bitmir. Azərbaycan türklərinin
məişətində, tоy və şənliklərlə bağlı rituallarda alma xüsusi yеr tutur. Yaxın
kеçmişə qədər Şərur bölgəsinin bir sıra kəndlərində camaatı tоya dəvət еtmək
üçün qırmızı alma göndərilməsi adəti var idi. Dеməli, alma dəvətеtmə, şadlıq
rəmzidir. Alma bayramlarda, tоylarda xоnçaların bəzəyi, Nоvruzda ən qiymətli
hədiyyə hеsab оlunur: «Dоstum məni axtarsın, bir çürük alma ilə» dеyilir.
Tоyla bağlı adətlər içərisində «bəyin damdan alma atması» xüsusi ritual‑
lardandır.
Almanın əldən alınması zülmə düçar оlmaqdır. Bu, еlə‑bеlə alma dеyil.
Dağdan, sоyuqdan gətirilən almadır. Almanın sirli xüsusiyyətləri həyat ağacı,
həyat mеyvəsi ilə bağlıdır. Dеməli, həyat mеyvəsi əlindən alınan, nağıl və das‑
tanlardakı cavanlıq, sağlamlıq rəmzi hеsab еdilən almadan, dоlayısı ilə оnun
vеrə biləcəyindən məhrum оlan adam tədbir görməyə çalışır. Nicatını dərin
quyu qazmaqda, dağın, yaşıllığın, yazın, gəncliyin təmsilçisi, məhsuldarlıq
rəmzi kеçini, daha dəqiq dеsək оnun aparıcısı еrkəyini çağırmaqda görür.
Еrkək isə оnun hayına gəlmir.
Biz bu məsələdə bir nеçə məqama diqqət yеtirməyi məqsədəuyğun sayırıq.
Hər şеydən öncə alma və dağ, kеçinin yardıma gəlməməsi, haqq qapısına‑
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Qapıcığa aparan yоlların bağlılığı‑kilitliliyi, kilidin babada, babanın isə Gilan
yоlunda оlması faktı. Bеləliklə, nümunənin məhz Gilançay hövzəsində, Gilan
yaşayış məntəqəsində başvеrməsi‑Gilan abad dеyil, оnun yоlları dərbədərdi.
Nümunədə vеrmədiyimiz hissədə bu dağılmış, dərbədər ərazidə mеymunlar
gəzir. Bu məsələ ilə bağlı Xaraba‑Gilanın tananmış araşdırıcısı arxеоlоq
B.Ibrahimli qazıntılar zamanı buradan mеymun həmayilləri (amulеtləri) aşkar
еtdiyini bildirdi. Bu məsələni ayrıca öyrənməyə еhtiyac var. Bir məsələni də
vurğulamaqda fayda görürük. Xalq arasında Nuh(ə.s.)la əlaqələndirilən 12
hеyvanlıq təqvimdəki heyvanların, о cümlədən mеymunun inamlar sistеmində,
ilin, həmin ildə dоğulan insanların xüsusiyyətlərinin təyin еdilməsində xüsusi
yеri vardır.
Оxşar hadisələr dirilik suyu axtaran İsgəndərin, Kоrоğlunun atasının da
başına gəlir. Burada sadəcə оlaraq həyat mеyvəsi su ilə əvəz оlunur.
Gəmiqayada təsvirlər içərisində kеçi rəsmləri üstünlük təşkil еtir. Təbii ki,
bunlar kеçi kultu ilə əlaqələndirilir. Biz həmin təsvirlərin gеnеzisindən gеniş
bəhs еtməyəcəyik. Çünki, bеlə təsvirlər dеmək оlar ki, dünyanın müxtəlif əra‑
zilərindəki qayaüstü rəsmlərdə, həmçinin arxеоlоji qazıntılar nəticəsində əldə
еdilmiş maddi‑mədəniyyət nümunələri üzərindəki rəsmlərdə gеniş yеr tutur.
V.Baxşəliyеvin məlumatından aydın оlur ki, qayaüstü təsvirdə həyat ağacı
kеçi kultu ilə birləşdirilmişdir [Baxşəliyеv V., s.203]. Təsvirlərdə оlduğu kimi kеçi,
оnun qurban vеrilməsi türk xalqları arasında gеniş yayılmışdır. Bu öz əksini
dəfn adətlərində də tapmışdır. Naxçıvan ərazisində tədqiq еdilmiş bir sıra
qəbir abidələrindən kеçi sümükləri aşkar оlunmuşdur. 2007‑ci ildə Xaraba‑
Gilan ərazisində, Plоvdağda aparılan araşdırmalar zamanı şərti оlaraq 18 saylı
qəbirdən bir sıra maraqlı əşyalarla bərabər bütöv halda dağ kеçisi skеlеti aşkar
еdilmişdir. Dəfn qaydasına uyğun оlaraq оnun qurban vеrildiyini söyləyə
bilərik.
Qədim türklərin dünyagörüşündə kеçinin önəmli yеr tutması, оnun məh‑
suldarlıq rəmzi, buynuzlarının nəzəri, şəri sоvuşdurmaq xüsusiyyətləri daşıması
ilə bağlı inamlar gеniş yayılmışdır. Bir çоx halda kеçi yеnilməzlik rəmzi
daşımaqla hakimiyyət simvоlu оlmuşdur. Kеçi inamı ilə bağlı bir önəmli faktı
qеyd еtməkdə fayda görürük. Atın kеçi başı və ya buynuzu ilə mifləşdirilməsi.
Issık kurqanından aşkar еdilmiş «Qızıl gеyimli şahzadə»nin tacındakı at
kеçi buynuzludur [Sеyidоv M., 1984].
Başdar kurqanındakı at kеçi skafandırında dəfn еdilmiş, «Kitabi‑Dədə
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Qоrqud»da Bayandır xanın tövləsində saxlanan 2 şahbaz atın biri Tоğlu başlı
Duru ayğır, digər kеçi başlı Kеçər ayğırdır. Bamsı Bеyrəklə bağlı bоydan bəlli
оlur ki, kеçi başlı Kеçər ayğır üstün kеyfiyyətlərə malikdir. Dədə оnun üzərində
оlarkən Dəli Qarcara: «Çalarsan əlin qurusun» dеməklə о qılıncı vura bilmir.
Dеməli, mifik atın üstündə Dədə daha da mifləşir. Duası qəbul оlunur. Ümu‑
miyyətlə, kеçi ilə bağlı gеniş bəhs еdildiyindən biz ancaq bir məsələnin
üzərində dayanacağıq‑Nuh Tufanı və kеçi.
Bir Altay rəvayətinə görə: «Tufan оlacağını ilk оlaraq göy tüklü (yunlu)
bir təkə xəbər vеrmişdir. Göy təkə yеddi gün yеr üzünü dоlaşdı və car çəkdi.
Sоnra 7 gün zəlzələ оldu, 7 gün dağlar atəş püskürdü, 7 gün yağış, dоlu, qar
yağdı, 7 gün fırtına оldu». Bundan sоnra yеrin üzünü su almasından, 7
qardaşın gəmi düzəltməsindən bəhs еdilir [Vəliyеv K., 1988, s.15]. Bеləliklə, kеçinin
əvvəlcədən xəbər vеrməsi nəticəsində insanlar Tufandan xilas оlurlar.
Bizcə, fоlklоr nümunəsindəki adamın qurbanı qəbul еdilmir, yəni kеçi
qurban оlmağı istəmədiyindən оnun çağırışına gəlmir.
Sоnrakı matеriallarda оnun gümüş vеrib tatdan darı alması və darını
quşa vеrməklə qanadlanıb haqqın tələb еtməsi üçün divana gеtməsindən,
lakin haqqın qapısının bağlılığından bəhs еdilir. Buradakı tat, tatər оturaq,
əkinçi mənasındadır. Buğdanı ancaq оndan almaq оlardı. Quşun qanadı
məsələsini Azərbaycan nağıllarında və rəvayətlərindəki çətinliyə düşmüş
adamın hər hansı bir quş vasitəsilə qurtarması, quşun vеrdiyi lələyin yandırılması
və s. süjеti ilə müqayisə еtmək оlar (Məlikməmməd). Bu məcazi mənada qa‑
nadlanmaqdır. Bu nümunədə zərərə uğrayan haqqa, daha dəqiq dеsək məqama
çata bilmir. Çünki, məqamın qapısı kilitlidir. Bundan sоnra hadisələrin cərəyan
еtdiyi yеr tam bəlli оlur:
Kilidi babam bеlində,
Babam Gilan yоlunda,
Gilan yоlu dərbədər...
Dеməli, istiqamət Gilanadır. Biz bеlə düşünürük ki, zərərçəkən təkcə
Gilançay vadisində dеyil, bütövlükdə şərqdə şöhrət qazanmış, sоnralar
xarabalığa çеvrilmiş, dərbədər оlmuş, indi Xaraba‑Gilan adlanan mərkəzə
gəlmək, dərdini bildirmək istəyir, bu da baş tutmur. Əli göylərdən və yеrlərdəki
haqqdan üzülən adam almacığını, yəni şəfasını, cavanlığını itirir.
Yеkun оlaraq bu fоlklоr nümunəsinin məhz Naxçıvanda Gilançay
hövzəsində yaranmaqla əbədi həyat mеyvəsi, ağacı ilə bağlı оlduğunu söyləyə
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bilərik. Unutmayaq ki, bu Gəmiqayadakı, dağdakı əbədi həyat ağacı, mеyvəsi
ilə əlaqəlidir, yəni inamın kökü оradandır. Bir sıra xalqlarda həyat ağacı
müxtəlif оlsa da, həyat mеyvəsinə çоx az rast gəlinir.
Aparılmış araşdırmalara görə Gəmiqayaya yaxın ərazilərdə, xüsusən ətraf
kəndlərdə ağacla bağlı inamlar daha da gеniş yayılmışdır. Xüsusən Tivi‑Nəsir‑
vaz‑Ələhi bölgəsində çоx sayda ağac pirlər mövcuddur. Bütün bunlar haqqında
H.F.Səfərli gеniş bəhs еtmişdir [Səfərli H.F., 2006, s. 70‐73.; Səfərli H., Xəlilоv T., 2008, s. 32‐
36].
Müqayisəli araşdırmalar sübut еdir ki, Naxçıvanda həyat ağacı, həyat
mеyvəsi ilə bağlı adət və inamlar bir sıra türk xalqları ilə оrtaq cəhətlərə malik
оlmaqla ümumtürk xaraktеri daşıyır. Buradan bеlə nəticəyə gəlmək оlar ki,
Gəmiqayadakı həyat ağacı təsvirləri gеnеtik cəhətdən ümumitürk xaraktеri
daşımaqla, çоx qədim zamanlarda fоrmalaşmışdır. Qədim türk sоyu ağaca hə‑
yatvеrici, yaşadıcı qüvvə kimi baxmaqla, оnunla bağlı inancları günümüzə
qədər qоruyub saxlamışdır.
Xaraba‑Gilan ərazisində aparılan tədqiqatlar nəticəsində ərazidə m.ö. III
minillikdən başlayaraq orta əsrlər dövrünə, təqribən XIV–XV əsrlərə qədərki
tarixi prosesləri, ictimai–siyasi hadisələri, mənəvi həyatı izləmək mümkün ol‑
muşdur. Bir fakt qeyd edilməlidir ki, Xaraba‑Gilan ən qədim şəhərsalma mə‑
dəniyyətini, xalqımızın düşüncə tərzinin 4 min ildən artıq tarixini özündə
ciddi şəkildə qoruyub saxlamışdır.
Tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, qəbirlərdən birində hündür boylu
(1,87 m) cüssəli, müxtəlif muncuqlardan, 8 tunc tel sancağından, tunc sırğalardan
ibarət mükəmməl baş bəzəyi olan qadın dəfn edilmişdir. Qadının qollarında
və ayaqlarında da müxtəlif muncuqlardan bəzəklər olmuşdur. Bütün bunlar
mərhumun böyük nüfuza malik olduğunu göstərir. Qadının sol çiynindən
dəridən düzəldilmiş, içərisində 14 ox olan sadaq (ox qabı) asılmışdır. Bu, onun
döyüşçü və ya şahzadə xanım olmasını sübut edir. Oxlar 60 sm uzunluğunda
qarğıdan, ucluqları (ox ucu) dəvə gözü və çaxmaq daşlarındandır.
Digər qəbirlərdən fərqli olaraq, ölü sağ yanı üstə, üzü şimala dəfn olun‑
muşdur. Qadının qucağında üzü anaya tərəf, yəni ənənəvi dəfn adətinə uyğun,
üzü cənuba, sol yanı üstə uşaq skeleti var idi. Uşağın başı ananın sağ qolunun
üzərinə qoyulmuşdu. Sanki, ana uşağı yedizdirdiyi kimi saxlamışdı. Uşağın
baş sümüyünün bərkiməsinə və cəsədin böyüklüyünə əsaslanaraq onun 2
yaşına qədər olduğunu söyləmək mümkündür.
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Bizim üçün daha maraqlı olan 3 min ildən artıq tarixə malik dəfn
adətinin, bir döyüşçü qadının dəfni ilə bağlı inamların genezisini araşdırmaq,
ənənəvilik prinsipini müəyyənləşdirmək idi. Əldə olan ədəbiyyat materiallarına
söykənərək demək olar ki, döyüşçü və ya şahzadə qadınların bəzəkləri və
silahı ilə birgə dəfn edilməsi Mərkəzi Asiya, Volqaboyu, Qafqaz bölgəsində
qədimdən yayılmışdır. Araşdırıcılar bunu daha çox skif‑sarmat və massagetlərlə
əlaqələndirirlər. Anoloji olaraq tarixə amazonlar (döyüşçü qadınlar) kimi daxil
olan tayfalar arasında da döyüşçülər önəmli yer tutmuşdur. Bu baxımdan, He‑
rodotun verdiyi məlumat diqqəti cəlb edir. Müəllif yazır ki, amazonlar özləri
barədə belə deyirlər: “… Biz yay çəkib, ox atırıq, balta tolazlayırıq, at minib ça‑
pırıq.”
Herodot sarmat qadınlarından bəhs edərək yazır ki, onlar öz ərləri ilə,
hətta təklikdə belə ova çıxır, hərbi yürüşə gedirlər. Evlənmə adətlərinə gəlincə
– qız düşmən öldürməyincə ərə getmir.
Paralel olaraq “Kitabi Dədə Qorqud”da qadınların cəmiyyətdəki mövqeyinə
diqqət versək onlar da kişilərlə bərabər döyüşlərdə iştirak edir, at çapıb, ox
atırlar. Oğuz elində də qızlar baş kəsib, qan tökürlər. Herodot ənənəvi Oğuz
adətlərindən bəhs etmişdir. Özgə sözlə desək oğuz – sarmat ‑ amazon paralelləri
ortaya çıxır.
Qadının ox atması, oxun başlığının (ox ucu) özgə materiallardan, özünün
isə qarğudan olması oğuzlar arasında da geniş yayılmışdır.
Azərbaycan ərazisində döyüşçü, şahzadə qadınların ənənəvi xüsu‑
siyyətlərinin 4 min ilə yaxın bir zamanda qorunub saxlandığının şahid oluruq.
Bu tapıntı qədim ənənəvi xüsusiyyətlərin, inancların qorunub saxlandığını,
onun daşıyıcılarının hazırda bu ərazidə yaşayan Azərbaycan türklərinin ulu
əcdadları olduğunu əyani şəkildə sübut edir.
Digər dəlil uşağın ana ilə birgə dəfnidir (Şəkil 202).
Bu adət çox qədimdən məlumdur. Adətə I Kültəpə əra‑
zisindəki Eneolit dövrünə aid təbəqədə rast gəlinmişdir.
Arxeoloq O.Həbibullayevin şərti olaraq №61 kimi işarə‑
lədiyi qəbirdən ana və iki əkiz uşaq skeleti aşkar edilmişdir.
Deməli, Naxçıvan ərazisində uşağın ana ilə birgə dəfn
edilməsi adəti daha qədim dövrdən mövcud olmuşdur.
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A.D.Qrats, M.P.Qryaznov, K.A.Akişev və digər ar‑
xeoloqlar Mərkəzi Asiya, Altay, Tuva, Qazaxstan və Türk
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toplumlarının yaşadıqları digər ərazilərdən də bu tip dəfnlər aşkar etmişlər.
Topladığımız etnoqrafik materiallar sübut edir ki, islamlaşmaya qədər
Naxçıvan ərazisində bu tip dəfnlər geniş yayılmışdır. İslamlaşmadan sonra
doğuş zamanı və ya hər hansı bir hadisədən vəfat edən ana və kiçik övladı bir
qəbir kamerasında yerləşdirilmişlər. Bu tip qəbirlər “çapma” adlandırılmışdır.
“Çapma” da uşaq elə qoyulurdu ki, sanki ana onu qucağına almışdır.
Yuxarıdakılar Xaraba‑Gilan ərazisindən aşkar edilmiş qəbir abidələrinin,
xüsusən üzərində dayandığımız dəfn adətinin bu ərazinin ilkin sakinlərindən
olan Azərbaycan türklərinin ulu babalarına aid olduğunu qəti şəkildə sübut
etməklə onların genetik cəhətdən digər türk soyları ilə əlaqələrini ortaya
qoyur.
Bir faktı xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, bu mədəniyyət, adət və
inanclar yerli xarakter daşımışdır. Xaraba‑Gilan milli kimliyimizin qorunub
saxlandığı ulu məskənlərimizdən biridir.
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NƏTİCƏ
Ümummilli lider Heydər Əliyevin söylədiyi kimi, «Azərbaycanın incisi»
olan Ordubad rayonunun ərazisi qədim və orta əsr abidələri ilə çox zəngindir.
Arxeoloji tədqiqatlar sübut edir ki, bu bölgədə ibtidai insanlar hələ qədim daş
dövründən məskunlaşmışlar (Kilit və digər mağaralar). Araşdırmalardan
görünür ki, Uzaq və Yaxın Şərq ölkələrini Avropa ilə birləşdirən Böyük İpək
Yolu Ordubad ərazisindən keçmiş, XVI əsrin ikinci yarısında buradan Venesiya,
Marsel, Amsterdam və b. Avropa şəhərlərinə ipək ixrac olunmuşdur. Bu isə
şəhərin şöhrətlənməsi ilə yanaşı, onun iqtisadi inkişafına da böyük təsir gös‑
tərmişdir.
Ordubad şəhərinin adına ilk dəfə eramızın I‑II əsrlərinə aid hadisələrlə
əlaqədar rast gəlinir. Sonrakı dövrlərdə də bu ad müntəzəm olaraq xatırlanır.
Tədqiqatçılar Ordubadı füsunkar gözəlliyi ilə seşilən, çeşidli, dadlı
meyvələri ilə şöhrət qazanmış, çoxlu üzüm bağları ilə əhatə olunmuş, dənli
bitkilərin, ipəkçiliyin inkişaf etdiyi bir yaşayış məskəni kimi qeyd etmişlər.
Bütün bunlarla yanaşı, apardığımız tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki,
bu ərazidə əsas yaşayış məskənlərinin salınması e.ə.İV minilliyin ikinci yarısına
aiddir. Erkən Tunc dövrünə aid Plovdağ yaşayış yeri və nekropolunun tədqiqi
bunu söyləməyə əsas verir. Çoxsaylı maddi‑mədəniyyət nümunələrinin aşkar
olunması təsdiq edir ki, Kür‑Araz arxeoloji mədəniyyətinin yarandığı ilk ocaq‑
lardan biri olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi və onun təbii gözəlliyə
malik Ordubad bölgəsi də bu mədəniyyətin formalaşmasında həlledici rol oy‑
namışdır.
Göründüyü kimi, artıq ərazidə Tunc dövrünün bütün mərhələlərini, Erkən
Dəmir dövrünü, Antik və Orta əsrləri əhatə edən abidələrin tapılması və öyrə‑
nilməsi bu regionun aborigen sakinlərinin 6‑6,5 min ildən artıq
dövrdə müntəzəm olaraq burada məskunlaşmasını göstərir.
Ordubad ərazisində yerləşən arxeoloji abidələrin əkssəriyyəti kompleks
şəkildə tədqiq olunmuşdur. Belə ki, onlar həm yaşayış yeri, həm nekropollarla
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təmsil olunub. Plovdağ yaşayış yeri və nekropolları, Mərdangöl, Xalı‑Keşan,
Muncuqlu‑təpə, Dəlmə nekropolları, Sumbatan‑Dizə yaşayış yeri, Gəmiqaya
və onlarla digər abidələr bu sıradandır.
Rayon ərazısındə yerləşən abidələrdən biri də Xaraba‑Gilan şəhər yeridir.
Hələ e.ə.I minilliyin ortalarından mənbələrdə xatırlanan Kiran (Gilan) şəhəri
artıq eramızın ilk və orta əsrlərində ətrafı qala divarları ilə hasarlanmış
möhtəşəm yaşayış məskəninə çevrilir. Lakin, XIII əsrin əvvəllərində monqolların
yürüşləri zamanı şəhər tamamılə dağıdılır. XIV əsrin ortalarından Kiran şəhəri
artıq ölkənin həyatında iqtisadi, siyasi və mədəni mərkəz kimi əhəmiyyətli rol
oynamır. Şəhər əhalisinin bir hissəsi yaxınlıqda olan Azad şəhərinə köçür.
Bu gün Ordubad rayonu ərazisində, tərəfimizdən qeydə alınmış, tariximizin
müxtəlif dövrlərinə aid onlarla qədim abidə vardır. Bu abidələr öz tədqiqatçılarını
gözləyir. Söz yox ki, gələcək illərdə aparılacaq arxeoloji qazıntılar Ordubad‑
Naxçıvan və bütövlükdə Azərbaycan tarixinin qaranlıq səhifələrinin aşkarlan‑
masına xidmət edəcəkdir.
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ORDER
of the speaker of the Supreme Council of the Autonomous Republic of Nahchivan
“About the investigation of Gemiqaya monument in the district of Ordubad”

"After Haydar Aliyev's second return to the political power, the scientific research and
exploration of our people's history and origin, which had been conducted since 70's, are now
being continued again. At present, many spheres of our ancient culture and history are being in‐
vestigated from the standpoint of reality, which has been established after gaining the independence.
From this viewpoint the exploration of petroglyphic drawings, and ancient scripts as well is one of
the factors that makes it urgent to carry out serious scientific research.
Azerbaijan and attached to it the Autonomous Republic of Nakhchivan are famous for their
historical monuments ‐ the bearers of ancient culture. One of such monuments is Gemiqaya, his‐
torical‐ethnographic complex of monuments, the passport that certifies the historical belonging
of our people to this land.
Being of great historical, ethnographic and archaeological importance for our people, the
petroglyphic drawings of Gemiqaya were detected in the pastures of Garangush, Jamisholen and
Nebiyurdu, which are located 3000‐3500 m above the sea level.
Being distinctive in the complexity of plot and composition, the topic of these drawings
embraced our ancestor's belief and activities, and the farming life of tribes busy with hunting,
cattle breeding and cultivation. Along with the drawings depicting festal ceremonies, there are
various astronomic, geographical depictions among the petroglyphic drawings of Gemiqaya.
Having been created in connection to our people's way of living and ancient customs, the
drawings of Gemiqaya enable us to trace and study the primary development stage of our history
and culture in chronological order, as these drawings are valuable specimens of history and fine
arts.
The investigation of the monuments of Gemiqaya began in 1970's ‐ during the first stage of
Mr. Haydar Aliyev's political leadership in Azerbaijan. In 1971, the Presidium of the Azerbaijan
Academy of Sciences decided to carry out research work in Gemiqaya, to publish a scientific
album and to make a popular‐scientific film. Consequently, during 1970‐1987, the research work
was carried out, and a number of proceedings were published.
It should be regretfully noted that, at the end of 1980's, like the actions of 70's that were
taken in the sphere of investigating our history and culture, and that of national self‐cognition of
our people, the research work carried out in Gemiqaya began to fall into oblivion, and the
investigations were interrupted. Taking the opportunity of the arisen void, chauvinist armenian
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"researchers" conducted clandestine study in Gemiqaya. The carried out work resulted in the
publication of the proceedings titled "The petroglyphic depictions of Navasar " and "Memorial
monuments and relief of Nakhchivan". In these proceedings, adhering to the tradition of theirs to
distort history, armenian scientists tried to present the monuments of Gemiqaya as of Armenian,
by giving no scientific grounds, and substituted the fictitious names like "Navasar" and "Tapanasar"
for the name of Gemiqaya.
Bearing the drawings that are characteristic of the ancient culture of Turkish world, the
monument of Gemiqaya serves as a treasure in the study of ancient history and spiritual culture
of Azerbaijani people. In order to protect these monuments so that they could be handed over to
the future generation, as well as to investigate them in a systematic and successive way I resolve:
1. The Azerbaijan Republic Academy of Sciences Nakhchivan Regional Science Center and
State University of Nakhchivan shall invite the specialists from Azerbaijan Academy of Sciences
and organize an expedition of "Gemiqaya" so as to jointly carry out research work in Gemiqaya.
2. The expedition shall be commissioned to prepare a scientific reference on the results of
the research work, carried out in order to protect, as well as to investigate the monument of
Gemiqaya in a systematic and successive way, and submit the reference to the Supreme Council
of the Autonomous Republic of Nakhchivan.
3. The supervision on the execution of the order shall be commissioned to the Establishment
of the Supreme Council of the Autonomous Republic of Nakhchivan.

