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“ İÇƏRİŞƏHƏR” TARİXİ MUZEYİNİN NUMİZMATİK FONDUNUN KATALOQU 
(ƏN QƏDİM DÖVRLƏRDƏN XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNƏ QƏDƏR)

Dünyanın qədim insan məskənlərindən hesab olunan Azərbaycanın paytaxtı zaman -  zaman, ayrı ayrı şəhərlərdə yerləşmişdi. Bunlardan Qəbələni, Bərdəni, 
Şamaxını, T əbrizi, Naxçıvanı, Marağam, Ərdəbili, İsfahanı və digər tarixi şəhərləri misal çəkmək olar. Antik dövrlərdən başlayaraq, son orta əsrlərə qədər ayrı -ayrı 
dövrlərin paytaxtları olmuş bu şəhərlərin hər birinin özünəməxsus tarixi, yeri olmuşdur. Bu cür “paytaxt -  şəhərlər” sırasında Bakının xüsusi yeri vardır. Bakının 
mövcud ilkin mənbələrə görə paytaxt seçilməsinin bir çox obyektiv və subyektiv səbəbləri sırasında Şamaxıda 1191 -  ci ildə baş vermiş zəlzələni qeyd etmək 
lazımdır. Bu fakt hələ Bakının şəhər mədəniyyətlərinə məxsus əlamətlərinin, o cümlədən bitkin, konstruktiv yaşayış kvartalları, ticarət əlaqələrində iştirakı, mədəni 
inkişafı və s. yalnız XII əsrdə formalaşması demək deyildir. Əksinə, çoxəsrlik və qədim tarixi olan Şirvanda daha çox paytaxt statusunu daşımağa layiq, bütün 
parametrləri ilə uyğun olması məhz Bakının paytaxt seçilməsinə səbəb olmuşdur. Bakının Xəzər akvatoriyasına yaxınlığı, zəngin təbiəti, bütövlükdə Abşeron 
yarımadasının qeyri -  adi məkanda yerləşməsi, strateji cəhətdən əlverişli olması bu ərazinin çox qədimlərdən insan məskəninə çevrilməsinə təkan vermişdir. 
Cənubi Qafqaz ölkələrindən şimala- Rusiyaya, şərqə Orta Asiyaya və Hindistana, cənuba -  İrana gedən karvan və dəniz yollarının üstündə yerləşən bu şəhərin 
son dərəcə əlverişli coğrafi mövqeyi, rahat buxtanın mövcudluğu onun liman və qala kimi inkişafına təkan verən amillərdən olmuşdur. (5;c.34;3;4). Buna 
baxmayaraq Bakının şəhər kimi nə vaxtdan fəaliyyət göstərməyə başlaması bu günə qədər tam əhatəli şəkildə öyrənilməmişdir. Bunun da öz növbəsində obyektiv 
və subyektiv səbəbləri vardır. Bunların sırasında, fikrimizcə əsas yeri Bakının ən qədim yaşayış məskəni olan içəri Şəhərdə urbanizasiya problemlərinin qədim 
zamanlardan yaranması və bu səbəbdən də XX əsrdə Azərbaycanda yaranan arxeologiya elminin buraya tətbiqinin kifayət qədər çətin olması ilə əlaqədardır. 
Bütün bunlara baxmayaraq, Bakının tarixinin öyrənilməsində məhz qatada - içəri Şəhərdə keçən əsrin ortalarından eibarən aparılan məqsədyönlü arxeoloji 
araşdırmaların çox böyük tarixi əhəmiyyəti vardır. Aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə edilən maddi -  mədəniyyət qalıqları burada antik dövrdə artıq 
inkişaf etmiş şəhərin olduğunu kifayət qədər sübut etmişdir (2;c.69-80;3;37;c.18-23;33;c.56-58;34;c.18-19;8;c.93;8;C. 115-117;22;C.30).

Bir çox alimlərin yekdil rəyinə əsasən Bakı, konkret olaraq İçərişəhər ərazisi bizim eranın əvvəllərində təşəkkül tapmış liman şəhərinin yerləşdiyi məskən 
olmuşdur. Şəhərin sırf şərq şəhərsalma qaydalarına uyğun formalaşmasının tarixi də antik dövrün əvvəllərinə aiddir. Keçən əsrdə görkəmli azərbaycanşünas -  
alim S.Aşurbəyli Bakı şəhərinin tarixinin iki min ildən çox olması ehtimalını irəli sürmüş və mülahizələrinin dəqiqləşdirilməsi üçün ərazidə arxeoloji qazıntıların 
davam etdirilməsini əsas məsələ kimi irəli sürmüşdür (5;c.37).

Beləliklə, məlumdur ki, müasir Bakı şəhərinin, yəni qala divarları çərçivəsindən kənarda insanların yaşayışının yaranması XVIII -X IX  əsrlərdən başlamışdır. 
Bu səbəbdən də müasir Bakının tarixinin bütün izlərini məhz "İçərişəhərdə” axtarmaq lazımdır. Şərq ölkələrində şəhərsalma tarixində formalaşan əsas bölgüdə - “ 
Şəhristan” (İçərişəhər),narınqala -  yəni hakim dairələrin məskunlaşdığı mşkan-narınqala və onlar üçün lazım olan bütün infrastruktura, o cümlədən lazımı 
qədər xidmət sahələrinin burada yerləşdirilməsi, fortifikasiyaya uyğun olaraq qala divarlarının və digər müdafiə ehkamlarının yaradılması və s., digər hissə “Bayır 
şəhər” və ya "rabad” adlanırdı. Şəhərin bu hissəsində ən qədim dövrlərdən sənətkarlar, tacirlər məskunlaşırdılar. Bakı da qədim Şərqin klassik şəhərlərindən 
biri kimi 3 hissədən -  şəhristan,narınqala və bayır şəhərdən ibarət olmuşdur.

Hər hansı şəhərin, yaşayış yerinin və yaxud mədəniyyətlərin tarixinin ən dəqiq göstəricisi -  “barometri” numizmatik materiallardır. Belə ki, dövlət və 
dövlətçiliyin əsas atributlarından hesab olunan sikkə, sikkə zərbi işinin bütün elementləri əslində zaman -  zaman cürbəcür səbəblərdən dağılan, torpaq altında 
qalan bir çox tarixi hadisələri bütün dəqiqiliyi ilə özündə əks etdirir. Işərişəhərin tarixinin öyrənilməsində məhz numizmatik materialların rolu əvəzolunmazdır. İlk 
dəfə Y.A.Paxomov keğbn əsrdə İçərişəhərdən aşkar ediljmiş sikkələr haqqında qısa məlumatlar dərc etdirmişdir (12-19). Çox təəssüf edirik ki, həmin tapıntıların 
tam numizmatik təhlili və fotosu bu kitablarda yoxdur. Buna baxmayaraq sikkələrin topoqrafik məlumatları kifayət qədər dəqiqliklə göstərilmişdir. Keçən yüzilliyin 
60-80 cı illərində İçərişəhərdə aparılan arxeoloji qazıntıalr nəticısində ayrı -  ayrı dövrlərə aid olan sikkə dəfinələrinin aşkar edilməsi haqqında qısa məlumatlar bəzi 
elmi əsərlərdə və hesabatlarda şərh olunmuşdur (41 ;c.66-67;40;c,18-20;c.1 -133; vəs.).

Araşdırılan elmi hesabatlara əsasən İçərişəhərdən aşkar edilən dəfinələrdə təxminən 2-3 min ədəd sikkə olmuşdu. Təəssüf edirik ki, bu sikkələrində geniş 
V elmi araşdırmaları yoxdur. Bu səbəbdən də onların konkret olaraq hansı dövlətə və dövrə aid olması haqqında heç bir məlumat bu günə mövcud deyildir. Bununla 

belə keçən əsrdə məhz İçərişəhərdən arxeoloji qazıntılardan və təsadüfi tapıntılar nəticəsində əldə edilən sikkələr eramızdan əvvəl V -  IV əsrlərdən XIX əsrin 
əvvəllərinə qədərki bir dövrü özündə əks etdirir. Keçən əsrin sonlarında elmi ədəbiyyatda Bakının sikkə zərbi haqqında yeni məlumatlar dərc olunmuşdu.

Numizmatik baxımdan Bakınıq ağının İlk dəfə müstəqil zərbxana kimi Sasani hökmdarı IV Hörmüzün (579-590) hakimiyyəti zamanı “Baqvan” adı altında 
fəaliyyət göstərməsi ba sıradarfçox qiymətlidir (31 ;c.4).

Eyni yer adı 'Baqavan, Baqvan” kimi V -  VIII əsrlərin fnənbələrində rast gəlinməsi haqqında araşdırmalara əsasən bu toponim Bakının qədim adıdır.
. Göstşrilən sözlər Hind -  Avropa dillərinin bir çoxunda “allah”, “günəş” mənalarını bildirən “baqa” söz kökündən yaranmışdır (5;c.39;10). Bununla da Bakının ən 

qədim adı hesab edilən “Baqavan,Baqvan_“ həm bəzi əlyazmalarda, hem də sikkə zərbində öz əksini tapmışdır. Sasanilər imperiyasının inkişaf etmiş çağlarında, 
yəni V -  VI əsrlərdf ərazisinin tərkibində olan bəzi şəhərlərə üzərində adlarının pəhləvi əlifbası ilə monoqramları zərb etdirmək üçün müəyyən imtiyazlar verilməsi 
haqqında dünya numizmatika elmində kifayət qədər araşdırmalar fhövcuddur. O cümlədən qədim Azərbaycan şəhərlərindən Naxçıvanda, Bərdədə, 
Atropatenada, Gəncədə, Dəbildə, Gilanda, Bakıda bu hüquqdan yerli «zərbxanalar kifayət qədər bəhrələnərək, xeyli miqdarda sikkələr zərb etmişlər. Bu 
zərbxanaların dövriyyəyə rəsmi olaraq buraxdıqları tamhüquqlu tədavüTvəsaitləri olan və əsasən gümüşdən hazırlanan draxmalar nəinki Azərbaycanın daxili 
bazarlarında vaxtaşırı y&ranan pul çätışmamazlıqlarını aradan qaldırır, həmçinin imperiyanın hüdudları daxilində əmtəə - pul münasibətlərində iştirak etmişlər. 
Faktı məşhur “şah yolu” dəyilən, əsasən erämızın I əsrindən formalaşan və fasiləsiz olaraq uzun yüzilliklər boyu fəaliyyət göstərən ticarət yolunun üstündəki 
Vrazilərdən -  Heratdan şimala, oradan Səmərqəndə və Böyük İpək yolu ilə birləşərək Şərqi Türküstandan Çinə qədərki yerlərdən sikkələrin aşkar edilməsi faktları 
sübut edir.t)iger təTəfdən, xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, məhz VI əsrdən fəaliyyətə başlayan zərbxanalar güclü ticarət və ticarət əlaqələrinə malik olan şəhərlərdə 
yaranırdı. Zərbxana hüququnun əldə edilməsinin başqa bir səbəbi 6elə şəhərlərin tanınmış siyasi və mədəni mərkəz olmalarıydı. Zərbxana fəaliyyətini yaradıb, 
inkişaf etdirib, dünyamiqyasında tanıda biləcək şəhərlər sırasında göstərilən zaman daxilində Bakının hər 3 faktora malik olması tam olaraq “Baqvan" monoqramlı 
sikkələrlə öz təsğjqini tapır. Göstörilen faktorların birdən -  birə VI əsrdə Bakıda yaranması sözsüz ki, heç bir məntiqə sığmır. Deməli yüzillərlə burada ticarət və 

• ticarət əlaqələri, yəni iqtisadi münasibətlər yaranmalı və inkişaf etməliydi. Şəhər mədəniyyətinin formalaşmasında və şəhərsalmada III ictimai əmək bölgüsünün -  
sənətkarların və təpirlərin əkinçilərdən və maldarlardan ayrılaraq, xüsusi ərazilərdə məskən salmaları baxımından mübadilənin və ticarətin ən üstün pillədə 
yerləşməsi, ümumilikdə sivilizasiyaların yaranmasında mühüm rol oynamışdı. Əmtəə mübadiləsinin inkişaf edərək əsas dəyər vahidi kimi pul sisteminə keçidi 
mərhələsində ilk sikkələrin məhz inkişaf etmiş şəhərlərdə zərb edilib dövriyyəyə buraxılması faktları da dünya tarix elmində qəbul edilən aksiomadır. Bu baxımdan 
Bakının sikkə zərbi işində iştirak etməsi və bu prosesə dünyanın ən güclü imperiyalardan olan Sasanilərin zamanında başlamasında qeyri adi heç nə yoxdur. VI 
əsrə qədər burada ticarət və ticarət əlaqələri ilə yanaşı pul və pul təsərrüfatının bütün elementləri məlum iqtisadi göstəricilərdən biri olmuşdur.

Bakının Qafqaz Albaniyasının erkən dövrlərində Abşeronla birlikdə Paytarakan adlı vilayətin tərkibində olmuşdur (42;43;c.283-285;43;c.44-45). Payta- 
karanın tərkibində olan bölgələr içərisində “Baruka" adlı yer adı müasir Bakı ilə lokallaşdırılır. Baruka adı yunan alim Ptolomeyin əsərlərində də vardır (29;c.8).
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Keçən əsrdə Azərbaycanda aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində yerli zərbxanaların eramızdan əvvəl III əsrdən fəaliyyətə başlaması sübut edilmişdir. 
Albaniyanın yedi pulları numizmatika elmində qəbul edilən “bənzətmə" sikkələr silsiləsinə daxil olaraq, Makedoniyalı Iskəndərin adından zərb edilən draxmalara 
oxşadılmışdı. Bu cür yerli “bənzətmə” pullar eramızdan əvvəl II əsrin 80- cı illərinə qədər dövriyyədə olmuşlar. Belə nəfis kəsilmiş sikkələr Qəbələ və Xınıslı 
dəfinələrdə aşkar edilmişdir. Alimlərin ehtimalına görə yerli sikkə nominalları daxili bazarın ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə olunurdu. Bakıdan, konkret olaraq, 
onun yaşayış məskəni olan İçərişəhərdən bu cür “bənzətmə" sikkələr bu günə qədər tapılmamışdır. Lakin bu o demek deyildir ki, göstərilən zaman, yəni e.ə. I ll- I I  
əsrin sonlarına qədər uzaqda heç bir ticarət əlaqələri və yaxud bazar münasibətləri mövcud olmamışdır. Əksinə, hesab edirik ki, əhalinin məhz göstərilən zaman 
burada daha sıx yerləşməsi, Xəzər sularının dəfələrlə qalxıb enməsi nəticəsində şəhərin bəzi yaşayış yerlərinin dağılması və digər səbəblərdən belə sikkə 
tapıntıntıları qeydə alınmamışdır. Lakin Xınıslı dəfinəsinin aşkar edildiyi Şamaxı bölgəsinin Bakıya yaxınlığı ehtimal etməyə imkan verir ki, bu cür "bənzətmə” 
sikkələr Bakının da iştirak etdiyi ticarət münasibətlərində mövcud olmuşdur. Numizmatik faktlar sırasında keçən əsrdə İçərişəhərin ərazisində aparılan bəzi tikinti -  
bərpa işləri zamanı, həmçinin təsadüfi tapıntılar sırasında Roma imperatoru Diokletianın (284-305), Avqustun (e.ə.27-14), Qalbanın (b.e. 68-69) adlarından zərb 
edilən sikkə nümunələrini qeyd etmək lazımdır. 2003- 2004 -  cü illərdə buradan Selevki hökmdarı Demetriyə (e.ə. 129-125), Mark Avreliyə (b.e. 161-180), Pont 
çarı VI Mitridat Yevpatora aid mis və bürünc sikkələr aşkar edilmişdi. Bu faktoloji numizmatik materiallar İçərişəhərin ərazisində yerləşən yaşayış məskəninin e.ə. II 
- 1 əsrlərdə qədim Roma, Yunan mədəniyyəti ilə sıx əlaqədə olmaları sübut edilir.

