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Aygün QASIMOVA   
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ARAN BÖLGƏSİNDƏ YERLƏŞƏN MUZEYLƏR VƏ ONLARIN  

QƏDİM EKSPONATLARI 
 

Mövzu – keçmişimizlə bugünümüz arasında körpü olan muzeyləri, 
,xüsusən də bölgə muzeylərini əhatə edir. Bildiyimiz kimi, hər yerin, hər 
yurdun qədimliyi onun tarixinin dərinliyi ilə olçülür. Hər bir bölgənin tarixini 
araşdırmaq üçün həmin ərazidə yerləşən tarix-diyarşünaslıq muzeyi ən uyğun 
məkandır. Azərbaycanın mərkəzində, yollar qovuşağında yerləşən Yevlax 
rayonundakı tarix-diyarşünaslıq muzeyinə qısa bir səyahət etməklə buradakı ən 
qədim və maraqlı eksponatlarla tanış olacağıq.  

Yevlax Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 2005-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. 
Muzeydə 5 mindən artıq eksponat var. Muzeydə olan eksponatlar ümumilikdə 
Azərbaycanın və bölgənin tarixini əhatə edir. Muzeyin ilk ekspozisiyası 
rayonun tarixi, flora-faunası haqqında məlumat verməklə yanaşı, öz qeyri-
adiliyi ilə də fərqlənir. Bu ərazi keçmişdə də, indi də Tuqay meşələri ilə, 
irigövdəli ağaclarla əhatə olunuş, münbit, yovşanlı düzənliklərdən ibarətdir. Bu 
baxımdan Yevlaxın ovlaq kimi mövcudluğu, bu yerin coğrafi mövqeyi ilə sıx 
bağlıdır. Tarixi məxəzlər mədəni inkişafın başlandığı dövrdən indiyə qədər 
xeyli dəyişmiş bu Kürətrafı yerlərin vaxtilə zəngin təbiəti olduğundan xəbər 
verir. 

Yollar qovuşağında yerləşən bu ərazinin adı ilə bağlı müxtəlif xalq 
etimologiyası, toponimik yozumlar və araşdırmalar mövcuddur. Bu ad ilk dəfə 
1883-cü ildə Bakı–Tiflis dəmir yolunun üstündə salınmış stansiyaya verilmişdi, 
sonralar isə yaşayış məntəqəsinin adı kimi məşhurlaşmışdır. Gəlinən ümumi 
nəticəyə görə isə, xalq arasında “Yolaq” şəklində az məşhur olan bu söz ərəb 
əlifbasındakı yazılışın oxunuş imkanına görə rus əlifbasına keçidi zamanı 
“Yolax” – “Yovlaq” və nəhayət, “Yuvlax” şəklində özünə yer tapmış, nəticədə 
yeni bir ad – Yevlax şəhərinin adı meydana gəlmişdir. 