VASIF TALIBOV
The Speaker of the Supreme Council
of the Autonomous Republic of Nakhchivan
The Nakhchivan city, April 26, 2001
26‐01 / S"
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REFACE

Ordubad
— one of the basic centres of the ancient civilization and modern development

Ancient Ordubad, one of the marvellous places in Azerbaijan, draws attention
by its flora and fauna, mentality, tasty dishes, intellectuals and other national
peculiarities. Export of silk to Venice, Marseilles, Amsterdam and other European
cities by the Great Silk Way which passed via Ordubad and connected the Far and
Near East with Europe had strong influence both on the city reputation and its
economic development.
Based on written sources researcher F.Mammadova for the first time has
mentioned a town known as Ordubad in the context of the events which date from
the 1st and 2nd centuries AD (mentioned as Ordubad village in a source) [Mammadova
F., 1986, p.223]. Sebeos who lived in the 7th century also mentioned a human settlement
known as Ordubad.
A Hijri date (111th year – 730/731 AD) engraved on a brick found in Ordubad during
the restoration work in Jame Mosque in 1902 testifies to the fact that Ordubad was one of
well‐developed settlements as far back as in the period of advancement of Islam. Other
source reports on finding a tombstone dating from the 9th century AD in the Ordubad
cemetery. It is stated that this find dates from 227 Hijri (842 year AD) [Safarli F., 2013,
p.21].
Hamdullah Gazvini (the 14th century) writes in his work titled “Nuzhat al‐geleb”
(“Amusement of hearts”) that Ordubad was noted for its various tasty fruits. It was a
place surrounded with numerous vineyards, rich in cereals and developing silkworm
breeding.
Sefevi historian Isgandar Munshi (1560‐1634) notes that Ordubad was a town
surrounded with beautiful orchards. French researcher I.I.Chopin (1798‐1870) writes
about Ordubad, the town noted in the Caucasus and the East for its grapes, apricots,
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peaches, quinces and favourable climate: “Odubad spreading out in the midst of
mountains is a colourful town rich in water and noted for its healthy climate. Besides
the river (there are) about 70 springs supplying all gardens and houses with water... It
can be said without exaggeration that Ordubad is one of the most poetic and
charming corners of the Caucasus” [Nahchivan Encyclopaedia, Vol.2, 2005, p.201‐
204].
The words of famous geographer, historian and traveller Haji Zeynalabdin
Shirvani (1780‐1838) [The History of Azerbaijan, 1999, p.462] about Ordubad are also
interesting: “Ordubad is a nice place… Its population is beautiful and nice‐looking…
Local people are conscientious and magnanimous…”
We may proudly specify scores of famous poets, people of art and public
persons who was born and grew up in this region as far back as in the Middle Ages:
Atig Ordubadi who gained experience in pencraft in Shah Ismayil’s chancellery and
invented the script known as ‘tugrayi‐shahi’, poet Afsar (Mirza Abdulla) Ordubadi,
poet Munshi Mirza Zeynalabdin Ordubadi (15‐17th centuries), famous word painter
Naji Ordubadi, poet Nasiri (Gazi Mahammad), poet Rami, Sadig Ordubadi noted for
his beautiful rubais who was hold in high estimation among the Indian population
(16th century), word painter Sayir Ordubadi (17th century), Hatam bey Ordubadi, a
vizier under Shah Abbas I (1587‐1629), Abutalib Ordubadi, the first vizier under Shah
Safi I (1629‐1642) who was murdered by the Shah in 1633, Sabati, Fikri Ordubadi, the
authors of immortal creations of art, Shahhuseyn Ordubadi noted for his fine
ideology who spent the most part of his life in Khorasan [Mahammadali Tarbiyat,
1987], Mahammad Taghi Sidgi, the enlightener, educator, poet and publicist (1854‐
1903), Mammad Said Ordubadi, the writer, poet, dramatist and public figure (1872‐
1950), Yusif Mammadaliyev, the famous chemist and public figure (1905‐1961) and
others (there are house museums of M.S.Ordubadi and Y.H.Mammadaliyev currently
operating in Ordubad).
Ancestors and descendants of famous scientist, encyclopaedist of that time,
public and political figure, mathematician, philosopher and poet Hoja Nasiraddin
Mahammad Tusi (1201‐1274) were connected with the Nahchivan‐Ordubad area. His
father Firuzshah went to Tus town for education and his descendants returned to
Nahchivan and Ordubad and stayed there. Nasiraddin Tusi was an advisor of
Mongolian ruler Hulaku Khan (1256‐1265) and a vizier under Abaga Khan. He
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constructed an observatory in 1259 and headed it for 50 years [Piriyev V.2004,p.61‐63].
It is appropriate to mention here that a dome observatory was built at the
initiative of Tusi descendants in Ordubad in the 17th century.
According to sources Safavi shahs always paid a lot of attention to Ordubad re‐
sidents. Thus, population of Ordubad town was exempted from “all taxes payable to
the treasury” (maljahat, vujuhat, ixrajat, gonalga, avariz, etc.) in 1012 Hijri (1603/1604
AD) for its opposition to the Turkish troops under Shah Abbas I. This decree of Shah
Abbas I was mentioned in the inscription found in the Ordubad Mosque. Undoubtedly
Hatam bey played an important role in this matter.
The famous Gemigaya monument located in the Ordubad territory is considered
as the Nahchivan’s Gobustan. Having a great importance of the ancient tracks of our
rich culture, about two thousand on‐rock drawings here are reflecting the greatest
history of our nation’s first settlement in this region. After the world storm, Gemigaya
was the last stop of his Excellency Prophet Noah’s legendary ship. It is one of the
most ancient dwellings of the mankind civilization. Human generations have spread
to the world from the Gapijig bottoms of Gemigaya. The Gapijig top that is counted
the highest point of the Small Caucasus and located in the 3906 metres height, is the
first door, which was opened to the son of man after the world storm drawn out and
Prophet Noah’s ship came down to the land.
A conclusion may be drawn that archaeological monuments located in the
territory of the region hold a special place in archaeology of Azerbaijan and its
integral part Nahchivan archaeology. Comprehensive study of the monuments
brought innovations to archaeology. Ancient settlements, graves, historical and
cultural monuments found in this area as well as scientific results obtained during
their investigation assume great importance not only for Azerbaijan but also for the
whole South Caucasus and Western Asia region.
As previously mentioned, the “practice of burial with a bowl in the hand”
observed in ancient grave complexes of a number of regions in the world became
known in the result of extensive archaeological investigations in the Ordubad Region.
It is interesting that for the first time the “practice of burying the body with a bowl in
the hand” was found in the late Eneolithic Age layer of Kultepe I in the territory of
Nahchivan. This burial practice is one of the strongest archaeological facts proving
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mutual economic and cultural relations of the Nahchivan region with Mesopotamia.
It is known that this practice was widespread in the above mentioned region in 3000
BC.
One of the peculiarities inherent in the Ordubad archaeological monuments
consists in “sacrificial altars” specific for the early Iron Age grave complexes. For the
first time in the south Caucasus altars were studied extensively by the Kharaba‐Gilan
archaeological expedition headed by G.M.Aslanov in the Ordubad monuments. It is
interesting that the most part of altars contained sets of cooking utensils and
tableware. Some pieces of the pottery found in these altars (e.g. mini tripod tables)
were rather uncommon. Some of the found mini tables were with rhytons on them.
It has become known in the result of the archaeological monuments investigation
that there were certain differences in religious and ideological beliefs of the ancient
tribes which inhabited the territory of Nahchivan.
Individual inhumation graves in the Ordubad Region and Shahtakhty cenotaphs
are the remarkable example of such difference.
Peculiarities of the Ordubad monuments were primarily associated with the ge‐
ographic position. The region is the place where mountains and lowland (winter and
summer pastures) are close to each other. Winter pastures of the Aras Valley together
with Alpine meadows on the south slope of the Zangazur mountain chain of the
South Caucasus create here favourable conditions for semi‐nomad cattle breeding.
Kharaba‐Gilan, Plovdagh, Munjuglutepe, Khaly‐Keshan, Mardanoglu, Delme,
Sumbatan, Rasul Dere, Damyalar, Ilikligaya monuments and Gemigaya petroglyphs
found in the territory of the Ordubad Region and studied create conditions for study
of history and culture not only of Nahchivan but also of Urmia vicinity in chronological
sequence.
The Kharaba‐Gilan archaeological expedition of the Institute of Archaeology
and Ethnography of the ANAS which carried out its activity in the Ordubad Region
from 1980 to 1990 has been continuing its systematic excavations since 2004. There
are three teams operating within the expedition. Investigations are conducted in the
archaeological monuments covering a long chronological period from the early
Bronze Age to the Middle Ages.
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The Ordubad Region noted for its magnificent monuments has been declared a
conservation area in 1977.
Ordubad became one of the developed regions of the new epoch in the backg‐
round of the systematically implemented grandiose building program in all territory
of the autonomous republic by the chairman of the Supreme Assembly of Nahchivan
Vasif Talibov. Ordubad city, reconstructed on the basis of unity of the modernization
with antiquity, is generally one of the indicators of the growth level of Nahchivan,
which has been renewing every day. Ordubad, which was named “The Pearl of Azer‐
baijan” by the National leader of Azerbaijani people Heydar Aliyev, is living the new
time of the big progress.
Of course it would be wonderful to publish individual monographs devoted to
each of the Ordubad archaeological monuments. But this would take much time and
efforts. In our opinion publication of a book of archaeological investigation results
for the Ordubad monuments will attract interest of scientists and wide public and
provide answers to some of their questions.
I wish the authors every success in their future investigations.

acad. Isa HABIBBEYLI
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NTRODUCTION

Investigation of the Ordubad monuments that attracted attention of
scientists, travellers, geographers and other researchers for centuries was
initiated in the late XIX – early XX centuries. These monuments were always
noted for their magnificence.
In 1896 archaeologist Dumberg who investigated the ruins of Kharaba‑
Gilan town had taken two flagstones with Arabic scripts on them and gave
them to the Caucasus Museum [Tiflisskiy Listok, 1914].
In 1904 investigations were held in Kharaba‑Gilan town ruins [Izvestiya
KOMAO, Issue 2, 1903].
Accidental detection of a grave which contained 500 gold coins in 1912
gave occasion to excavations conducted there by the Caucasus Department of
the Moscow Archaeological Society in December 1913. Having conducted test
excavations at the place of ancient town found artefacts were given to the
Caucasus Museum [Izvestiya KOMAO, 1919, p.48]. These test excavations conducted
in 8 places of the town hadn't reached the horizon D and haven’t registered the
thickness and specifics of the cultural layer. On the contrary, this caused to
destruction of tombs at the cemetery of the ruling dynasty located in the north
side of the town remains. These tombs had been destroyed during the investi‑
gations and all valuable artefacts had vanished. Two white marble gravestones
each 640 kg in weight have been stolen from the Kharaba‑Gilan tombs in
Yukhari Aza village. These gravestones belonged to mother and sister of Ma‑
likshah, Sultan of the Seljuq Empire. Such improper investigations lead to des‑
truction of the monuments and loss of many unique founds.
When Soviet power was established in Azerbaijan, the Archaeological
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Committee of Azerbaijan and the Azerbaijani Research and Study Society
formed in 1923 concentrated attention on investigation of archaeological mo‑
numents.
In February 1926 the Nahchivan Department of the Azerbaijani Research
and Study Society notified the Archaeological Committee of Azerbaijan of its
intention of excavating the Kharaba‑Gilan town remains and asked to send
one of the Committee employees for participation in the excavations [Sysoyev
V.M., 1929, p.87].
In July 1926 V.M.Sysoyev started excavating in Kharaba‑Gilan. Unfortunately
this archaeologist conducted investigation mainly in tombs and graves and
not in residential and handicraft districts, towers, ruins of public buildings
and fortified walls of the town. So these excavations had neither defined the
cultural layer nor determined the historical period of artefacts. Only epigraph
I.Azimzada (Meddah) who was working with the archaeologist afforded an
opportunity to obtain more precise data about the town history having read
the inscriptions on some gravestones at the cemetery located in the south part
of the town remains [Azimbekov I., 1929, p.309‐310].
In 1927‑1928 the archaeological expedition of the Caucasian Historical
and Archaeological Institute continued the excavations of the town remains
and surrounding monuments.
Systematic archaeological investigations in Kharaba‑Gilan were initiated
in 1976. The Kharaba‑Gilan team of the Nahchivan archaeological expedition
headed by archaeologist V.H.Aliyev conducted excavations in the main
residential district of the town and remains of public buildings, and dug
prospect holes near the fortified walls of the town.
The key target was to determine the monument stratigraphy. It has been
determined in the result of the researches conducted from 1976 to 1979 that
Kharaba‑Gilan town remains are a multilayer monument.
Naryngala and surrounding structures date from the early Antique period
(4000‑3000 BC), and the remains of the quarry‑stone bond found close to the
west fortified walls of the town date from the Iron Age. In the result of the arc‑
haeological investigations in Kharaba‑Gilan remains and in the vicinity of the
town the Plovdagh and Sumbatan‑Dize monuments dating from the Bronze
and Iron Ages were registered.
In 1979 V.H.Aliyev and A.G.Seyidov surveyed the historical monuments
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located between Bilav and Tivi villages. Having organized the first archaeological
visit to the “Babek Qala” (Babek Tower) near Bilav village, they made an archi‑
tectural plan of building ruins located over the monument, took photos and
published them later [Aliyev V., Seyidov A., 1979; Seyidov A., 1999, p.15‐21].
In 1980 the Kharaba‑Gilan team of the Nahchivan archaeological expedition
headed by archaeologist G.Aslanov having become an independent expedition,
extended the scope of investigations. The expedition conducted its archeological
studies in two directions: the remains of Kharaba‑Gilan town and surrounding
monuments. B.Ibrahimli (Deputy Chief), architect K.Mammadzada, S.Qashqai,
the expert in Cuneiform, orientalists and employees of the Leningrad Department
of the Archaeological Institute of the Academy of Sciences of the USSR (LOIA)
scientist I.Medvedskaya, artist G.Kuznetsova and architect S.Migel took part
in the archaeological investigations.
In the result of the expedition activities carried out from 1980 to 1990 a ca‑
ravanserai of Kharaba‑Gilan, Khaly‑Keshan, Merdangeol, Munjuglutepe and
Delme necropolises dating from the late Bronze and early Iron Ages were
found and investigated and dozens of new monuments were registered in the
Valley of Gilanchay. Results of the investigations were published in various
scientific journals in Azerbaijan, Germany and Austria and were presented in
the form of reports at international conferences. A Ph.D. thesis on the subject
of investigation of the remains of Kharaba‑Gilan was defended in the Moscow
State University.
A monograph titled “The medieval town of Kiran” by B.Ibrahimli was
published in Moscow in 2000 [Ibrahimli B., 2000] and a book titled “Ancient necro‑
polises of Kharaba‑Gilan” by G.Aslanov, B.Ibrahimov and S.Qashqai came out
in Baku in 2002 [Aslanov G., Ibrahimov B., Qashqai S., 2002].
Attention given to the Gemigaya monument by Heydar Aliyev during his
visit to the Nahchivan Autonomous Republic in 2001 and 2002 is indicative of
the historical value of this monument. In the context of this attention Chairman
of the Supreme Assembly of the Nahchivan Autonomous Republic V.Talibov
signed a Decree on “Study of the Gemigaya monument in the Ordubad
Region” on 26 April 2001.
Obligations set forth in this historic Decree were fulfilled at an adequate
level, and as a result the Gemigaya petroglyphs and ancient grave monuments
were studied. From this time on dozens of articles were written and the
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following books and monographs were published and presented to the scientific
community: “Poetics of the Gemigaya petroglyphs” [Bakhshaliyev V., 2003],
“Gemigaya: toponyms and ways of ancient nomads’ camps” [Seyidov A., 2003],
“Gemigaya‑Gobustan alphabet” [Farzali A., 2003], “Gemigaya” [Museyibli N., 2004],
“Gemigaya” [Karimov V., 2005, in Russian], “The Noah's ark and Gemigaya‑Gobustan
alphabet” [Farzali A., 2005, in Russian], “Gemigaya” [Aliyev V., 2005] and “Gemigaya‑
Gobustan culture”[Farzali A., 2008].
In 2004 the Kharaba‑Gilan archaeological expedition of the Institute of
Archaeology and Ethnography of the ANAS initiated new archaeological in‑
vestigations in the Plovdagh Necropolis 2. Here the Bronze Age burial mounds
were investigated, stratigraphy of the monument was identified and its
multilayer nature was determined. H.G.Gadirzada (Deputy Chief), H.F.Safarli,
G.Aliyev, the Head of the Architecture Department of the Nahchivan State
Teachers University, architect G.Ganbarova, N.Skakun, the Head of the Science
of Traces of the State Material Culture Institute of St.Petersburg and others
took part in the investigations conducted by the expedition.
Large‑scale archaeological surveys and registration of archaeological mo‑
numents were carried out as per the Decree on “Organization of protection
and certification of the historical and cultural monuments in the territory of
the Nahchivan Autonomous Republic” issued by Chairman of the Supreme
Assembly of the Nahchivan Autonomous Republic V.Talibov on 6 December
2005. The same year archaeologists V.B.Bakhshaliyev and T.Khalilov found
and registered Damyalar, Ilikgaya and Gumlug human settlements, necropolises
and other monuments located in the upper Gilanchay river which date from
2000‑1000 BC.
In 2008 extended the archaeological investigations in Kharaba‑Gilan as
per the Decree of President Ilham Aliyev concerning “Additional measures for
financing of archaeological expeditions to be conducted from 2008 to 2009 by
the Institute of Archaeology and Ethnography of the ANAS, and started new
excavations in Sumbatan‑Dize and Rasul Valley settlements along with Plovdagh
having divided into three teams for this purpose. The second team which con‑
ducted excavations in Rasul valley settlement was headed by G.Ismayilzada.
In 2011 archaeological studies in Sumbatan‑Dize human settlement were
completed. The team investigated the quarry‑stone bond fortified walls, the
remains of a shrine and dwelling houses, a stone box and pitcher graves and
determined that this monument belonged to three cultural layers. People
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inhabited this place over a period from 2000 BC to the 3rd century AD. It was
determined that this territory area was over 20 ha.
In 2012 the Kharaba‑Gilan archaeological expedition initiated new
excavations in the Delme Tower. Currently the expedition is conducting archa‑
eological investigations of four monuments: Plovdagh 2 human settlement
and necropolis, Plovdagh Necropolis 3, Rasul Valley and Delme Tower.
Dozens of various metallic items found along with other artefacts during
the archaeological excavations entitle us to set forth an idea about primary me‑
tallurgy of the ancient period.
It is obvious that the existence of copper‑bronze deposits were necessary
for the development of metallurgy. There are enough copper, arsenic, antimony,
tin, zinc, gold, silver, etc. deposits on the territory of Nahchivan Autonomous
Republic as well as in Azerbaijan (list A). Copper ores are located in Ordubad
and other nearest regions are of great importance.
Misdag deposit is situated on the upper stream of the river Vanandachay
on the territory of Ordubad and consisted mainly of malachite, chalcopyrite
(photo 4.1‑2), chalcosin minerals. There is a high per cent of copper in the ores:
from 0,3% up to 8,25%, sometimes 21,56% copper.
There are two copper‑gold deposits on the ore territory of Misdag. Fist of
them is Agyurd which occupied the central part of the ore zone, the second is
Shecerdara deposit which is situated to the north‑east from the central part of
Ketem‑Keleki territory. The quantity of gold is 0,5 q/t, but silver is 13,2 q/t in
this deposits. During the geological investigation ancient ore areas at Shekerdara
deposit were resume. Two main ore areas have been recorded there: 1.Lode
type of copper ores; 2.Copper‑pirit ores.
A great number of Diyakhchay copper deposits consisting of oxidized
copper ores are on the are of Mehri‑Ordubad which is located on the south‑
east slopes of Zangezur mountain. (It must be mentioned that Zangezur region
of Azerbaijan had been annexed to Armenia Republic under the urgent request
of Soviet Empire in Decemder 1,1920).
A Paragchay copper‑molybdenum deposits are on the left side of Paragchay.
Thickness of the lode is different. Ore minerals consisted of chalcopyrite,
molyb‑denum and pirit there.
Geoy‑gol copper‑molybdenum deposit is located in the highland of
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Ordubad region,on the territory near the peak of Gazangol mountain (3829
m).
Arsenic deposits, providing the development of metallurgy, are located 8‑
9 km to north‑east from Djulfa region on the territory of Dari‑dag. This deposit
has been known since the ancient times. Hundreds of year’s realgar and auri‑
pigment have been output there.
Polymetallic ores are located in Gumushlu and Agdara deposits on the
territory of Nahchivan:
Agdara polymetallic deposit is located on the territory of Ordubad.
Content of copper in the ores are not very high. Main quantity of silver is
connected with argentic (solver mineral) and it is supposed that it was in the
content of galenit, too. Natural gold was revealed in pirit (iron mineral). But its
quantity is connected with white ores and as a firm admixture they existed in
the form of electronum.
But silver is recorded at the polimetallic deposits of Agdere and Gumushlu.
At the first deposit its found together with argenit, but ib the second one –
with galenit and electronum. Besides these two deposits it has been found at
Paragchay and Govurmadara deposits [Геология Азербайджана. Том VI, 2003].
There is no doubt that discovery of new chapters of our history depends
on the results of future archaeological investigations. We would like to express
our deep gratitude to Chairman of the Supreme Assembly of the Nahchivan
Autonomous Republic V.Talibov and the Administration of the Institute of
Archaeology and Ethnography of the ANAS for their support in our research
work and achieved success.
As the president of Azerbaijan Republic Haydar Aliyev was the safeguard
for the people of Azerbaijan and its territorial integrity, he was also a safeguard
for the history, culture and fine arts of the Republic as well. As a result of his
deep attention and care to our history, numerous architectural, historical and
archaeological monuments of the Azerbaijan Republic are now living their
second lives. From this standpoint, the legendary monument of Gemiqaya, the
stone memory of our people, which dates thousand years back, has not
remained beyond of his attention. It is due to his care that the investigation
and research on petroglyphic drawings in Gemiqaya have been started up
again. All this is a great gift for investigating the primary stage culture and fine
arts of the Azeri Turks.
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Whether in 2001 or in 2002, when Haydar Aliyev was on a visit to the Au‑
tonomous Republic of Nahchivan, the attention he had paid to the monument
of Gemiqaya indicates the great historical importance of petroglyphic drawings
found here.
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ETTLEMENTS

Plovdagh I settlement
The Plovdagh monuments are situated in the east of the Nahchivan AR at
the foot of the same‑name mountain located at the southern bo om of the Zan‑
gazur ridge of the Lesser Caucasus Mountains 2.0‑2.5 km to the north of the
Aras river on the le bank near to the junction of its tributary the Gilanchay.
This multi‑layer monument was registered by a Kharaba‑Gilan team of
the Nahchivan archaeological expedition in the late 1970s of the 20th century.
The west and south parts of the monument had been destroyed in the 60s of
the 20th century when building the Dasta Channel. The cultural layer near to
the top of the mountain remained relatively intact.
Various buildings and tombstones hide Plovdagh environs. There are in‑
habited localities in the west part of the north and south feet of the mountain
and necropolises to the east of them. There is a site approx. 200 m2 in area on
the rectangular plan among the inhabited localities on the west slope of the
mountain where remains of stone buildings are visible. Since no archaeological
excavations were carried out there, the purpose of these buildings (household
or religious) has not been determined as yet. It has been determined in the
result of the archaeological excavations and investigation works in Plovdagh
and its environs that there were tombs and accommodation remains on the
eastern part of the mountain and in every place except the peak [Ibrahimov B.I.,
2007, p.86‐89].
Surficial contours of two human settlements have been detected in
Plovdagh at this stage. One of them is located in the intermountane area at the
southern bottom of the mountain, and another is at the western bottom. Walls
of the second human settlement were built from large mountain limestone
(Cyclopean masonry). This human settlement was exposed to destruction
more than the first one due to its proximity to Gilanchay and cultivated areas.
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And the parts of the human settlements close to the slope of the mountain had
been destroyed in the 1960s of the 20th century by modern equipment when
building the Dasta channel.
Besides these two human settlements detected in Plovdagh, there are also
traces of human settlements visible in the territories where other necropolises
are situated. Particularly, detection of tools, bonfire sites and ceramics not
specific for graves as well as handles specific for the Kura–Aras culture in the
layer under burial places, in the central part of the Plovdagh necropolis, gives
us grounds to suppose that this territory contains the Bronze Age human sett‑
lements.
In 1987‑1989 a quantity of scabling, scrapers, bifaces and hand‑axes were
found in the Plovdagh human settlement No.1. Many hand‑axes made of river
stone were found most of all to the south‑west of human settlements, on the
relatively low‑lying lands. In its east part the human settlement is enclosed
with an approx. 80 cm wide stone wall. Near this wall there is a 2.5‑3.0 m wide
and 2.0 m deep ravine with south‑north orientation. The floor of the rooms lies
at a depth of 2.0‑2.10 m from the ground level. The walls were made of diffe‑
rent‑size mountain stones and clay mortar (mud) [Ibrahimli B., 2007, p.24‐31].
South corners of the room No.1 located to the east of the complex are
made in right‑angular design and its north corners are arc‑shaped. There is
another wall (dividing wall) built from the southern wall of the room to the
north which divides the room into two parts. The north part of the wall is not
finished. There is a door aperture between its unfinished part and the northern
wall of the room. From the door to the north‑west corner of the room there are
stairs that make the room look as a basement. The stairs were made of large
stones. Some of the stones of the steps close to the floor are ruinous. The
height of the stairs is 1.0‑1.2 m, and the width is 60‑65 cm.
From the north wall of the room No.1 to the south wall there are 60 cm
wide and 40‑50 cm high niches built from flagstone along the eastern wall and
fixed by clay mortar.
It should be noted that there are traces of holes dug out in subsequent
periods in some places of the room. A single‑handled piece of po ery rested
against the side stone of the niche was found in the south corner of the room.
A tripod fragment was found on the floor near the niche. Shards of a big pink
po ery pitcher were found near the south‑west corner of the room. Similar
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structures adjacent to the walls of dwelling houses with niches on them are
specific for dwelling houses of the Kura–Aras culture [Morkovin V.P., Munchayev
R.M., 2003, p. 44; Seyidov A., 2002].
A household well 70 cm in diameter was found approximately in the
centre of the room No.1. Grinded millet was found on a stone (up to 5 kg) after
removal of mud and ashes. There are some shards of a pot detected between
the well and the wall dividing room No.1 into two parts.
There are precious few traces of fire on the room walls. The ceiling was
the main part of the room exposed to fire. Remains of ceiling beams together
with earth, brushwood and ashes make a 20‑30 cm thick layer on the room
floor. Shards of a grey pitcher were found near the door to the west part of the
room.
The internal structure of the room’s west part differs from its east part.
There is a pillar place in the centre of the west part. The pillar was embedded
by the following method: a hollow was dug out in the floor of the room and
the pillar was put in it and fixed with stones and mud from its sides. Shards of
broken pottery were found from there to outside.
Diameter of the detected household well was 50‑70 cm and the depth was
80 cm. Shards of a large pitcher were found inside the well. Ashes, earth and
shards of broken pottery were intermixed inside the well. In the north‑east
corner of the room shards of pottery ornamented with the red paint as well as
burnt peas, barley, wheat and grapes were found.
To the west of the 1st room another structure adjacent to the room was
found, where shards of a clay pot and stone tools were detected during the ex‑
cavations.
Archaeological finds and internal structure of the room suggests that the
room No.1 divided into two parts was used for food storage and the structure
to the west of it was used as a yard.
Thus, it’s unlikely that the human settlement could be destroyed in the
result of an earthquake. Probably the Plovdagh human settlement had been
destroyed in the result of an enemy attack and its inhabitants were taken
prisoners.
There was no human settlement on Plovdagh after this destruction caused
by a fire in the Late Bronze Age.
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Most of human settlements dating from the Early and Middle Bronze Age
which were found in the Nahchivan region were situated at the bottoms of
mountains close to rivers or on the low hills. But this situation changed with
periodic raids of hostile states like Assyria and Urartu during the Late Bronze
Age and in the Early Iron Age. People began building their human settlements
at naturally protected places and securing them with stone fences. This fact
can be observed also in other synchronous monuments in the South Caucasus.
Nahchivan dwelling houses dating from the Middle and Late Bronze Age
were mainly right‑angled. By initial assumptions the human settlement may
be dated to 3000 BC.