Maraqlıdır ki, bu sikkələrdən Pont çarı VI Mitridata və Roma imperatoru Diakletiana aid sikkə nümunələrinin yerli “bənzətmə” olduğu haqqında fikir irəli 
sürülsə də, onların metroloji, ikonoqrafik təhlili tam tərsini, yəni gətirilmə olmalarını sübut edir.

İçərişəhərdən tapılan ən qədim sikkə nominalı arxeoloq-alim F.lbrahimov tərəfindən 1994-cü ildə Məhəmməd məscidinin yaxınlığında aşkar edilmişdir. 
Alimlərin fikrincə bu sikkə Əhəmənilər imperiyasına, yaxud Roma -  Yunan dövrünə aid edilmişdir (35;s.35-36).

Yüksək, keyfiyyətli mis və digər metalların qarışığından hazırlanan bu sikkə Avropada Kserks adı altında tanınan e.ə. 486-465 -  ci illərdə hakimiyyətdə 
olmuş, III Daranın oğlu Haşayarın adından zərb edilmişdi. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, qədim pəhləvi dilindən tərcümədə Haşayar “qəhrəmanlar 
hökmdarı” mənasını daşıyır. Ehtimal ki, bu ad ona apardığı qalibiyyətli yürüşlərə görə verilmişdir.

Sikkənin üz tərəfində çox nəfis bir formada orta yaşlı, uzun saçları çiyninə tökülən, baş bəzəyi kimi boynunun arxasında düyünlənən sadə lentası olan, düz 
biçimli paltar geyiminin sinə hissəsi görünən kişi obrazı vardır. Hökmdar profildən sağa tərəf baxır. Başının arxa səmtində sikkänin kənarına doğru cürbəcür işarələr 
pozulmuş vəziyyətdədir. Kənar çərçivə düz xəttin köməyi ilə yaradılmışdır.

Əks tərəfdə eyni dairəvi, düz xətti kartuşun içərisində sağa yönələn qədim gəmi obrazı zərb edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, dünya numizmatika elmində ən qədim və oxşar gəmi obrazları ilk dəfə eramızdan əvvəl VIII -  VI əsrlərdə Romanın erkən mis sikkələri 

üzərində aşkar edilmişdi. Sonralar oxşar hərbi gəmi obrazları sikkələrdə romalıların Karfagen üzərində dəniz döyüşlərində göstərdikləri qəhrəmanlıqları şərəfinə 
zərb edilmişdir. ... . ,> ^ 4 '

Beləliklə, İçərişəhər ərazisindən dəqiq topoqrafik məlumatı olan ən qədim sikkə nominalı Əhəməni hökmdarı Haşayara aid olanpuldur. Sözsüz ki, XXI əsrin 
birinci onilliyində bir və ya bir neçə ədəd numizmatik materiala görə Bakının qədim yaşayış məskəni olan İçərişəhərin yaranma tarixini eramızdan əvvəl V əsrə aid 
etmək düzgün deyildir. Bununla belə, keçən əsrdə alimlərin apardığı arxeoloji araşdırmalar nəticəsində ehtimal xarakterli mülahizə kimi burada yaşayışın arxaik 
dövrdə, yəni e.ə.VII -  IV əsrlərdə artıq mövcud olduğunu irəli sürmüşdür.

Qeyd etdiyimiz sikkə nümunələrinin məhz İçərişəhərin sərhədləri daxilində aşkar edilməsini nəzərə alsaq, belə tapıntıların yaxın gələcəkdə sayının artmasına
böyük ümidlərimiz vardı.

Digər tərəfdən, İçərişəhərin ən qədim mədəni təbəqələrindən aşkar edilən tapıntılar sırasında atəşpərəstliklə bağlı maddi-mədəniyyət qalıqlarının olması, 
burada oda sitayişlə bağlı məbədlərin mövcudluğu, müasir tikintilərin isə ən yeni tarixə aid olması faktları, həmçinin Əhəmənilərin dövlət dininin zərdüştlük olması 
və indiki Azərbaycanın bu imperiyanın tərkibində olması baxımından bu cür sikkənin aşkar edilməsi qeyri -  adi hadisə deyildir. Təsadüfi deyildir ki, görkəmli 
şərqşünas M.S.Sen -  Marten əsərlərinin birində Bakının çox qədimlərdən pars tayfalarının sitayiş etdikləri müqəddəs məkanlardan biri olduğunu xüsusi qeyd 
etmişdir (42;c,72). Abşeron, o cümlədən Bakı toponimini araşdıran alimlərdən S.Aşurbəylinin fikrinə görə Baqavan, Bakan -  Baqan yer adlarının həmin ərazidə və 
ona yaxın yerlərdə atəşpərəstliklə bağlı olub, eyni məna daşıması kifayət qədər faktlarla sübuta yetirilmişdir. Numizmatik material kimi Haşayarın adından zərb 
olunan sikkə də bu mülahizənin dəqiqliyini sübut edir. » ш Ь * » ■' ‘

“Baqvan” adlı yer adının sikkələr üzərində zərbi Sasanilər dövründə sona yetməmişdir. Apardığımız araşdırmalar zamanı bu’baxımdan çox rqaraqlı faktlarla 
rastlaşdıq. 1889 -  cu ildə rus numizmat- alim baron V.Tİzenqauzenin sikkə kolleksiyası həvəskarı A“Komarovun şərq sikkələrinə həsr etdiyi bir məqaləda,X)X əsrin 
sonlarında Zaqatala ərazisində aşkar edilən 687 ədəd sikkə nominalından (onlardan 463 -  ədədi mis, 20 6 - sı gümüş, 18 -  i qızıldan zərb edilmişdijibarət dəfinənin 
tərkibində 3 ədəd mis sikkə haqqında qısa qeydləri vardır. Həmin illərdə müəllif tərəfindən təyin edilməmiş mis sikkələrin dəqiq rəsmi əsərdə öz əksini tapmışdı* 
Uzun illərin təcrübəsinə və elmi araşdırmalara əsaslanaraq, ehtimal edirik ki, hər 3 misfulus Bakıda Hülakilər hakimiyyətinin son illərində zərb edilmişdir. Her üç 
sikkənin üz qatında ərəb əlifbası ilə “Baqan” adı oxunur. Digər tərəfdən həmin sikkələrin üz və əks tərəfində bəzək şlementləri məhz XIII -  XIV əsrlərdə dövriyyədə 
olan mis sikkələrin oxşarıdır (45;c.4-5).

Deməli, Baqan -  Bakı yer adı yenidən monqolların hakimiyyəti zamanı daxili ticarətdə istifadə olunan fuluslarda zərb edilmişdi. Erkən orta əsrlərdə Bakı, 
Şirvanın inkişaf etmiş şəhərlərindən biri olması haqqında tarix elmində kifayət qədər məlumatlar vardır. Numizmatik baxırrtdan Içərişəhürdən keçən əsrdə aşkar 
edilən sikkələr sırasında Sasanilərə aid 3 böyük dəfinə məhz bu zaman ticarət münasibətlərinin ən yüksək həddə çatmasını göstərir (12;c.24). Bununla da, elmi 
ədəbiyyata əsasən ilk kütləvi tirajlı, çoxsaylı sikkələr dəfinə statusu ilə eramızın V- VI əsrlərində, Azərbaycanın Sasanilər imperiyasının tərkibində olduğ*/ 
yüzilliklərdə çıxış etmişlər. Sikkə tapıntılarına əsasən Azərbaycanla və ümumiyyətlə xilafətin işğal etdiyi məkanlarda olduğu kimi əvvəlki dövlətlərə <Jid sikkələr 
dövriyyədə saxlanılmışdı. Azərbaycan bu zaman xəzərlərlə - ərəblər arasında döyüş m&ydanına çevrilmişdi. Görünür, bu səbəbdən sikkə zərbi bu zaman 
dayandırılmışdı və mövcud iqtisadi münasibətlərdə sasani - ərəb sikkələrindən istifadə edilməkdəydi. İçərişəhərdən zaman -  zaman aşkar edilən Sasanilərə aid 
sikkə dəfinələrində bu cür pullar vardır. VIII əsrin sonlarına doğru Ərəb xilafətinin işğalları sona yetirməsi və dövlət quruculuğuna başlaması ile veni tipdə sikkələr 
dövriyyəyə buraxılır. Bu cür yeni gümüş və mis sikkələri bu ərazidən keçən əsrdə kifayət qədər aşkar edilmişdi. Bu səbəbdən də Bakının tarixi ilə bağlı bir çox elmi 
araşdırmalarda məhz İçərişəhərdən tapılan ən qədim ərəb dövrü sikkələrin Abbasilər tərəfindən zərb edilməsi faktları vardır. Artıq VIII əsrdən etibarən və sonralar 
Arran şəhərlərinin özündə sikkəxanalar meydana gəlir. Ticarət əməliyyatları uzaq şimala qədər yayılır. Rusiyanın şimalında, Almaniyada, İsveçdə, Norveçdə, 
Baltikyanı ölkələrdə, Arran şəhərlərində kəsilmiş sikkə xəzinələrinin tapılması Şamaxı, Dərbənd, Bərdə və digər Arran şəhərlərinin həmin ölkələrlə intensiv ticarət 
apardığınıgöstərir.lX-XəsrlərdəBakıdadasikkəkəsildiyiistisnaedilmir(5;c.63). '  .

Azərbaycanın ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması ilə Bakı həm ticarət əlaqələri ilə tanınmış şəhər kimi, həm də liman kimi fəaliyyətini daha da 
genişləndirmişdi. Buna əsas səbəb kimi xilafətin hüdudlarında eyni çəki, ölçü, pul vasitələrinin rəsmi olaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul edilməsiydi. Bu 
səbəbdən də İçərişəhərdən, Bakının digər ərazilərindən, xilafətin tərkibində olan digər dövlətləri də zərb edilən sikkələr də aşkar edilməkdədir. Bu sikkələr —4.

əsasən mis fuluslardır. Xilafətin pul - əmtəə münasibətləri gümüş dirhəmlərə əsaslansa da, dövlətin güclənməsi ilə mis fuluslar həm daxili, həm də xarici bazarları 
təmin edən valyutalar sırasına qədər yüksəlir. Xırda pul vahidlərinə olan tələbatın artması bütün zamanlarda iqtisadiyyatın güclənməsi, pul emissiyasının 
olmaması ilə əlaqədardır. Bütün bu göstərilən iqtisadi göstəricilərə görə VIII -  X əsrlərdə yerli zərbxanalarda hazırlanıb, dövriyyəyə buraxılan sikkələr öz 
keyfiyyətləri ilə, ikonoqrafik, metroloji anlamdan dövrün tələbatına uyğun olaraq nəfis bir formada olmaları ilə seçilirlər. Maraqlıdır ki, VIII - X  əsrin mis sikkələri XVII 
-  XVIII əsrlərdə zərb edilən eyni nominallardan öz yüksək keyfiyyətlərinə görə kəskin fərqlənərək üstünlük təşkil edirlər. Bu sikkələr əsil islam dövrünün müsəlman 
sikkələri olaraq, xilafətdə həyata keçirilən pul islahatının bütün yeniliklərinə uyğun olaraq zərb edilmişlər. Bu və digər səbəblərdən də belə mis fuluslar anonim 
sikkələr sırasına daxil deyildir. Bu cür sikkələrdə hökmdarın adı, titulları, zərb edildiyi yer və zaman dəqiqliklə göstərilmişdir. Bu zaman zərb edilən Bakı sikkələrinin 
üzərində Bakuh, Bakuyya yer adı zərb edilmişdir.