“Yevlax” sözünün başqa bir toponimik mənası isə “ovlax//ovlaq” 
sözündən yaranmasıdır. Ovlaq – ov üçün əlverişli sahə, ov edilən yer deməkdir. 
Məlumdur ki, Çar Rusiyası o zaman Yelizavetpolda (Gəncədə) yerləşən 
əsgərlərini ətlə, xüsusilə qaban əti ilə təmin etmək məqsədilə indiki Yevlax 
meşələrində ov edən kiçik bir əsgəri dəstə saxlamışdı. Sonralar isə ov yerləri, 
ovlaqlar azalmış, şəhərsalmanın artması, meşələrdən tikinti materialı, oduncaq 
kimi istifadə olunması, 30-cu illərdə isə bolşeviklərin bu torpaqlarda 
yaratdıqları kolxoz-sovxozlarda plansız şəkildə, ucdantutma pambıq, bostan 
sahələrinin genişlənməsi bu torpaqların şoranlaşmasına gətirib çıxardı və 
ovlağı (Yevlağı), demək olar ki, heyvansız qoydu. Lakin buna baxmayaraq, bu 
gün də Yevlax meşələrində çaqqal, canavar, tülkü, çölpişiyi, porsuq, dovşan və 
s. heyvanlar yaşayır.   
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Azərbaycan qədim yaşayış məskəni olduğunu dünyada qədimliyinə görə 
5-ci yer tutan Azıx mağarası ilə sübut edib. Bölgələrdə aparılan arxeoloji 
tədqiqat işləri Azərbaycanın bütün ərazilərinin qədim tarixə malik olduğunu 
sübut edir. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin çəklişi zamanı (2004-
2005) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən Yevlaxın Nərimankənd və Yəldili 
kəndlərində çöl-tədqiqat işləri aparılıb. Nəticədə m.ə. I minilliyə aid torpaq və 
küp qəbirlər aşkar edilib. Küp qəbirlərdən insanları dəfn etmək üçün istifadə 
edirdilər. Küp qəbirlərin içərisinə ölülər dizdən bükülü, əlləri üzlərinə doğru 
qaldırılmış halda, qadınlar sağ, kişilər isə sol böyürləri üstə qoyulurmuş. 
Kişilər sosial vəziyyətindən asılı olaraq qab-qacaq və bu qabların içərisində 
qida, içki, qadınlar isə zinət əşyaları ilə birlikdə basdırılırmış. Küp qəbirlərin 
hündürlüyü 1,5 m, gövdəsinin diametri 80-90 sm-dir. Küplərin ağız hissəsi 
sınmış küp parçaları, iri daşlarla, bəzən də çiy kərpiclə örtülüb. 
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Qadınların dəfn edildiyi küp qəbirlərdən maraqlı bəzək əşyaları 

çıxarılıb. Muzeyin ekispozisiya salonundakı bir bölmə küplərdən çıxan pasta 
muncuqlar, daşlar, düymələrlə bəzədilmişdir. Bu muncuqlar müxtəlif ölçüdə, 
formada, rəngdə olub, çox gözəl və zərif işlənmişdir.   

 

 
 
Küp qəbirlər üçün xarakterik olan qablardan biri də matralardır. 

Matraların bir qismi kiçik olub, beldən, bir qismi isə irihəcmli olub yük 
heyvanlarından asmaq üçün hazırlanmışdır. 
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Həmçinin küp qəbirlərlə eyni vaxtda torpağın altından çıxan müxtəlif 
tipli qablar da öz qeyri-adilikləri ilə diqqət çəkir. Bu qablar antropomorf və 
zoomorf – təsvirli qablardır. Antropomorf – insan tipli, zoomorf – isə heyvan 
tipli qablardır. 
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Küplərin içərisindən həmçinin müxtəlif ölçülü lüləli qablar və süddanlar 

da çıxıb. Bu qablarda maye, şərab, süd, su saxlandığı güman edilir. Bu qabların 
bəzilərinin ağzı büzməlidir, süddanların ağız hissəsi isə quş dimdiyini 
xatırladır. Bu tipli qabların maye tökülən yeri quş dimdiyinə bənzədiyi üçün 
sənətkar onun hər iki tərəfinə gözə oxşar düymə yapışdırıb. Ehtimala görə, bu 
qablardan mayeni şər qüvvələrdən mühafizə etmək üçün istifadə edirmişlər. 