Gemigaya monuments
Gemigaya monuments is an integral part of the Bronze Age culture of
Nahchivan. It is situated near the Nasirvaz village of the Ordubad Region. Alt‑
hough petroglyphs (rock carvings) are concentrated mainly in the Garangush
mountainous plateau, this type of pictures is also found on a large area from
the top of Qapijig to the Nabiyurdu and Jamysholan plateaus. These petroglyphs
concentrated mainly around springs are a valuable source for study of economy
and cultural activities of ancient people. Gemigaya petroglyphs may be divided
into two large groups by their stylistic specifics. The first group includes
symbols and signs and astral pictures, and the second group consists of
narrative pictures. Astral pictures, especially images of the sun, hold a most
unique position among the first group petroglyphs.
Since humans attributed any success in their life to the nature including
the Sun, the Sun worship was widespread both among agricultural and cattle‑
breeding tribes. So, great number of images symbolizing the Sun in Gemigaya
is also connected with those ancient beliefs.
Images of Venus found among Gemigaya petroglyphs are of special
interest. Venus mainly represented in the form of pair circles was associated
with the cult of twins. Artefacts connected with twins were also found during
the investigation of other archaeological monuments. They were represented
in the form of spiral pendants, pair discs and pair animal figures. The image of
a human in the centre of one of the discs found in Mingechevir suggests that
they were associated with mythic thinking of humans.
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Images of the second group consist of various compositions of human,
animal and astral figures. Such images mainly reflect mythic thinking of
ancient people. The most part of this group images make the pictures devoted
to the fertility God and human beliefs connected with fertility. The central idea
of such images content was to provide good crop capacity. This important idea
was manifested in the images devoted to the beliefs like prevention of elements,
i.e. drought, mass mortality, etc., provision of successful hunting and associated
prohibition of unnecessary hunting. Remains of primitive beliefs connected
with animism, magic and totemism are visible in these images. The second es‑
sential idea of these images consists in struggle of opposites. This idea is
clearly manifested in images of scenes killing of ungulate animals by predators.
Faith in the Sky, celestial bodies worship, the cult of mountain, the
principle regulating the Heaven World and binary contraposition of this world
and the other world reflected in Gemigaya images are traced in the Turkic
mythology. This way of thinking survives in Azerbaijani works of art, folklore
and ethnographic materials to this day. Formation of mythological perceptions
of ancient tribes that inhabited the territory of Azerbaijan was influenced by
the ancient Oriental culture, especially the Sumerian culture. This influence
was reflected in Gemigaya petroglyphs like in other archaeological monuments.
Investigation of the Nahchivan archaeological monuments testifies to de‑
velopment of the local culture in conjunction with cultures of Western Asia
and to its influence on the neighbouring countries. Despite the attempts of
some researchers to reveal the influence of the Egyptian culture on the Maikop
culture and to prove its penetration to the North Caucasus via Balkans,
numerous archaeological finds testifies to dissemination of the Western Asia
culture in the territory of the Caucasus. Study of Gemigaya petroglyphs
proved again that the territory of Azerbaijan was a bridge for the Oriental
culture northward expansion. These images are very valuable for study of
ideological views and the mode of life of ancient people who inhabited
Nahchivan from 4000 to 1000 BC. There are cemeteries dated from 4000 to 1000
BC and the Middle Ages in vicinity of the petroglyphs. The comparative
analysis of petroglyphs revealed that the most ancient artefacts date from the
early Bronze Age. However it seems probable that even more ancient patterns
may be found there in future.
Gemiqaya is a mountain peak. With its magnificence the peak attracts
everyone all around. That is why people had tried from ancient times to climb,
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conquer the summit, and been able to achieve their wishes. From all the sides,
the roads stretch out towards Gemiqaya ‑ these are the ancient migration
ways. The study of the toponyms of any site, which is the memory of
millenniums, is closely connected with the study of the history, geography and
ethnography of that same land. These toponyms bear the place names that
belong to the language of the people who once used to live here. The scope of
the extension of the ancient language, and the political and ethnic borders
within the ancient tribes, which had taken part in the formation of the nation,
can also be inferred from toponyms. From this standpoint, be claimed that Ge‑
miqaya and the other toponyms in the surrounding areas are the names
mainly of Azeri‑Turkish origin. Let us pay attention to the roads stretching out
from the nearby areas towards the peak. The roads extending from the region
of Zengezur (Qafan) ‑ the valley of Gighi are also included here. The names of
the alongside hayfields, rivers, springs, passes, rocks and so on are entered as
they are.
The first road that stretches out from the village of Nesirvaz towards the
Garanqush pasture in Gemiqaya passes through the following areas: Nesirvaz,
Zernabad river, Bedel demisi (the field of Bedel), Shamlar, spring of Narzan,
Shorlar (red watered land), plain of Kengerly, Dik yurd, and the pasture of Ga‑
rangush. As it is known, the name of the brave and warlike tribe of Kengerly
dates back to BC.
The second road passes through the following areas: Nesirvaz, Cheshme
bashi, Dash bashi, the river Shirlan, Gezer yurdu, Gazan koch, Jamisholen,
Nebi yurdu, Dava dashi, Novruz guneyi, the pasture of Garangush, Giz‑gelin
chukhuru (the hollow of Giz‑gelin), the pass of Gapicig, (our lands on the
other side of the border) Siskapar‑Changilli‑Hacha dash.
The third road extends to the north of Nesirvaz till Goygol: mount Gu‑
lum‑gulum, Elengez, Eshek meydani, Gahraman chukhuru, Tevekkel, Gozjuk
(there is a lake of the same name), Gartal oturan, Golun dash, Goygol.
The land names encountered on the way from Nesirvaz to Gazangol are
as follows: Shir‑shir (a spring), Pez yurdu, Dehne dere (a valley), Sari dash,
Gara gaya, Gazan golun dash, Gazangol.
Another road is split off in Shollar, which lies on the first road, leading to
the post in the peak: Shorlar, Novlar, Aghalar yurdu, Babacig, Ashaghi baja,
Yukhari baja, Topalli, Neftili.
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The road that extends from the land called Gollar finishes in Gemiqaya
after passing across Gollar, Shorlar (this is the second one) Hasarlar and Chu‑
ruklu.
The other road stretching towards Goygol passes through Tirbeler, Meshe,
Murad aghili, Chukhur chimen, Soltanali, Chaggallar yurdu, Gen yurd, Khan
bulaghi, Goy‑gol, Sil gez (from here on starts the border).
One of the ancient migration ways extends from the villages of Gahab and
Nehejir till Gemiqaya and nearby lands: Gahab, Gotur dize, Suremelik, Kelbe
Riza, Davili yer, Baghirsagdere, Nehejir, Iydeli aghil, Gizil aghil, Atuchan, Te‑
pelerarasi (there are five hills here), Tap (so is called the top of mountains), Sari
dere, Aralig, Gazanchi and Erefse. It is possible to go from here to the peak
only after having passed the following places: Saggar su (it is called so due to
the foam‑flecked water), Ganli zemi, Seyid yurdu, Tendirli, Chimenler, Eyrichay,
Ahmed khan boghulan, Garachi yurdu, Shah bulaghi, Chadir dash, Garanlig
dere, Sari dere, Kechi galasi, Shippirly, Aliolen, Suleiman yurdu, Salli dere,
Boghazyurd and Neftili.
The sterams of Yeddi cheshme, Deli bulag and the nearby Arkhajin are
found in the pasture of Garangush.
The toponyms and the ancient migration ways stated above are the roads,
which ascend only from Nakhchivan and the southwest foot of the Gapijig
peak. The place names on the migration ways, which extend from eastern and
northeastern side of the peak, i.e. from the region of Zengezur to Gemigaya are
believed to retain the memory of our ancient history. Though it has been over
80 years since the delivery of those lands to armenians, there are many people,
still alive, who have either visited or lived there. They are looking forward to
the day when they return back to their forefathers' homeland. As the names of
those lands have not gone out of their minds, yet.
In 1988, the Azerbaijanis had been deported from their homelands —
from Zengezur within 1‑2 weeks.
If looked through the history of these lands, it would be apparent that the
region of Gafan had been included into the province of Garabagh from 1829,
and into the Zengezur region of the province of Yelizavetpol (Ganja) from
1861. In the beginning of 20th century, there were 118 azerbaijanian and 22 ar‑
menian villages in Gafan. Much of Zengezur, including the region of Gafan,
was given to Armenia in December 1, 1920. Before that, in 1918‑1919, as a
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result of the attack made by the band under the leadership of Andranic, 115
villages had been destructed, more than 3000 men, over 2000 women and 2000
children had been killed, and almost the same number been disabled. The des‑
truction had been continued up by the armenians in 1920, too. Just during
January 19‑25, 51 villages had been burned out in Zengezur.
Bordering the Autonomous Republic of Nakhchivan, the valley of Gighi
in Zengezur is separated from Nakhchivan by the mountains of Gemi qayasi,
Kechi qayasi, Eshek meydani, Gazangol, Saridere, Gezbel, Kirs and Erimez.
The ancient place names in the valley of Gighi, which stretches from
Zengezur towards Gemiqaya, are as follows: Novruz yurdu, Chola, Gangalli,
Girkhlar, Gile dere, Garachangil, Erimez, Boyuk guzey, Piralata, Mistapilan,
Jidali, Garaarkhaj, Sari dere, Aranyurd, Chemen yurd, Gara gaya, Gazmaja,
Def, Khangelli, Lalali, Harami, Hacha gaya, Chay arasi, Haji Misirkhan yaylaghi
(pasture), Yiyeli gaya, Ojag yurd, Sari yurd, Eshek meydan, Guney yurd, Sa‑
rimsagli, Ebe dere, Agh mesjid, Kichik Ebe dere, Kekilli, Kurd dushen,
Chayarasi, Shirinbaldirganlig, Girkhbulag, Soyugbulag, Chobanolduren, Ali‑
beyyurdu, Seyid‑dushen, Mejidli, Deveboynu, Dibekli, Sichanli, Belek, Gijitkanli,
Geymes, Chichekli, Gatar yaylaghi, Dere yurd, Agh yurd, Sheherjik yaylaghi,
Shippirli, Yemezli yurdu, Garaghatli, Girevezur, Evran oylaghi, Garakab.
As the people from Jebrail, Gubadli and Zengilan also used to come to the
pastures of these lands, the pastures began to be called by the names of the
villages where those people lived: Khojakhan, Memer, Cherely, Ferijan, etc.
(Gubadly) Memmedbeily, Aghaly, Alibeily, Huseibeily, etc. (Zengilan).
As you might apparently see, the names ranging from of Azeri‑Turkish
(Kenger, Gazan, etc.) to those of Islamic (Seyidler) are met in these lands. The
toponyms once more prove that this region had been the homeland of our an‑
cestors ‑ the land of Azerbaijan.

228

Subatan settlement
The settlement about the Late Bronze and Early Iron Ages, in the right
side of Gilanchay, in the SW of Sabirkand. The name of the vil‑lage also was
stated in the historic literature as Subatan‑Diza. The settlement is in the oval‑
formed hollow place toward the river part of the mountain. The open part
toward the river of the hollow place, namely the E of the settlement, was built
of large sized stones. The length of the cyclopean construction is 18 m. There is
another wall to the E direction of settlement besides this. In the outer face of
that wall (toward the river) square sha‑
ped projections of 1,3‑1.5 m of height
remained undestroyed. Excluding the
W direction of the mountain where Su‑
batan settlement is situated, the other
sides are precipitous rocky places. Due
to this the settlement had been surro‑
unded on the E direction with two fold
defence walls. The second wall surro‑
unding the settlement from the S stretc‑
hes 15‑16 m. more, still it was not cer‑
tained for what this sharp sloppy part
of the mountain had been surrounded
with a defence wall. It might be that the
necropolis of Subatan was situated here.
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But the existence of a defence wall gives
an opportunity to expect a second sett‑
lement existence there. It is interesting
that around the stones of some tons
fallen down from the mountain had
been surrounded with round and square
shaped stones of various sizes. Still it
was not identified if the remnant of
construction which can be seen in some
places of the mountain belong to graves
or settlement. During exploration exca‑
vation in the S from Subatan settlement,
in the W direction of the second defence
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wall ceramic examples, stone tools, tools having a hole in the middle of round‑
formed considering a head of spindle about the end of 2 millennium B.C. and
end of 1 millennium were dis‑covered. Ceramic samples consist of red and
grey clayey tablewares (some of them painted with red) and remnants of large
sized, thick walled earthenwares. As Gilanchay ran from the E of Subatan sett‑
lement and from the W Yayji aryk taken from this river the settlement didn't
have any water problem. The necropolis of Subatan is situated from the W of
settlement, on the top of a short hill. Two of the graves have been investigated.
According to their forms they look like late period graves of the Plovdagh nec‑
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ropolis. The chambers of the graves consist of stone boxes. Around them were
laid raft stones. According to their undestroyed parts the capacity of raft
stones is 2,5 x 3,2 m. area. The first grave didn't have cover stones. Bones were
in a very bad condition. A grave of a child 13‑14 years. Pieces of reddish clayey
tableware, two beads made of paste and parts of a copper thing completely de‑
cayed were discovered from the grave. From the second grave only SW comer
remained undestroyed. The rest part of the grave had been washed with snow‑
rain water to the valley. While cleaning the undamaged part a fragment of red
painted clay tableware was discovered.
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Gilan (Giran) city place
Middle Age city. The archaeological monument to the left of Nahchivan‑
Ordubad highway, to the E of Kalantar Diza v. Ruined Gilan is a name given to
the Middle Age Kiran city by people which was destroyed at the beginning of
14 century as a result of earthquake. The etymology of Gilan is explained dif‑
ferently. It has the meaning "great", "huge" for (ibn al‑Asir, Hamdullah Gazvini),
"the homeland of Gilaks" (A. Oleari), "clayey land" (J.Rafiyev), "the homeland
of gells" a branch of kadusis (V.Bartold). The word "Kiran" is explained as "bo‑
undary" in Turkish. The ancient name of Kharabagilan city and its around is
Aza for the written sources. The ruined Gilan is situated on the hills and
mountains to the left of Gilanchay city area. City ruins cover over 100 ha
territory.
The city Naringala is situated on the mountain said to be a bit flat, 70‑80 m
higher compared with the mountains around to the W Excluding the NE the
other sides of the mountain are precipitous cliffy. The width of the mountain
in some places reaches to 300 m. So, only the territory of Naringala is about 30
ha. Constructed due to the plan of old Greece city acropolas. In the central part
of Naringala there was a complex consisting of many small rooms in which the
fortress garrison situated, a lot of big sized rooms considered for the city
governers and army leaders built of selected stones and limestones and two
covered water basins. One of the water basins was constructed in isosceles
geometric figure plan but the second in a square shaped plan. The only
entrance to Naringala is from the first and second streets approaching to the
fortress. The city Naringala and streets are surrounded with strong defence
walls having round, square, hexagonal shaped towers. Interstreets hollow
places a caravansary, mill, bathhouse and so on, where public buildings were
situated. As the N part of the city consisted of precipitous cliffs they didn't
need to build defence walls, fortifications and other defensive installations
there. Small fortress and guard stations around played a great importance in
defence system of the city.
The word "Diza" remaining in the name of five villages around the ruined
Gilan was used in the meaning of "fortress" in the Middle Ages. Right in this
territory the city forposts were situated. As the city was situated in the moun‑
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tainous area and far from the biggest rivers it had a rather complicated water
supply system. The biggest water reservoir situated in the NE of the city near
Naringala. Here the front part of the valley, width of which more than 500 m
was dammed with stone 20‑22 m in width. This dam also played a defence im‑
portance role having a way from the last tower in the N toward Naringala over
the wall built. This water reservoir was filled by means of the aryk from Duy‑
lunchay and rain waters. The city drinkable water supply was mainly based on
kehriz. The water mouths of those kehriz today spur onto the surface in the S
and W from the city area as springs. For not to waste water earthenware tubes
had been utilized inside the city. The memorial monuments of the city are
situated on the top of two mountains from N and E.
The most splendid samples of Nahchivan architectural schooling belonging
to the 10‑13 centuries have been assembled here. The tomb construction
materials № 1 investigated in 1980 look like Yusif Kuseyir oglu (1162) and
Mömune Khatun (1186) tombs in Nahchivan for their construction technology
and architectural style. Entrance ways and the forms and sizes of decorative
bricks sameness, designing the faces of the same motives, sameness of geometric
design motives and community in their structures give us an opportunity to
say that this tomb also has been erected by Ajami Abubakr oglu.
For its constructive solution, capacity, the use of glazed bricks and designs
one may think that the tomb № 1 was built in the 70 years of 12 century. By this
there was 25 years interval in the activity of Ajami Abubakir, great architect.
After 1162 he had constructed two tombs in Kiran city included to the pearls of
Nahchivan Architectural Schooling. For now it was considered that the masters
of Nahchivan Architectural Schooling were only the creators of tower shaped
tombs of complicated composition. But the tomb № 2 discovered in Kharaba
Gilan proves that the architects of Nahchivan have built cubic shaped tombs
distinguished for their originality. The corps of cubic shaped tomb № 2 inves‑
tigated in Kharaba Gilan was built of hewed stones outside, but inside with
burnt bricks. The portal of the tomb is from the N There was an entrance
completed with joined span in the centre of the portal. Around the joined
spans in a column form, close to the wall, were built of decorative burnt bricks.
The pannos on both sides of the portal were designed with geometric ornaments
of glazed bricks and decorative burnt bricks and the sides were built of burnt
bricks of reliefic lying. This kind of analogical ornaments are also seen in
Kabud dome in Maragha (1196‑1197), in the palace of Termez rulers (12
century) and in Bayangulu khan tomb (14 century) in Bukhara. Inside of the
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tomb it consisted of two layers. Lower
layer, namely the vault, is in a span
form having supporting columns in
the middle. The vaults of Red dome
in Maragha (1148) and Mömune Kha‑
tun (1186) in Nahchivan are exactly
of this system. Upper part of the
tomb was a sanctuary.
It is interesting that № 2 tomb
was not only a memorial monument
but also cult typed. Inside rich orna‑
mental designing shows this fact too.
During excavation square, and he‑
xagonal decorative bricks on which
written "Mahammad", "Bakr", "Ali"
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were found from the tomb. Though
there are the elements about the
Middle Asia schooling but generally
it was built according to Nahchivan architectural schooling traditions. Still we
fail to be certain who the tomb belongs to. But the archaeologist materials dis‑
covered enable us to say that the great people and their relatives have been
burned here during Seljuklar and Hulakular period. For the information of the
archaeologist who in 1927 took from Kharaba‑Gilan tombs two marble grave
stones having inscription belonged to the mother of Malik Shah, Seljuk ruler,
but the second belonged to his aunt. In the destroyed vault by treasure lookers
in 1979 eight dead people buried with their clothes weapons and decorations
and mummied in the legged coffins were discovered of which two belonged to
women who had been killed pre‑funeral.
Anthropologist R.Gasimova who had learned the skeletons certained that
they belonged to europoid, negroid and mongoloid raced people. Thus, there
is no doubt that any ruler or leader were buried in the vault. Perhaps, it was
one of the Hulaku rulers. Because the ancient funeral tradition remained in
mongolian aristocrats who had received (or not received) Islam up to 14
centuries. According to the historical sources when on February, 1265 Hulaku
khan died for "mongol tradition young beautiful girls also were put into the
grave together with him". The memorial monuments said to be the pearls of
Nahchivan architectural schooling occupy a very honourable place in Azerbaijan,
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and world architecture for their self constructive solution, architectural style,
complicateness and richness of ornaments. The influence of this school reflected
itself not only in Azerbaijan but also in the Near East. Among the public
buildings of Kharaba Gilan the caravansary built in the hollow place between
II and III streets must be stated especially. To the E from the caravansary one of
the city bath‑houses was discovered. There are stone baths with engraved
designs on the sides, water tank built of mountainous stones and lime stones.
The foundation of the caravansary complex was built on the rock. Clay to
enforce was used. Door and window heads have been built of burnt bricks in
joined span form. The caravansary walls were built of stones up to 3 m at
height, then with air bricks (27x27x8 cm), after chaff mixed clay plastering was
whitened with a lime solution. The width of the walls is from 60 cm to 2 m. As
in the tombs, bath‑houses, defence walls and in other big capacity buildings, in
this construction also, the foundation compared with upper part was built a
bit wider for anti‑seismology emergency.
The caravansary complex consists of bedrooms, private life and economic
rooms, warehouses, stables, and a yard. All the rooms of the complex are
square planned. The characteristic features of the bedrooms are that the tendir
is untubed and there is a square formed safan built on one side of a fire‑place
and room. The private life rooms are connected with one another and also
there is a passage to the economic rooms. The door and window frame sides
have been designed by lime moulding of different geometric and natural orna‑
ments and decorated with prayers written in arabic. The caravansary complex
about 12‑13 centuries discovered in Kharaba Gilan maybe considered one of
the best samples of complicated plan and constructive solution of Azerbaijan
Middle Ages city caravansaries. Kharaba Gilan including all Nahchivan territory
is said to be a high seismology zone. The masters being aware of this during
construction works used of different anti‑seismic styles. In Kharaba Gilan
constructions mainly bricks burnt perfectly (20 x 20 x 5 cm and 19 xl9 x 5 cm)
were used.
Different rich ceramics were found in Kharaba Gilan city area. Glazed and
unglazed tablewares, different figures, guyums, architectural specimen etc.
are included here. Among the unglazed tablewares there are table dishes
about 9‑11 centuries. From 11 century, excluding some of small sized tableware
crockeries, all table dishes were glazed. Unglazed bowls, plates and cups
made of red clay but pots and vases were prepared from grey and green‑ grey
colour clay and were covered with light‑grey engobe. Occasionally red colour
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engobe covered plates are faced with. Among the unglazed dishes kitchen
dishes are distinguished. These dishes were characteristic for the Middle Ages
cities and from time to time underwent little changes. The most specific
kitchen dishes are in the form of red and half ball shaped body, curly handles
and round bottom. The tablewares were mainly designed with wavy shaped
and straight lines scratching. The biggest unglazed tablewares for size discovered
from Kharaba‑Gilan are piphosis and bowls. Most of them were red clayed
and covered with grey colour engobe. The bowls were mainly designed with
parallel and wavy lines of scratching style by means of a little toothed
instrument.
The designs of economic tablewares are richer. They were decorated by
scratching, casting, pressing styles of different ornaments and connected with
reliefic belts crossing its body. The sphere cones shaped potteries, candlesticks,
lamps and trileggeds can be exampled for the dishes of special appointment.
The sphere cones belonging to 9‑10 centuries mainly were ballshaped or egg‑
formed. In 11‑13 centuries the sphere cones having big bodies and pointed
bottoms with artistic description began to spread widely. The surface of them
were designed richly. The ornaments mainly were done in reliefic casting
style. Among the ornaments one can see rhombics, circles, six petalled flowers,
the sterilized seed of grape, blossom and leaf. The tablewares and spherecones
having analogical designs were utilized for to keep grape production (specially
wine) and transporting. There are very rare spherencones that wholly prepared
a grape cluster form. Thus, the spherecones about the Middle Ages were
utilized for different purposes (as shells, keeping mercury and other dangerous
matters, and in carrying wine, acid and doshab (bakmaz).
Among the special appointed dishes the lamps and candlesticks make a
special group. The spouted lamps operated on kerosene, the light, bowl shaped
lamps operated on oil. Among the unglazed tablewares there are basins and
aftafas. About one in five of the ceramic product discovered in Kharaba Gilan
are of glazed tablewares of which most of them belong to tablewares (plates,
bowls, vases, salt basins etc). In 11‑13 centuries the glazed product production
spread widely in Near East Muslim countries and as well as in Azerbaijan.
Most of the glazed tablewares consisted of red clay and decorated with
geometric, botanic designs and writings. Besides the glazed tablewares also
rather qualified potteries were produced in Kharaba Gilan. No doubt, some of
the potteries of different forms and rich in design were exported. The potteries
produced in Kiran (Kharaba Gilan) are come across among the ceramic product
235

discovered in Nahchivan and Ani cities. Most parts of the red clayey tablewares
were covered with glaze and designed by graffito style. There are tablewares
covered with colourless (bright) glaze on white engobe. Colourless glaze gave
an opportunity to design the tablewares with different colours of any ornaments.
That time they used all colours and colour varieties. Among the glazed
tablewares the glazed ceramic potteries are very attractive. The substitution of
red colour clay with glaze gave an opportunity to get a very qualified bright
glaze. The graffito style was used in designing the pottery ceramics and glazed
tablewares. The key style of designing is painting differently with brush and
besides this moulding decoration and reliefic designs. The glazed dishes
comprise about 30 percent of ceramic products which shows that it spread in
Kharaba Gilan widely. Several pot shaped tablewares equal for their design
and form were prepared both from red clay and glaze and proves that they
were local production. Considering the assortment and quality of glazed table‑
wares one can say that in different periods glaze production here could
compete with the same production of Rey and Sultanabad.
Metal works also developed in Kharaba Gilan. Still the most used private
life things and decorative things have been discovered and almost all of them
had been prepared from copper and bronze. Among them there are bracelets,
circle formed rings, owl and lizard formed figures, mirrors, door handles, bells
etc. In metal product preparation cast, cut, tattoo, pressing and other styles
have been used. Most of the decorative discoveries from Kharaba Gilan consist
of glass bracelets and beads. The beads have been made of precious metals,
dark blue precious metal, amber, paste, clay and bone. Most of the decorative
things prepared by different technical styles are local product. The numismatic
materials having a great role in learning economic, political and cultural life of
the city, also plays a very significant role in confirming the period. The coins
covering a very long chronological period between 2‑15 centuries were found
(B.C) from Kharaba Gilan city place.
Among them there are arshaky silver dirham (B.C. 123‑88) of Mitridat 2,
golden solid of emperor Honorin (395‑423 years), golden coins of the arabic
caliphs about 9‑10 centuries, the anonym coins of Bythantium about 11‑12 cen‑
turies, a lot of copper coins of Eldanizlar (12‑13 centuries), Shirvanshahlar (12
century), the copper coins of Masud I (1180‑1193 years), the silver and copper
coins of Hulakular. There is a copper coin inside of which written "Kirman"
among the numismatic materials that prove one time mint existence in the city.
Among the discovered epigraphic materials from Kharaba Gilan there are
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samples written in aramey, sasani, persian, turks languages and samples of
unknown languages. These writings on half‑precious and simple stones,
ceramic and metal things were engraved or written in ink. It is better to
emphasize the architectural writings. They consist of curved plates, decorative
burnt bricks, texts assembled on the architectural board, writing samples
prepared from earthenware and inscriptions on stones. The backgrounds of
material culture discovered in Kharaba Gilan begin from Plovdagh (3‑2 mil‑
lennium B.C) and Munjuglutapa (first half of 1 millennium B.C) monuments,
Kiran had been formed as a city since the Classical Age at the beginning of 14
century was crushed and this culture began to continue self traditional deve‑
lopment in Aza (14‑15 centuries) and Ordubad (after 16 century).
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OMB MONUMENTS