IX əsrin sonu -  X əsrin əvvəllərində Abbasilərin zəifləməsinin ilk göstəricisi yenə də sikkə zərbi işində baş verən çox mühüm yeniliklər idi. Siyasi baxımdan 
güclü, ərazisi 3 qitəni əhatə edən ərəb xilafətinin parçalanması kiçik dövlətlərin yaranması əslində islam ölkələrinin hissələrə bölünməsi demək idi. Yeni yaranan 
feodal dövlətləri özlərini xarici aləmdə “de fakto” və “de yure” tanıtmaq üçün cürbəcür yollara əl atırdılar. Azərbaycan ərazisində yaranan belə dövlətlərin biri də 
Şirvanşahlar idi. Alimlərin apardıqları araşdırmalara görə bu dövlətin tarixi VI -  XVI əsrin I yarısını, yəni 1000 ilə yaxın bir vaxtı əhatə edir. Xüsusi qeyd etmək 
lazımdır ki, keçmiş Sovetlər imperiyasında Şirvanşahlar ən uzun müddətdə fəaliyyət göstərən dövlət olmuşdur. Beləliklə, VI əsrdən tanınan Şirvan dövləti rəsmi 
olaraq dövlətçiliyə, yəni sikkə zərbi işinə 861 -  ci ildən başlamışdı. X əsrin I yarısından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən zərbxanalarda, o cümlədən Bakıda 
xəliflərin adından Abbasi dirhəmlərinin zərbi prosesinə son qoyulur. Bu zaman Şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda həyatın bütün sahələrində özünü 
göstərməyə başlayan intibahın əlamətləri meydana gəlməyə başlayırdı. Bu ilk rüşeymlər sırasında sikkə zərbi işində, deməli pul təsərrüfatında və ticarət 
əlaqələrində özünü büruzə verən “gümüş böhranım” xüsusi qeyd etmək lazımdır. Mahiyyət etibarilə bu hadisə bir çox inkişaf etmiş Şərq ölkələrində iqtisadiyyatın 
və iqtisadi əlaqələrin görünməmiş bir həddə çatması demək idi. Qərb ilk dəfə gümüş dirhəmlərin hansı dəyərə malik olmasını intensivləşmiş beynəlxalq ticarət 
əlaqələri nəticəsində anlamağa başlayaraq çox dəyərli əmtəə kimi öz ölkələrinə daşımağa başladılar. Bunun nəticəsində ilk dəfə Şərq ölkələrinin tarixində 
insanların yüzilliklərdə öyrəşdikləri, qəbul etdikləri gümüş dirhəmlərin tərkibi dövlətlərin başçıları tərəfindən məcburi olaraq dəyişdirilir və “kredit" -  müvəqqəti 
xarakterli ucuz metalların qarışığından kəsdirdikləri sikkələrin üz tərəfində “dirhəm” və ya “sim" sözü zərb edilməyə başlanılır. Bu zaman ikinci böyük bir yenilik 
xarici ticarət əlaqələrinin güclənməstilə əlaqədar olaraq, konkret olaraq Azerbaycanın daxili bazarlarına Bizansın qızıl solidləri və mis follislərinin daxil olması 
faktlarıdır. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Şərqi Roma İmperiyası olan Bizans özünün pul təsərrüfatındakı əlamətlərə görə, bizim ehtimalımıza görə 
“gümüş böhranına” daxil olan ölkələrdən biri idi (26;c. 101 -104). Belə ki, bu zaman Bizansın göstərilən yüzilliklərdə xarici ölkələrlə ticarət münasibətlərində “gümüş 
böhranın” tüğyan etdiyi ölkələrdəki kimi əsasən qızıl və mis sikkələri əsas tədavül vasitələri hesab olunurdu.

içəri Şəhərdən keçən əsrin II yarısından başlayaraq Bizansa aid olan xeyli miqdarda sikkələr aşkar edilmişdir. Onların sırasında, 1944 -  1945 -  ci illərdə 
Şirvanşahlar sarayı ərazisində aparılmış qazıntılar zamanı tapılan Bizans imperatoru I Aleksey Komnenin (1089-1118) adından kəsilmiş qızıl solidi ilk rəsmi 
tapıntılar sırasında qeyd etrriək lazımdır (11 ;c. 12).

Eyni illərdə Abşerondn Ramana kəndində Bizansın XIII əsrə aid mis follisi aşkar edilmişdi (12;c.18-19). Şirvanşahların paytaxtının Şamaxıdan Bakıya 
köçürülməsi məhz bu intibahın və gümüş böhranın baş verdiyi zamana təsadüf edir. Apardığımız statistik analizə görə İçərişəhərdən son 70 il ərzində aşkar edilib, 
elmi ədəbiyyatda qeydiyyatdan keçən sikkə və dəfinə tapıntıları sırasında 60-63 % məhz XI -  XIII əsrin əvvəllərində zərb edilmiş və dövriyyədə istifadə edilmişlər. 
Bu zaman Bakı bir şəhər kimi öz inkişafının kulminasiyasına, zirvəsinə çatmışdı., Bakıda Şirvanşahlar adından zərb edilən külli miqdarda “bilon" sikkələr fikrimizi 
tam olaraq sübut edir. İlk,dəfə kredit, bilon dirhəmlərin tdfkibindəki gümüşün əyarının dövlət tərəfindən düşünülmüş şəkildə aşağı nisbətə salınması Şirvanşah 
Yəzid ibn Əhməd ibn Məhəmmədin (974-1027) və Salman ibn Yəzid ibn Əhmədin (1049-1053) zamanında həyata keçirilməyə başlamışdı. XII əsrin birinci 
onilliyindən etibarən gümüş böhranı “psixoloji həddi" keçir və konkret olaraq Şirvanşahların adından zərb edilən sikkələrin üzərində aparılan kimyəvi analizlərin 
nəticəsində gümüşün faizinin 0.089 milliqrama qədər düşdüyü məlum olur (21 ;c.28-30). Belə sikkələr əsasən daxili bazarı və yaxın ölkələrlə ticarət əlaqələrini 
təmin edirdi. O cümlədən, üzərində zərb yeri və tarixi göstərilməyən Şirvanşah Jərruxzadın, Fəribürzün adından zərb edilən, cürbəcür qeyri -  standart formalı 
sikkələr kütləvi surətdə Gürcüstanda, Ermənistanda (Qərbi Azərbaycanda) xeyli miqdarda aşkar edilmişdi. Şirvanşahlar uzaq ölkələrlə ticarət əlaqələrində 
numizmatik baxımdan çox mükəmməl olan qızıl dinarlardan istifadə etmişlər. Şirvanşahların nadir qızıl dinarları haqqında əsasən xarici ədəbiyyatda qısa 
məlumatlar vaftlır. (45;4) Azərbaycanın numizmatikaya aid elmi ədəbiyyatında Şirvanşahların qızıl dinarları haqqında məlumat yoxdur. Gümüş dirhəmlərin zərbi 
bu zaman kəskin şəkildə azaldığı üçünbelə pullar nadir tapıntılar sırasına aiddir'Üzəri çox az miqdarda gümüşlə örtülən mis “bilon" fuluslar bir çox əlamətləri ilə 
ham əvy§lki, həm də XIII əsrin ortalarından Azərbaycanda berpa olunan sikkələrdən çox fərqlənirlər. Bu sikkələr əsasən 2 üsulla -  tökmə və zərbetmə yolu ilə 
hazırlanmışlar."Müqayisədə XI -  XIII əsrin əvvəllərinə aid olan, Şirvanşahların adından zərb edilən sikkələr içərisində tökmə üsulu ilə hazırlananlar üstünlük təşkil 
edirlər. Forma etibari ilə onlar təkraredilməzdirlər. İkonoqrafik baxımdajpbu pullar monoepiqrafik sikkələr sırasına aid olaraq ərəb əlifbası ilə bəzədilmişlər. Metroloji 
baxıqıdan hətta bff hökmdarın hakimiyyəti çərçivəsində çəki nisbətində müəyyən fərqlər vardır. Pulların keyfiyyəti və saxlanılma vəziyyəti ideal olaraq, çox az və 
cüzi miqdarda karroziyaya uğramışlar. Deməli, bu sikkələrin tərkibində istifadə olunan metalların qarışığında maksimum istifadə edilərək, yüksək möhkəmliyə və 
davamlılığa malik bir tərkib əldə edilmişdir. İstifadə edilən gümüş qatı uzuıtyüzilliklər bu pulların formalarını və keyfiyyətinin dəyişilməməsinə xidmət etmişdir. Bu 
cüf qey» -  adi formalı Şirvanşahlar sikkələrinin üzərində apardığımız epiqrafik analiz nəticəsində zariblərin yəni pulların hər iki tərəfinə vurulacaq yazıların 
möhürünü hazırlayan tfttaların nə qədər savadlı və yüksək incəliklə işləmələri diqqətimizi xüsusi olaraq çəkir. Belə ki, hökmdarların adı, titulları və digər vacib 
məlumatlar heç bir fonetik və qrammatik səhvə yol verilmədən, ərəb əlifbasında çox zaman qoyulmayan diakritik nöqtələrdən tam dəqiqliklə istifadə etmişlər. O 

%ümlçdən, ən vacib faktor olap “Şirvanşah” titulunun zərbində 2 dəfə “şin" hərfinin üzərində ilk baxışdan bəzək elementlərinə bənzər 3 nöqtədən, sonuncu “ha" -  
həvaz hərfljjin yaztkşında tam dəqiqliklə riayət olunmuşdur. Bu cür savadlı yazılarla bərabər, sikkələrin bəzək elementləri olduqca sadə olaraq, yalnız xətlərdən və 
nöqtələrdən, Çox vaxt heç birindən istifa.də edilmədən hazırlanmışlar Sadəlik və dəqiqlik, yüksək keyfiyyət, aydın oxunuş numizmatika elmində ölkələrin pul işinin 
və. pul təsarrüfatınırtən yüksək inkişafı deməkdir. Digər tərəfdən, aşkar edilən çoxsaylı dəfinələrin tərkibində olan yüzlərlə Şirvanşahlara aid sikkələrin saxlanma 
və işlənmə elementlərini öyrənərken əksər hallarda onların tədavüldə qısa müddətdə olması və yaxud heç olmamaları nəticəsinə gəlirik. Bizim fikrimizce, bu fakt 
göstərdiyimiz pdfvahidlətirtin devalvasiyası, emissiyası və ya lazımsız pul kütlələrinin yığımı demək deyildir. Əksinə, həmin pulların kifayət qədər qiymətli olması 
və psixoloji baxımdşn insanlarda bu cür pullara ehtiyacın yenidən yarana biləcəyi ilə əlaqədar onları qiymətli kapital kimi dəfinə formatında saxlamaqdaydılar.

İçəri Şəhərdən aşkar edilən sikkələr arasında Hülakilər - fElxanilərin 100 illik hakimiyyəti zamanı zərb edilən sikkələr də kəmiyyət etibarı ilə növbəti ikinci yerdə 
durur. Numizmatik materialların araşdırmalarına görə Şirvanda zərbxanaların yenidən fəaliyyətə başlaması Arpa -  Qaunun hakimiyyəti zamanı bərpa 
olunmuşdur. Sözsüz ki, bu zaman dövriyyəyə buraxılan, sikkələr də onun adından zərb olunurdu. Hülaki xanın hücumlarından əvvəl Şirvanın monqollardan 
asılılığının göstəricisi olan sikkələrin üzərində Menqu -  kaanın titulu olan, “kaan -  al -  adil" və II Axsitanın adı Şirvanşah titulu göstərilmədən zərb edilirdi. Yenidən 
bu titul III Fəribürzün hakimiyyəti illərində bərpa olunurdu. Bu zaman onun adından zərb edilən sikkələrdə monqol hökmdarların adı yoxdur. Bu cür sikkələr, 
653 h. ilinə qədər (1255 -1256 ) zərb edilmişdi. Belə sikkələri zərb etdirmək hüququ yalnız ulu xaqanın iqamətgahına gedib bu hüququ ala bilən yerli
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feodallara aid idi. Görünür Şirvanşahlarda bu zaman bu yüksək hüququ əldə edə bilmişlər. Zərb yeri -"Bakuya" kimi göstərilən bu cür sikkələr haqqında əcnəbi 
alimlərin əsərlərində kifayət qədər məlumat vardır. Bu sikkələrin əksəriyyəti Süleymanın və Ənuşirəvanın adından zərb edilən gümüş dirhəmlərdir. Burada 
diqqətimizi cəlb edən bir məsələni xüsusi qeyd etmək istərdik. Belə ki, Bakıda -  İçərişəhərdə zərbxananın yerləşməsi faktı yuxarıda göstərilən çoxsaylı misallarla 
danılmaz bir sübutdur.

Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə Şirvan şəhərlərindən Şabranda, Şamaxıda zərbxanaların fəaliyyətini sübut edən maddi -  mədəniyyət qalıqları arxeoloji qazıntılar 
zamanı aşkar olunması elmdə məlumdur. Təəssüf edirik ki, ilk dəfə belə bir məlumatı Y.A.Paxomov Şamaxıdan yalnız tapıntıların qısa təsiri ilə kifayətlənərək çap 
etdirmişdi (18;c.3).

Belə ki, "zərbxana" sözünün araşdırması onun “zər” işi ilə əlaqədar olaraq, əsasən zariblər, zərgərlər tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərə alınaraq, arxeoloji 
qazıntılar zamanı aşkar edilən zərgərlik məmulatlarının tapıldığı mədəni təbəqələrin xüsusi araşdırılması xeyli məlumat ven'r. Belə faktlara ciddi yanaşmaq 
məsələsi hələ XIX əsrdə əcnəbi alimler tərəfindən də tövsiyə olunmuşdur. ~ ' * ; * £ !

Bu baxımdan keçən əsrdə İçərişəhərdə, Qala divarları yaxınlığında aparılan tikinti işləri zamanı aşkar edilən istehsal ocağının qalıqları aşkar edilərkən, 
arxeoloqlar orada bir sıra əmək alətləri sırasında zərb işi ilə əlaqədar çəkic, bıçaq tiyələri, halqalar və digər metal əşyalar tapmışlar. Sonrakı araşdırmalar qala 
divarının qərb hissəsində davam etdirilərkən qiymətli metalların əridilməsi üçün daş alətip və tapılan zərgərlik məmulatlarının tapılması Bakıda zərgərlərin 
müəyyən bir vaxtda burada həm də zərb işini həyata keçirməsi ehtimalını irəli sürməyə imkan verməkdir. Bəzi hallarda aşkar edilən zərgərlik əşyalarının yanında 
sikkə sikkə nümunələri də aşkar edilmişdi. Belə bir tapıntı haqqında 1905 -  ci ildə Bakının qəbirstanlığında aparılan işlərin nəticəsi kimi V.V.Bartold məlumat 
vermişdir (6,c. 11).