Mingəçevir. Ayrı-ayrı dövrlərin arxeoloji baxımdan izlənməsi sübut 
edir ki, əsrlər boyu Azərbaycan xalqı özünəməxsus zəngin maddi və mənəvi 
mədəniyyət nümunəsi yaratmışdır.Azərbaycan ərazisi bəşər mədəniyyətinin ilk 
mərkəzlərindən biridir və burada Daş dövrünün bütün mərhələlərinə aid – o 
cümlədən Paleolit, Mezolit, Neolit və Eneolit dövrlərinə aid abidələrin bütün 
növləri mövcud olmuşdur. Azərbaycan mədəniyyəti tarixində hər bir şəhərin, 
bölgənin, ərazinin özünəməxsus yeri var. Azərbaycanın ən qədim yasayış 
məskənlərindən biri də Mingəçevir ərazisidir. Burada aparılan qazıntılar 
zamanı tapılan maddi-mədəniyyət abidələri həmin yerdə uzun müddət yaşamış 
olan insanların odövrkü həyatını çox gözəl əks etdirir. Bu tarix isə öz əksini 
Mingəçevir Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində tapıb. Mingəçevirdə arxeoloji 
qazıntılar zamanı tapılan və aşkar olunan bir sıra maddi-mədəniyyət abidələri 
bir daha sübut edir ki, onlar miladdanəvvəlki miniliklərə aiddir. Bu baxımdan 
“Mingəçevir” sözü də çox qədimdir. Bu ad xalqın mənşəyindən, 
mənsubiyyətindən, yerin təbii coğrafi quruluşundan yaranmışdır. Bu ad minki 
və savir tayfa adlarının birləşməsindən yaranmışdır. Savirlər tarixən Qafqazda 
yaşamış və Azərbaycan xalqının soykökündə iştirak etmiş qədim türk 
tayfasıdır. 

Tarixən bir millətin, xalqın yaşayıb-yaratdığı maddi əşyaların qorunub 
saxlanması və gələcək nəsillərə çatdırılması üçün muzeylərdən istifadə olunur. 
Muzey maddi və mənəvi sərvətlərin ümumi məcmusudur, tarixlərin yaddaşıdır, 
keçmişin güzgüsü, gələcəyə isə yol deməkdir. Mingəçevir Tarix Muzeyi də bu 
qəbildən olan muzeylərdəndir. Muzey eksponatları içərisində öz qədimliyi ilə 
diqqət çəkən taxta qutu qəbirlərin tarixçəsi də çox qədimdir. İlk Antik dövr 
Albaniyasının qədim tiplərindən olan taxta qutular hələlik yalnız 
Mingəçevirdən, Kürün sağ sahilindən tapılmışdır. Arçan ağacından düzəldilmiş 
taxta qutular torpaq quyularda basdırılmışdır. Taxta qutu qəbirlərdə ölü tək və 
ya qrup halında dəfn edilmişdir. Əksər qəbirlərdə skeletlər qarşı-qarşıya 
qoyulmuşdur. Təkskeletli qəbirlərdə ölü  geyimdə, bükülü vəziyyətdə sağ və ya 
sol böyrü üstə, başı cənub- sərqə doğru basdırılmışdır. Taxta qutu qəbirlər öz 
zənginliyi ilə seçilir. Taxta qutulardan həmçinin xeyli müxtəlif formalı gil 
qablar, dəmir xəncərlər, bəzək əşyaları tapılmışdır. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, bu qəbirlərin bəzilərində cəsədlərin yanında silah basdırılmışdır. 
Bu da onu deməyə əsas verir ki, Mingəçevir ərazisində tapılmış taxta qutu 
qəbirlərdə döyüşçülər dəfn olunub. Döyüşçülərin yanında dəfn olunmuş 
insanlarsa bu döyüşçülərin müharibə zamanı ələ kecirdikləri əsirlərdir ki, onları 
özlərinə qul etmiş və öldükdən sonra da onlara o biri dünyada xidmət etmək  
üçün öldürülüb yanlarında dəfn edilmişdir. Alimlər taxta qutu qəbirləri m.ə. I-
IV əsrlərə aid edirlər. 
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Katakomba qəbir – Qafqaz Albaniyasında dövlət formalaşdıqdan sonra 