Plovdagh I necropolis
Plovdagh Necropolis No.1 covers the territory of 1.5 ha at the south
bottom of the same‑name mountain. South parts of the necropolis and human
settlement had been destroyed in the 1960s of the 20th century during the
construction of the Dasta channel.
The necropolis consists of burial mounds. Most of them had been repeatedly
destroyed. Particularly the south part of the necropolis had been completely
destroyed both by the influence of natural forces and economic activities.
Some intact and partially undestroyed burial mounds were investigated near
the peak of Mt. Plovdagh [Ibrahimov B., 2005, p.154‐163].
Burial mound No.6 has round design. All parts except the south and east
remained intact. The grave is located approximately in the centre of the
cromlech. There was no cover stone on it. The cromlech and the burial chamber
were made of large‑sized stones according to tradition, and the area between
them was filled with different sized stones. The tomb is of rectangular shape
and looks on the northwest (1.2‑1.75 m). Its internal space was full of stones
and earth due to repeated destruction of the grave. Skeletal remains were
found there at a depth of 0.41 m. The skeleton is poorly preserved. Only its
lower jaw and a number of vertebrae remained intact. On the basis of the
bones we can state that the buried was entombed in the grave on the left side
in a half‑bent position with the head to the northeast. Two copper earrings
were also found there.
The sacrificial altar of burial mound 6 was built adjacent to its north‑east
side. The altar was made rather carelessly in irregular rectangular form as
compared with the previous ones. A flagstone was put vertically eastward. A
single‑handled pottery item was found in the chamber. Another item of
spherical shape made of red clay was found to the west of the first one at a
depth of 43 cm. Burial mound No6 is located in the cultural layer belonging to
the human settlement.
Burial mound No. 8 is the most intact part of the Plovdagh necropolis.
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This round grave is located to the south of burial mound No7 and to the west
of burial mound No.4. Its diameter is about 9 metres. The knoll (top) of the
burial mound consists of the mix of stone and earth. The cromlech was built
from large‑sized nearly similar stones. When building the cromlech its builders
were concerned mainly about accuracy of its external line. After we removed
40‑50 cm of the knoll a layer of earth was found roughly at the level of the
cromlech stones. And after we removing 10‑15 cm a grave was found. The
grave’s earth chamber has rectangular shape (1.7 x 1/0 m). A well‑preserved
skeleton was found in its unchanged anatomic condition at a depth of 0.7 m. It
was placed to the grave on its left side with the head to the east and elbows
and knees bent.
A small pottery pitcher, a spherical cup, three bronze items and one
bronze ring were found east of the skull. An arrow head made of obsidian was
found on the floor of the grave. A bone awl, needle and an item flat on one side
were found somewhat lower than the bronze items.
As was mentioned above the sacrificial altar of burial mound 8 was
located adjacent to the east part of the burial mound. In spite of the fact that
the grave under the burial mound was made of earth, the sacrificial altar was
made of stone and remained intact. It is of quadrangular shape. The cover
consists of a 5‑6 cm thick monolith. There are small stones arranged around
the altar and the mix of stones and earth on it like on the top of the burial
mound. An earthen jar with the wide neck black in the middle was found near
the north wall of the sacrificial altar.
Burial mound No. 21 is located south westward of the excavation site. Alt‑
hough this part of the site was cleared to a depth of 50 cm, no other burial
mounds were found there. On the whole it is early to affirm that no burial
mound is located there.
Burial mound No. 22 is located to the southeast of the excavation site and
to the east of burial mound 23. A part of the external circle stones and the
middle top stones remained near to the northeast part. This mound is round
shaped. Its diameter exceeds 3 m. After digging out the interior of the grave to
a depth of 68‑70 cm a skeleton was found. Its bones were in a rather poor state.
The skeleton was lying on its right side in a bent position with the head to the
east. The skull bones were broken.
There was one small reddish pottery item with the flat bottom and straight
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walls and a short straight spout. Three other vessels were found to the
southeast of the skeleton.
Burial mound No. 27 is located to the northwest of the mound 26. The
mound is surrounded with stones arranged circle‑wise. Like in other burial
mounds external stones are larger in size than the internal ones and laid with
their flat side outward. An earthen east‑west burial chamber was found. The
chamber is relatively oval. The pit is narrow and was made to take only the
buried persons. Two skeletons in a poor state were found at a depth of 70‑73
cm. Like in other mounds the skeletons were placed on the left sides in a bent
position with the heads to the east. This burial mound is the only grave
containing two buried persons among other unearthed mounds. The tradition
of such joint burial was known in the territory of Nahchivan as from the
Bronze Age [Seyidov A.G., 1993, p.43]. However, this custom was not widespread.
Burial mound No.28 is located to the southwest of the second excavation
site. The cromlech stones in its north‑east part remained intact. The stones
were accurately arranged along the perimeter of the mound in mainly coinciding
dimensions (26‑30x16x20 cm). The mound is round in shape. The tomb is rec‑
tangular and located from the east to the west. All walls except the east one
consist of four rows of different size stones. The east wall consists of large‑
sized flagstones placed on two vertical stones. The north wall of the chamber is
1.31 m, the west wall is 0.83 m and the east wall is 0.71m in length. A skeleton
and two pieces of pottery were found in the grave. The skeleton belonged to a
tall man (about 2 m in height) and was put on the left side in a bent position
with the head to the east. A big clay pot with the flat bottom and a plate were
found there.
The sacrificial altar of mound No.28 (28A) was located adjacent to its east
side (1.20 x 0.6 m). The chamber is of quadrangular shape and was made in a
careless manner. The east wall consists of a narrow flagstone. This stone was
put on a large (1.9x1.3x1.1 m) mountain limestone. 4 pieces of pottery were
found inside the chamber.
Burial mound No.30 is located in the centre of the necropolis to the west
of mound No.20. the north side of the burial mound was built adjacent to a
large stone. It has a round design and is 4 m in diameter. Some stones of the
cromlech in the south part of the mound were crushed. The burial chamber is
rectangular in its design and with east‑west orientation. The south and north
walls were built from large stones (the stone laid in the north wall is 1.2 m).
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There is only one cover stone of the chamber that remained intact.
A skeleton was found in the chamber at a depth of 30‑32 cm. The skeleton’s
head was looking on the east and the skeleton was in the half‑bent position.
The grave had been ransacked and destroyed. In whole there were two copper
earrings, three bone, glass and paste beads and shards of one obsidian and
pottery piece inside the grave.
Burial mound No.33 is located to the west of the mound No.28. It is round
with diameter 2.4 m. Stones of the top remained partially intact. The rectangular
chamber is located in the centre of the mound. The walls were built from large
stones. The south part of the west wall is ruined. No cover stones remained.
Shards of earthenware and ornamental items were found in the chamber.
Shards of grey pottery, bone, paste, glass beads, two bracelets and one copper
earring were unearthed there.
The main part of the first Plovdagh necropolis (up to 40 grave‑mounds) is
located to the east of the human settlement, and its other part (15 graves) is
located to the west of the human settlement. The graves mainly consist of
stone boxes and earth graves under the burial mound. Mounds of this place
are from 2 to 10 metres in diameter. The cromlech of the mounds consists
mainly of large stones, its internal space was filled up with small stones and
earth and arranged as a top. Under the top there was a stone box‑type grave
approximately in the centre of the cromlech. The stone box‑type graves were
covered with flagstones. Different‑size sacrificial altars were made and located
adjacent to the mounds, as a rule, on the east side. No other items were found
except pottery in these altars.
The buried person was placed on the left side in a bent position with the
head to the east. Such burial custom was observed in approx. 90% of unearthed
graves. However a burial manner different from this custom was registered in
a number of graves. For example, joint burial was observed in one grave and in
others unearthed skeletons were on the right side.
Thus, specifics of burial customs of the First Plovdagh necropolis in the
middle of the 3rd and in the 2nd millennium B.C. may be summarized as
follows:
1. Type of grave –stone box and earth graves under mounds
2. There are sacrificial altars to the east of the graves with only 2‑3 pieces
of pottery in them.
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3. Bodies were mainly buried on the left side and in a bent position.
However there are also some burials on the right side.
4. Several pieces of pottery and in some cases small cattle skulls and
legs accompanied the dead buried with weapons and jewellery. There was
only one grave where several ribs and a part of the spine of cattle were found.
5. The graves were single‑place except one grave with joint burial.
Based on the above it becomes apparent that there was a stable burial
custom maintained for a long time in the First Plovdagh Necropolis.

Plovdagh II necropolis
The second Plovdagh Necropolis’ burial mounds dated from the Middle
Bronze Age were investigated relatively more deeply as compared with other
monuments of the period between 3000 BC and the end of 2000 BC [Ibrahimov
B.I., 2007, p. 86‐89]. Most of these burial mounds were ruined in different periods.
We’ll present the mounds that remained relatively intact and are notable for
some specifics of the burial custom.
The cromlech of the 1st burial mound is round. The grave is located near
the centre of the cromlech. The south, west and north sides of the chamber
were built from different‑size stones, and its east part was covered by a large
stone. An obsidian arrowhead was found in the grave. Skeletal remains were
found in a bent position with the head to the east and the face to the south at a
depth of 50‑52 cm. Two crocks containing various beads were also found there.
The 1st mound’s sacrificial altar was built with its east side adjacent to the
cromlech and has a round design. It is apparent that the sacrificial altar had
been made afterwards. A few pieces of pottery was found inside the chamber.
The altar chamber is of pentagonal shape.
The 6th burial mound is in the central part of the necropolis. The top of
the mound consisting of the mix of stones and earth remained intact at a
height of 0.5 m. The round cromlech of the mound (6.1 x 5.85 m) was made
from different‑size mountain stones. The rectangular burial chamber (1.3 x 0.8
m) is near the centre of the cromlech. The chamber was covered with a large
and thick flagstone. The stone length in its east side is 1.7 m, the width is 0.6 m
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and the thickness is 0.28 m. Its weight is about 400 kg.
Skeleton of a woman and a child were found under the cover stone at a
depth of 50‑60 cm. The child’s remains almost decayed, and the woman’s ones
are well‑preserved. The woman was buried on the right side and the child on
the left side in a half‑bent position. A quivar was found on the woman skeletal
remains. The heart‑shaped obsidian and flint arrowheads are 2.5‑4.0 cm in
length and 1.6‑2.1 cm in width. In the back side of the woman’s skull and in the
right part of the chest 8 bronze pins, earrings and bracelets were found. The
pins are different in size. Two 10 cm long pins are with agate and paste beads
threaded onto their heads.
A black pottery item with the flat bottom was found near the north‑east
corner of the chamber. The 6th mound has no sacrificial altar. This grave is the
only grave containing remains of mother and child. It should be noted that we
haven’t found yet a separate grave with child remains. Probably no burial
mounds were made for children at that time, and they were buried by other
customs.
The 11th burial mound remains intact only in one third of its east part.
The cromlech stones were arranged in a relatively different way. Here flagstones
were laid on their narrow sides, and in the east part two flagstones were laid
vertically. A skull bones, two vertebras, three pieces of pottery, six bronze
beads and stone tools were found at a depth 0.95 m.
The cromlech of the 13th burial mound was built from large stones around
the perimeter. The circle is not regular. Thus, diameter in the east‑west
orientation is 4.15 m, and in the north‑south orientation it is 3.9 m. The length
of the chamber located in the centre with east‑west orientation is 1.1 m and the
width is 0.55 m. There was no cover stone, as it was ruined. No other material
besides some shards of a black crock was found when excavating the chamber.
The sacrificial altar of the 13th grave was located adjacent to the mound in
its south‑west part. The altar’s diameter is 1.8 x 1.65 m. The chamber is
pentagonal. It is the third grave in this Plovdagh necropolis with the altar of ir‑
regular pentagonal shape. The acute angle of the pentagon is always looking
on the east. Only few shards of pottery were found when excavating the altar.
The cromlech of the 14th burial mound is round in its shape. It was built
from different‑size stones arranged in 2‑3 rows. Space between the stones and
the chamber was filled with different‑size stones and earth. Diameter is 5.5 m.
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The burial chamber is near the centre of the cromlech. Human remains were
found at a depth of 48‑50 cm. A coloured crock 8 cm in height with the body
diameter 16‑18 cm and the bottom 5 cm in diameter were found there.
The sacrificial altar of the 14th sacrificial altar was built in the east side of
the mound circle stones. Its diameter is 1.6‑1.7 m. The east wall stone of the
chamber was slightly displaced. Its dimensions: 50‑60 cm. It was established
during the excavation that the burial chamber had been repeatedly destroyed.
Only a few pottery shards were found there.
The 15th burial mound remained intact only in its south part. The north
part of the mound and the burial chamber had been completely destroyed.
The site intended for a grave in the centre of the burial mound was dug to the
horizon D. No tools, bone or pottery shards were found there.
The grave altar (15A) was located adjacent to the south‑east side of the
cromlech. Its diameter is 3.5‑4 m. Some cover and the south‑west part stones
are missing. The chamber is rectangular. Its dimensions are 0.90 x 0.55 m. The
chamber extends to 65 cm in its north‑east part. A big reddish pottery pitcher
was found the in the altar chamber. Another five pieces of pottery were found
when excavating gravelly soil of the chamber. A cylinder‑shaped wide‑neck
vase was put in the centre of the chamber. An earthen strainer was found to the
south of the vase.
A reddish piece of pottery was found in the south‑east corner of the
sacrificial altar. The neck diameter is 12.5 cm, the body diameter is 26.5 cm,
and the bottom diameter is 10 cm. The bottom of the pottery blackened from
smoke. After cleaning of the pottery inner another piece of pottery black in
colour was found. This pottery has a flat bottom and cylindrical‑shaped neck.
It should be noted that the sacrificial altar of the 15th grave is one of the
largest monuments containing many pieces of pottery unearthed in the
Plovdagh necropolises No 1&2.
The 17th burial mound was found to the east of the 16th mound. The top
of the mound remained at a height of 33‑34 cm. The mound’s cromlech is oval
in shape and was built from two rows of stones. Its diameter is 3.5 m in the
east‑west orientation, and 4.0 m in the north‑south orientation. The grave
cover stones were found near the centre of the cromlech. The cover stones
consist of two thick slabs. The length of the stone covering the west side of the
chamber is 1.25 m, and the width is 0.62 m.
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A body was buried on the left side in a half‑bent position with the head to
the east. Two black pieces of pottery were found near the south wall of the
chamber.
A rectangular sacrificial altar was found from the east part of the cromlech
of the 17th grave. The altar is 1.62 cm in width at the junction of the grave and
the cromlech and 2.45 m in its east side. The top of the altar was covered with
the thick stone flags. The altar chamber is 1.30 x 0.8 m in size. Its height is 50
cm.
The 18th burial mound is situated near the peak of Mt. Plovdagh. The
burial mound remained intact at a height of 0.9 m. It consists of several layers.
At a first glance the mound seems to be a heap of stones 1.0‑1.2 m in height in
the centre of the cromlech.
Since this grave is at the cultural level the human settlement dates from
there were shards of various faience wares, stone tools, cattle and small cattle
bones found between the mound and the stones surrounding it.
The burial chamber is quadrangular with the east‑west orientation. Its
length is 1.50 m, the east wall is 0.7 m in width, the west wall is 0.96 m in width
and 0.8m in height. The body was buried on its left side in a half‑bent position
with the back leant against the north wall. There were 32 white beads and one
earring made of a seashell in the body’s ears and two necklaces on its neck. A
bronze club with four hills on it and a wooden handle was found in the left
hand of the body, one bronze bracelet‑like ring and one bronze‑cast dagger
were found near the leg. The handle of the dagger ornamented with triangle
engravings is tubular in shape with a hole in the centre. The junction between
the handle and the blade is 0.7‑0.8 in width and has a straight relief shape. The
blade is thickens in its midsection. Such daggers are found in the Kolany
necropolis [Bakhshaliyev V., 2004, Fig. 20, 2] and Gedabey burial mounds [Avsharova I.,
2007 Fig. 59,60,66].
One of the interesting finds was a quivar containing ten obsidian and flint
arrowheads. This quivar is 60 cm in length, 13 cm in width and 6‑7 cm in
thickness. It was made from a thin layer of wood and covered with leather. A
big pitcher with a spherical handle and black and red‑coloured pieces of
pottery were found there. In the south‑west corner of the grave there were
skeletal remains of a mountain goat buried on the left side with the head to the
north. When cleaning the skeleton one obsidian arrowhead was found in its
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chest that is indicative of hunting that took place on the eve of the burial for in‑
terment of the animal skeleton.
No pottery with mushroom‑shaped handles or ornaments specific to the
Plovdagh necropolis was found in this grave. As opposed to other monuments
of the South Caucasus [Kesamanli G.P., 1976, p.65] mushroom‑shaped ornaments on
the pottery were applied near its mouth.
The sacrificial altar of the 18th grave was located adjacent to the east side
of the mound’s cromlech. It is oval in shape with diameter 2.2‑2.7 m. The altar
is located above the level of the grave. Its sides consist of 4‑5 rows of mountain
stones. When cleaning the surface of the altar shards of faience wares and
stone tools were found. The burial chamber is oblong and hexangular in
shape. The grave had been ransacked.
The top of the 25th burial mound remained intact at a height of 50 cm. Its
diameter is 4.2‑4.6 m. Its cromlech was built from 2‑3 rows of different‑size
stones. The grave was found near the centre of the cromlech. Its top was
covered with stone flags. The burial chamber was built carelessly from diffe‑
rent‑size stones in a quadrangular design. The door aperture was covered by
two stone flags. The body was buried on the left side in a half‑bent position
with the head to the east. A necklace made from beads of onyx, paste and other
minerals was found on its neck and in front of its head as well as two black po‑
lished pieces of pottery were found near the south wall.
These pieces of pottery maintained the first ceramics traditions of the
Bronze Age [Ashurov S., 2002., p. 43‐63] both by their shape and ornaments and
workmanship. So it is evident that most of peculiarities typical for the Bronze
Age pottery had continued to the middle of the Middle Bronze Age.
The sacrificial altar was located adjacent to the east side of the cromlech. It
is of quadrangular shape. Four pieces of pottery were found in the altar. One
of them was black and polished and three others with tubular spouts were
made of pink clay.
The remarkable fact is that while painted pottery are uncommon in the
graves under the Plovdagh necropolis mounds, this kind of pottery constitutes
a majority among the pottery excavated from slab graves.
Pieces of pottery found in graves differ in their shapes and workmanship
too. They have metallic brilliance and abrupt junction between the neck and
the body.
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One of the main elements of the Bronze Age burial mounds is the sacrificial
altar. The term ‘sacrificial altar’ we use here doesn’t represent fully the purpose
of these structures, so it would be more accurate to call them “food storage
chamber”. Although mound‑type graves appeared in the end of the Late Stone
Age, the mounds with altars spread beginning from the end of 4000 BC
[Ibrahimli B., Gadirzada H.G., 2008, p.36].
As a rule altars of the Plovdagh mounds were located adjacent to the
cromlech from its east side. Variety of dimensions didn’t depend on the size of
a mound. For example, the 17th mound’s altar (17A) is larger than the altar of
the 18th mound which is twice as large as the former and contained more
pieces of pottery. Sacrificial altars of the Bronze Age burial mounds were made
in a quadrangular and pentagonal shape. Pottery containing various foods
was put only inside the altars.
Lack of human skeletal remains gives some researchers occasion to
suppose that cremation practices were common in this place. Thus it has been
accepted and confirmed as a proved fact by researchers in archaeological
works that the cremation custom existed in the Bronze Age burial mounds
along with the inhumation practice [Bray W., Trump D., 1990, p.130]. Since no urns or
burned skeletal remains have been found in the empty graves of the Shahtakhti
and Garabaghlar necropolises in the territory of Nahchivan, the fact of use of
the cremation practice there is not proved yet [Aslanov G., Ibrahimov B., Qashqai S.,
2002, p.42‐51].
An idea proposed by B.Kutfi concerning the genetic relation between the
mound culture in the South Caucasus and the Kura–Aras culture has been
acknowledged by many archaeologists. This relation is most noticeable in the
Plovdagh burial mounds. Ceramics found in the Plovdagh mounds is similar
to the Kura‑Aras ceramics so much that it doesn’t seem possible to divide them
into different groups.
Rather disputable issue of the mound culture genesis is still unsolved. In
our opinion it would be more accurate to attribute formation of the mound
culture to nomadism. Every people that lead a nomadic life in the past may
consider itself the heir of the mound culture. And there is no people that
wouldn’t lead a nomadic life. However it seems to us that this culture is closely
related to the Proto‑Turkic tribes to a far greater degree, because the word
‘mound’ (‘kurgan’) means ‘kur‑gur’–‘gor, gabir’, or ‘ganli gor’ (‘bloody grave’).

247

Investigation of the Plovdagh human settlements and necropolises play a
significant role for the Azerbaijani archaeology. These monuments are the
missing link in the chain connecting the Near East, North Caucasus and
Southeast Europe. The Plovdagh necropolises enable us to study mound‑type
graves in a chronological sequence and to study the mound culture of the
Bronze Age to a nicety. Ceramics, weapons, jewellery, traces of cloth and
skeletal remains found in graves make it possible to study the material culture,
economic life and way of life of ancient tribes that lived in the region of
Nahchivan. Excavated pottery is indicative of a close connection between the
Lake Urmia Basin in the Nahchivan Region and Mesopotamia.
In addition uniqueness of the Plovdagh monuments consists in the fact
that two human settlements and two necropolises covering all stages of the
Bronze Age and located there as well as rich archaeological material found in
these monuments make it possible to study the progress and regress periods
of the local manufacture.
Investigation of Plovdagh and other neighbouring ancient necropolises is
one of the important stages in the comprehensive study of the Bronze Age in
the territory of Nahchivan. Certainly detailed investigation of one or more mo‑
numents will not resolve all problems in the study of the Bronze Age. However
it enables to conduct an integrated study of the Bronze Age in Nahchivan
owing to burial monuments of human settlements Kultepe i and Kultepe II
and other synchronous monuments.
The reason why there are precious few cuneiform scripts in the territory
of Nahchivan is that Assyrians couldn’t reach this land, i.e. the middle of the
Aras River, and Urartu marches laid across the south bottom of the Garadagh
chain of the Lesser Caucasus Mountains not along the Aras River.
The only cuneiform script in the Nakhicvehan Region was found in the
Alinjachay valley, the Julfa Region, on Mt. Ilanly. The cuneiform script belongs
to a period of Ishpuini and his son Menua, the kings of Urartu (820‑810 BC).
This script mentions the cities of the country of Pulua (possibly Plovdagh)
‘Anianu’ and ‘Arsin’ [Salvini M., 1998, n.1]. Arsin (Arasin – A.) may be attributed to
a modern village Arazin which is situated near the place of discovery of this
cuneiform script [Qashqai S.M., 2002]. And the ‘city of Anianu’ probably was
situated at the bottom of Mt. Ilanly in the territory of Anzir village abandoned
due to the drought in the middle of the last century. Probably these territories
were made the part of the land of ‘Etiuni/Etiukhi’, or Puluad, on the South
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Caucasus, mentioned in Urartu sources. The capital of Puluad was the city of
Libliuni, was located in the place of discovery of a script left by Argishti, the
son of Urartian king Sardur, 5 km from Varzakan, the administrative centre of
South Azerbaijan [Melikishvili G.A., 1960].
Archaelogical study of multilayer monuments like Kultepe 1, Kultepe 2,
Gizilkilse, Shortepe, Goytepe, Hasanli, Yanigtepe and Dingetepe in the
Nahchivan Region and the Lake Urmia Basin makes it possible to study
alternating cultures in chronological order. It is known that the Painted Pottery
Culture which appeared in this territory in the middle of 3000 BC declined in
the early Iron Age and gave place to monochrome, grey and pink ceramics
[Aliyev V., 1977, p.139]. Such transition from painted pottery to grey and pink
ceramics is manifest in the materials found in the necropolises. In the result of
the research retracing of development stages of the Bronze and early Iron Ages
also became possible. Availability of the elements typical for transition periods
of such development suggests belonging of these stages to one culture. The
types of graves new for the Nahchivan Region were found in the result of arc‑
haeological excavations.