Beləliklə, İçərişəhərin göstərilən ərazisinin yaxınlığında sonralar tikilmiş Aleksandr Nevskiy kilsəsinin ətrafında Şirvanşahların 1429/30-1440/41 -d illə rdə  
zərb etdirdikləri gümüş dirhəmlərdən ibarət dəfinə aşkar edilmişdi (12;c.47-48). Beləliklə, zərb işi sikkə kəsmə işi əslində sənətkarlıq sahəsi olaraq, Azərbaycanın 
bir çox şəhərlərində erkən orta əsrlərdən mövcud olmuş, inkişaf etmişdi. Digər sənət sahələrindən fərqli olaraq, sikkə zərbi işi birbaşa dövlətin ciddi nəzarətində 
olduğundan onunla bağlı olan əmək alətləri, xüsusilə ştempel -  möhürlər siyasi hadisələrlə bağlı olaraq, vaxtaşırı məhv edilirdi. Ona görə də zərbxanaların 
mövcudluğunun ən bariz təsdiqi olan möhürlər nadir hallarda aşkar edilir. Amma qiymətli metalların əridilməsində, kəsilib formaya salınmasında, çəkinin 
dəqiqləşdirilməsində və digər proseslərdə istifadə olunan daş oyuqlar, zindanlar, qısqaclar, tərəzi daşları və qablara bənzəyən məmulatlar İçərişəhərdən də aşkar 
edilmişdir. Arxeoloji tapıntıların analizlərinə görə böyük ehtimalla, X IV -X V II əsrlərdə, bu zərbxana İçərişəhərin yuxarı hisssində, qala divarlarının şim al-qərb 
istiqamətində fəaliyyət göstərmişlər. Bakının XVII əsrə aid olan bəzi mənbələrdə bu barədə məlumatlar mövcuddur. Bu məlumatlara əsasən qalanın göstərilən 
məkanında silahsazlar, nalbəndlər, dəmirçilər, misgərlər yaşayırdılar. Qərb tərəfdə zərgərlər məskunlaşmışdılar. Usta zərgərlər bəzək məmulatları hazırlamaqla 
yanaşı, həm də lazım olduqda dövlətin sikkə zərbi üçün möhürlər hazırlayırdılar. Onların iş prinsipləri haqqında əlyazmalarda müəyyən məlumatlar vardır. 
(28;c.47-49) Bu mənbələrin məlumatlarına əsasən zərbxanalarda istifadə edilən əmək alətləri və ustaların funksiyaları eynilə zərgərlik işi prinsipindən seçilmir.

Sikkə zərbi işinin şəhərlərin daxilində yetirilməsi həm sənətkarlığın, həm də ticarətin inkişafının, yəni iqtisadi inkişafın əsas xidmətlərindən biridir. Bakıda yerli 
zərbxananın uzun yüzilliklər intensiv olaraq, fəaliyyət göstərməsini, həm onun ərazisindən, həm də xarici ölkələrdən aşkar edilən sikkə və dəfinə tapıntıları sübut 
edir. VIII əsrdən etibarən Bakının beynəlxalq ticarət yollarında mühüm strateji bir şəhər olması barəsində artıq ərəb səyyahlarının əsərlərində geniş məlumatlar 
vardır. XI -X II əsrlərdə Azərbaycanı Hindistan və Çinlə bağlayan şimal magistral yolunun Xəzər sahilindən keçməsi Bakının inkişafına təkan vermişdi. XIII əsrdə 
monqolların Cənubi Qafqazı işğal etməsi ilə Rusiyadan Çinədək olan bütün torpaqların bir imperiyada birləşməsi baş vermişdi. Artıq bu zaman Bakıdan, 
Dərbənddən Çinə gedən ticarət karvan yolu fəaliyyət göstərir. Bakıdan keçən bu ticarət yolunun ən “uzurf&mürlü” sübutları yenə də monqollara aid olan sikkələrdir.

Belə ki, İçərişəhərdən nəinki Hülakilərə aid gümüş dirhəmlər, həmçinin Cucilərə, Qızıl Ordu xanlarının adından əsasən Bakıda zərb edilən sikkələr aşkar 
edilmişdi. Bunların arasında elə sikkələr var ki, onlar yalnız Şirvan şəhərlərində - Bakıda, Dərbənddə və Şamaxıda zərb edilmişlər. Belə sikkə nümunələri siyasi 
hadisələrin gedişində qısamüddətli zaman çərçivəsində elə bu şəhərlərdə də tədavül vasitəsi kimi dövriyyədə olmuşlar. Belə maraqlı sikkə nümunələrindən 
Qızıl Orda hökmdarı Şadi bəyin adından Bakıda zərb edilən gümüş dirhəmlərin nümunələri “İçərişəhər” Tarixi muzeyinin fondunda saxlanılır. Bakıda XV əsrin II 
yarısında qısamüddətli bir zamanda Şadi bəyin adından gümüş dirhəmlərin dövriyyədə olmaları haqqında ilk dəfə Y.A.Paxomov qeyd etmişdir. Müəəllif bu Я  
hadisəni Şeyx I İbrahimin Azərbaycan uğrunda Cəlairilərin, Cucilərin və Teymurilərin apardıqları gərgin mübarizə illənndə uzaqgörən siyasətlə sikkə zərb işini 
Teymurun, Toxtamışın və yaxud Şadi bəyin adından həyata keçirməsi ilə Şirvanı dağıntılardan xilas etməsini göstərirdi. Şonralar həm Azərbaycanın qədim 
ərazilərindən, həm də başqa ölkələrdən aşkar edilən bəzi sikkə nümunələrinin araşdırmaları nəticəsində daha dəqiq nəticələr əldə edilmişdi (1 c 91-9946c LVI 
LX, LXII -LXIV).

Belə ki, Bakıda XIV əsrin II yarısından XV əsrin sonlarına qədər ayrı -  ayrı monqol-türk hökmdarlarının adından zərb edilən sikkələr RUsiyadan,Jndiki 
Ermənistandan, Orta Asiyadan, Dağıstandan, Tatarıstandan, Gürcüstandan və diger» ərazilərdə aşkar edilmişdir. Hesab edirik ki, Bakı zərbxanasının 
məmulatlarının belə geniş ərazilərdə yayılmasının bir səbəbi də Azərbaycanın XIII -X V  əsrdə ticarət əlaqələrinin daha da güclənməsidir. Büftıda həmçinitıBakı 
limanın rolu da qeyd olunmalıdır. Bu zaman avropalıların Şamaxı ipəyinin sorağı ilə ucuz su yolu ilə Qara dən,iz -  Xəzər vasitəsilə Şirvana gəlmələri həm də 
Avropa pullarının buraya axınına rəvac verir. Şirvan ipəyi Bakı limanı vasitəsi ilə Həştərxana daşınır, sonra Volqa və Dona keçirilir, oradan isə Venesiya tacirləri öz 
qalerlərində -  ticarət gəmilərində Azov dənizi ilə Avropaya aparırdılar. Əmir Teymurun 1395 -  ci ildə Həştərxanı dağıtdıqdan sonra ticarət yolunun istiqaməti 
dəyişildi. Azərbaycandan Avropaya gedən mallar iran və Suriyadan keçməyə başladı (5;c.106). Bu zaman ilk dəfə Avröpa mənşəli Aənbələrdə indiki Xəzər 
dənizinin adı“Bakı dənizi” adlanır (48;c.177;7;c.86;47;c. 145-146).

Həm keçən əsrin tapıntıları, həm də son illərdə aparılan arxeoloji qazıntıların numizmatik materiallarla zəngin olan tapıntıları Bakının XV -  XVI.əsrirf 
əvvəllərində güclü liman şəhəri kimi tanınmasını sübut edir. Bu fakt həmçinin əmtəə - pul münasibətlərinin inkişafının ən yüksək mərhələsinə'çatmaşjnı göstərir.
Bu yüzilliklərdə hakimiyyətdə olan Dərbəndilər sülaləsinin apardığı uzaqgörən siyasət nöticəsində Bakı, həm də Yaxjn Şərqin mühüm şəhərlərindən fc>irinə 
çevrilmişdir. Beləliklə, VII əsrdən başlayaraq qədim Azərbaycan torpaqlarında faəliyyət göstərən Bakı adındakı zərbxana çox qısa fasilələrlə XIX əsrin 
ortalarına qədər fəaliyyət göstərmişdir. Şəhərin Şirvanşahların paytaxtına çevrilməsi ilə pul və pul işi ümumiyyətlə ehtimal ki, elə İçərişəhərdə möhtəşəm dövlətin 
sarayının yaxınlığında yerləşmişdi. 1000 illik tarixə malik olan Şirvanın dövlətçiliyinin mərkəzi şəhəri kimi Bakı Şamaxı zəlzələsindən 1199-cu ildäh 1538 -c i ilə kimi 
öz statusunu saxlamışdı. 600 ilə yaxın paytaxt olan Bakı sözsüz ki, öz zərbxanasını həmişə qorumuşdu. 861 -  ci ildən rəsmi olaraq yqfanan Şirvanşahlar 
dövlətinin əsasən Kəsranilər və Dərbəndilər sülaləsinin nümayəndələri demək olar ki, öz sikkələrini burada zərb etdirmişlər. Bəzi vaxtlarda, hətta vassal dövlətə 
çevrildikdə belə Şirvanşahlar bu statusu saxlamağa müəyyən qədər nail olmuşlar. Yəni bu gün XXI əsrin birinci onilliyində numizmatika elini ilə məşğul olan hər 
kəs Şirvanşahların zərb etdirdikləri sikkələri yalnız onlara aid olan elementlərlə, xətt üslubu ilə, bəzək vasitələn və yaxud metalın rənginə, formalarına görə, hətta 
anepioqrafik (lal -  yazıları olamayan, yalnız bəzəklərdən ibarət olan) olsalar belə təyin etməkdə çətinlik çəkmir. 1538 -  ci ildən sonra, yəni Səfəvi hökmdarlarının bu 
dövlətə son qoymasından sonra, Bakıda zərb edilən sikkələr əsasən mis fuluslardır. Bu cür mis sikkələrin üzərində mövcud olan elementlərin ciddi araşdırması 
nəticəsində onlarda Bakının dövlətçilik rəmzlənnin “üstüörtülü" şəkildə olması aydınlaşır. Bu cür sikkələrin üzərində Bakının adı ərəb əlifbası ilə ,
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“Bakuyya, Bakya" kimi cürbəcür yazılışlarla zərb edilmişdi. Mis sikkələr üzərində apardığmız elmi analizlər nəticəsində biz hesab edirik ki, artıq XIV əsrin II 
yarısından başlayaraq, mis sikkələrin zərbetmə hüququ şəhərlərin yüksəlişi ilə onlara həvalə edilmişdi. Bundan istifadə edən şəhər zərbxanalarında dövriyyəyə 
buraxılan misfulusların üzərində əksər hallarda zərb yeri və tarixi kifayət qədər aydın təyin edilir. Anonm xaraktedi bu pulların üzvə əks tərəfində əsasən balıq, şir, 
dəvə, delfinə bənzər məməlilər sinfinə aid heyvan və demək olar ki, bu cür sikkələrin əksəriyyətində xətli dairə və ətrafında 6 nöqtəvan bəzək elementi yalnız 
Bakının orta əsrlərindən sonuna qədər davam etmişdi. Eynilə balıq obrazları, saxsı qabların oturacaq hissələrində də İçərişəhərdən aşkar edilmişdi. Bakı 
xanlığının adından zərb edilən sikkələr də bu baxımdan xüsusi bir qrupa aid deyildir. Bunlar əsasən misdən zərb edilən, anonim, əsasən ayrı -  ayrı heyvan və bitki 
obrazları göstənlən sikkələrdir. İçərişəhərdən aşkar edilən numizmatik materiallar sırasında əsasən XVI əsrdən etibarən Azərbaycanın bütün ərazisindən tapılan 
Avropa ölkələrinin gümüş və digər ölkələrin ucuz metalların qarışığından hazırlanan pulları da qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanın tahxindəXV-XVI əsrlər iqtisadi 
münasibətlər baxımından Avropanın eyni vaxta yaranmağa başlayan kapitalist -  ictimai münasibətlərindən fərqlənmir. Belə ki, Azərbaycan Qaraqoyunlu, 
Ağqoyuniu dövlətlərinin yetişdirdiyi Səfəvi dövləti inkişaf etmiş pul - əmtəə münasibətləri yaratmışdır. Burada yerli pulların dəyərliliyi o qədər mühüm olmuşdu ki, 
hətta yeni yaranmış Hollandiya dövlətinin quldeni, Fransanın frankı, Venesiyanın dukatı belə məcburi olaraq yerli puldəyişmə məntəqələrində təyin edilmiş 
nisbətdə dəyişdirilir və bütün imperiyada dəyərindən aşağı məzənnədə qəbul edilirdi. Bunların içərisində Rusiyanın nadir sikkələr sırasına daxil olan I Pyotrun 
adından, 1720 -  ci ildə ərəb əlifbası ilə qartalın başı üzərində 3 tgcın olduğu pul haqqında keçən əsrdə elmi ədəbiyyatda qısa məlumat vardır. Əcnəbi pul 
nümunələri sırasında XVIII -  XIX əsrə aid Rusiya imperiyası və iranın sikkə nümunələri üstünlük təşkil edir. Maraqlıdır ki, Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli 
olaraq, İçərişəhərdə aşkar edilən xarici ölkələrin pulları arasında Rusiya dövlətinə aid olan sikkələr say hesabına görə dəfələrlə çoxdur. Bu isə öz növbəsində 
gösterilən yüzilliklərdə Rusiyanın Azərbaycanı işğal prosesinə məhz buradan başlaması və Xəzər -  Volqa su yoluna daha çox önəm verməsini bir daha 
təsdiqləyir. Bununla da Rusiyanın imperiya yaratmağa başlaması ilə Xəzərsahili vilayətlərə xüsusi qısqanclıqla yanaşması, bütün ciddi cəhdlə buradan digər 
dövlətlərin pullarının çıxarılmasına çalışması və çox vaxt hətta dövriyyəyə daxil olmamış pulları gəmilərlə bura gətizdirməsi faktı ilə üzləşirik. Keçən əsrdə Xəzərin 
sularının bir neçə dəfə qabarıb çəkilməsi zamanı, ayrı -  ayrı illərdə aparılan qazıntılarda xüsusilə, İçəri Şəhərin Qız qalası yerləşən ərazisində, sahilə yaxın yerdən 
çoxsaylı mis pulları aşkar edilmişdi. Eynilə sualtı arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində belə tapıntılar qeydə alınmışdır.

Əcnəbi pulların dövriyyədə olması Bakının ruslar tərəfindən tam işğal olunmasına qədər (1806- cı il) davam etmişdir. Bakı xanlığının Rusiya tərəfindən işğalı 
ilə yerli zərbxananın fəaliyyəti də tarflamilə dayandırılmışdır. Artıq 1856-59 -cu illərdən Azərbaycanın əksər əraziləri Rusiyanın “rubl” sisteminə daxil edilmişdir.

Beləliklə, oxuculara çatdırdığımız kataloqda əsasən İçərişəhərdən aşkar edilən və həmçinin dövlətimiz tərəfindən yaradılmasına 2007 ildən başlanılan 
“İçərişəhər” Tarixi muzeyinin fondunda saxlanılan sikkə nümunələrinin bir qismi təqdim olunur. Bu kataloqun tərtib edilməsində dünya numizmatika elmində qəbul 
edilən qaydalara riayət olunaraq, muzeyin inventar saytarı, sikkəni zərb etdirən hökmdarların adı, onların dəqiq çəkiləri və diametrləri, metalın növü, mümkün 
qədər zərb yeri və tarixi göstərilmişdir. Bütün sikkələr numizmatika elmində qəbul edilən xronoloji çərçivəyə uyğun olaraq yerləşdirilmişdir.

Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



CATALOGUE OF THE NUMISMATIC FUND OF THE MUSEUM OF HISTORY OF 
“ ICHERISHEHER” (FROM THE ANCIENT TIMES TILL THE EARLY XX CENTURY)

The capital of one of the most ancient settlements of Azerbaijan was placed in different places in different times. Among them we should specially mark Qabala, 
Barda, Shamakha, Tabriz, Nakchivan, Maraga, Ardebil, Isfagan, and other historical cities. Beginning from the ancient times till the late middle ages these cities 
have had historical peculiarities and special importance. Special place in the category of such "cities-capitals” is occupied by Baku. Among objective and subjective 
reasons to choose this unique city as capital, the scientists consider the earthquake of 1191 in Shemakha as the main one. This fact doesn't mean, thpt till the end of 
the XII century in Baku there were not formed the elements of culture, economics, and also residential quarters, links with other countries, etc. relating to the city life 
in oriental countries. Opposite, Baku was more appropriate, than all other cities in Shirvan to become the capital. Among these attributes we should point at the 
city's proximity to the Caspian basin, its natural resources, Apsheron Peninsula's location; convenient strategic possibilities have created conditions for the 
settlement of people since the ancient times. Geographically the city was located close to the trade routes, linking south-Caucasus countries with northern -  
Russia, at the east with Middle Asia and India, at the south with Iran. The existence of a convenient harbor enabled the operation of water lines; the fortress and 
harbor also enabled further development of this city. (5; p.3443;4)

Despite of all the facts the beginning of Baku's foundation is not profoundly researched. There are both objective and subjective reasons for this. In our opinion, 
the creature of the urban systems with urban problems since the very beginning of the settlements in the most ancient part of Baku -  Icheri Sheher till the modern 
time didn't make it possible for the archaeologists of the XX century to excavate this part thoroughly. But the conducted researches have priceless importance for 
the research of the history of Baku city, especially of the ancient period. The revealed material remainders in Icheri Sheher, as a result of the held excavations 
nowadays allow the scientists to accept the version of existence of the developed city since the ancient times. (2;p.69-80;3;37;p.18-23;33;p.56-58'34p 18- 
19;p.93;8;p.115-117;22;p.30)

According to the opinion of the numerous scientists, Baku, during its initial stage, being placed on the territory of modern Icheri Sheher, functioned as a port 
since the beginning of the era. The history of city's shaping also dates back to the early antiquity. Thus, in the last century famous historian, specializing on the 
history of Azerbaijan -  S. Ashurbeyli advanced the version about the 2000 years age of Baku and offered the continuation of the excavations to affirm this date
(5;p.37)

It is also known, that the life beyond the fortress walls, that is the composition, building of the Baku city relates to the XVIII -X IX  centuries. Because of this the 
traces of the historic city should be searched in Icherisheher. It is necessary to take into account the common fact, that in the orient city building there took place the 
two-part division, e xa c tly -“Ich Gala”, Icheri Sheher, Shehristan, where lived the nobility with all respective service and infrastructure; I I - “Bayir sheher” orrabad, 
where mainly craftsmen and traders lived. Baku is also related to such classical orient cities and consisits of two parts -  Icherisheher and Bayirsheher.

For the supply of the correct age of the city culture the most precise materials are numismatic finds. Being the main attribute of the state and statehood, the 
coins always reflect the historical processes, and contain reasons of collapsed, and remaining under land historical events. Because of this the study of the 
numismatic materials has invaluable importance for the precise dating of Baku city. The first scientific researches in this range were held in the previous century by 
scientist-numismatist Y.A. Pakhomov. (12-19). Unfortunately, his books don't contain full numismatic analysis and photos of coin materials, but there are exact 
topographical data, which allow making more precise the location of these materials. Besides of these data, there are short messages in different scientific works 
and reports on the revealed coin treasures from Icheri Sheher in 60-80 years. (41 ;p.66-67;40;p. 18-20;p. 1 -33; etc.)

The scientific researches about archaeological excavations, held in Icheri Sheher, contain pregjse data about the quantity of the'found coin treasures; 
approximately 2-3 thousand of nominals, relating to the different historical periods. But these reports either don’t contain full scientific descriptions; because of this it 
is impossible to judge anything about them.

However, the archaeological excavations and discoveries by chance in Icheri Sheher reflects the period beginning ВС V - IV centuries till the XIX century. At the 
end of the last century the scientific literature on the new information based on minting of coins in Baku has been published.

In spite of that the coin materials present in the numismatic fund of the Museum of History of “Icherisheher” allow to date them within V-IV BC -  till the beginning 
of the XIX century. It should be noted that in the last years of the previous century several new data about coins, found in Baku, were published.

Among these publications special place is occupied by the data about early minting of Baku, such as Bagvan, beginning since the rulinq of the Sassanian ruler 
Khormiz IV (575-590 years). (31; p.4)

The researching of toponym “Bagavan, Bagvan" in the sources has lead to the correlation of this name by the scientists with “the ancient name of Baku. The 
named above words in the languages of Indo-European origin come from the word “God”, “of the*Sun” -  with the root “Baga". (5; p.39;10). Thisjneans that the 
ancient name of Baku -  Bagavan, Bagvan appears both in the sources and in the minting. The world numismatic science has data that in the V-Vf centuriesjn the 
period of prosperity of the Sassanian Empire it was allowed for the economically strong Cities to mint their own coins with shortened monograms. In this galaxy of 
cities there are such Azerbaijani cities as Nakhchivan, Barda, Atropatena (Ekbatan), Gandja, Dabil, Gilan, Baku, etc. The coins of these cities were liable to circulate 
both inside Azerbaijan and also within whole Sassanian Empire. Such numismatic materials were revealed by the line of famous “Tsar road”, which got formed in 
the I century and uninterruptedly maintained the trade relations with Gerat (in the North), Samarkand and by the Great Silk Road with Eastern Turkestan till China.

It is necessary to specially note that beginning from the VI century coin mintages of Sassanians operated in the houses with developed economic relations. 
The right to mint coins mainly had the cities, known as political and cultural centers.

Baku city possessed all three qualities to obtain permission to mint coins. Because of this coins contain monograms. “Bagvan” are known as full-right money 
items all over the Sassanian Empire. _ ^ V  , < :« \  щ £   ̂ Jp

All mentioned above criteria couldn't have arisen immediately without stable ground. Rather deep roots existed during all the time; there were objective 
reasons for operating of old trade ways, linking different nations on the base of economic relations. In the foundation of the cities with own mintages big importance 
had the division of craftsmen from stock-breeders. Taking into account these, important, as we think, factors, it was quite logic to mint coins in Baku city, which till the 
VI century had very strong practice.

Baku altogether with Apsheron Peninsula in the period of the Caucasus Albania was a part o’f Paitakaran (42;43; p.283-285, p.44-45); among the regions of 
Paitakaran there was “Baruka”, which is correlated by scientists with modern Baku city. The toponym Baruka is also mentioned in the works by Ptolemy. (21 ;pT8)

As a result of archaeological researches on the territory of Azerbaijan, held in the previous century it was proved that local mintages have been operating since 
the III century BC. In this way, local coin items, minted in the Caucasus Albania were the coins -  "imitations" to the coin mintage of Alexander the Great. The coins -  
imitations were in the official circulation till the 80-s years of the II century BC.

It should be noted that since the time of the campaigns of Alexander the Great there begins a new chapter in the history of the ancient Caucasus Albania. Since 
that time its relations with Hellenistic world are formed. Being situated on the international trade-transit routes, Caucasus Albania was an active participant of the 
world trade. Caucasus Albania, being located in the zone of the Hellenistic world, was tightly linked with neighbor, in the lll-l centuries BC was also included in
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the economic, political, and culture life far beyond the boundaries of Caucasus. Because of this the step-by-step development of this country was going with the 
signs of the broadening of the exterior, multichannel links. Very big importance in these links had both local cities and their crafts, and the Caspian Sea, which 
contained the routes from the Western Asia and Central Asia, and in the reverse direction. (48; pp. 109-113)

The first coins-imitations were revealed on our territory in the treasures of Qabala and Khynysly. According to the opinion of the scientists-numismatists such 
coins circulated mainly in the inner market. In Baku, exactly in Icherisheher such coins have not been revealed yet. But this fact is not the evidence that Baku was 
aside from thə’ trade relations. On the contrary, we have an opinion, that according to the urbanization problems, climate changes and other important reasons 
these coins are rare.

On the territory of Icherisheher during the reconstruction-maintenance works there were revealed coins, minted from the name of the Roman Emperor 
Diocletian (284-305), August (27-14 years BC), Galb (68-69) and other numismatic materials. In 2003-2004 there were revealed the coins of the Seleucid ruler 
Demetrius, Mark Aurelius, Pontus tsar Mithradates VI Eupator. These numismatic materials prove the presence of the links with Rome, Greece, Pontus in the ll-l 
centuries BC.

There are several supposes, that the coins, minted by the Pontus tsar Mithradates VI Eupator and Roman Emperor Diocletian are related to the category of 
“imitations”. ж  '

But the conducted metrological, iconographical analysis proved the opposite.
The oldest coin item was revealed in 1994 next to the Mohammed Mosque in 1994 by the archaeologist F. İbrahimov, now deceased. According to the opinion 

of the scientists-numismatists this coin is related to the Achaemenid Empire of the Greek-Roman period (35; pp.35-36). This coin was minted from the name of the 
Achaemenid ruler Khashayar I (486-464 years BC). This ruler is more famous in Europe under the name of Xerxes I. “Khashayar” is translated from the old pahlavi 
as the “tsar of heroes". The coin has very high quality of mintage and made from copper, fused with other metals. The observe of the coin contains the badge portrait 
of middle-aged man with’long, straight hair, gathered with a simple ribbon, with clothes of the simple cut without any decorations. The head of the ruler from the 
profile is directed to the right. In the back of the head by the circle of the cartouche there are traces of some signs in erased condition. The external frame is lined.

The reverse side, inside of the same circle cartouche there is an image of the ancient ship with nose, directed to the right. It should be noted, that in the world 
numismatic science such ancient irrfeges of the ships appeared on the copper coins at the first time in Rome in VIII-VI centuries BC. Later such types of old and 
primitive ships were minted as a memory of victory in the marine battles against of Carthage.

In this way, the most ancient coin with precise topographical data is the coin of the Achaemenid ruler Khashayar.
We may be objected, that on the basis of several numismatic monuments it would have been wrong to date the foundation of the city of Baku with the 5-th 

century BC. Although, odr conclusion is also based on the results of the numerous archaeological excavations, which were held here in the XX century.
We specially want to mention the fact, that in the ancient culture layers there is definite quantity of materials, relating to the archaic period, exactly, the present 

remainders of the religious buildings of fire-worshippers in Icheri Sheher. In this way, the named above coin of the Achaemenid ruler is not the only prove of 
presence of the city in these places in ancient times. The famous orientalist M.S. Sen had grounds to think, that Baku was the oldest place of worship for old parsi 
tribes. (42; p.72) The scientist-historian S. Ashurbeyli, who, besides the researches of the whole row of questions in the history of Azerbaijan, also researched the 
etymology of the Apsheron and Baku toponyms and noted that the name “Bagavan”, “Bakan”, “Bagan” and adjacent sites are linked with fire-worshippers. Because 
of these scientific proofs the coin, minted from the name of Khashayar is also related to these facts.

The mintage of “Bagvan” on the numismatic m ateria l's related not only to the Sassanian period. The researches, which we conducted in this relation led us to 
the surprising results. Thus, Russian scientist-numismatist baron V.G. Tizenhausen in 1889 in the article, devoted to the Oriental coins of collector A. Komarov 
noted in one of treasures of 687 coin items, found in the territory of Zakataly (from them there are 463 copper items, 206 -  silver, 18 - golden), where there are 3 
special copper coins. In the XIX century the author didn't specify information about these coins, but he left clear prints of the both sides of these coin items. 
According to our opinion, all three copper fuluses were minted at the time of llkhanate in Baku, and the place of mintage -  “Bagan” was minted with Arabic alphabet. 
The ornaments on these coins are also identical with the tracery, which were minted on the coin items in the XIII-XIV centuries in Baku (45; p.4-5). This means, that 
the toponymy of “Bagan” is minted again on the Baku mintage at the Mongol rulers.

In the Early Middle Ages Baku was one of the most developed cities of Shirvan. Numismatic finds, relating to the Sassanian period, perhaps, comprise the main 
place, in the quantitative relation of the coin finds of Icheri Sheher. Exactly, in 70-80 years of the XX century three big coin treasures were revealed on this territory. 
(12;p.24j, ’ ' ■ •

Thus, on the basis of the published scientific works with big number of copies with the status of “coin treasure” are related exactly to the period, when the 
territory of modern Azerbaijan was a part of the Sassanian Empire, exactly, to the V-VI centuries.

The period oPVII-VIII centuries from The numismatic point of view is the time of the interruption of the coin mintage on our territory. This was the time of 
centenary Khazar-Arabic wars, which were held mainly on the territory of Azerbaijan. The coin mintages, such as other state instances ceased their activity. But the 
Sassanian coins continued to circulate within inner markets exactly from the V-VI centuries. The resumption of the coin mintage occured in the end of the VIII 
century.- i  9 4  *' r

Also, within Icheriafleher there were revealed the copper fuluses of the Abbasids, which had been minted in the central cities of the Caliphate. The coin mintage 
in Baku City was resumed in the IX century. The coin items of the Aran cities, including Baku, were revealed not only on the territory of the Arabic Caliphate, but also 
«(п the faraway European countries, in Russia, Germany, Sweden, Norway, Baltic countries etc., which are the evidences of the resumption of the trade relations 
withtheseÇouotriee. ‘ Z . * . ,  •, ■ * '

Baku operated in these years as a port. According to the fact, that within the whole Caliphate there was adopted the unified system of the weight 
measures, prices, there were no special obstacles during the trade relations between the regions. As far as the water lines have always been the cheapest way for 
economic links, the Baku port occupied eminent place in the trade relations. The evidences of this are also the revealed coin finds within Icherisheher, more exactly, 
close to the shorSs of the'Caspian Sea. It is interesting, that numismatic materials of the Vlll-X centuries, minted in the different cities of the Arabic Caliphate are 
characterized with the high quality. The same can be said about the copper items.