ən geniş yayılmış, həm də nisbətən uzun müddət davam etmiş qəbir abidədir. 
Bu tip qəbirlər Mingəçevirlə yanaşı, Qəbələ və Qazax rayonlarında da aşkar 
edilmişdir. Katakombaların ən yaxşı kolleksiyası Mingəçevirdə üzə 
çıxarılmışdır. Burada 200-dən çox katokomba aşkarlanmışdır. Bu tip qəbirlər 
iki dövrü əhatə edir: Antik dövr və ilk orta əsr katakombaları. Ölüləri uzunluğu 
2-4, eni 1 metr olan xəndəklərə qoyurmuşlar. Qədim katakombalar əsasən bir, 
nadir hallarda ikikameralıdır. Əksəriyyətində cüt skeletlərə təsadüf olunur. Ölü 
qəbirə qoyulan zaman onunla bərabər gil qablar, şüşələr, əmək alətləri və 
silahlar da qoyulurmuş. Sonra isə ölü qoyulan kameranın ağzı daşla, yaxud 
kərpiclə hörülürmüş. Basqa tip qəbirlərlə müqayisədə katakombalardan daha 
çox əmək alətləri tapılmışdır. Bu qəbrin görünüşündən belə qənaətə gəlmək 
olar ki, katakombalarda əsasən yüksək təbəqəyə mənsub insanlar dəfn 
edilirmiş. Qəbir avadanlıqları, qəbirdən toplanmış qalıqlar katakombaları 
miladın I-III əsrlərinə aid etməyə imkan verir. 

 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016 
 

 202

 
 

Azərbaycanın ən qədim dövlətlərindən biri Albaniya olub. O, təxminən 
2300-2400 il bundan əvvəl yaranmışdır. Alimlər bu dövləti Qafqaz Albaniyası 
adlandırırlar. Mingəçevirdə Kür çayının sol sahilində Sudağılan adlanan qədim 
yasayış yerində aparılan tədqiqat işləri nəticəsində miladın I-XIII əsrlərinə aid 
çoxlu maddi-mədəniyyət abidəsi tapılmışdir. Qazıntı zamanı çiy kərpicdən 
hörülmüş və damı möhkəm saxsı ilə örtülmüş 5 otaqdan ibarət bir binanın 
qalıqlarına təsadüf olunub. Binanın 1 otağının döşəməsindən 30-a qədər xaç 
tapılıb. Otağın sərq hissəsində yarımdairəvi çıxıntılı mehrab olub. Binanın sərq 
və cənub-sərq tərəfindən 13 qəbir tapılıb. Qazıntı zamanı həmçinin 2 pul 
dəfinəsi və üzərində alban yazısı olan daş tapılıb. Bu kitabə epiqrafik 
abidələrdən ən əhəmiyyətlisi olub, ortasında şaquli deşiyi və üzərində 
tovuzquşlarının təsviri həkk edilmişdir. Kitabə yerli tif daşından naşı bir xəttat 
tərəfindən tərtib edilmişdir. Abidənin ön hissəsində üz-üzə dayanmış iki 
tovuzquşu və onun arasında üçləçəkli zanbağa oxşayan bitki təsvir edilmişdir. 
Xristian məbədlərində aparılan işin xarakteri göstərir ki, burada ruhaninin sayı 
2 nəfərdən ibarət olmuşdur. Bu baxımdan tovuzquşları məbəddəki ruhanilərin 
müqəddəsliyini ifadə edən rəmz kimi təsvir olunur. Zanbağın mənası isə 
Albaniya dövləti ərazisində üç böyük tayfanın yaşadığını və onların möhkəm 
birliyini ifadə edir.  
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Dünyanın bir çox yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da qədim yaşayış 
yerləri əsasən böyük çayların kənarında yerləşmişdir. Mingəçevirdə də yaşayış 
yerləri çox qədim olub, dəfələrlə öz yerini dəyişmişdir. Burada tikinti qalıqları 
yaşayış evlərindən, təsərrüfat binalarından, təndir və ocaq yerlərindən, 
məbədlərdən ibarətdir. Evlərin inşasında əsasən çiy kərpicdən, saman qarışıqlı 
gil məhluldan geniş istifadə edilmişdir. Evlərin üst hissəsinin qamışla 
örtüldüyü ehtimal edilir. VI-VII əsrlərdə isə qamış kirəmidlə əvəz olunub. 
Otaqların döşəməsi əsasən gillə suvanmış, evlərin ortasında ocaq yeri müşahidə 
edilir. Bu evlərin yaxşı xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, qışda isti, yayda 
sərin olurmuş. İnsanlar sonralar yarımqazma evlərdən istifadə ediblər. Bu cür 
evlərin döşəməsinə palçıq və qum töküb döyürmüşlər ki, möhkəm olsun. 
Əvvəlki evlər kimi, burada da ocaq evin ortasında olurmuş. Bundan başqa, evin 
döşəməsinin bir tərəfini qazaraq, ərzaq saxlamaq üçün istifadə edirmişlər. 