KhalyKeshan necropolis
The necropolis is situated on the left bank of the Khali‑Keshan River, to
the west of Kharaba‑Gilan, on a mountain slope. The area around the graves
was paved with stone in the shape of a quadrangle. The graves were covered
with stone slabs. And the burial chamber consists of vertically placed slabs.
Sacrificial altars of the graves were made from flagstones and located
adjacent to their north‑east and north‑west sides. As a rule nothing but pottery
was found in the altars. The necropolis is mostly in ruins. One of the reasons
was its location in the territory of a medieval town. In some graves chambers
and in other altars were ruined.
The 1st grave was built in irregular quadrangular shape with the north‑
west and south‑east orientation. No cover stones remained. The chamber
depth is 0.7 m. There were no skeletal remains in the grave. Two pieces of
pottery and bronze items scattered inside the grave were found in its south
part.
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One of these items was a diadem made from a thin bronze plate with the
slightly tapered and re‑curved tips. Five intact and some broken bracelets
were found in the grave. Three pins were found in the south part of the grave.
Seven bronze rings were found. Besides the bronze jewellery beads made of
agate and white paste were unearthed in another grave.
The 1st grave altar (1A) is of square shape and adjoins its north‑east side.
Cover stones of the altar are missing. The walls were built from vertically laid
stone slabs. The chamber is 0.85 x 0.85 m in size and 0.3 in depth. Eight
different pieces of pottery (a cooking pot, a plate, a goblet and a kettle type
item) were found there. It should be noted that the kettle type pottery specific
to the end of 2000 BC and early 1000 BC mainly had the shape of a partridge or
a duck or similar game birds.
The 2nd grave. Graves in the Khaly‑Keshan necropolis may be said to be
of the same type. However the chamber of this grave gets narrow in one part,
so it looks like a trapezium. The grave east wall is 1.4 m, the west wall is 0.97 m
and the north and south walls are 1.9 m in length, and the depth is 65‑80 cm.
The grave was destroyed. Archaeological materials were found at multiple
levels. Fragments of a piece of pottery were found at a depth of 50 cm, and two
black pieces of pottery were found at a depth of 70‑80 cm.
Beads made of agate and white paste were also found in the grave.
The 2nd grave altar (2A) was built adjacent to the north‑west side with
stone paving around. One 7 cm thick stone is the only that remains of the cover
stones. The altar is of quadrangular shape. Its dimensions are 1.25 x 0.93 m.
The walls were built from vertically laid stone slabs. The depth is 45‑48 cm.
Various fragments of pottery were found in the altar. Condition of the pottery
in the altar is indicative of its destruction.
The 3rd grave is ruined. One or two external stones are all that remained
of this grave.
The 3rd grave altar (3A) is of square shape and located adjacent to its
north‑west side. No cover stones remained intact. The grave south and west
walls are 0.77m, the north wall is 0.67 m and the east wall is 0.85 m in length,
they were built from vertically laid 8‑13 cm thick stone slabs. Four pieces of
pottery were found at a depth of 30‑38 cm.
One piece of pottery is a single‑handle goblet with the flat bottom. On the
side face of the handle there is a line painted in brown colour. Two other pieces
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of pottery have spherical bodies and straight neck. The fourth piece is a cup‑
type ware with the flat bottom and straight mouth.
The 4th grave has irregular quadrangular shape. No cover stones remained.
The north‑west wall was built from one vertically laid stone slab and other
walls were made from horizontally laid stones. The grave east and west walls
are 1.7 m, the south wall is 1.05 m and the north wall is 0.8 m in length. The
grave is in ruins. No skeletal remains or any fragments of them were found
there. When cleaning the chamber, some fragments of earrings, meander‑type
hanging jewellery, white colour beads, pottery bottom and other shards were
found in its upper layer.
Since the 5th and 6th graves were entirely destroyed, no archaeological
material was found there. In addition it was impossible to take their measure‑
ments.
The 7th grave is also quadrangular in shape. Its chamber is 1.9 m in
length, 1.15 m in width and 0.75 m in depth. The south wall of the grave
consists of one vertically laid flagstone. Other walls were built from horizontally
laid stones of various thickness.
A cooking pot with outward‑opening, two foot bands, two bracelets, four
bronze rings, a hair clip, fragments of a bronze earring and various beads were
found there.
The 8th grave was found in ruins. One vertically laid flagstone is all that
remains of it. There were three pieces of pink pottery near this stone, one of
which was a cup. The second piece was a single‑handled goblet. The third
piece was a pot‑type ware.
The 9th grave is of quadrangular shape. A part of its west and south walls
were completely destroyed. 2 m long north wall was built from large stones,
and 1.3 m long west wall was built from vertically and horizontally laid medi‑
um‑size stones. The depth of the grave is 44‑45 cm.
Four foot bands made of thick bronze wire, eight bracelets, two rings and
two pendants were found in the grave. Three bronze buttons, three hair clips,
a bronze earring, a bronze dagger and agate and seashell beads were also
found there.
The 10th grave has irregular quadrangular shape with the east‑west ori‑
entation. No cover stones remained intact. The north and south walls are 1.1 m
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in length, the east wall is 0.75 m in length and the west wall is 0.53 m in length.
A part of the grave is in ruins. The walls were built from vertically and
horizontally laid flagstones. The grave depth is 0,6 m. A few bone remains and
some beads were found in this child’s grave.
The 11th grave has also irregular quadrangular shape. No cover stones re‑
mained intact. Its dimensions are 1.55 x 1.02‑0.92 m. Two narrow flagstones
were placed vertically like beams to the north‑west wall, and other walls were
built from horizontally and vertically flagstones. Skull bones were found there.
A bronze ring and beads were found near the skull bones.
The 11th grave altar (11A) was built adjacent to its north wall. Dimensions
are 1.15 x 0.63 m. No cover stones remained. The chamber walls were built
from vertically laid stone slabs. The altar depth is 0.45 m. A group of 11 pieces
of pottery was found in the east and south part of the chamber, some of them
were put one into another. This groups consists mainly of plate, cooking pot,
cup and vase type ware.
According to the results of the excavation works carried out in the Khaly‑
Keshan necropolis its graves belong to the same period as the Plovdagh slab
graves dated from the Bronze Age and made in quadrangular shape. Such si‑
milarity manifests not only in their structure, but in the form of materials and
in their motives. Since the most part of the necropolis is in ruins, only few
relatively intact graves have been investigated. As can be seen only a part of
cover stones of some graves remained intact. These graves have quadrangular
sacrificial altars. They are similar to the graves of Munjuglu‑Tepe by the
structure and design. The altars are mainly quadrangular in shape.
Finds unearthed in the Khaly‑Keshan necropolis mainly consist of black,
grey and pink ceramics, bronze dagger, bracelet, earring, pin and other pieces
of jewellery.
Similar materials have been found in synchronous monuments of Nahchivan
and the Lake Urmia Basin. Daggers found in Khaly‑Keshan are typical for the
Nahchivan Region [Abibullayev О.А., 1982, p.174‐175; Aliyev V., 1977, p.100], and in
general were widely spread in the South Caucasus.
There are no irons among the materials found in the Khaly‑Keshan necropolis.
Weapons and jewellery were made of bronze, but no metal beads were found
there. Unearthed archaeological materials allow us to date the Khaly‑Keshan
necropolis to 2000‑1000 BC.
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The Merdangeol necropolis
The Merdangeol Necropolis is situated 300‑350 m north‑east of the
Plovdagh monument and 350‑400 m north‑west of the Munjuglutepe Necropolis.
This necropolis consists of two parts one of which is at the bottom of the
mountain and another one is on its slope. Graves of both parts are similar.
They consist of burial chambers and altars made from different‑size stones.
The altars have differemt orientations but were built mainly adjacent to the so‑
uth‑east side of graves. The grave walls adjacent to the altars consist of one
vertically laid stone slab. According to the burial custom typical for the
Gilanchay valley the body was placed to the grave on the side of the altar.
The 1st grave is of quadrangular shape and south‑east oriented. The grave
is 1.3 m in length, 1.0 m in width and 0.45 m in depth. Three walls of the grave
were built from different‑size horizontally laid stones, and one vertically laid
flagstone was put near the the south‑east wall. Three pieces of pottery were
found in the grave. Dimensions of this grave as well as the unearthed pottery
typical only for altars suggest that this altar belongs to the 2nd grave.
The 2nd grave is surrounded with the stone paved surface and has quad‑
rangular shape. There are straight and long stones arranged along the perimeter
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of the grave like a fence. The chamber is 1.72 m in length, 1.1 m in width in its
north‑west part and 0.79 m in its south‑east part. One pink big pitcher, three
flint and one obsidian arrowheads, one bronze dagger and a bronze ring were
found there.
3rd grave is of quadrangular shape, with the chamber 1.3 x 0.8 m in size,
the north‑west and south‑east orientation. The grave had been ransacked. Pink
pottery, seven obsidian arrowheads triangular in shape, one poorly preserved
white colour seal and 38 beads made of agate, bone and paste.
The 3rd grave sacrificial altar (3A) is surrounded with the quadrangular
stone paved ground (2.0 – 2.4 x 1.56 – 1.35m). The burial chamber is covered
with a flagstone. The altar chamber is pentagonal in shape. Its walls were built
from vertically laid flagstones. A pink colour earthen cooking, a plate, two
pitchers and other pottery was found in the altar.
The 4th grave is of quadrangular shape. Since it is situated on the mountain
slope, paving stones surrounding it as well as the cover stone are missing. The
grave dimensions are 1.67 x 1.47 m. Bronze bracelets of various shapes, bronze
rings, fragments of a chain, a silver earring, shards of a goblet, footwear
fragment, a fragment of a kettle‑type pottery’s spout and other artefacts were
found in this grave.
The 5th grave is surrounded with the quadrangular stone paved ground
4.95 in length and 4.4 m in width. The burial chamber has irregular quadrangular
shape with the south‑west, north‑east orientation. The grave dimensions are
1.33 x 0.7 and the depth is 0.7 m. Since the grave had been ransacked and re‑
peatedly destroyed, no artefacts were found there.
The 5th grave sacrificial altar (5A) was built adjacent to the pavings stones
from the east side. Its walls 0.85 x 0.6 m in size were built from vertically laid
flagstones and consolidated with stones on the outside. A part of the altar’s
cover stone remained intact. Intact pottery was found under the stone including
a pink colour plate, a pitcher, a jug, a tripod, a sieve and other ceramics.
The 6th grave is of quadrangular shape. No cover stones remained intact.
The burial chamber was built from large stone slabs. The chamber is 1.47 m in
length and 1.26 m in width with the north‑south orientation. The chamber
depth is 0.41 m in its west part and 0.70 m in the north‑east corner.
Two tail‑finned arrows with the long shafts and bronze heads, one
triangular arrowhead made of flint, hanging jewellery, a bronze hoop and 25
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various beads were found there.
The 6th grave sacrificial altar (6A)
is 0.85 x 0.65 m in size was built adjacent
to the north side of the stone paved
ground around the grave. The cover
stone is broken on one side. The chamber
is surrounded with stones arranged in
the quadrangular shape. Its walls were
built from vertically laid stone slabs. 8
pink colour earthen plates, a jug and ot‑
her pot‑type ware were found in the
altar.
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The 7th grave has the quadrangular
chamber 1.40 x 0.76 m in size. The cham‑
ber walls were built from vertically laid
stone slabs. The depth of the grave is
0.58 m. Three spherical beads, two quad‑
rangular seashell beads and two bronze
hoops were found there.
The 8th grave is also quadrangular
in shape. Its depth is 0,63 m and dimen‑
sions are 2.54 x 0.97 m. The grave walls
were built from horizontally and verti‑
cally laid stones. The grave had been
ransacked. 13 agate and seashell beads,
three button with loops on back side
and one button with two holes were fo‑
und there.
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The 8th grave sacrificial altar (8A)
was built adjacent to the south‑west side
of the grave. No cover stones remained
intact. The south‑east oriented altar walls
were built from vertically laid stone
slabs. Its dimensions are 0.86‑0.93 x 0.69
– 0.53 m, the depth is 0.5 m. 10 pink co‑
lour and black‑grey cooking pot, plate,
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vase, jug and kettle type pieces of pottery were found in the grave.
The 9th grave had been entirely destroyed during the construction of the
Channel. On its place a bronze bracelet, a bronze hoop fragments and 8
various beads were found.
The 9th grave sacrificial altar (9A) is 1.0 x 1.18 m in size and 0.5 m in
depth. The walls were built from vertically laid stone slabs. The chamber was
divided into two parts by a flagstone. Pottery was found only in one part and
was mostly broken. Finds consist of shards of the plate, cooking pot and kettle
type ware.
The 10th grave is of quadrangular shape and 2.10 x 1.50‑1.30 m in size.
There were no intact cover stone on the south‑east oriented grave. Some parts
of the walls built from different‑size stones are in ruins. The depth is 0.80 m.
Archaeological materials include a goblet type ware, a cup, a plate with
straight walls, two bronze bracelets, four hair clips, a bronze hoop, an iron
bracelet, a bead made from the bronze wire, seashell earrings, a fragment of a
bronze seal‑ring, agate, paste and seashell beads, a bronze chain, a hoop and
meander type artefact.
The 10th grave sacrificial altar (10A) is 1.0 x 0.9 m in size and has quadran‑
gular shape. The walls were built from vertically laid flagstones. No cover
stones remained intact. The altar depth is 0.6 m. Pottery was placed in the
south side of the chamber. A kettle‑type ware, plates, a drinking bowl, a jug, a
goblet and other artefacts were found there.
The graves of the Merdangeol Necropolises situated near the mountain
peak are more ruined. Two cylindric seal‑beads 1.5 cm in length and 0.7 cm in
diameter found inside the beads are of some interest. One of them was made
of a white colour stone 2.5 cm in length and 1.2 in diameter.
On the surface of the second cylindric seal‑bead 1.7 cm in length and 0.9
cm in diameter there are figures of two goats depicted on the knees with the
heads turned to each other as well as the images of fantastic animals and the
lines forming a rhomb.
There is only one grave in this part of the Merdangeol Necropolis and the
grave altar remained partially intact.
The 11th grave is in quadrangle shape, 1.62 m in length and 0.9 m in
width, with the depth 0.4 m. One of the grave walls was built from different‑
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thick stones, and three others consist of
vertically laid stone slabs. The grave
211
had been ransacked and destroyed, ho‑
wever, various ornamented pieces of
pottery, weapon and jewellery were fo‑
und in its corners. Among them there
was a 41 cm long spearhead made of
bronze. Besides it fragments of two bron‑
ze hoops and paste beads were found there.
The sacrificial altar is all that remains of the 12th grave. Its cover stones
and stones arranged outside the chamber are missing. The altar is quadangle
in shape. It was built from different‑size stones laid in several rows. Its
dimensions are 1.0 x 0.9 m and the depth is 0.4 m. A piece of can‑type ware
made of pink clay was found in the altar. A total of 12 graves were investigated
in the Merdangeol Necropolis. The graves are quadrangular and trapezoidal
in shape. The walls were built from flagstones. The altar walls (as well as some
grave walls) consist of vertically laid 8‑15 cm thick flagstones. The burial
chambers have different dimensions. The 1st grave is the smallest chamber
(1.3 x 1.0 m), and the 10th grave is the largest (2.1 x 1.5 m). The difference in
altar dimensions is even greater. The 5th grave altar (5A) is 0.8 x 0.65 m in size,
and the 3rd grave altar (3A) is 2.4 x 1.56 m. The ground surrounding the graves
and altars was paved with flagstones. The chamber was covered with a large
and thick stones. Since it had been repeatedly destroyed, it was impossible to
find any skeletal remains in the anatomic conditions.
Ceramics found in the Merdangeol Necropolis mainly consist of grey and
pink colour piece of pottery. Among metal finds there are a bronze spearhead,
a bracelet, a spiral pendant and fragments of an iron artefact. Obsidian and
flint arrowheads, beads made of agate and white paste and cylindric seals
were also unearthed in the Merdangeol Necropolis. Among the archaeological
materials there are also the seals made by the “Mitanni method”.
The structure of these graves as well as unearthed archaeological materials
are indicative of the fact that the Merdangeol Necropolis dates from 1000 BC.
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Munjuglutepe necropolis
Munjuglutepe Necropolis is situated on a small hill, on the right bank of
the Khaly‑Keshan River, the branch of the Gilanchay, in the territory of the Or‑
dubad Region between the Plovdagh Bronze Age monument and the medieval
city of Kharaba‑Gilan. A complex of 33 tombs approx. 1600‑1700 m2 in area
was investigated there.
The 1st tomb is roughly quadrangular in shape, with the south‑west ori‑
entation. The cover stones are missing. The chamber dimensions are 1.4 x 1.2 x
0.89 m. One small item of pottery was found in the north‑west corner of the
tomb.
Since the 2nd tomb had been destroyed, only two beads were found there.
The 3rd tomb is roughly quadrangular in shape. The cover stones are
missing. Long narrow stones were arranged in the quadrangular design
around it. The west part of the tomb is 40 cm narrower that the east one. One
flagstone was laid vertically adjacent to the west wall of the tomb, and other
walls are made from horizontally laid different‑size stones. Its interior space
had been destroyed and ransacked. A bronze bracelet, a bronze hoop, two
earrings with agate beads, various beads and pottery fragments were found in
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the tomb.
The 3rd tomb sacrificial altar (3A) is situated to the south‑west of the
tomb. Cover stones are missing. It is of quadrangular shape with dimensions
1.3 x 0.95 m and depth 0.55 m. The interior space of the altar was divided into
two compartments by a vertically laid flagstone. Eight pieces of pottery were
found in its south compartment 0.48 cm in width. Among them there is a kett‑
le‑type ware, a bowl and plates.
The 4th tomb is one of the largest in the necropolis. There is the stone
paved area of quadrangular shape (4.0 x 5.0 m) around it. Cover stones are
missing. The tomb quadrangular chamber dimensions are 2.55 x 1.9‑1.3 m and
the depth is 0.85 m. The walls were built from different‑size stones. In the
centre of the west wall an entrance was made 0.6 m in length, 0.35 m in width
and 0.55 m in depth. The burial chamber was divided into two compartments
by vertically laid flagstones. Skeletal remains, ceramics and jewellery were
found in both compartments. A pot‑type ware containing 3 sheep figurines
(9.0 x 3‑4.0 cm) made of green ceramics as well as an amulet, a bronze ring, a
hair clip, hanging jewellery, seashell, bronze, agate and stone beads were
found in the west compartment.
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The 4th tomb sacrificial altar (4A) is quadrangular in shape and 0.82
x 0.87 m in size with the depth 0.62 m. The altar was located in the west
end of the tomb. Pink clay ware items some of which had been put into
each other were found there. These finds consist of two single‑handled
goblet, one boot‑shaped pottery item, 15 plates, a tripod, kettle‑type ware,
pots and other artefacts. In addition bronze bracelets, a ring, a bronze
chain fragments, earrings made from beads, flat iron artefact fragments,
obsidian splinters and various beads were found there.
There are another two altars in the 4th tomb (4B, 4C) which are round
in shape. One of them was built adjacent to the north side of the tomb, and
the second adjoins its south side.
The diameter of the altar 4B is 1.5 m and the depth is 0.62 m, it is
covered with flagstones. The altar had been ransacked and destroyed.
However numerous pottery works and bronze jewellery items were found
there.
The diameter of the altar 4C is 1.45 m and the depth is 0.92 m. Pottery,
bronze artefacts, beads and ironware fragments similar to the materials
unearthed in the altar 4A were found there.
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The 5th tomb is 1,6 m in length and 0.7 m in width with the depth 0.8 m
and east‑west orientation. The covers of the tomb east end remained intact and
consist of narrow long flagstones. Since the tomb had been ransacked most of
the pottery found there was all fragmentary. Pottery, bronze artefacts, beads
and other items similar to the materials unearthed in altars were found in the
tomb.
The 5th tomb altar (5A) adjoining to the west side of the tomb had been
ransacked.
A part of the cover stones of the 6th tomb remained intact. There is the
stone paved area of quadrangular shape around it. The tomb is 2.5 m in length,
1.3 m in width and 0.9 m in depth. The tomb had been ransacked and
repeatedly destroyed in subsequent periods. Fragments of pottery, pots, kett‑
le‑type ware, a goblet and a pitcher were found there. The jewellery included a
bronze bracelet, hair clips, buttons, earrings and beads made of agate, marble,
seashell and paste.
The 6th tomb sacrificial altar (6A) is on its south‑west side. It is 1.2 x 0.97
m in size and 0.5 m in depth. 6 items of grey‑and‑black pottery and 7 items of
pink pottery were found. They mainly include a bowl, a cooking pot, a plate, a
pan and some small‑size pottery.
The 8th tomb is quadrangular in shape with paved ground around it. A
part of cover stones remained intact. The tomb is 1.7 x 1.7 m in size and 0.8 m
in depth. In its north‑east wall there is an entrance 0.9 m in length and 0.6 m in
depth. The entrance was closed with a stone slab 0.65 x 0.5 m in size. The
pottery unearthed inside the tomb consisted of a bowl, a pot bottom and
shards of a plate, and the jewellery included bronze bracelets with a snake
head on one end, bronze rings, bronze earrings, hair clips, various buttons, an
iron knife fragments and various beads.
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The 8th tomb sacrificial altar (8A) was built adjacent to the east side of the
tomb. It is of square shape. The cover stones are missing. The tomb walls
consist of 4‑5 rows of mountain stone. The monument had been ransacked at
the time and repeatedly destroyed in subsequent periods. Human remains,
shards of pottery and two‑winged shaft bronze arrowheads were found at a
depth of 28‑30 cm. In the central part of the chamber a plate with bronze item
fragments under it, a child remains were found, and at a depth of 45 cm an
adult and a child skeletal remains were found.
The 9th tomb is surrounded with the stone paved area 3.5 m from north to
south and 3.7 m from east to west. Only two cover stones of the tomb remained
intact. The chamber is 1.7 m long and 1.15 wide. Its depth is 0.75 m. The walls
were built from river rocks arranged in 5‑6 rows. In the east end there is an
entrance 1.0 m in length and 0.6 m in width. The tomb had been ransacked and
destroyed. The archaeological material consists mainly from ceramics and
bronze items.
The 9th tomb sacrificial altar (9A) was built adjacent to the north‑east side
of the stones paved around the tomb. It is surrounded with the ground paved
in stone 2.8 x 1.4 m in size. The cover stones are missing. The altar chamber is
1.05 x 0.85 m in length, 0.68 x 0.65 m in width and 0.4 m in depth. A single‑
handled ware, plates, a cooking pot, a bronze ring and fragments of a bracelet
were found in the chamber.
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The 10th tomb is surrounded with
the ground paved in stone 3.8 x 3.6 m in
size. 6 cover stones remained intact. The
tomb is 2.7 m in length, 1.15 m in width
and 0.9 m in depth. It had been ransacked
and destroyed. The finds consist of cera‑
mics and bronze items.
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The 10th tomb sacrificial altar (10A)
was built adjacent to the west side of the
tomb and surrounded with the ground
paved in stone 2.4 x 1.8 m. The chamber
is 1.7 m in length, 1.13 m in width and
0.55 m in depth. Only a tip of the cover
stone remained intact. The finds consist
of ceramics and bronze items.
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The 11th tomb is surrounded with
the ground paved in stone 4.2 x 3.8 m in
size. Although two intact cover stones
remained intact, they had been broken
in the middle and inclined inside the
tomb. The burial chamber is 1.9 m in
length, 1.2 m in width and 1.3 m in
depth. The tomb had been ransacked
and destroyed. Two skeletal remains
were found at a depth of 0.6 m. One of
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them had been buried in a half‑bent position with the head to the east and the
face to the north. Pottery fragments, a bronze earring, an iron artefact fragments
and some beads were found there.
The 11th tomb sacrificial altar (11A) is situated in the north‑east part of
the tomb. It is 1.0 x 0.96 m in size and 0.6 m in depth and is of roughly square
shape. The altar is covered with four narrow and long flagstones. Pottery frag‑
ments, bronze bracelets, bronze hoops, spiral hanging jewellery, earrings made
from a bronze wire, a button with loop and agate, paste and bone beads were
found there.
The 12th tomb is surrounded with the ground paved in stone 2.7 x 2.2 m
in size. The quadrangular tomb is 2.0 m in length, 1.6 m in width and 0.8 m in
depth. Only two cover stones remained intact. The tomb had been ransacked
and destroyed. Many pottery shards, an intact plate, a bronze bracelet, an
earring and bronze wire fragments, 17 bronze buttons, 74 agate, 199 seashell
and paste beads were found in the chamber.
The 12th tomb altar (12A) is situated to the east of the tomb and surrounded
with the ground paved in stone 2.3 x 1.4 m. The altar is 1.5 m in length, 1.0 m
in width and 0.5 m in depth. Fragments of three bronze bracelets and a bronze
wire as well as some agate and seashell beads were found in the altar.
The 13th tomb is surrounded with the ground paved in stone 3.9 x 3.3 m
in size. Cover stones are missing. Its length is 1.8 m, width 1.2 m and depth
1.29 m. There is an entrance 0.9 m in length, 0.6 m in width and 0.8 m in depth
in the south end of the tomb east wall. The walls were built from stones laid in
7‑8 layers. The tomb had been ransacked and destroyed. A skull and extremity
bones of two human remains, ceramics and jewellery items were unearthed
inside the chamber. Among pottery there were fragments of a jug, cooking
pot, plate, goblet and trivet. Besides the pottery bracelets weighing 580 and
530 g, one bronze‑cast dagger with the handle, a basin, five bronze bracelets,
hair clips, two bronze earrings fragments, two buttons and beads were found.
The 13th tomb sacrificial altar (13A) is situated in the north‑east end of the
tomb facing the entrance. It is 1.3 m in length, 1.0 m in width and 0.6 m in
depth. One of its cover stones remained intact. Pottery fragments and some
beads were found in the altar.
The 14th tomb is surrounded with the ground paved in stone 2.9 x 2.9 m
in size. No cover stones remained intact. The tomb had been ransacked and
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destroyed. Pottery and jewellery items mixed with earth were found at various
levels in the chamber. The pottery included a bowl and a straight ware. Besides
the pottery there were also bronze buttons, a ring, a bracelet and a chain
fragments, 2 bronze beads, 51 agate beads, 38 seashell beads and 22 beads
made of some black colour mineral.
The 14th tomb sacrificial altar (14A) is situated in the south‑west part of
the tomb. It is 1.05 m in length, 0.85 m in width and 0.7 m in depth. No cover
stones remained intact. Fragments of pottery made of pink and grey clay as
well as a bronze item remains and some beads were found in the altar.
The 15th tomb is 2.95‑2.80 x 1.50 x 1.15m in size and 0.75 m in depth.
Three of cover stones remained intact. The tomb had been ransacked. Various
pottery fragments, a bronze ring, a bronze button, 10 agate, 11 seashell and a
lot of small white beads were found in earth inside the tomb.
The 15th tomb sacrificial altar (15A) is 0.85 m in length, 0.65 m in width
and 0.5 m in depth. The altar was built in the west part of the tomb. Two of
cover stones remained intact. The altar walls were built from vertically laid
stones. A cooking pot, 4 oval‑ and straight‑walled plates, a deep cylindrical
vase, a single‑handled bowl and the bottom of a cylindrical vase were found
there.
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The 16th tomb is surrounded with the ground paved in stone. Three of
its cover stones remained intact. The tomb had been ransacked. It is 1.7 m in
length, 1.45 m in width and 1.0 m in depth. The walls were built from stones
laid in 7‑8 layers. 208 pottery fragments, 32 agate and 49 seashell beads and
obsidian fragments were found in the tomb.
The 17th tomb is surrounded with the ground paved in stone 3.9 x 2.8 m
in size. Cover stones are missing. The tomb is 1.6 m in length, 1.3m in width
and 1.1 m in depth. There is an entrance 0.5 m in length, 0.45 m in width and
0.5 m in depth in the east end of the tomb south wall. The tomb had been
ransacked and destroyed. Fragments of pottery, two bronze bracelets, an
earring, a button 3.3 cm in diameter, fragments of bronze wire and some
beads were found there.
The 17th tomb sacrificial altar (17A) is opposite the entrance and
surrounded with the paved ground 2.0 x 1.9 m in size. No cover stones
remained intact. The altar is of square shape (1.0 x 1.0 m), 0.7 m in depth. A jug,
a deep vase with the cylindrical bottom, an oval plate made of grey clay.
The 18th tomb is of quadrangular shape (1.6 x 1.5 m). It is 1.15 m in
depth. There is a square entrance (0.5 m x 0.5 m) 0.6 m in depth in the south‑
east corner of the tomb. No cover stones remained intact. The tomb had been
ransacked. 128 pink and grey clay ware shards, obsidian fragments, a bronze
wire fragments and some beads were found in earth filling the tomb.
The 18th tomb sacrificial altar (18A) is surrounded with the ground
paved in stone 1.7 x 1.4 m in size. The chamber is 1.0 m in length, 0.9 m in
width and 0.85 cm in depth. One tripod stand, a vase, a goblet, a jug, a kettle‑
type ware, two plates, a cooking pot and one 12 cm long bronze pin were
found the altar.
The 19th tomb is 1.9m in length, 1.35‑1.45 m in width and 0.85 m in
depth with the east‑west orientation. In the centre of the east wall there is a
door aperture 0.4 m in width and on the opposite side there is an entrance 0.8
m in length and 0.55 m in depth. No cover stones remained intact. The tomb
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had been ransacked and destroyed. Various pottery fragments and beads were
found inside the chamber.
The 19th tomb sacrificial altar (19A) is situated in the east part of the
tomb. It is 1.2 m in length, 1.0 m in width and 0.7 m in depth. Two of its cover
stones remained intact. One plate, 94 various pottery fragments, two bronze
bracelets and three bronze rings were found in the altar.
The 20th tomb is of quadrangular shape, 2.6 m in length, 1.5 m in width
and 0.95 m in depth. In the north‑west wall of the tomb there is a door 0.5 m in
width. An entrance located opposite the door had been destroyed. No cover
stones remained intact. The tomb had been ransacked. 194 fragments of pottery,
bronze bracelets, a ring, wires, 3 bronze and 108 agate beads were found.
The 20th tomb sacrificial altar (20A) is of quadrangular shape, 1.3 m in
length, 0.8 m in width and 0.6 m in depth. The altar is located at a distance of
0.5 m from the tomb. No cover stones remained intact. 10 intact pottery and 54
fragments were found in the altar chamber.
The 21st tomb is of quadrangular shape, 2.98 m in length, 1.46 m in width
and 0.6 m in depth. One part of the north‑west wall is ruined. No cover stones
remained intact. Skeletal remains, fragments of pink and grey colour clay
ware, a bronze bracelet, a ring, a 11 cm long pin, pendant and various beads
were found in the chamber.
The 22nd tomb is of quadrangular shape, 1.9 m in length, 1.5 m in width
and 1.0 m in depth. Only the upper part of cover stones remained intact. There
is an entrance 0.95 x 0.6 m in size covered with a flagstone is located in the east
wall. Seven human skeletal remains were found in the chamber at a depth of
0.7 m and 0.9 m, and one intact skeleton was found to the west of the door. The
skeleton was found in a half‑bent position with the face to the west and the
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head to the north‑west. There was a flagstone under its head. There was a
bronze bracelet on one arm behind and two‑row beads near the shoulder‑
blade. Under the skeleton there were a 12 cm long hair clip, an earring, two
bronze bracelets, three bronze rings, 62 agate and 54 seashell and 12 antimony
beads.
The 22nd tomb sacrificial altar (22A) is of square shape (1x1 m) and is
situated to the south‑west of the tomb opposite the entrance. It is 0.5 m in
depth. No cover stones remained intact. 21 items of pottery were found at
different depths, and small items had been put into the large ones.
The 23rd tomb is of quadrangular shape, 1.55 m in length, 1.15 m in
width and 0.62 m in depth. No cover stones remained intact. There is an
entrance 0.45 x 0.55 m in size in its west wall. The tomb had been ransacked.
Black and grey pottery, a flat bronze plate 5 cm in length, two bronze buttons
with diameter 1.5 cm, bronze earrings, 45 agate beads and 46 seashell beads
were found at different depths.
The 23rd tomb sacrificial altar (23A) is of quadrangular shape, 1.0 m in
length, 0.8 m in width and 0.5 m in depth and adjoins its west side. No cover
stones remained intact. One jug, a stand in the form of human foot, a plate, a
roughly made bowl, a kettle‑type and a glass‑type ware were found in the
altar. Besides the pottery there were also two pendants in the shape of a bird.
The 24th tomb is 1.9 m in length, 1.65 m in width and 0.65 m in depth.
There is an entrance 1.0 x 0.5 m in size in the south‑west corner of the tomb.
The floor of the entrance is on the 10 cm higher level than the tomb floor. Inter‑
mixed human remains and a lot of bronze items including a button, an earring,
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6 bronze bracelets, three rings, a medallion with buttonhole, a hair clip, two ar‑
rowheads and a bronze‑cast dagger with the framed handle were found in the
centre of the tomb near the north‑east wall.
The 24th tomb sacrificial altar (24A) is of quadrangular shape (1.1x1.2 m),
0.5 m in depth. It is situated at a distance of 0.8 m to the west of the tomb. Two
of its cover stones remained intact. A jug made of pink and grey clay, a cooking
pot, a vase, a plate and a kettle‑type ware were found in the chamber.
The 25th tomb is 2.6 m in length, 1.4 m in width in its west side and 0.9 m
in its east side, and 0.65 m in depth. No cover stones remained intact. There is
no entrance in the tomb. Fragments of pottery, bronze items and various beads
were unearthed inside the tomb.
The 25th tomb sacrificial altar (25A) is of quadrangular shape, 1.9 m in
length, 1.6 m in width. The altar had been used as a grave. The grave had been
ransacked and destroyed. Human remains and pottery fragments, bronze
items and various beads were found in the chamber.
The 26th tomb is 1.9 m in length, 1.6 m in width and 0.83 m in depth. No
cover stones remained intact. There is an entrance 0.55 m in width in the
middle of the east wall closed by a
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flagstone. Some bones, pottery fragments, a diamond shape arrowhead, a
bronze bracelet, four bronze buttons, a chain fragments, one bronze bead, 56
agate beads, one arrowhead and a clay mould were found in earth inside the
chamber.
The 26th tomb sacrificial altar (26A) is 1.27 m in length, 1.0 m in width and
0.42 m in depth. It is situated in the east side of the tomb opposite the entrance.
No cover stones remained intact. Fragments of pink and red clay ware and two
bronze bracelets were found in the altar.
The 27th tomb is of square shape, 1.55 m in length and width and 0.85 m
in depth. No cover stones remained intact. Bone fragments of several skeletons,
a vase, a bronze hoop, a bronze pendant in the shape of heart, two bronze
buttons, 21 agate and seashell beads were found in earth inside the chamber.
The 27th tomb sacrificial altar (27A) is situated in the east side of the
tomb. It is 1.0 x 1.15 m in size and 0.75 m in depth. Pink clay ware were put ac‑
curately in the chamber except for its south‑east corner. The pottery consists of
a kettle‑type ware, ten plates, a goblet, a cooking pot, a tripod with the flat
surface and bowl with the loop‑shaped handle.
The 28th tomb was built in the east‑west orientation and covered with
the large flagstones. Only a few of the stones laid around it in the east side re‑
mained intact. The north wall is 1.95 m in length, the south wall is 2.15 m in
length, the west wall is 1.4 m in length, the east wall is 1.3 m in length and the
depth is 0.75 m. The tomb had been ransacked. Skeletal remains, pottery
fragments, two bronze bracelets, 13 bronze buttons, 55 agate, 7 glassy, 1
travertine, 10 seashell and 1 bone beads were found. There are two sacrificial
altars in this tomb. Both altars are situated to the east of the tomb.
Altar 28 A is 1.75 m in length, 1.35 m in width and 0.6 m in depth. Its walls
were built from vertically laid flagstones. One cooking pot, a bowl, a plate and
a single‑handled bowl were found in the altar.
The east wall of altar 28 B is 1.15 m in length and the south wall 0.75 m in
length remained intact. Its depth is 0.7 m. A plate made of grey clay, 21
fragments of grey clay and 9 fragments of pink clay ware, two bronze buttons,
2 agate, 4 glassy, 21 seashell and one travertine beads were found in the altar.
The 29th tomb is 1.6 m in its east and west walls, 2.1 m in its north wall,
1.84 m in its south wall and 1.0 m in depth. 175 fragments of pink clay, 130
fragments of grey clay, 2 fragments of yellow clay and 1 fragment of brown
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clay ware were found in the tomb. Besides the pottery a bronze hoop, a
bracelet made of a narrow bronze wire, bronze earring, an amulet and one‑
piece seashell beads were found in the tomb.
The 29th tomb sacrificial altar (29A) is situated west side of the tomb
opposite the entrance. It is 1.08 m in length, 0.9 m in width and 0.35 m in
depth. a fragment of a kettle‑type ware, a plate, pottery fragments, a bracelet,
a part of an earrings with agate beads and beads made of bronze wire, agate,
seashell and antimony were found in the altar.
The 30th tomb is of quadrangular shape, 1.8 m in length, 1.5 m in width
and 0.95 m in depth. There is an entrance 0.66 x 0.3 m in size. A plate, a vase
and pottery fragments were found in the tomb. Besides the pottery there were
5 bronze rings, 2 bronze bracelets, a bronze button, a bracelet, chain fragments,
37 agate, 5 seashell, 2 travertine and 4 one‑piece seashell beads holed from one
side.
The 30th tomb sacrificial altar (30A) is situated at a distance of 0.6 m from
the entrance of the tomb. No cover stones remained intact. Its west wall is 1.18
m, the east wall is 1.02 m, the north and south wall 0.95 m in length. The altar
had been ransacked and destroyed. 30 fragments of pink and 30 fragments of
grey clay ware were found there.
The 31st tomb is of quadrangular shape. It is 1.44 m in length, 1.35 m in
width and 0.64 m in depth. No cover stones remained intact. There is an
entrance 0.5 x 0.88 m in size and 0.48 m in depth in the middle of the east wall.
The tomb had been ransacked, skeletons and tools inside it had been destroyed.
A cooking pot, a straight‑walled ware, three plates, two bronze rings, a bronze
earring, a bronze bracelet, hanging jewellery, bracelet fragments and beads
were found in the tomb.
The 31st tomb sacrificial altar (31A) is situated opposite the entrance in
the east side of the tomb. It is 1.0 m in length, 0.78 m in width and 0.55 m in
depth. No cover stones remained intact. Various items of pottery were found
in it.
The 32nd tomb is of quadrangular shape, 2.7 m in length, 1.5 m in width
and 0.62 m in depth. There is no entrance in it. No cover stones remained
intact. The tomb had been ransacked and destroyed. 9 skull bones and other
skeletal bones were found at different depths, beads, three bronze bracelets,
three bronze rings, buttons, bronze earrings, a bronze bracelet and a chain
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were found in the tomb.
The 32nd tomb sacrificial altar (32A) is situated on its west side. No cover
stones remained intact. The north wall is 0.9 m in length, and other walls are
0.73 m in length, the altar is 0.4 m in depth. 14 items of pottery were arranged
inside the altar. They mainly include a jug, a cooking pot, a plate and a kettle‑
type ware. Besides the pottery there were also two bronze bracelets, a bronze
earring, a bronze button and two agate beads near the north wall of the altar,
The 33rd tomb is 1.8 m in length, 1.4 m in width and 0.7 m in depth.
There is an entrance on its east side which is 0.7 m in width, 0.5 m in length
and 0.6 m in depth. No cover stones remained intact. 9 human skulls and other
intermixed bones, pottery fragments, 5 bronze rings, 4 bronze buttons, hanging
jewellery, 5 bronze earrings, a bronze chain fragments, 17 bronze beads as well
as beads made of agate, travertine, paste and seashell were found in the
chamber at a depth 0.4 m and lower.
The 33rd tomb sacrificial altar (33A) is situated opposite the entrance
slightly to the north. No cover stones remained intact. It is 1.65 m in length, 1.1
m in width and 0.5 m in depth. One bracelet, a jug, plates and a cooking pot
were found in the altar.
The investigations suggest that tombs of the Munjuglutepe Necropolis
differ from other necropolises of the similar period in their structure and
material. The tombs were built accurately from different size mountain stones
and covered with flagstones. Chambers are surrounded with up to 1.5 m
grounds paved with slab stones. There are tombs up to 3 m in length (No.15)
and 1.6 m in width (No.24). And their depth reaches 1.3 m. There are also
tombs with about 12 human skeletons inside.
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The Munjuglutepe graves consist
of three compartments in their structure:
the burial chamber, the entrance and
the detached altar.
Since the upper level of the stone
cover of the tombs has been lost, it is
hard to tell about the form of structure
of the grave above‑ground part. On the
basis of some intact skeletal remains it
has been established that bodies were
273