The copperfuluses of the caliphate are not related to the anonymous coins, because they contain all the main data -  place and date of mintage, the name of the 
ruler and quotations from the Quran. On the coins, minted in Baku in the mentioned centuries, there are placed such names of the Mintage place as Baku, Bakuya.

“The first signs” of the weakening and breakdown of the Abbasids’ Caliphate in the end of IX -  beginning of the X century, became apparent in the coin mintage 
inside this enormous state. The Arabic Caliphate, which was spread within three continents, was getting disintegrated, and the new states replaced it. These small 
states used all possible means in order to obtain de facto and de jure status. One of these states, founded on the territory of Azerbaijan, was the Shirvanshahs' 
state. According to the opinion of the scientists, the history of the Shirvanshahs' state covered a thousand-year period. At the same time, the
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Shirvanshahs’ state had the longest history among the states of the former Soviet Union.
The history of the statehood of Shirvan begins from the coin mintage in 861. Since the first half of the X century in all the coin mintages of Azerbaijan, including 

Baku, there ceases the coin mintage in the names of the caliphs. In this period in the orient countries and in Azerbaijan the first signs of the “Orient Renaissance” 
appear. Among these signs a special place is taken by the coin mintage: there arise the elements of the “silver crisis”, in the base of which lies the export of the high- 
rated silver coin items to the European countries as the most valuable good. This was the “growth illness” of the orient and also Azerbaijani cities. The states began 
to mint silver-plated, credit, billon coins with the indication of the temporal character on the observe of the coin, such as words “dirham" and “sim”. This was 
unprecedented innovation for the Muslim countries. The second important sign of the money circulation after the VII century was the entry of the Byzantine gold 
solids and copper folisses to the inner markets of Azerbaijan. It should be noted, that Eastern Roman Empire, according to our researches, was also one of the 
states, included into the areal of the spread of the “silver crisis”. (26; pp. 101-104). In the base of this fact there lies the export of the Byzantine old and copper coins 
beyond the boundaries of the state. . '  '  * V; •* V / i

In Icherisheher in the previous century there was revealed definite amount of the Byzantine coins. Thus, in 1944-45 years inside the Shirvanshahs' Palace 
during the archaeologist excavations there was revealed gold solid, minted from the name of the Byzantine emperor Alexey I Komnin (1089-1118) (11; p. 12). At the 
same time, in the Absheron Peninsula placed Ramany village there was registered Byzantine copper coin (12; pp. 18-19). The moving of the capital of 
Shirvanshahs from Shemakha to Baku coincides with the period of mentioned above Renaissance and “silver crisis”. The statistic analysis, held by us, points on 
the fact, that among the officially registered and published coin treasures from Icherisheher for the last 70 years, 60-63 per cent are comprised by the coins of the 
local mintage of the Xl-beginning of the XIII centuries. This was the time of culmination.or the peak of rise of Baku city in its political, economic and cultural 
development. The fact of the peak prosperity of the Shirvanshahs1 state are the billon, unique coin items, minted with Shirvanshahs1 state.

For the first time the credit, billon coins with reduced percentage of silver were minted at the time of Shirvanshah Yazid bin Akhmad bin Muhammad (974-1027) 
and Salman bin Yazid bin Akhmad (1049-1053). In the first decade of the XII century the “silver crisis” overcomes the "psychological border”, because the held 
chemical analysis over the definite amount of such coins points the rate of silver as 0.089 milligrams (21; pp.28-30). Such money items satisfied the need in 
payments both in the local market and in the economic links with neighbor countries. ■

Such coins of Shirvanshahs are revealed every year under different circumstances without the indication of the place andtiater of mintage from the name of the 
ruler Farrukhzad, Fariburz on the territory of Georgia, modern Armenia (Western Azerbaijan), Daghestan. The Shirvanshahs held trade relatios with faraway 
foreing countries with the means of the gold dinars, about which there is scant data in the foreign literature. (45; 4 etc.).

In the Azerbiajani scientific literature there is no information about such coins. The silver dirhams are also related to the category of the rare findings.
The billon, monoepigraphical, “credit” dirhams of Shirvanshahs, according to the some numismatic signs are different from the same time coins of the other 

feudal states of Azerbaijan. First of all, these coins were minted in two ways -  casting and mintage. The coins, minted in the first way comprise the base of the 
Shirvanshahs1 coin mintage. By their forms, these coins are inimitable and unusual. The legends are minted in Arabic language in the Kufic and Suls scripts.

It is interesting that according to its weight these coins, minted on the period of the governing of the same Shirvanshah, are different. The preservation level and 
the erasure level of these coins is not high. The corrosion and patina are almost absent. This means, that the structure of the metal was comprised rather 
successfully, and the small percentage of the silver favored this factor.

The coin items, included into the composition of the coin treasures and dated with the period from Xll-early XIII century of the Shirvanshahs’ State attract 
attention also with the circumstance, that they either did not circulate, or were used for the short time. This is not related to such economic definitions as devaluation 
and money emission. Perhaps, the residents “psychologically” trusted, that the coins of Shirvanshahs could serve them longer; therefore, they saved them as the 
most valuable good and the best money for the bad times.

In the quantity relation among the coin findings at Icherisheher the second place is occupied by the coin items of the llkhanids’ period. On the basis of the 
research of the hundreds of the coins of that state it is possible to affirm, that in Shirvan after the calm period the coin mintages resumed their activity in the time of 
the mongol ruler Arpa-Gaun. Undoubtedly, the coins, minted from his name contained his name and were not anonymous. Also there are coins, minted before the 
founding of the llkhanids’ State and the title of Mongols “kaan-al-adil” -  “fair kagan”, indicated on them, was minted with the name of Akhsitan li without the title 
“Shirvanshah”. These numismatic materials reflect the established vassal dependence of Shirvanshahs on Mongols and llkhanids. The title “Shirvanshah” began 
to be minted since the time of the Fariburz III, the coins of which did not contain the names of the Mongol rulers. Such coins were circulated till 653 Hegira (1255- 
1256). From history there are known the facts, when local rulers in order to obtain the right to mir*coins were obliged to visit the residence of the Greqt Kagan. 
Probably, the Shirvanshahs enjoyed this situation and minted coins from their name. Such coins with the indication “Bakuya” were mainly described by the foreign 
scientists. № —

The silver dirhams of these types were released from the name of Suleymanayi Anushirvan.
Thus, on the base of the mentioned above facts, we may suppose, that in Baku operated its own Coin Mintage, which was rather well renowned for its products.
In whole, in the numismatic science of Azerbaijan in the XX century there are rare, short data about the instruments of the coin mintages, the remainders of 

which were revealed, particularly, in such Shirvan cities as Shirvan, Shemakha. For the first time these findings were marked by Y.A. Pakhomov (18, p.3).
At the thorough research of the word "zarbkhana” -  the coin mintage place, 11 becomes clear, that this work was also linked with "za*',- precious metals and 

jewellery.
The root “zar” in the word “zarbkhana" -  the coin mintage place and “zarkar" -  jeweler is the same. During all this time this work was done by the zaribs^f 

minters. The work of coin minters was equal with the work of jewelers. This means, that the work of zaribs or coin mintage was a part of the eraft, e#6ted in the 
several cities of Azerbaijan from the antique period and successfully operated till the modern times. To the difference from qther kinds of craft, the coih mintage was 
always strictly controlled by the state, and probably because of this in the dependence on the political events the stamps of coins were annihilated. Because of thjs, 
the stamps of the coins are the unique findings also on the territory of Baku. But other processes of the coin mintage also remained Several traces, such as the 
instruments of work, scales, dishes, etc., which are being researched by the archaeologists and revealed on the territory of Icherisheher.

Because of this already in the XIX century several foreign scientists adviced to research the jewellery production more carefully and also linked with-it the 
instruments of work, revealed during the archaeological excavations. (49, p.249).

In the last century during the holding of the excavations close to the fortress walls there was accidentally revealed the production centre with several working 
instruments of jewelers. Later, the archaeological researches continued in western part of the walls, where there were revealed the stone items and jewellery. 
Probbaly, in some historical periods the centres of the coin and jewellery works were placed exactly in the indicated place of Icherisheher. In some cases near the 
jewellery items there were revealed coin items as well. About one of such findings of 1905 wrote renowned Russian orientalist V.V. Barthold, who was doing the 
excavations on the place of the old Muslim graveyard in Baku. (6, p.11).
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Further, close to the marked western parts of the fortress walls, where later the monastery of Alexander Nevsky was built, the treasure of silver dirhams, minted 
in 1429/30 - 1 440/41 years from the name of Shirvanshahs was revealed (12: pp. 47-48).

On the base of the archaeological excavations, linked with the coin mintage, exactly with the XIV-XVII centuries, we may suppose about the existence of the 
coin mintage in the upper side of Icherisheher, in the North-West part of the fortress wall. In the several sources of the XVII century there are such data. There is 
mentioned, that in this part of the fortress lived and worked the gunsmiths, blacksmiths and other craftsmen, while the jewelers resided in the western part.

The famous jewelers besides the jewellery, used to make, when it was necessary, the stamps for the coin mintage. The instruments for the making of these 
subjects were the same, because of this, this craft was not difficult forthemasters-zarkars-zaribs (28; pp.47-49; 51, pp. 128-130).
The work of the coin mintages inside the city was a vivid proof of the economic growth of the settlement, development of the craft and trade. The fact, that inside the 
fortress walls there for centuries operated the coin mintage, is also evidenced with the revealed coin findings and whole treasures of the coins of foreign countries. 
Beginning from the VIII century in the works of the Arabic travelers there is information about Baku as one of the important trade centres on the world transit. In the 
XI-XII centuries the northern main road, which linked Azerbaijan with India and China, lied along the Caspian Sea through Baku, and enabled the economical and 
cultural prosperity of the city. In the XIII century Mongols, after they conquered the territory of the Southern Caucasus, possessed the lands from Russia till China 
under the power of their Empire. In the same time there existed the caravan road from Baku and Derbend to China. The most long-lasting proofs of the functioning of 
this trade way are the money items, revealed in Icherisheher and presenting almost all the rulers of the Mongol state.

So, among these findings there are silver dirhams of llkhanids, Jochids, khans of the Golden Horde. Some of them because of the taken place historical events 
were minted in the cities of Shirvan -  Baku, Derbend, Shamakha.

The numismatic fund of the Museum of History of “Icherisheher” contains silver dirhams, released in Baku by the khan of the Golden Horde Shadi-bek. About 
the coins of Shadi-bek, minted in the second half of the XV century, first noted Y.A. Pakhomov. He specially stressed the farsighted policy of Shirvanshah Sheikh 
Ibrahim I, who manoeuvred among Jelairids, Jochids and Timurids, securing the state from their raids. As a result of this the coins were minted from the names of 
the different rulers of the respective states. In this way Sheikh Ibrahim I also behaved with Shadi-bek, minting from his name silver coins before his raid to Shirvan. 
The proof of this kund of policy were numerous money items, released in the mintages of Azerbaijan. Such coin mintages were revealed on the territory of Russia, 
modern Armenia, Middle Asia, DaghSstan, Tatarstan, Georgia and other countries. (1; pp.91-99;46;p.LVI,LX, LXII-LXIV, 50, pp.316-317).

We consider, that the products of Baku coin mintage got spread in such a wide geographical areal also because of the fact, that economic links of Azerbaijan 
broadened and deepened in the XIII-XV centuries. There is a deserve of the Baku port, because Europeans, searching for the famous Shamakha silk, brought 
through the Black and Caspian Seas their money items. Silk from Shirvan was exported via the port of Baku by the ships to Astrakhan, from which, by Volga and 
Don, the Venetian merchants exported it to the Europe through the Azov sea on their galley ships. When in 1395 Amir Teimur destroyed Astrakhan, the directions of 
the trade ways changed; the caravans were going to Europe from Azerbaijan through Iran and Syria. (5; p.106). Exactly in this time the sources of the European 
travellers there appears new term -the Baku sea. (48, p.177; 7, p.86;47, pp.145-146).

The archaeological fundings in Icherisheher, revealed in the previous century, witness about the continuation of the functioning of the Baku port as a connecting 
link between different countries. Thanks to the balanced policy of the Shirvanshahs’ State Baku in the XV-XVI centuries turned into one of the most important cities 
of the Middle East.

In this way, beginning from the VII century the coin mintage of Baku functioned with several interruptions till the beginning of the XIX century. After Baku became 
a capital of Shirvahshahs th coin mintage also "settled” in Icherisheher, exactly, close to the Palace. In the period from 1192 to 1538 Baku retained the status of the 
capital. During 600 years Baku retained its coin mintage. The dynasties of Kesranids and Derbendi Shirvanshahs minted their coins in Baku almost all the time. In 
the time, when this state became a vassal state, Shirvanshahs still retained this status.

Nowadays, in the beginning of the XXI century on the base of the several elements, including the form of the script, ornaments, the color of the metal, the shape 
of the mintage, even if these are anepytraphical coins it is easy to define the money items of Shirvanshahs.

(  After 1538, when Safavids put an end to this state, in Baku there were minted rare copper coins. The place of mintage of these coins was indicated as Bakuya, 
Bakua in different forms. The right to mint coins, beginning from the second half of the XIV century, proceeded to the local governments. Enjoying this right the local 
coin mintages minted on the coppefcoins the images offish, lion, camel, dolphin* etc., which appeared lined and dotted. The stereotyped patterns of the fish were 
also revealed at the tray of the pottery, produced On the territory of Baku.

Thş popper regalia of the Baku khanate from this point ofvtew builds comprises a special group.
Since the end of the XIV century foreign coins, mainly, from the European countries appear on the territory of Azerbaijan. Metrological analysis of the coins of 

the XV-XVI centuries of Azerbaijan prove the arising of the capitalistic/elations, which were not different from European in those centuries. Safavids formed their 
own coin system, ЛПеге the value of the local coin items was higher, than Dutch guilder, French franc, Venetian ducat, etc.

On the territory of Icheri Sheher among the revealed foreign money items, beginning from the early XVIII century, Russian coins begin to prevail. If we compare 
these money findings with other ones from different cities of Azerbaijan, where the coins from Iran and Turkey dominate, in Baku these are Russian copecks. The 
reason is, according to our opinion, is the big interst of Russian Empire in the transit sea way Volga-Caspian Sea.

The circulation of ttfe foreign coins in Baku continues till the conquer of Baku by Russian troops (1806 year). Since 1856-59 Azerbaijan has been included into 
the “rouble zone’  of Russia and local coin mintages ceased their activity.