Maraqlı keçmişi ilə yaddaşlarda iz salan Mingəçevir şəhəri bu gün də 
öz gözəlliyi ilə görənləri valeh edir. 
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Bərdə. Azərbaycan dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri 

olmaqla yanaşı, həm də ulu tarixə malik şəhərlər diyarıdır. Həmin şəhərlərdən 
biri də vaxtilə ölkənin siyasi-iqtisadi və mədəni mərkəzi – paytaxtı olmuş 
Bərdədir. Bərdə orta əsrərdə Yaxın və Orta Sərqin nəhəng şəhərlərindən biri 
olmuşdur. Mənbələr, arxeoloji materiallar və etnoqrafik müşahidələr əsasında 
aparılmış tədqiqatlar Bərdənin çoxəsrlik və zəngin tarixə malik olması 
qənaətinə gəlməyə imkan verir. Cənubi Qafqazda, qədim və beynəlxalq ticarət 
yollarının kəsişdiyi yerdə yaranaraq inkisaf etmiş Bərdə şəhəri orta əsr 
mənbələrində “Arranın anası” adlandırılmışdır. Bərdə şəhərinin keçmiş 
görüntüsü bu gün öz real əksini tarix- diyarşünaslıq muzeyində tapmışdır. 
Muzeyin ilk ekspozisiyası olan Bərdə şəhərinin maketi öz görüntüsü ilə çox 
heyranedicidir. IX əsrə aid olan bu şəhər iki qala divarından ibarətdir. Birinci 
qala divarının içərisində hakim sülalə, varlı təbəqə yaşayırmış. Bu hissə 
“Şəhristan” adlanırmış. İkinci qala divarlarının ətrafında isə sənətkarlar, 
əkinçilər, maldarlar yaşayırmış. Qala divarlarının çöl hissəsində dörd tərəfdən 
xəndək qazıb və xəndəklərin üstündə asma körpülər quraşdırıblarmış. Tərtər 
çayından bu xəndəklərə bənd çəkərək, düşmən gələn zaman xəndəkləri su ilə 
dolduraraq, körpüləri yığışdırırdılar. Qala divarının ətrafında yaşayan əhali isə 
ərzağı götürərək qalaya sığınırmış. Həmçinin şəhərdə iki böyük bazar olub: El-
Kurkiy bazarı – mənası səs-küylü bazar deməkdir. Hətta o zamanlar 
böyüklüyünə görə bu bazarı Bağdad şəhərində yerləşən “Gülsürə” bazarı ilə 
müqayisə edirmişlər. Bu bazar həftədə bir dəfə insanla dolub-daşarmış. 
Həftənin bu günü Bərdə şəhərinin bazarında müxtəlif millətlərdən olan – 
İrandan, Hindistandan, Çindən, Gürcüstandan, eləcə də digər Simal 
ölkələrindən tacirlərə rast gəlmək olurdu. İkincisi Bərdə bazar-karvansarası idi. 
Həmçinin qədim Bərdənin mərkəzində Came (məscid) olub və şəhərin xəzinəsi 
də elə burada qorunub saxlanırmış. Came çox rahat və təmiz olduğundan 
şəhərə gələn qonaqlar, tacirlər burada qalıb dincəlirmişlər. O zaman ətraf 
ərazidə yerləşən 18 mahal bu xəzinəyə xərac verirmiş. Kənar məhəllələr isə 
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sənətkarların adları ilə adlanırmış. Dulusçular məhəlləsi, misgərlər məhəlləsi 
və s. 