buried in a bent position, i.e. on their side. The archaeological excavations
have revealed an interesting fact. Tomb raiders were interested only in graves
and didn’t touch altars. That’s why the number of intact altars found during
the excavations was higher than for graves.
As opposed to the altars built adjacent to the graves in 3000‑2000 BC the
Munjuglutepe altars were detached and built opposite the entrance of the
tomb. These altars are of quadrangular, square and round shape. There are a
number of intact (in situ) altars found in the Munjuglutepe Necropolis. The
whole set of food‑ware (28 items of pottery) were put in these altars [Salvini M.,
1998, n.1.,table.LX, Fig.2]. Jewellery was less common in the altars.
The most part of the pottery found in the altars were imperfect and
roughly made. In some items of pottery there were no holes in the loop‑
shaped handles or in spouts of the kettle‑type ware. They were poorly burnt
and only minor part of them was decorated. In general when analysing the
Munjuglutepe pottery we had the feeling that pottery put into altars was
meant especially for burial.
As against them the pottery found in graves were made to a good quality
and patterned by engraving, and some of them were decorated with geometric
patterns applied by red paint.
Metallic items found in tombs consist mainly from bronze bracelets, rings,
pins, earrings, various buttons with the loop on back side and weapons. A total
of two daggers, five arrowheads, iron items of jewellery hung on the bronze
chain, one hilted spearhead, fragments of a knife and some unidentified iron
fragments.
Besides bronze materials there were also items made of silver, antimony
and iron found in the Munjuglutepe Necropolis. Arrowheads similar to the ar‑
rowheads unearthed in Munjuglutepe have been found in Shahtakhty.
Because of tin shortage antimony was used in this territory instead of it.
Jewellery made of pure antimony by the casting method are also found. The
weight of one of 7 beads made of pure tin is 18.3 g, and others weigh from 0.34
to 2.3 g. Spectral analyses show that natural alloys detected in small quantities
in these beads are also found in the ore. There are rich antimony deposits in
the Nahchivan Region.
A total of two silver rings were found. Agate beads form the most part of
jewellery items. In spite of the fact that most of them were manufactured
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roughly, there are still beautiful polished specimens among them.
Besides beads there are also cylindrical seals found in the tombs. Two of
them were made of a soft white stone with the engraved pine tree on them.
Although pottery works maintained their traditional shape, the practice
of pottery decorating died out completely. We found only the pottery with
lines painted around the mouth or on handles on some items. Munjuglutepe
pottery is very similar to the pottery of Hasanli IV and Dingetepe II by its
shape.
Generally materials similar to the finds of the Munjuglutepe Necropolis
are mostly found in the monuments of the Lake Urmia Basin and East Anadolu
(Garagunduz Necropolis) [Veli Sevin, Ersin Kavaklı.,1996, p.27‐48].
Based on the fact that there are few iron artefacts found in the necropolis
researcher V.Bakhshaliyev suggested that Munjuglutepe dates from the 9th
century BC and noted that the Khojali‑Gedebey culture covered the territory
up to South Azerbaijan [Bakhshaliyev V., 1997, p.35‐37]. The comparative analysis of
unearthed archaeological finds allows us to date the Munjuglutepe Necropolis
to the 8th and 6th centuries BC.
The Bash Dize monument is situated 9 km north of the Ordubad‑Nahchivan
highway. It dates from the Sassanids epoch. Etymology of its name means ‘the
Main Tower’. The monument is on the mountain near a village of the same
name. Pitchers were found on the west slope of the mountain in 1970s during
farm operations. The pitchers made of red clay were large and thick‑walled.
Some of them were broken in the area of mouth. According to eyewitnesses
there were human remains, jewellery and pottery in these pitchers, so these
pitcher graves are supposedly date from the Antiquity and the early Middle
Ages. There is a medieval human settlement situated on the east slope of the
mountain. Structures of this settlement were built from stone, raw brick and
clay. There is a cemetery belonging to this settlement and located 350‑400 m
south of it on the south‑east side of the Pillali valley. Gravestones, grave ram
figures and Naskh scripts on the green stone specific for that period were
found in the cemetery dated from the 15‑18th centuries. A part of the scripts
are missing due to errosion. Some of ram figures were destroyed.
In the west side of the village, near the Gilanchay remains of walls built
from stone and brick and inscriptions on the stone dated from the 16‑17th
centuries were found during farm operations in a smallholding.
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Garatepe Burial Mound is situated 5 km north of the Ordubad‑Nahchivan
highway, between Sumbatan Dize and Bash Dize villages, on the right bank of
the Gilanchay. It is 6 m in height and about 50 meters in diameter. There are
graves on it, especially on its north side, dating from various periods. There
are large river rocks (granite) on the mound. It is expected to carry out archa‑
eological investigative work in the monument in future.
Ujadivar human settlement is situated 7 km north of the Ordubad‑
Nahchivan highway, 2 km from Bash Dize village, on the right bank of the Gi‑
lanchay. A part of the settlement and cemetery was destroyed during the farm
operations (deep plowing) carried out in the last century and transformed to a
cultivated area. A number of burial monuments on the mountain slope to the
west of the Sumbatan‑Dize‑Bash‑Dize road which belong to the Ujadivar
medieval human settlement remained intact.
On the basis of unearthed pieces of pottery and burial monuments this
monument may be dated to the 12‑16th centuries. An inscription on a stone
was found there in 1940s during farm operations. One line is readable in this
inscription: “Nəsimi məğrur olursan cahanda” (“Nasimi, you are proud in the
world”) [a report of the archaeological expedition of the Institute of Archaeology and
Ethnography of the ANAS for 2007].
Venend village is situated 8 km north of the Ordubad–Nahchivan highway,
near the same‑name river. The word ‘Venend’ was formed from Greek ‘ven’‑
‘hun’ and Farsi ‘end’‑‘lar’ (the plural number). There are a number of settlements
known as Venend and located in the Aras river valley mentioned in historical
sources. The largest of them was in the Aghri region and survived to this day
in toponyms.
According to the data on ethnotoponym ‘Venend’ the previous name of
the region of Venend was Basen (Basian, Fasian). Toponyms ‘Basen’ and
‘Venend’ are derived from the names of Basil and Hun tribes. The word
‘Venend’ is also attributed to the name of Bundun, the leader of Bulgars
(Vhundur‑Bulgar) one of the Turkic tribs. Probably ancient residents of Venend
situated in the territory of the Ordubad region were a part of this Hun‑Bulgar
tribe.
Venend had been repeatedly destroyed during the Mongol invasion and
in the early 17th century during the Iran‑Turkey war. There are precise data
about difficult economic and political situation in the region in 1730s mentioned
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in an inscription by Khanikov of the Venend Juma Mosque. A serious blow
was struck to Venend residents in the early 19th century when Armenians had
migrated there after the Russo‑Persian War. At that time the best irrigated
lands from Venend to the Dyrnys village were taken from the local population
and distributed among Armenians.
Only medieval surface monuments of Venend, the history of which extends
back at least 2000 years, have been partially investigated up today. Here in
1926‑1928 the expedition headed by V.M.Sysoyev has reproduced the Juma
Mosque layout, read the epitaph engraved in Arabic on the grave ram figures
and the gravestones in the cemetery and registered one Christian monument
built in the Moslem architectural style in 1845.
Venend is the homeland of famous Azerbaijani astronomer, philosopher
and mathematician Nasraddin Tusi [Collected reports on problems of the Azerbaijani
history. Baku, 1992, p.50‐52].
Der village is situated at the confluence of the Gilanchay and Aras rivers
on the right bank of the river opposite Aza. It was a part of Aza (Azad) town in
the Middle Ages. Its name was erroneously used in the meaning of ‘Der’ (Farsi
‘qapi’ (gates)) and ‘Dar’. It would be more accurate to use the toponym ‘Der’ in
the following meanings: ‘a big house’, ‘a temple’ or ‘a place where wine is
sold’. The monument consists of two medieval cemeteries. The east part of the
modern village of Der was built over the area of the medieval human settlement.
The first cemetery dated from the 13‑15th centuries is situated south‑east of
the village on the bank of the Gilanchay. There are the walls of one tomb, ruins
of another tomb and one bath‑house and gravestones with Kufic scripts on
them. The scripts and symbols on the gravestones are similar to those on the
gravestones in the Aza cemetery. The most part of grave monuments there had
been destroyed by migrants Armenians in the 19th century. Remained
monuments were used as the cultivated area by Soviet collective and state
farms, and in the result the Der cemetery, one of the richest architectural and
epigraphic monuments dated from the 14‑15th centuries, had been destroyed
utterly. An octagonal tomb called by people ‘The Der Dome’ remained intact.
The surface part of the tomb platform and the cover are missing. Some
architects erroneously consider the tomb three‑storey. The reason is its two‑
level cover. It should be noted that tower‑shaped tomb covers belonging to the
Nahchivan art of building were two‑level. The tomb dates from the 14th
century by its architectural method and character of construction materials.
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The second Der cemetery is situated north‑west of the village on the slope
of the mountain. Gravestones in it were made of green‑grey soft tuffite in
quadrangular shape with epitaphs written in Naskh style on them. The most
part of the gravestones date from the 15‑18th centuries.
Aza village is situated at the confluence of the Gilanchay (also the Aza
river) and the Aras river. The monument consist of a human settlement and ce‑
metery dating from the ancient times and Middle Age. The name ‘Aza’ was
mentioned for the first time together with Manna in the Urartu cuneiform
scripts in the 8th BC (the famous Khorkhor chronicles). It is mentioned as “The
country of Aza tribes” in sources. Ethnotoponyms ‘Aza’ and ‘Maraza’ (Mar‑
aza) indicate that these tribes lived on the right and left banks of the Aza
together with Mars.
After the collapse of Kiran in the end of the 13th century Aza revived and
became the economic and political centre of the region. In the end of the 16th
century the centre was moved to Ordubad.
This town was erroneously called ‘Azad’ in Farsi sources and ‘Azat’ in Ar‑
menian sources. Geographer H.Gazvini (14th century) writes about Aza (Azad):
“It is a small town. It is rich in grain, cotton and grapes. Its wine is well‑
known. Water is spouting from the Gaban mountains and flows into the Aras
River. Town dwellers are white‑skinned and proud and condescending by
nature.” The name Aza (Aza‑Jiran, Azad‑Ciran) is mentioned repeatedly in
decrees of the Safavi shahs.
In the 19th century Khanykov mentioned ruins of the Juma Mosque built
by architect Sheykh Juhannah oglu in the 13th century. V.M.Sysoyev mentioned
about 10 ram figures and gravestones (sanduka) in the Aza cemetery. On one
of the gravestones a Kufi script and 631st Hijri year (1234 AD) were engraved.
There are two sacred places on the highest site of the cemetery and in its
south part. These sacred places and gravestones are all that remain of the Aza
cemetery.
Tombs and sanduka gravestones on the right bank of the Gilanchay date
also belong to the medieval town of Aza (Azad). In the historical and archaeo‑
logical literature they are mentioned under the name of Der Domes. [B.I.Ibrahimov.
Location of Aza. Theses of reports of the Republican Scientific Conference. Nahchivan, 1989, p.
182‐183].