V  Thus, in the presented catalogue of coins of the numismatic fund of the Museum of History of “Icherisheher" (2007) all money items are described in the 
approved fjjjmismatic aspect with the indication of the inventory numbers, weight and diametrical data, the coin nominals, place and date of mintage. All coins are 
placed in the Approved in science chronplogical order.
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КАТАЛОГ НУМИЗМАТИЧЕСКОГО ФОНДА МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
«ИЧЕРИШЕХЕР»(С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XX ВЕКА)

Столица одного из очагов цивилизации Азербайджана в различные исторические периоды располагалась в разных городах. Из них следует 
отметить Кабалу, Барду, Шемаху, Тебриз, Нахичевань, Марату, Ардебиль, Исфаган и другие исторические города. Эти города на всем протяжении 
истории, начиная с античности до позднего средневековья, отличались своей особенностью и значимостью в истории нашего народа. В категории таких 
«городов -  столиц» Баку занимает особое место.

Среди объективных и субъективных причин выбора этого уникального города, как столицы ученые на первый план выдвигают землетрясение 1191 г. 
в Шемахе. Этот факт совсем не означает, что такие элементы свойственные городу, как полноценные, конструктивные жилые кварталы, торговые связи, 
культурное развитие и т.д. были сформированы в XII веке. Наоборот, в имеющем многовековую древнюю историю Ширване, основной причиной 
избрания Баку столицей явилось то, что Баку по всем параметрам подходил и был достоин носить статус столицы.

Среди этих параметров следует особо выделить близость города к Каспийскому акваторию, наличие богатых природных ресурсов, 
месторасположение полуострова Апшерона, выгодные стратегические возможности, которые создавали условия для заселения этой территории 
человеком с древнейших времен. Город в географическом плане находился вблизи торговых путей, связывающих южно-кавказские страны с 
северными -  Россией, на востоке со Средней Азией и Индией, на юге с Ираном. Существование удобной бухты разрешало функционированию водных 
путей. Дальнейшему развитию этого города способствовали крепость и бухта. (5;с.3443;4). Однако, несмотря на наличие столь веских аргументов, до 
сих пор не изучена полностью история сложения города Баку. Немаловажную роль здесь играют, как объективные, так и субъективные причины. Одной 
из них является проблема урбанизации, которая с самого начала зарождения заселения древнейшей части города Баку -  Ичери Шехер, до настоящего 
времени, несколько затрудняла проведение на территории археологических исследований. С 20-х годов XX века эта работа носила временный 
характер. С 60-х годов XX века археологические изыскания приняли систематический, стационарный характер, и результаты этих исследований 
являются неоценимым вкладом вдело изучения истории города Баку, и в частности, его древнейшего периода. Обнаруженные материальные остатки в 
Ичери Шехер на сегодняшний день позволяют ученым принять версию существования развитого города здесь начиная с периода античности (2;с.69- 
80;3;37;с.18-23;33;с.56-58;34;с. 18-19;с.93;8;с. 115-117;22;с.ЗО).

По мнению многих ученых Баку на первоначальном этапе, находясь на месте современного Ичери Шехер, с начала нашей эры функционировал 
как порт. История формирования города по восточному градостроительству также относится к ранней античности. Так, в прошлом столетии известный 
историк С.Ашурбейли выдвинула версию относительно 2000-летия города Баку и для уточнения данной датировки предлагала продолжить
археологические исследования (5;с.37).

Известно также, что жизнь за крепостными стенами, те. сложение, строительство современного города Баку началось в XVIII -  XIX столетии. 
Поэтому следы исторического города следует искать в Ичери Шехер. В пользу этого аргумента говорит также и тот факт, что Баку, как классический 
восточный город состоял из «Ич гала», Ичери Шехер, Шехристана, где проживала высшая знать, с прислугой и соответствующей инфраструктурой, а 
также «Байыр шехер» или рабат, где в основном жили ремесленники и торговцы.

Для датировки городской культуры самыми точными материальными остатками являются нумизматические находки. Являясь главным атрибутом 
государства и государственности, монеты всегда отражают происходившие исторические процессы. Поэтому изучение нумизматических материалов 
для точной датировки города Баку имеет неоценимое значение.

Первые научные исследования в этой области были проведены в прошлом столетии ученым - нумизматом Е.А.Пахомовым (12-19). К сожалению, в 
его книгах отсутствует полный нумизматический анализ и фото монетных материалов, но имеются точные топографические данные, которые 
позволяют уточнить местонахождение этих материалов. Кроме этих данных, имеются также краткие сообщения вразличныхнаучныхтрудахиотчетах 
по обнаруженным в 60-80-х годах кладам монет из Ичери Шехер (41 ;с.66-67;40;с. 18-20;с. 1 -33; и т.д.).

В научных отчетах археологов, проводивших в различные годы раскопки в Ичери Шехер, имеются точные данные о количестве найденных 
монетных материалов; приблизительно 2-Зтысячи номиналов, относящихся к разным историческим периодам. Но в этих-отчетах также нет полного 
научного описания, что не позволяет делать какие-либо серьезные научные выводы. Несмотря на это имеющиеся монетные материалы из 
нумизматического фонда Музея Истории «Ичеришехер» позволяют датировать их в пределах V-IV вв. до н.э.- до начала XX века. Однако, рледует 
отметить, что в последние годы прошлого века были опубликованы некоторые нввые данные о монетах, найденных в городе Баку.

Среди этих публикаций особое место занимают данные о раннем чекане Баку, как Багван, начиная с правления Сасанидского правителя IV 
Хормиза (575-590 гг) (31 ;с,4). '

Исследование топонима «Багаван, Багван» в источниках привело к тому, что ученые локализуют это название с древним наименованием города 
Баку. Указанные слова на языках индоевропейского происхождения образованы от слова «бог», «солнце» - с корнем «бага» (5;с.39;10). Значит древнее 
название Баку-Багаван, Багван встречается как в источниках, так и на монетах..

Мировой нумизматической науке известно, что в V- VI веках в период расцвета Сасанидской империи разрешали‘некоторым экономически 
развитым городам вести собственный чекан монет, с укороченными монограммами. Начиная с VI века, монетные дворы при вИсанидах работали в 
городах с развитыми экономическими связями. Право чекана монет имели в основном города, которые были известны, как политические и 
культурные центры. t  * ' ■* ‘v •’ i  " .  +

В этом ряду городов имеются такие азербайджанские города, как Нахичевань, Барда, Атропатена (Экбатана), Гянджа, Двин.-Гилян^аку и др. 
Монетные номиналы этих городов имели полноправное хождение, как внутри Азербайджана, так и во всей империи Сасанидов. Такие нумизматические 
материалы обнаружены по линии известной «царской дороги», которая сформировалась в I веке и соединяла Азербайджан непрерывными торговыми 
узами с Гератом (на севере), Самаркандом и по Великому Шелковому Пути с Восточным Туркестаном до Китая.

Баку по всем параметрам подходил для получения права чекана денежных единиц. Поэтому монеты с монограммой <?Багван1? известны, как' 
полноправные монетные номиналы, имеющие хождение на всей территории Сасанидской империи.

Все вышеуказанные критерии не могли возникнуть на пустом месте и внезапно. Всегда существовали довольно глубокие корни, объективные 
причины для функционирования древних торговых путей, связывающих различные народы на основе экономических взаимоотношений. В сложении 
городов с собственными монетными дворами, возможно большое значение имело отделение ремесленников и торговцев от земледельцев и 
скотоводов. Анализируя все эти, на наш взгляд, немаловажные факторы, можно заключить, что выпуск монет в городе Баку был возможен, тем более, 
что до VI века в этом деле имелась огромная практика.

Баку вместе с Апшероном во времена Кавказской Албании входил в состав Пайтакарана (42;43; с.283-285, с.44-45). Среди областей

Пайтакарана была «Барука», которая локализуется учеными современным городом Баку. Топоним «Барука» встречается также в трудах Птолемея
1;с.8). %  ■,»?. Щ  у*

В результате археологических исследований на территории Азербайджана, проведенных в прошлом веке доказано, что местные монетные дворы 
стали функционировать с III в. до н.э. Так, местные монетные единицы, чеканенные в Кавказской Албании, были монетами -  «подражания» чекану 
монет Александра Македонского. Монеты -  подражания находились в официальном обращении до 80-х годов II в. до.н.э.

Следует отметить, что со времени походов Александра Македонского начинается новая глава в истории античной Кавказской Албании. С этого 
времени устанавливаются ее связи с эллинистическим миром. Находясь на международных торгово-транзитных путях, Кавказская Албания была 
активным участником мировой торговли. Находясь в зоне влияния эллинистического мира, имеющие тесные связи с соседними и дальними странами, в 
III -  I веках до н.э. Кавказская Албания была вовлечена в экономическую, политическую и культурную жизнь далеко за пределами Кавказа. Поэтому 
поступательное развитие этой страны протекало под знаком расширения внешних, многоканальных связей. Немаловажную роль в этих связях играли, 
как местные города и их ремесло, так и Каспийское море, по которому шли маршруты из Передней Азии в Центральную Азию, и в обратном 
направлении.(48;с. 109-113)

Первые монеты - подражания на нашей территории обнаружены в кладах из Кабалы и Хыныслы. По мнению ученых -  нумизматов такие монеты 
имели обращение, в основном, на внутреннем рынке. В Баку, конкретно, в Ичеришехер такие монеты не обнаружены. Но этот факт не говорит о том, что 
Баку оставался в стороне от торговых связей. Напротив, мы считаем, что обнаружение этих монет в небольшом количестве связано с проблемой 
урбанизации, климатическими изменениями и другими немаловажными факторами.

На территории Ичеришехер во время строительно-реставрационных работ обнаружены редкие нумизматические номиналы в том числе монеты, 
чеканенные от имени Римских императоров Диоклетиана (284-305), Августа (27-14 гг до н.э.), Гальбы (68-69). В 2003-2004 году найдены монеты 
Селевкидского правителя Деметрия, Марка Аврелия, Понтийского царя VI Митридата Евпатора. Эти нумизматические материалы свидетельствуют о 
связях с Римом, Грецией, Понтом во II-1 вв. до. н.э. ,

Имеются некоторые предположения о том, что монеты чекана Понтийского царя VI Митридата и Римского императора Диоклетиана относятся к 
категории «подражания». Проведанные нами метрологические, иконофафические анализы доказывают обратное.

Древнейшая денежная единица на территории Ичери Шехер обнаружена в 1994 году покойным археологом Ф.Ибрагимовым рядом с мечетью 
Мухаммеда. По мнению ученых -  нумизматов эта монета относится к периоду Ахеменидов или Греко -  римскому периоду (35;с.35-36). Данная монета 
чеканена от имени Ахеменидского правителя Хашаяра 1(486-464 г. до н.э.) Этот правитель в Европе больше известен под именем Ксеркса I. Хашаяр I 
переводится со старо-пехлевийского языка как «царь героев». Монета имеет высокое качество чекана из меди со сплавом других металлов. На 
лицевой стороне монеты имеется нагрудной портрет мужчины средних лет, с длинными, прямыми волосами, собранными простой лентой, с одеждой 
обычного прямого покроя без каких -  либо украшений. Голова правителя с профиля направлена направо. За затылком по окружности картуша 
имеются следы каких-то"плохо сохранившихся знаков. Ободок линейный. На оборотной стороне, внутри такого же линейного круглого картуша имеется 
образ древнего корабля направленного кормой вправо.

Следует отметить, что в мировой нумизматической науке подобные древние образы корабля впервые на медных монетах появились в Риме в VIII — 
VI веках до н.э. Позжетакие типы старых и примитивных кораблей чеканились в Риме в память победы одержанной в морских боях с Карфагеном.

Таким образом, самой древней монетой с точнымкГтопографическими данными является медная монета Ахеменидского правителя Хашаяра I.
Нам могут возразить, что на основе нескольких нумизматических памятников было бы не верно датировать сложение города Баку с V в до. н.э. 

Однако наш вывод опирается также на результаты многочисленных археологических раскопок, проводимых здесь на всем протяжении XX века.
Особенно хочется отметить тот факт, что в древних культурных Трастах имеется определенное количество материалов относящихся к 

архаическому периоду, конкретно имеющиеся остатки культовых сооружений огнепоклонников в Ичери Шехер. Таким образом, вышеуказанная монета 
Ахеменидского правителя не является единственным доказательством наличия здесь в античный период города. Известный востоковед М.С. 
Сен-Мартен недаром считал, что Баку является древнейшим местом поклонения племен парсов (42;с.72). Ученый историк С.Ашурбейли, которая 
наряду в .исследованием целогсуэя^а вопросов истории Азербайджана, исследовала также этимологию топонимов Апшерона и Баку и пришла к 
заключению, что название Вагаван-Бакан-Баган и сопредельные места’Рвязаны с огнепоклонниками. Монета, чеканенная от имени Хашаяра и 
обнаруженная в Ичери Шехер, является еще одним подтверждением правильности сделанного ученым вывода.

Место чекана «Багван» на нумизматических материалах относится не только к периоду Сасанидов. Проведенные нами исследования в этом 
направлении привели нас к удивительным результатам. Так, русский ученый -  нумизмат барон В.Г.Тизенгаузен в 1889 -  году в статье, посвященной 
Восточным монеЛм коллекционера А.Комарова, отмечал об одном кладе из 687 единиц монет, найденном на территории Закаталы (из них 463 единицы 
-  медных, 206 -  серебряных, 18 золотых). Автору тогда не удалось дать определение трем медным монетам из коллекции, однако ученым был оставлен 
точный эстамп обеих сторон номиналов. На наш взгляд, все три медных фулуса чеканены при Хулагуидах в Баку, где арабским алфавитом отмечено 
место чекана - «Ваган». Орнаментация на этих монетах также идентична с рисунками, которые чеканились на денежных единицах XIII -  XIV веков в Баку 
(45; с.4-5). Это означает, что при монгольских правителях на монетном дворе Баку продолжается чекан монет с топонимом «Баган».

В исторической литературе имеется достаточное количество материала доказывающего, что в период раннего средневековья Баку являлся одним 
из развитых городов Ширвана. С нумизматической точки зрения, обнаруженные в прошлом веке три больших клада из Ичери Шехер свидетельствуют о 
наивысш^м (зазвйтии торговых отношений именно в этот период (12, с. 24).