 

 
 

VIII-IX və X əsrlərdə Bərdə Azərbaycanın paytaxtı olmaqla yanaşı, dün-
yanın ən böyük şəhərlərindən biri idi. Şəhərdəki sikkəxanada qızıl, gümüş və 
mis pullar kəsilirdi. Bu Arran sikkəxanalarında kəsilən sikkələr uzaqlara, 
Baltik sahillərinə, həmçinin Şərq ölkələrinə gedir, əvəzində həmin ölkələrdən 
xammal gətirilirdi. Bu isə Bərdə şəhərində IX-XI əsrlərdə daxili və xarici 
ticarətin durmadan inkisaf etdiyini göstərir. Bərdə ərazisində bir neçə yerdə pul 
dəfinəsi, tək-tək sikkələr tapılmışdır. 

 
 
Həmçinin Bərdə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində XIX əsrə aid olan 

maraqlı sənətkarlıq nümunələri var. Bu nümunələr içərisində XIX əsrdə 
dəmirçilikdə istifadə olunan körük xüsusilə diqqət cəkir. Körükdən 
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dəmirçilikdə közü alovlandırmaq üçün istifadə olunurmuş. Körüyün üst hissəsi 
heyvan dərisindən hazırlandığı üçün yanmır. 
 

 
 

Həmçinin əşyaların saxlanılması üçün istifadə olunan sandıq da öz qeyri-
adiliyi ilə fərqlənir. Həcminə görə indiki sandıqlardan böyük olan bu sandığın 
üzəri heyvan dərisi ilə örtülüb. Üstündən uzun illər keçməsinə baxmayaraq, 
qara rəngdə olan bu sandıq təravətini itirmiyib. 

 

 
 

Küplər muzeydəki eksponatlar icərisində xüsusi yer tutur. İlk orta əsrlərə 
aid Bərdədə tapılmış küplər ümumi xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. 
Küplərin gövdəsi, adətən, ellips formalı, gödək boğazlı, ağzı gen, dibi isə dar 
və yastı olur. Adətən şirsiz olan küplərdən əhali taxıl, un, yarma, yağ, doşab və 
s. saxlamaq üçün istifadə edirmiş. Küplər Azərbaycanda, eləcə də Cənubi 
Qafqazda və Orta Asiyada rast gəlinən təsərrüfat qablarıdır. Bərdədə qazıntılar 
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zamanı tapılan küp nümunələrini iki yerə bölmək olar: orta və irihəcmli küplər. 
İri küplər, adətən, qalın divarlı, qulpsuz olur. Bu küplərin hazırlanmasında gilin 
tərkibinə bir qədər saman qatılırmış və qabın bərkliyi üçün çay qumundan 
istifadə edilirmiş. Bərdədə tapılmış bu cür irihəcmli küplərə oxşar küplər Quba, 
Samaxı, Ağsu rayonlarında da tapılmışdır. 
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Gasimova Aygun 
 

Museums located in low-lying and their ancient exhibits 
S u m m a r y  

 
Museum is a scientifical research institution which protects main 

historical elements of cultural materials,learns their features and conveys them 
to future generations.A museum deals with history of the region where it is 
situated. Materials which is found during archaeological excavations proves 
that every place of Azerbaijan has ancient history. 

 
Айгюн Касумова  

 
Музеи, расположенные в низменных и их древние экспонаты 

Р е з ю м е 
 
Музей-это научно-исследовательское учреждение, которое бережно 

хранит, изучает и передает будущим поколениям материально-културные 
образцы исторической памяти. В каждом регионе нашей страны 
находится музей, который рассказывает о прошлом этого края, об его 
истории. Образцы, найденные во время археологических раскопок, еще 
раз доказывают о том, что каждая пядь земли Азербайджана обладает 
древней историей. 
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