The Bal Valley is situated on the left bank of the Gilanchay to the east of
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Ujadivar medieval settlement located on the right bank of the same river. A
bridge ruins may be observed in the narrow place of the river, at a place called
‘falls’. The Bal Valley gets narrow towards the Zangezur mountains. There are
underground mines (caves) and wall ruins under the valley. Archaeological
monuments are mainly situated on the low hills near the Gilanchay. Three
circular furnaces located at a distance from each other near the mountain in
the south‑east side of the valley were found. Graves in the Bal Valley were
found in the north‑west side of the valley, near the river, on the low hills. The
above‑ground part of graves is of round shape and surrounded with the quad‑
rangular fence built from large stones (cromlech). At first sight they resemble
the graves of the Khalykeshan and Shahtakhty Necropolises. Three of the
graves in the Bal Valley were investigated.
Grave No.1 is surrounded with large mountain stones and consists of an
earth knoll 50 cm in height. The knoll was paved in flagstones. There is a quad‑
rangular headstone (150 x 80 cm) but no footstone on it that is indicative of a
woman’s grave. Its sides were made from river and mountain stones with
flagstones as the cover. The gaps between the flagstones were filled with mud.
This burial practice is maintained in neighbouring villages even today but in
modern funerals the inner chamber of the grave is not paved with stone. The
grave is dug out in advance in this shape. People call such graves ‘stepped
graves’.
A skeleton lying on the right side with the face to the south was found in
the grave. Its right arm was over the left arm and the hands were fixed
between the legs. Remains of the decomposed cerement were found on the
body.
Grave No.2 is similar to the first grave by all its attributes.
Grave No. 3 differs from other graves. It is surrounded by a round
cromlech (5.8 x 4.95 m) built from large stones. There is a quadrangular flange
(2.35 x 2.0 m) in the south part of the cromlech. It resembles the Plovdagh altar
mounds dating from the Middle Bronze Age by its above‑ground shape. There
is no grave inside this quadrangle. Two graves are located in the centre of the
circle surrounded with stones. The graves are of a box shape (1.5 x 0.5 m; 1.55
x 0.85 m). The chambers were found at a depth 1.7 m from the stone box.
There are no headstones and footstones in these graves. The comparative
analysis of the medieval graves, especially tombs, shows that some elements
of the ancient burial practice were maintained up to the late Middle Age.
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The most part of the furnaces found in the Bal Valley were under the
ground brought by mountain streams during showers. Large amount of slag
containing glass (silicate) and metal was found in the area of the furnaces.
Furnace No.1 is of round shape (1.55 x 1.45 m). Only its inner chamber
was smoothened, and the back side was filled with earth and stones. The
furnace door stone was found at a depth of 1.8 m. 30 cm under this stone there
is a platform that narrows the furnace interior. The furnace overall depth is 2.1
m and the width is 1.5 m. The door is 0.85 m in height and 0.45 in width.
Probably there was a cover in the shape of arch over the furnace. There are slag
traces on the walls. Some ash grey substance 3‑5 cm in thickness similar to
modern cement is seen in the centre. A 15‑18 cm thick layer of sheetrock was
detected on the area of 2 m2 under the layer of the blackish ash outside the
door of the furnace on the right and left.
Its structure and detected remains suggest that this furnace was used for
burning of gaja.
Furnace No.2 is situated on the slope of the mountain in the south‑east
part of the Bal Valley. It has been located owing to slag patterns and traces of
burnt red colour earth. This furnace is larger than furnace No.1. Its walls
partially remained intact. Alongside of the north wall the mud wall was built.
The door is from the south side. The furnace ash hole has an interesting
structure. It is connected with a quadrangular air‑hole at a height of 0.7 m of
the furnace. There are three openings on each side of the air‑hole and one
opening at the front. A layer of ash 23‑25 cm in thickness was found inside the
furnace. The walls are covered with 2‑4 cm thick yellowish‑grey slag layer
(fusion). Pieces of glazed and unglazed ceramics were found near their north
wall.
The Bal Valley may be dated to the 15‑17th centuries by the found ram
figures and pieces of glazed and unglazed ceramics.
Gosha‑Dize means “Pair Towers’. The monument is situated 1.5 km north
of the Ordubad‑Nahchivan highway, on the left bank of the Gilanchay. The
village is situated on 10‑15 m high hill. The hill was a human settlement in the
Middle Ages. Fragments of glazed and unglazed pottery, beads and other
artefacts dated from the 11‑17th centuries were found there during the
construction and farm operations. There were remains of a stone wall in a part
of the village named ‘Hohnabad’. When digging the foundation pit for a
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building close by the mosque (in 1994), a stone with Kufic inscription on it was
found.
Gosha‑Dize is situated 2 km north‑west of Kharaba‑Gilan (Kiran) on an ir‑
rigation channel laid to Gilanchay town. Probably the Gosha‑Dize fortress
being an outpost of the town of Kiran also controlled the irrigation channel.
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Afgan fortress. The archaeological monument on the bank of Dubandi
river. The fortress is bounded with precipitous cliffs from the e. On the other
sides there is a defence wall built of big rock pieces. Lime solution was used in
the construction as enforcing material. Though the fortress wall was destroyed
since weathering, 5 m in height of it remains undestroyed. All inside buildings
have completely been destroyed in the fortress. In some points to see the
remnants of buildings is possible. During investigations glazed and unglazed
ceramic products about the end of the Middle Ages were gathered. According
to the archaeological materials and construction technology of the fortress
wall, Afgan fortress may be related to the 14‑19 centuries.
Bilav bridge. The architectural monument over the Gilanchay river, to the
S of Bilav v. Consists of five spans. Only remnants of some parts of the bridge
exist today. The interspans distances are different. The frame shaped spans
were built on the columns of a square shape. The width of it is 3,3 m, length 55
m. The bridge was constructed of big stones and rock pieces with lime mixture,
and faced with the hewed rocks. The bridge is from the 18 century.
Bilav fortress. The archaeological monument on the hill named "Takhtir"
in Bilav v. Only in some spots the fortress walls were left. For the wall remnants
one can say that the fortress had covered the hill top wholly. During construction
works there were used zigzag formed projections said to be characteristic for
the Nakhchivan fortresses. Inside of the fortress there are the remnants of
square shaped buildings. The overground materials gathered during investigations
are about the Early Middle Ages. For the information of local people the
fortress for a long time was used for the purpose of defence from enemies. The
trench places dug at the beginning of 20 century remain today. The fortress is
about 7‑10 centuries.
Bilav cemetery. The archaeological monument to the E from Bilav v.
There are a lot of stone ram figures and grave stones in the cemetery. The
territory of some land graves toward the E. were surrounded with little stones
ordering‑ both in a square form and round form. Some of the head stones were
either of simple rocks or hewed stones. There are inscriptions in Arabic on the
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grave stones. Bilav cemetery is about 14‑18 centuries.
Alahi bridge. The historical architectural monument over the Alahi r., to
the W, in the upper part of Alahi v. Two spanned, joined span. Western span is
big but Eastern span small. Constructed of grey mountain stone, hewed
unevenly. Sizes: length 30 m, width 3 m, height 6,5 m. The west base of the
bridge is built on the rock. Village people still use it. Belongs to the 18‑19 cent.
Babek fortress. The archaeological monument about the 2‑14 cent, on the
right bank of the Gilanchay river, near Bilav village. For legend, people’s hero
Babek had sheltered here and it was named after him. Not far from it there is a
bridge of two spans about the Middle Ages. Babek fortress situating on the
way to Alinjagala was built in the high top having a strategic importance. The
fortress having very specific architectural characters was built of hewed stones.
Inside of 17 (s.‑e.) there are the rem‑nants of building of round and square
shape. The buildings built of different sizes of rock pieces were built close to
one another. The height of the walls undestroyed is 0,8‑1 m, thickness 05‑08 m.
Inside the rooms close to the wall there are fire installations. Around the
settlement area grain grind stones, obsidian plates about 2nd millennium B.C.,
ceramics of grey, red, chestnut colour, few glazed plates pieces about the
Middle Ages were found. For its natural strategic position, architectural and
construction characters, for its archaeological materials makes close analogy
with Galajig, Giz Galasi, Boyukgala, Kichikgala, Gilanchay of Sharur r. The
fortress had a great strategic importance on the Southern Azerbaijan‑Khudafa‑
rin‑Gilan‑Nahchivan‑Sunik‑Garabagh caravan way.
Damirchilar necropolis. The archaeological monument on the hill to the
E of Tivi v. The remainders of the square formed buildings built of stone foun‑
dation are still remaining in the area of the settlement. The settlement has been
surrounded by deep valleys on either side. The area is 4 ha. During investigations
construction remnants, ceramic products, pieces of the labour tools, obsidian
fragments, the remnants of the iron things were discovered. The cultural layer
consisting of land deposits mixed with ash is rich with the pink colour clay
pieces, remnants of air bricks. Due to the construction remnants, one can say
that the buildings were built of airbricks and used lime and mud as enforcing
material solution. Mainly the ceramic products consist of clay tableware, pieces
burnt in pink colour. According to the archaeological materials the monument
may be related to the 3‑10 centuries.
Damyalar necropolis. The archaeological monument near the settlement,
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the lower part of Tivi‑Aghdara country way. The necropolis has been separated
from the settlement by means of a deep valley. As the necropolis is situated on
the slope of the mountain the land cover and side stones of the graves
underwent natural weathering and destroyed. The graves are of stone box
shaped. Though some of them don't have their grave tombs but the big raft
stones thrown away give an opportunity to say that the graves had been
covered with these type of stones. During investigations four grave monuments
in the necropolis have been learned and human skeleton remnants and rich
material‑cultural samples were dis‑covered. The funerals are in collective
form. The discovered archaeological materials consist of ceramic products and
decorative things. The material‑cultural samples give an opportunity to see
the transition from the Bronze Age to the Stone Age. Therefore bimetallic
fibula and a bracelet with the precious beads prepared of iron, bronze coated
rings with the beads passed through attract one's attention. The glass beads
being among the grave equipment are also innovation for this period. Because
glass beads have never been discovered in the Late Bronze and the Early Iron
Ages Nahchivan monuments during these periods. The material‑cultural
samples discovered from Damyalar necropolis are of great importance in
learning the economic‑cultural relations of the old tribes living in Nahchivan
with the tribes inhabited in the n. and s. of Azerbaijan and with the Near East
countries. The monuments newly discovered and their being around Gamigaya
give an opportunity to say that these tribes had certain roles in petrogriphs ap‑
pearance. Basing on the comparative investigations we can relate the newly
discovered material‑cultural samples to the 1‑ millennium B.C.
Darkand. The medieval settlement. The remainders are in the area of the
same village. Only the remainders of the Middle Ages buildings exist. The bu‑
ildings were built of air bricks and their roofs were arched. Also burnt bricks
and stones were used in the construction of buildings. At present, as a result of
cultural layer destroy, the ceramic products of pink colour spread around in
the mid of the village. Some of them are glazed. The tomb and cemeteries
around the village about the Middle Ages remain up today. The archaeological
materials discovered from the settlement are about 11‑18 centuries.
Dalma necropolis. The archaeological monument on the hill 8‑10 m in
height and to its W slope, on the right side of Yayji aryk, near Sabirkand v. Ac‑
cording to the administrative division the area where the necropolis is situated
is in the territory Yayji v., Julfa r. The Yayji aryk taking the water from
Gilanchay crosses beneath under the tunnel built here. The name Dalma
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(Holed) is related to this tunnel. Dalma necropolis settlements are situated on
them mountain surrounded with the precipitous cliffs 700‑ 750 m. to the W
and NS from the necropolis. The necropolis was learned by Kharabagilan arc‑
haeological expedition (chief GM.Aslanov) in 1983. In the cemetery the total
area of which was 616 m2 there were only 27 graves out of which 8 were
children graves. The grave chambers were built of different shaped stones.
There was left no cover stones in the graves. One side of square shaped
planned grave chambers is a bit narrow. The altars were built to the grave from
this side. The grave sizes are different ‑ (0,7‑0,9 x 1,3 x 1,5 m). The graves are
not so deep (from 0,5 m to lm). As they were situated on the mountain slope,
the rain and snow melt waters had destroyed the western side of the graves.
There was no left any undamaged grave in Dalma necropolis. A few number of
materials were taken from the graves destroyed. Only the graves on the hill
were about undamaged. The materials taken from the necropolis include
various ceramic products: bronze, copper and iron things and different beads.
Though pitcher typed figures imitate the figures of duck and partridge among
the found ceramic products, each of them has got original features. Bronze
dagger, spear points, bracelet, hang decoration are included to the metal
product. The bronze dagger was prepared by full foundry form. The handle of
it is of tupe shaped and head part was decorated with triangle section patterns.
On both sides of blade there are three scratched lines. The daggers of this type
were found in the Plovdagh II and Kolani necropolises, The arrow points are
two‑winged, interwings are in the reliefic form continuing the sulgun. The
pended designs consists of two sides decorated with three angled section. The
discoveries found in Dalma necropolis are very alike with Khalikeshan, Mar‑
danoghlu and Munjuglu‑tapa necropolises. A cup and this type of tablewares,
bronze dagger and ear‑rings of meander design analogical materials are come
across among Kolani necropolis discoveries as well. According to the comparative
analysis of the discovered materials Dalma necropolis is related to the beginning
of 1 millennium B.C.
Duylun fortress. The archaeological monument on the top of a high mo‑
untain, in the SW from Duylun v. The area where the fortress is situated was
surrounded with precipitous cliffy place from the S and W. As the other sides
didn't have natural defence, they were strengthened with walls built of stones.
The wall constructed on the E side was built of big stones and enforced. The
north part of the fortress was strengthened by the walls built in parallel. After
reconstruction it was used as a flat. The fortress of 2100 m2 total area is of
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small size. Expected it was used for a defence purpose. In some parts the
fortress walls 4 m in height remain. There is a necropolis in the central part of
it. Perhaps those who were killed at a defence fighting had been buried there.
The ceramic products discovered from the Duylun fortress is related to Early
and Developed Middle Ages, 3‑18 centuries.
Ganza cemetery. The archaeological monument in the centre of Ganza.
Overground features of the most graves have disappeared and head stones
remain under land. The cemetery consists of muslim graves directed to the WE
Around of some graves remain square shaped stone lyings and on some
others small oval shaped hills. Head stones of some graves were hewed and
prepared from greenish stones characteristic for Ordubad r. They are square
shaped and have been completed with an arche shaped ending. On the head
stones there are inscriptions written in arabic. The inscriptions are about 16‑17
centuries. According to the local people the cemetery area belonged to Haji
Huseyngulu and he had presented this land parcel for the village cemetery.
During investigations glazed and unglazed ceramic products about the Middle
Ages were found in the territory of the cemetery. Thereafter 15 century funeral
ceremonies began to be conducted in the cemetery.
Gamigaya necropolis. The archaeological monument in Nabiyurdu
summer pasture. During investigation ceramic pieces about Kur‑Araz culture
were found in one of the graves. Also during investigations graves about the
Iron Age were discovered in the necropolis. The grave monument belonging
to the Iron Ages, was prepared of rock pieces square shaped, covered with
heavy raft stones. The inside of the grave is entered through the dromos
situating in the N side. On the right wall of the grave there is one triangle
shaped recess. During a canal con‑struction the monument had undergone
destroy and plundered, therefore material‑cultural samples were not found.
For its technology and structure the constructions maybe related to the 4‑1
millennium B.C. For the archaeological materials the necropolis is related to
the 4‑1 millennium B.C.
Gulum‑gulum. The archaeological monument on the slope of a mountain
to the SW from Nasirvaz v. During investigations the remnants of defence
walls built of big stones and remnants of the buildings were discovered in the
settlement. The defence walls were built of big rock pieces on the sides and
inside them had been filled with little stone pieces. In some places the length
of the defence walls reach to 35 m. The width of the wall is different. Thickness
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of it 17 is between 1.2‑1.5 m. In the settlement area the remnants of the
settlement houses constructed a square shape. A great many of them have
been destroyed as a result of mountain tapping. The investigations show that
the place had been lived in for a long time but in the Middle Ages was turned
into a garden field. They say agha’s (rank of a rich man) garden was there and
all sorts of fruit trees had been planted there. On the basis of construction
remnants the settlement may be related to I millennium B.C.
Khanagha. The archaeological monument near the sacred place to the E
of Khanagha v. Territory 3 ha. The thickness of the cultural layer is between
0,5‑1 m. There are construction remnants in the settlement area. Lime solution
and mud were used as enforcer. According to the construction remnants we
can say that the foundations were built of stone, but the walls of mortar.
During investigations glazed and unglazed ceramic products belonging to the
Middle Ages were discovered. The settlement may be related to 12‑18 centuries
due to the archaeological discoveries.
Khanagha necropolis. The archaeological monument about the Middle
Ages, to the W of Khanagaha v., Julfa r. Situated on the right side of Alinjachay.
Today the area of the necropolis is under cultivation. In 1991 the exploration
investigation works by the archaeological expedition of Nahchivan Scientific
Center, Azerbaijan AS were held. The area where the necropolis is situated is
in the S direction of Alinjagala. The head stones of most graves fell down. The
chest stones have been prepared on the basis of right‑angle and the upper part
have been completed with spanned ending. One time there were a plenty of
stone ram monuments. Today only a few of them have been kept but the rest
were weathered. There are inscriptions on some graves written in arabic
alphabet. Khanagha necropolis may be related to the 14‑17 centuries.
Bist bridge I. The historical archaeological monument over the Alahi
river floating from the west of Bist v. It was built of stone and brick. Two
spanned. The Western span is big but the Eastern span is small. The length is
about 21 m., the height 10 m, the width 3.8 m. The sides of the bridge were
latticed with metal. The goal of its construction was to easement visits to the
village and to serve the trade caravans moving by the branches of the Silk
Road. According to the information of the village people before the sides of the
bridge had been enforced with big raft stones. There are versions about its
construction in the times of Shah Abbas the First. The bridge is related to 17
century.
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Bist bridge II. The historical archaeological monument over the river Na‑
sirvaz, to the SE of Bist village. It was built of stone and brick. One span. The
length is about 23 m., height 10 m., width 4m. The sides of the bridge were
latticed with metal. The goal of its construction was to easement visiting the
village and to serve the trade caravans moving. On the surface of stone to the
south 1869 was written. Though according to its technolog‑ical principles it
has alikeness with the Bist bridge, it was built later. Maybe it was built in 1869.
The bridge is about the 17‑18 centuries.
Ikiligaya. The settlement on a longish hill in the SE from Tivi v. territory
of it is more than 150 m2. On the basis of the construction remnants we can say
that the buildings were built of unhewed rock pieces. Thickness of the cultural
layer is between 0,5‑1 m. Cultural layer is rich of bone remnants, ceramics con‑
sisting of ash mixed land layers. Ceramic products among the overground ma‑
terials exceed. Ceramic products consist of clay tableware pieces burnt in pink
and grey colour. Grounding on the archaeological materials the settlement
may be related to the II‑I mil‑lennium B.C.
Ikiligaya necropolis. The archaeological monument near the settlement
of the same name, to the SE from Tivi v. During arable works the necropolis
had been destroyed and material ‑cultural samples about Last Bronze ‑Early
Iron Ages were discovered. The discovered materials are mainly of ceramic
products. The ceramic samples consisting of pitcher, cup, tea‑pot, and pieces
of vase typed dishes were perfectly burnt in grey colour. For the archaeological
materials the settlement may be related to the end of II and beginning of I mil‑
lennium B.C.
Karvansaray. The historical monument in the S of the bazaar square, in
the centre of Yukhari Aylis v. Destroyed W and S wall cellars remain. There
was an entrance door from the W, behind wall. There are 3 windows in the S of
the door, and in the N windows. The main entrance was from the E yard and
the cellars were built of burnt bricks, roof unpoled, built of bricks, spanned.
The length 32 m, width from inside 4,4 m, height 4,2 m. From the N about 6 m.
destroyed. The total length is about 40 m. There were special round shaped re‑
cesses in the w. wall of the cellar to accumulate goods in the warehouses.
About XVII century.
Kareyil fortress. The archaeological monument to the S from Channab v.
A very little part of the defence walls remained undestroyed. There are the
remnants of the building built of stone in a square form in the central part of
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the settlement. There is a natural cave in the fore side of the same building.
The ceiling is smoky. In a little square at the entrance pieces of a grain stone,
glazed and unglazed ceramics pieces were discovered. The archaeological ma‑
terials give an opportunity to say that in 1‑2 cen‑turies there was a living.
Though during investigations production examples were found but not old
labour tools. The water canal in the E direction of the monument had been
built in that period, but later on restored and at present now it is acting.
Keshan. The archaeological monument on the right side of Duyulunchay
to the N of Duyulun v. The dwelling houses are square shaped. The basement
of the walls were built of rock pieces and stones, but upper part of mortar. In
the construction some buildings also were used of air bricks of a square form.
There is a water canal on the N and sides of the dwelling. The areas around it
even today are under cultivation. During investigations glazed and unglazed
ceramic products about the Middle Ages were discovered in the territory of
the dwelling. Due to the discovered archaeological materials the dwelling may
be related to the 9‑18 centuries. To the S of the monument there is a coperiod
cemetery.
Kochari. The settlement in the E of Mazra v., at 7‑ 8 km distance to the n.
from Ustupu v. Remnants of the square shaped constructions remained in the
settlement. Walls built of rock pieces using of clay solution. There are the
remnants of the mosque built of stone in the n. direction of the settlement. A
large scale overground features were lost. At present there are the places of
people who had engaged to cattle breeding. During investigations glazed and
unglazed ceramic product pieces were discovered in the settlement territory.
According to the archaeological materials Kochari settlement may be related
to the 14‑17 centuries.
Kochari cemetery. The cemetery is situated on a high mountainous area
at 7‑8 km distance in the NE from Ustupu v. A lot of gravestone shaped
memorial grave tomb monuments of ram and sheep typed, prepared from
stone and inscriptions engraved in Arabic alphabet erected in the Middle Age
period remained here. Different discriptions of which arrow, bow, sun etc.
were engraved on some parts of the monuments. Years passed and some of
these inscriptions were destroyed thereafter weathering. Other inscriptions
about the Hijri 1003 (1594‑95), 1030 (1620‑21) were investigated in the cemetery.
About Kochari v. perfect information was given in the publication of "A
detailed copy‑book of Nahchivan sanjak" (1727) to which the cemetery belongs.
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In that period there lived 13 taxpayers, and they paid 2621 agcha (tax form). At
the beginning of 19 century the people left the village for the south of Araz and
thereafter funeral ceremonies in the cemetery ended. The cemetery may be
related to 11‑19 centuries.
Old Andamij (Gulaman). The archaeological monument to the w. from
Yukhari Andamij. According to the wall remnants we can say that in the cons‑
truction stones and mortars and in some houses square‑formed air bricks were
used. Houses are square shaped. Consist of one, two and sometimes three
rooms. Houses were built on the pavements arranged on the mountain slope.
Glazed and unglazed ceramic products were discovered during investigations.
On the bases of the investigations the settlement may be related to the 14‑18
centuries.
Old Kotam. The settlement about the Middle Ages, to the n.‑e. of Kotam
v. The village ruins stretch along the Kotam river. A mosque build‑ing is in the
village centre. Houses were built of stone, mortar and square shaped air
bricks. The houses were built on the hill slope arranged, close to one another.
Arable lands and fruit gardens stretch along the river to the N direction.
People were engaged mainly in gardening, kitchen‑gardening and cattle
breeding. The necropolis is opposite to the village of the left bank of the river.
There is information in the inscriptions kept in the mosque inside the village
and in the cemetery about the village people.
Old Kotam cemetery. The archaeological monument in the N of Kotam v.
Land graves were arranged toward WE directions. Around some graves there
are square formed stone layings. The most head stones consist of the hewed
rock pieces. But the head stones of some graves have been hewed in square
and span formed. There are inscriptions written in arabic in such headstones.
There were ram stones on some graves in Kotam cemetery. On the basis of the
archaeological and epigraphic evidences the cemetery may be related to the
11‑19 centuries.
Garapir fortress. The archaeological monument in the NE from Aghdara
settlement. The wall surrounding S direction of settlement was built of big
stones. As other sides of the fortress are defended naturally walls weren't built.
Remnants of square shaped buildings built of stones remained inside the
fortress. Settlement houses had been arranged in a group form inside the
fortress. The length of the defence wall is 35 m. Discovered ceramic products
are about different ages. Most of them belong to the Middle Ages. But also
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ceramics including old ages. The settlement may be related to the 4‑1 millennium
B.C.
Gumlug necropolis. The archaeological monument on the bank of Nasir‑
vazchay, near the settlement of the same name. Since the necropolis had been
placed on the slope near the Nasirvazchay, they were destroyed as a result of
natural weathering and grave stones had appeared on the sur‑face. This one
caused the grave monuments destroy. Having delivered water canal near the
necropolis it was seriously damaged. The graves were stone box typed and
built of two raft stones on the sides but on the head side with one big raft
stone. Big raft stones covering them fell down either to the sides or inside the
graves. While cleaning, pieces of pink and grey clay tableware were discovered.
Some of them had been prepared from clay mixed with fine sand and burnt
perfectly and outside was designed with hollow lines. One of clay tableware
pieces is pink outside but black colour inside. During investigations around
the necropolis pieces of little pot typed clay tableware of pink colour were dis‑
covered from the graves and the surrounding. The most strange discoveries
among the ones found from the destroyed graves in the necropolis are Khoja‑
li‑Gadabay type bronze daggers. These cultural samples being a part of the
Late Bronze and Early Iron Ages of Nahchivan prove the inhabitancy of
nomadic cattle breeding tribes around Gamigaya at the end of 2 millennium
B.C. These types of daggers characteristic for Khojali‑Gadabay culture is very
important in learning our old history. Typical samples of these daggers have
been found in Shahtakhti, Nahchivan, Munjuglutapa, Kolani and Boyahmad.
Discovering these daggers in Nahchivan proves that the Late Bronze and Early
Iron Ages culture of Nahchivan had too close relations with the old tribes that
inhabited the north and south of Azerbaijan. The influence of Khojali‑Gadabay
culture to Nahchivan and its spread here has been proved by the held investi‑
gations. Investigations show that the tribes belonging to Khojali‑Gadabay
culture had influenced on the events happened in Near East and Southern
Caucasus on the threshold of the 2‑1 millennium B.C., playing a very great role
in defending Nahchivan from foreign occupations. Investigations the monuments
having relation with this culture is seen in the bead belonging to Adadnirari,
ruler of Assur saying how it had appeared in Khojali.
Gumlug. Old settlement in the territory of Bist v. The settlement was es‑
tablished on the slope of a high mountain stretching toward Nahchivanchay.
The settlement area has been covered with wild fruit trees and remnants of
plants. Exploration excavations show that there wasn't left a cultural layer in
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the settlement. Material‑cultural remnants consist of stone tools and ceramic
samples thrown around. Stone tools mainly consist of grain stone pieces of
small sizes. Lower part of tuff grain stones is oval shaped but the upper part
flat shaped and as a result of using got etched and the upper surface of some
had became boat shaped. Most of the ceramic samples discovered from the
settlement consist of thick wall economic tableware pieces. The ceramic samples
were prepared from clay mixed with fine sand and burnt perfectly in pink
colour and engobed outside. Body of one clay tableware piece was surrounded
with uneven angle shaped belt. Being not gathered from a cultural layer in the
settlement shows that the tribes inhabited there lived half nomadic lives and
were busy with a summer pasture cattle breeding. Material‑cultural samples
discovered from the co‑period necropolis near the settlement show that this
culture has close relation with the tribes who bore the Khojali‑Gadabay culture.
The materials discovered are characteristic for the Late Bronze and Early Iron
Ages of the Nahchivan culture and belong to the 2 millennium B.C.
Malik Ibrahim cemetery. The archaeological monument about the Middle
Ages, on the slope of Garadagh, in the E of Ordubad c. The territory of the ce‑
metery stretching from N to S is more than 2 ha. At present under use. A lot of
gravestones and grave tomb memorials of head stone types created manually
by the craftsmen of the Middle Ages remain in the cemetery up to today. Most
of those monuments have got inscriptions engraved in Arabic, Persian languages
of naskh, suls elements in naskh and nastalig handwritings. As a result of in‑
vestigation these inscriptions very rich information about The Middle Age
history and culture of Azer‑baijan and its different problems have been gained,
graves of a number of public figures‑states‑men, scientists, mystic Sheikhs,
craftsmen etc. names, titles, date of death have been certained. There are han‑
dicrafts of other masters together with Nahchivanies (e.g. Gazvin) in the
cemetery. The oldest grave inscription registered in the cemetery belongs to
Sheikh Abu Said who died (by Hijri calendar 759/1357). See the article, grave
of Sheikh Abu Said.
Nurgadik. The settlement about the Middle Ages, on the right bank of the
river of the same name, in the N direction from Dirnis v. Houses were square
shaped and had been built of stone. Houses are one, two and three‑roomed.
There are remnants of the building about the mosque on the bank of the river,
to the E of the village. Houses were built on the mountain slope at a certain
distance from one another. Balcony of the upper buildings open to the roof of
the down one. There are animal yards and shelters for ani‑mals inside the
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village and a bit far from it. During investigations, glazed and unglazed
ceramic products, remnants of tendir, wind heaps were discovered from the
settlement. According to the archaeological materials the settlement is related
to the 15‑19 centuries.
Nurgadik cemetery. The archaeological monument about the Middle
Ages, on the right side of the river of the same name, to the N from Dirnis v. It
is situated along the path leading to the village, in the W from settlement of the
same name. Most of graves didn't have overground signs. Graves to the WE
directions were dug in the land. On some of them only remained stone heaps.
Some of the head stones are of simple rock pieces but some others of hewed
stones. They were hewed of a square shape but in the upper part was made
span‑formed. There were square shaped recesses on the headstones and ins‑
criptions were carved in Arabic. On one of the headstones, there was a date
1044 by Hijri. On the basis of the epigraphic evidence the cemetery may be
related to the 15‑19 centuries.
Nüs‑nüs bath house. The historical architectural monument in Nusnus v.
This bathhouse is included to the underground bath‑houses group. The bath‑
house is square‑formed in plan and the sizes are ‑length 22,6 m, width 9,4 m,
total height is 5,6 m. The bath‑house of 213 m2 total capacity has been covered
with two domes including a cloak‑room and a bathing‑room and the subsidiary
rooms joining it. The cloakroom and bathing room are connected with each
other with little porches. Hot water pond has been built near the bathing room.
Before, the water was delivered by means of earthenware tubes from the
mountain to the pond. Water was gathered in the water basin built behind the
pond and from which was given to the bath‑house and the pond. People
bathing in the bath‑house used to take hot water from the pond opened to the
bathing room but cold water from another room arranged near the pond.
Special tubes are pass‑ing under the bathing room and the rooms joining it for
to provide with hot air pass to through. One point of the canal has been joined
with the fireplace but another one to the smoke duct. The bath‑house has got 3
smoke ducts. One over the fire‑place in the south part of the bathing hall, but
the rest two in the north part of the bathing hall, in the western and eastern
walls. Fire place is situated under the pond and has got an entrance carving.
Canals providing hot air pass under a bathing room and the rooms joined it.
One point of the canal has been joined to the fire place but the other to the
smoke duct. The ceiling of the bathhouse halls has been covered with a dome
but the rooms and deep recesses with a panache. The point that differs it from
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the bath‑houses about the Middle Ages is that its walls, dome and panaches
have been built of mountainous stone. Interior of the bath‑house is lighted by
means of a smoke duct arranged on the ceiling of a dome, hi the past, they
used of chaff and wood for to heat the bath‑house. When put the chaff into the
fire place, the smoke duct and mouth of the fire place were covered and the ap‑
peared hot heated both the water in the pond and the bathing room through
the tubes. It is about 14‑15 centuries.
Pilapan fortress. The archaeological monument to the W direction from
Channab v. The fortress has been surrounded with precipitous cliffs on three
sides. A wall was built on its E direction which naturally had a weak defence.
The height of the walls is between 2‑4 m. Shelters were arranged for a square
shaped living areas along the wall inside the fortress. Their capacity is different
from one another. A passage was placed between some rooms. On the upper
part of the wall there was arranged a special shield for the soldiers to be
defended. During investigation ceramic products only of the Middle Ages
were discovered. For the archaeological materials the fortress is said to be
about 3‑19 centuries.
Tiri cemetery. The archaeological monument on the top of a high hill in
the E from Pazmari v. This area is under use as a summer pasture by people.
Stones and trees in Yaylag are considered holy. The cemetery is near the sacred
place of the same name. Overground features of some graves have been lost.
Among them square shaped stone burials are met. For the information when
people were in the summer pasture a dead person was buried here. There is a
grave in the centre of a cemetery worshiped as a sacred place. An inscription
on the grave stone affirms its being from the 16 century. During investigations
ceramic product pieces belonging to the Middle Ages were discovered.
According to the archaeological evidence the cemetery may be related to the
11‑20 centuries.
Ustupu bath‑house. The historical‑architectural monument in Ustupu v.
On the left bank of Duylunchay in Hajali by street in the S direc‑tion of the
village. Local stone, mountainous stone and burnt brick were used in the cons‑
truction. Destroyed. Entrance was from the west, cloakroom, bathing rooms
and tulanbar house are remaining. The dome of the bathing‑room was
destroyed. The bathhouse is about 17‑18 centuries.
Ustupu sacred place. A sanctuary on the top of a high hill, to the E from
Ustupu v. The sanctuary consists of a long, square formed main building and
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porches attached it. Recently, the building had been repaired and restored.
There is a grave in the yard and inside the sacred place. The grave arranged in
the central room inside the sacred place was covered with a black fabric. Lately
a gravestone and head stone of marble were put on the grave. But since none
of the graves had epigraphic document‑inscription, to ascertain its date was
impossible. The sanctuary may be related to the 16‑17 centuries.
Valaver fortress. The archaeological monument in the e. direction of
Valaver v. At present a part of the monument is under a cemetery. According to
the construction remnants, one can say that it was built on a stone foundation
of mortar and air brick. Remnants of defence walls exist in the e. direction of
the monument. Almost all of them were destroyed during road construction.
As a result of weathering in some places, a cultural layer was destroyed and
material‑cultural specimen appeared. Discovered material‑cultural remnants
consist of fire places, ash heaps, mortar pieces and ceramics burnt in pink
colour. According to the archaeological materials the fortress may be related to
the 5‑8 centuries.
Valaver necropolis. The archaeological monument on the top of a hill in
the E from Valaver v. The necropolis consists of Muslim graves arranged in the
WE direction. Around the graves, the stones were laid in a square form and
over some graves appeared stone heaps. There are ram stones over some
graves. Most of the head stones consist of the hewed rock pieces. But there are
the hewed head stones too. They are square formed and on the upper part
span formed. In some headstones there are inscriptions written in Arabic. Nec‑
ropolis is related to the 14‑18 centuries.
Yukhari Aylis necropolis. The archaeological monument on the slope of a
mountain in the NE from Yukhari Aylis v. As land cover of graves was
weathered to contain the graves was only for the headstones. Most of the he‑
adstones are of unhewed rock pieces. Some graves stones were lied in a square
form. A many of head stones were broken as a result of weathering but some
others fell down. Some of head stones were prepared from hewed rock pieces.
They are square and upper part arched. On two headstones there was an ins‑
cription written in Arabic alphabet but in another there was a rose description.
On the west end of cemetery there is a seyid (saint) grave visited by local
people. Among people this cemetery is called as Khishkeshin. Necropolis may
be related to the 14‑17 centuries.
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FTERWORD

Territory of the Ordubad Region called by our National Leader Heydar
Aliyev “the Pearl of Azerbaijan” is rich in ancient and medieval monuments.
Archaeological studies proved that this territory was inhabited by primitive
people from as long as the Old Stone Age (an evidence is the Kilit Cave). Inves‑
tigations revealed that silk was exported to Venice, Marseilles, Amsterdam
and other European cities by the Great Silk Way which passed via Ordubad
and connected the Far and Near East with Europe. All that had strong influence
both on the city reputation and its economic development.
For the first time the town of Ordubad was mentioned in the context of
the events which date from the 1st and 2nd centuries AD. From this time
onward its name was systematically mentioned. Researchers noted that it was
very beautiful town noted for rich variety of tasty fruits, surrounded with nu‑
merous vineyards, rich in cereals and developing silkworm breeding.
In addition it was determined in the result of conducted studies that foun‑
dation of the main human settlement in this territory was laid in the second
half of 4000 BC. The study of the Plovdagh settlement and necropolis dated to
the early Bronze Age confirms that. Dozens of artefacts found there testify that
the territory of Nahchivan, one of the early oases of the Kura‑Aras archaeological
culture, and its Ordubad Region known for its beauty played a critical role in
development of this culture.
It is obvious that finding and study of monuments covering all stages of
the Bronze Age, the early Iron Age, the Antique and Middle Ages indicate that
aboriginal inhabitants lived in this territory systematically over the period of
6000‑6500 years.
The most part of the archaeological monuments located in the Ordubad
Region were studied in a comprehensive manner. Thus, they were presented
both by human settlements and necropolises including the Plovdagh settlement
and necropolises, Mardangol, Khaly‑Keshan, Munjuglutepe, Delme necropolises,
Sumbatan‑Dize settlement, Gemigaya and dozens of other monuments.
One of the monuments located in the territory of the region is the remains
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of Kharaba‑Gilan. Kiran (Gilan) town mentioned in the sources of as far back
as 1000 BC turned into a magnificent settlement encircled with fortified walls
in the beginning of new era and Middle Ages AD. However, in the early 13th
century the town had been annihilated in the result of the Mongolian invasion
and since the middle of the 13th century Kiran hasn’t been playing a significant
economic, political and cultural role in the country’s life. A part of its population
migrated to nearby Azad town.
Today there are dozens of ancient monuments in the territory of the
Ordubad Region dated to various periods and registered by us. These
monuments are waiting for their researchers. There is no doubt that future arc‑
haeological investigations will shed light on new chapters of the history of Or‑
dubad‑Nahchivan and Azerbaijan in whole.
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Şəkillər

|

List of image and photo

1

Ordubad. Orta əsrlərə aid qapı.
Ordubad. Medieval door.

2

Ordubad. Orta əsrlərə aid qapı.
Ordubad. Medieval door.

3

Göygöl
Geoygeol

4

Şəlalə (Pəzməri)
Waterfall (Pezmeri)

5

Mənzərə (Dəstə)
Landscape (Dasta)

6

Plovdağ
Plovdagh

7

Mənzərə (Pəzməri)
Landscape (Pezmeri)

8

Xəritə (Naxçıvan Muxtar Respublikası)
Map (Nahchivan Autonomous Republic)

9

Mənzərə (Pəzməri)
Landscape (Pezmeri)

10

Plovdağ yaşayış yeri
Plovdagh settlement

11

Plovdağ
Plovdagh

12

Plovdağ yaşayış yeri
Plovdagh settlement

13

Plovdağ yaşayış yeri (plan)
Plovdagh settlement (scheme)

14

Plovdağ yaşayış yerinin keramika məmulatı (İlk Tunc dövrü)
Plovdagh settlement pottery (Early Bronze Age)

15

Plovdağ yaşayış yerinin keramika məmulatı (İlk Tunc dövrü)
Plovdagh settlement pottery (Early Bronze Age)

16

Plovdağ yaşayış yerinin keramika məmulatı (İlk Tunc dövrü)
Plovdagh settlement pottery (Early Bronze Age)

17

Plovdağ yaşayış yeri. Daş alət (İlk Tunc dövrü).
Plovdagh settlement. Stone tool (Early Bronze Age).

18

Plovdağ yaşayiş yerinin keramika məmulatı (İlk Tunc dövrü)
Plovdagh settlement pottery (Early Bronze Age)

19-20

Qayaüstü təsvirlər (Gəmiqaya)
Petroglyphs (Gemigaya)
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21

Gəmiqaya
Gemigaya

22

Gəmiqaya
Gemigaya

23-24

Qayaüstü təsvirlər (Gəmiqaya)
Petroglyphs (Gemigaya)

25

Zəngəzurun Qafan bölgəsi 1918‐1920‐ci illərdə
Gafan region of Zangezur in 19181920.

26-40

Qayaüstü təsvirlər (Gəmiqaya)
Petroglyphs (Gemigaya)

41-44

Sumbatan Dizə yaşayış yeri
Sumbatan Dize settlement

45

Sumbatan Dizə yaşayış yeri (plan)
Sumbatan Dize settlement (scheme)

46

Sumbatan Dizə yaşayış yeri
Sumbatan Dize settlement

47

Xaraba Gilan. Karvansara.
KharabaGilan. Karvansaray.

48

Xaraba Gilan. Türbə.
Kharaba Gilan. Sepulcher.

49

Xaraba Gilan. Tikinti qalıqları.
Kharaba Gilan. Ruins.

50-51

Xaraba Gilan. Müdafiə divarı və qüllə.
Kharaba Gilan. Defensive wall and tower.

52

Xaraba Gilan. Türbə. XII əsr.
Kharaba Gilan. Sepulcher. XII century.

53

Xaraba Gilan. Üzərində aramey yazısı olan qab.
Kharaba Gilan. Aramaic inscription on the plate.

54

Xaraba Gilan. Orta əsrlərə aid parça nümunələri.
Kharaba Gilan. Medieval cloth samples.

55

Xaraba Gilan. Üzərində naməlum yazı olan qab.
Kharaba Gilan. Crockery with unbeknown inscription.

56-57

Xaraba Gilan. Türbə. XII əsr.
Kharaba Gilan. Sepulcher. XII century.

58

I Plovdağ nekropolu (plan)
Plovdagh I necropolis (scheme)

59-60

I Plovdağ nekropolu (ilk Tunc dövrü)
Plovdagh I necropolis (Early Bronze Age)

61

I Plovdağ nekropolu. Sol əlində cam olan qadın qəbri.
Plovdagh I necropolis. Tomb of a woman with a container in her hand.
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62

I Plovdağ nekropolu (ilk Tunc dövrü)
Plovdagh I necropolis (Early Bronze Age)

63

I Plovdağ nekropolu
Plovdagh I necropolis

64

I Plovdağ nekropolu. Sol əlində cam olan kişi qəbri
Plovdagh I necropolis. Tomb of a man with a container in his hand.

65-68

I Plovdağ nekropolu (İlk Tunc dövrü)
Plovdagh I necropolis (Early Bronze Age)

69-77

II Plovdağ nekropolu (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis (Middle Bronze Age)

78

II Plovdağ nekropolu. 17 saylı qəbirin qurbangahı.
Plovdagh II necropolis. Altar of tomb #17.

79

II Plovdağ nekropolu. Kurqanaltı sərdabə.
Plovdagh II necropolis. Undermound tomb.

80-81

II Plovdağ nekropolu (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis (Middle Bronze Age)

82

II Plovdağ nekropolu. Qurbangah.
Plovdagh II necropolis. Altar.

83

II Plovdağ nekropolu.
Plovdagh II necropolis.

84

II Plovdağ nekropolu (Orta tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis (Middle Bronze Age)

85

II Plovdağ nekropolu. Qurbangah.
Plovdagh II necropolis. Altar.

86

II Plovdağ nekropolu. Ehsan qazanları (Orta Tunc dövrü).
Plovdagh II necropolis. Feast kettles (Middle Bronze Age).

87

II Plovdağ nekropolu (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis (Middle Bronze Age)

88

II Plovdağ nekropolu. Ana və uşaq qəbri (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis. Grave of mother and child (Middle Bronze Age)

89-90

II Plovdağ nekropolu (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis (Middle Bronze Age)

91

II Plovdağ nekropolu. Tunc xəncər (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis. Bronze dagger (Middle Bronze Age)

92

II Plovdağ nekropolu (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis (Middle Bronze Age)

93

II Plovdağ nekropolu (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis (Middle Bronze Age)

94

II Plovdağ nekropolu (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis (Middle Bronze Age)
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95

II Plovdağ nekropolu. Qurbangah (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis. Altar (Middle Bronze Age)

96-100

II Plovdağ nekropolu (Orta Tunc dövrü)
Plovdagh II necropolis (Middle Bronze Age)

101

Xalı Keşan nekropolu (plan)
Khaly Keshan necropolis (scheme)

102-105

Xalı Keşan nekropolunun materialları
Materials from Khaly Keshan necropolis

106-112

Mərdangöl nekropolunun materialları
Materials from Merdangeol necropolis

113

Dəlmə nekropolu (plan)
Dalma necropolis (scheme)

114

Muncuqlu təpə nekropolu (plan)
Munjuglu tepe necropolis (scheme)

115

Muncuqlu təpə nekropolunun materialları
Materials from Munjuglu tepe necropolis

116

Muncuqlu təpə nekropolu
Munjuglu tepe necropolis

117

Muncuqlu təpə nekropolu. Qurbangah.
Munjuglu tepe necropolis. Altar.

118-121

Muncuqlu təpə nekropolu. Qəbir və qurbangah.
Munjuglu tepe necropolis. Tomb and altar.

122

Muncuqlu təpə nekropolunun materialları
Materials from Munjuglu tepe necropolis

123-127

Muncuqlu təpə nekropolu. Qəbir və qurbangah.
Munjuglu tepe necropolis. Tomb and altar.

128

Muncuqlu təpə nekropolu. Tunc xəncər və qolbaqlar.
Munjuglu tepe necropolis. Bronze dagger and bracelets.

129

Muncuqlu təpə nekropolu. Boyunbağı.
Munjuglu tepe necropolis. Necklace.

130

Muncuqlu təpə nekropolu. Qurbangah.
Munjuglu tepe necropolis. Altar.

131-135

Muncuqlu təpə nekropolu. Bəzək əşyaları.
Munjuglu tepe necropolis. Decorative items.

136

Muncuqlu təpə nekropolu. Çaynik tipli qab.
Munjuglu tepe necropolis. Teapotshaped crockery.

137-138

Muncuqlu təpə nekropolu. Bəzək əşyaları və möhürlər.
Munjuglu tepe necropolis. Decorative items and seals.

139-143

Muncuqlu təpə nekropolunun materialları
Materials from Munjuglu tepe necropolis
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144

Baş Dizə qəbirstanlığı
Bash Dize cemetery

145

Baş Dizə qəbirstanlığında kitabə
Inscription at Bash Dize cemetery

146

Qaratəpə kurqanı
Garatepe barrow

147

Ucadivar. Memarlıq kitabəsi.
Ujadivar. Architectural inscription.

148

Vənənd qəbiristanlığı
Vanand cemetery

149

Vənənd qəbiristanlığı
Vanand cemetery

150

Der türbəsi
Der sepulcher

151

1852‐ci ildə tikilmiş Aza körpüsü
Aza bridge (1852)

152

Bal dərəsi
Bal valley

153

Babək qalasına səfər. 18 Fevral, 1979‐cu il (ortada Vəli Əliyev, solunda
Abbas Seyidov, sağında Nax.TV‐nin operatoru Ənvər müəllim).
A visit to the castle. February 18, 1979 (from right to left: Abbas
Seyidov, Vali Aliyev and operator of Nahchivan TV Anvar).

154 -155

Biləv qəbiristanlığı
Bilav cemetery

156

Qumluq yaşayış yeri
Gumluq settlement

157 -158

Qumluq nekropolu
Gumluq necropolis

159

Dəmyələr nekropolu
Demyeler necropolis

160-161

Malik İbrahim qəbiristanlığı
Malik Ibrahim cemetery

162

Nürgədik qəbiristanlığı
Nurgedik cemetery

163

Köçəri qəbiristanlığı
Kochari cemetery

164

Düylün qalası
Duylun fortress

165

Tiri nekropolu
Tiri necropolis
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166

Dəmirçilər yaşayış yeri
Demirchiler settlement

167

Tillək yaşayış yeri
Tillak settlement

168

Tillək nekropolu
Tillak nekropolis

169

İlikliqaya yaşayış yeri
Ilikligaya settlement

170-171

Piləpan qalası
Pilepan fortress

172

Çardaq qəbiristanlığı
Chardaq cemetery

173

Dəstə qəbiristanlığı
Dasta cemetery

174-175

Dəlmə qalası
Dalma fortress

176

Köhnə Dırnıs yaşayış yeri
Old Dirnis settlement

177

Əfqan qalası
Afgan fortress

178

Baba Yaqub qəbiristanlığı
Baba Yagub cemetery

179

Xanağa yaşayış yeri
Khanagha settlement

180

Vələver qalası
Valavar fortress

181

Nüsnüs hamamı
Nüsnüs bathhouse

182

Əndəmic xarabalığı
Andamij ruins

183

Gənzə hamamı
Ganza bathhouse

184

Biləv qalası
Bilav fortress

185

Şıx qəbiristanlığı
Shikh cemetery

186

Dərgəməlik yaşayış yeri
Dergamelik settlement

187

Ağrı nekropolu
Aghry necropolis
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188 -189

Köhnə Kotam
Old Kotam

190

Köhnə Kilit
Old Kilit

191

Gilaslıdərə yaşayış yeri
Gilaslidere settlement

192

Üstüpü nekropolu
Ustupu necropolis

193

Kəreyil qalası
Kareyil fortress

194

Keşan yaşayış yeri
Keshan settlement

195

Keşan nekropolu
Keshan necropolis

196

Urumis yaşayış yeri
Urumis settlement

197

Qarapir qalası
Garapir fortress

198

Daşlı yurd nekropolu
Dashli yurd necropolis

199

Gülüm‐gülüm yaşayış yeri
Gülümgülüm settlement

200

Sürcü yaşayış yeri
Surju settlement

201

Sürcü nekropolu
Surju necropolis

202

II Plovdağ nekropolu
Plovdag II necropolis
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