Именно поэтому в научной литературе первые многотиражные и многочисленные монеты со статусом кладов выступали в V-VI вв., когда 
Азербайджан входил в состав Сасанидской империи На основе монетных находок можно определить, что в Азербайджане, как и в других захваченных 
Халифатом территориях, в обороте продолжали оставаться монетные единицы прежних государств. В этот период Азербайджан превращается в поле 
брани между хазарами и арабами. По-видимому, именно по этой причине был приостановлен чекан монет и в существующих экономических 
отношениях использовались монеты Сасанидов-арабов. В кладах Сасанидского периода, обнаруженных в Ичери Шехер, встречаются подобные 
монеты. ' "• ' - f  ;

К концу VIII века'с завершением арабских завоеваний и началом государственного строительства пускаются в оборот новые монетные номиналы. 
Такие новые серебряные и медные монеты в достаточном количестве были выявлены с территории Ичери Шехер в прошлом веке. Именно по этой 
причине во многих научных исследованиях по истории Баку встречаются факты чекана Аббасидами самых древних монет арабского периода, 
найденных именно на территории Ичери Шехер.

Начиная с VIII века и позднее, в городах Аррана появляются монетные дворы. Торговые операции распространяются до далекого севера.
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Обнаружение кладов монет, чеканенных в городах Аррана, на севере России, в Германии, Швеции, Норвегии, в странах Балтии, свидетельствует об 
интенсивных торговых связях Шемахи, Дербенда, Барды и других азербайджанских городов с этими странами. Не исключается возможность чекана 
монет в IX-X вв. и в Баку (5, с.63).

Баку в это время функционировал как порт. Так как по всему халифату была принята единая система меры весов, цен, то никаких особых трудностей 
при торговых сношениях между областями не возникало. Так как водные пути всегда были самыми дешевыми средствами экономических связей, 
Бакинский порт занимал особое место в торговых сношениях. Доказательством этого являются также обнаруженные монетные находки в Ичеришехер, 
точнее в прибрежной зоне. Интересно, что нумизматические материалы VIII-Х веков, чеканенные в различных городах Арабского халифата отличаются 
высоким качеством. Такое положение относится и к медным регалиям. Медные фулусы халифата не относятся к анонимным монетам, т.к. в них имеются 
все основные данные -  места, дата чекана, имя правителя и цитаты из священной книги Корана. На монетах, чеканенных в городе Баку в указанные 
столетия, встречаются названия монетного двора Баку, Бакуя.

Первые признаки ослабления Аббасидского халифата конца IX-нач. X вв. прежде всего, проявились в монетном деле. Развал мощного в 
политическом отношении и охватывающего территорию трех континентов, арабского халифата и появление мелких государств, в действительности 
явилось началом раздела исламского мира на отдельные исламские государства. „Вновь образовавшиеся феодальные государства прибегали к 
различным методам для своего признания «де-юре» и «де-факто» на международной арене. Одним из таких государств, возникших на территории 
Азербайджана, явилось государство Ширваншахов. Исследования историков свидетельствуют о том, что это государство имело тысячелетнюю 
историю, которая охватывала период с VI по XVI вв. Следует особо подчеркнуть, чте на постсоветском пространстве государство Ширваншахов было 
самым долговременным. История государственности Ширвана начинается с чеканом монет в 861 году. С первой половины X века во всех монетных 
дворах Азербайджана, в том числе и в Баку прекращается чекан аббасидских дирхемов, выпускающихся от имени халифов.

Этот период совпадает с периодом “восточного ренессанса», который начал проявляться во всех сферах жизни средневекового общества. Среди 
первых признаков следует особо отметить «серебряный кризис», который коснулся чекана монет, а значит и денежного производства и экономических 
отношений. В принципе это событие являлось свидетельством достижения небывалых высот в развитии экономики и экономических отношений во 
многих развитых странах Востока. В основе «серебряного кризиса лежал вывоз высокопробных серебряных денежных единиц в Европейские страны в 
виде самого дорогого товара. Это было «болезнью роста» восточных, в том числе азербайджанских городов. Результатом этого впервые в истории 
восточных государств, становится вынужденное изменение правителями состава серебряных дирхемов, появление посеребрянных, кредитных, 
билоновых монет, изготовленных из сплава дешевых металлов с указанием на лицевой стороне номиналов слов «дирхем» или «сим», обозначающих их 
временный характер. Это было невиданным новшеством для мусульманских стран. Вторым важным фактом денежного обращения после VII века было 
вхождение Византийских золотых солидов и медных фулусов во внутренние рынки Азербайджана. Следует отметить, что Восточно-римская империя -  
Византия по нашим предположениям также входила в число стран, пострадавших от «серебряного кризиса» (26; с. 101-104). Об этом свидетельствует 
факт вывоза византийских золотых и медных монет в качестве основного средства обмена за пределы страны.

Из Ичеришехер в прошлом столетии обнаружено определенное количество византийских монет. Так, в 1944-45 гг. внутри Дворца Ширваншахов, во 
время проведения археологических раскопок был найден золотой солид, чеканенный от имени византийского императора Алексея I Комнена (1089- 
1118) (11; с.12). Одновременно, в селе Раманы Апшерона была зарегистрирована византийская медная монета (12; с.18-19). Переезд Столицы 
Ширваншахов из Шемахи в Баку приходится на время указанного ренессанса и «серебряного физиса». Проведенные нами статистические анализы 
указывают, что официально из зарегистрированных и опубликованных монетных находок из Ичеришехер за последние 70 лет, 60-63% составляют 
монеты местного чекана XI -нач. XIII вв. Это было время кульминации или зенита политического, экономического и культурного развития города Баку. О 
наивысшем расцвете государства Ширваншахов свидетельствуют билоноцые, уникальные денежные единицы, чеканенные Ширваншахами.

Впервые кредитные, билоновые монеты с заниженным количеством серебра чеканились при Ширваншахах Йезиде ибн Ахмеде ибн Мухаммеде 
(974-1027) и Салмане ибн Йезиде ибн Ахмеде (1049-1053). В первые десятилетия XII века «серебряный кризис» переходит «психологический барьер», 
т.к. проведенные химические анализы над определенным количеством таких монет, указывают процент серебра 0,089 миллиграмма (21; с.28-30). Такие 
денежные единицы удовлетворяли потребность в платежах, как во внутреннем рынке, так и в экономических связях с ближайшими странами.

Такие монеты Ширваншахов ежегодно обнаруживаются при различных обстоятельствах без чекана места и даты от имени правителд Фаррухзада, 
Фарибурза на территории Грузии, современной Армении (Западный Азербайджан), Дагестане. С дальними зарубежными странами Ширваншахи вели 
торговые сделки золотыми динарами, о которых имеются краткие сообщения в зарубежной литературе (45; 4 и т.д.).

В азербайджанской научной литературе нет сведений о таких монетах. Серебряные дирхемы также относятся к категории редких находок.
Билоновые, моноэпиграфические «кредитные» дирхемы Ширваншахов по некоторым нумизматическим признакам отличаются Л  одновременных 

монет других феодальных государств Азербайджана. Во-первых, эти монеты чеканились двумя способами -  литье и чеканка. Монеты, изготовленные 
первым способом, составляют основу Ширванского монетного дела. По форме эти монеты неповторимы и необыкновенны. Легенды отчеканены 
арабским языком, почерками куфи и сульс. ' • _> « У * , Я * '  * ,  |. V V  . ;

Интересно, что по своему весу монеты, чеканенные в период правления одного Ширваншаха, между собою отличаются. Степень сохранности и 
стертости в них небольшая. Коррозия и патина почти отсутствует. Значит, состав металла получен достаточно успешно, при этом небольшой процент 
серебра также послужил этому фактору. * в К  ; ■ ЩиР J

Монетные единицы, входящие в состав кладов, датируемые периодом XII -  нач. XIII вв. в государстве Ширваншахов привлекают внимание также 
тем, что они либо не были в обращении, либо очень короткое время использовались. Это не относится к .таким экономическим понятиям как 
девальвация или эмиссия монет. Возможно население «психологически» больше верило тому, что монеты Ширваншахов еще дольше могут им служить; 
поэтому сохраняло их как самый ценный товар и самые лучшие деньги на «черныйдень». ' '

В количественном отношении среди находок монет из Ичери Шехер на втором месте находятся денежные единицы времен гЬсударства Хулагуидов. 
Исследование сотен монет этого государства позволяет заключить, что в Ширване после недолгого «затишья» монетные дворы возобновили свою 
деятельность при монгольском правителе Арпа-Гауне. Безусловно, на монетах, выпущенных от его имени, чеканилось его имя, т.е. они были не 
анонимные. Также имеются монеты, чеканенные до образования государства Хулагуидов и указанный в них титул монголов, «каан-ал-адиль» - 
«справедливый хаган», чеканился с именем Ахситана II без титула «Ширваншах». Данные нумизматические материалы свидетельствуют о вассальной 
зависимости Ширваншахов от монголов до Хулагуидов. Титул «Ширваншах» стали чеканить со времен правления Ферибурза III, на монетах которого 
отсутствуют имена монгольских правителей. Такие монеты находились в обращении до 653 г.х. (1255-1256). Из истории известны факты, когда местные 
правители для получения права чекана монет обязаны были посетить резиденцию Великого хагана. Возможно Ширваншахи, воспользовавшись таким
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положением, какое -  то время чеканили монеты от своего имени. Подобные монеты с указанием «Бакуя» в основном описаны зарубежными учеными.
Серебряные дирхемы таких типов выпускались от имени Сулеймана Ануширвана.
Итак, на основе вышеуказанных фактов, можно заключить, что в Баку функционировал собственный и довольно известный своей продукцией 

монетный двор.
В целом, в нумизматической науке Азербайджана XX века имеются редкие, короткие сообщения об инструментах монетных дворов, остатки 

которых найдены, в частности, в таких ширванских городах, как Шабран, Шемаха. Впервые о таких находках отмечал Е.А.Пахомов (18, с.З).
При внимательном изучении слова «зарбхана» - монетный двор, становится ясно, что эта работа также связана с «зар» - драгоценными 

металлами, с ювелирными изделиями.
Корень «зар» в словах «зарбхана» - «монетный двор» и «заркар» - «ювелир» одинаков. Во все времена эту работу выполняли зарибы -  

чеканщики. Работа чеканщиков монет приравнивалась к работе ювелиров. Значит работа зарибов или монетный чекан являлся частью ремесла, 
существовавшего в некоторых городах Азербайджана с античного периода и успешно функционировавшего до новейшего времени. В отличие от 
других видов ремесла, монетное дело всегда находилось под строгим контролем государства, и возможно, поэтому время от времени, в 
зависимости от политических событий, штемпели монет уничтожались. Поэтому штемпели монет являются уникальными находками и на 
территории города Баку. Но другие процессы чекана монет оставили после себя некоторые следы, в виде орудий труда, весов, посуды и т.д., 
которые изучают археологи и находят на территории Ичери Шехер.

Поэтому некоторые зарубежные ученые XIX века советовали более тщательно изучать ювелирную продукцию и связанные с нею орудия труда, 
найденные во время археологических раскопок (49, с.249).

В прошлом столетии, во время проведения вблизи крепостных стен археологических раскопок был случайно вскрыт производственный очаг с 
некоторыми орудиями труда ювелиров. Позже археологические исследования продолжились в западной части стен, где были обнаружены каменные и 
некоторые ювелирные изделия. Возможно, в какие-то исторические периоды центры монетных и ювелирных работ находились именно на указанном 
месте Ичеришехер. В некоторых случаях рядом с ювелирными изделиями были найдены и денежные единицы. Об одной такой находке 1905 года писал 
известный русский востоковед В.ЙБартольд, который в это время занимался раскопками на месте древнего мусульманского кладбища города Баку (6, 
с.11)»

В дальнейшем, вблизи указанных западных частей крепостных стен, где позже был построен монастырь Александра Невского, был найден клад из 
серебряных дирхемов, чеканенных в 1429/30-1440/41 годах от имени государства Ширваншахов (12:с, 47-48).

На основе археологических находок, связанных с чеканом монет, конкретно XIV-XVII веков, можно предположить о существовании монетного двора 
в верхней части Ичеришехер, в северо-западной части крепостной стены. В некоторых первоисточниках XVII века имеются сведения о том, что в этой 
части крепости жили и работали оружейники, кузнецы и другие ремесленники, а на западной стороне располагались ювелиры.

Известные ювелиры наряду с украшениями, по мере надобности изготовляли также штемпели для чекана монет. Инструменты для изготовления 
этих предметов были одинаковы, поэтому не составляли особого труда для мастеров-заргаров-зарибов (28; с.47-49; 51, с. 128-130).

Функционирование монетного двора внутри городов являются ярким доказательством экономического роста населенного пункта, развитием 
ремесла и торговли. О том, что внутри крепостных стен Ичеришехер столетия функционировал монетный двор, свидетельствуют также обнаруженные 
монетные находки и целые клады монет зарубежных стран. Начиная с VIII века, в трудах арабских путешественников имеются сведения о городе Баку, 
как об одном из торговых центров на мировом транзитном пути. В XI-XII вв. северная магистральная дорога, соединяющая Азербайджан с Индией и 
Китаем, проходила вдоль Каспийского моря через Баку, которая способствовала экономическому и культурному расцвету города.

В XIII столетии монголы, захватив территорию Южного Кавказа, объединили земли от России вплоть до Китая под властью собственной империи. В 
это время функционировал караванный путь из Баку и Дербенда до Китая. Самыми «долголетними» доказательствами функционирования данного 
торгового пути являются также денежные единицы монгольских правителей, найденные из Ичеришехер.

Так, среди этих находок имеются серебряные дирхемы Хулагуидов, Джуджидов, ханов Золотой Орды. Некоторые из них в связи с происходившими 
историческими событиями чеканились именно в городах Ширвана -  Баку, Дербенте, Шемахе.

В нумизматическом фонде Музея Истории “Ичеришехер" имеются серебряные дирхемы, выпущенные Золотоордынским ханом Шади-беком в Баку. 
О+лонетах Шади-бека, чеканенных во II половине XV века%первые говорил Е.А.Пахомов. Он особо акцентировал внимание на дальновидной политике 
Ширваншаха Шейха Ибрагима I, который, благодаря мудрой внешней политики, смог сохранить номинальную государственную независимость и спасти 
народ и страну от разорений и бедствий. G этой целью чекаця-тся монеты от имени разных правителей, от которых Ширваншахи находились в 
вассальной зависимости. Так Шейх Ибрагим I поступал и с Шади-беком, чеканив от его имени серебряные дирхемы до его нападения на Ширван. 
Доказательством этой политики служило множество денежных единиц выпущенных в монетных дворах Азербайджана. Такие монетные номиналы 
обнаружены на территории России, современной Армении, Средней Азии, Дагестана, Татарстана, Грузии и в других странах (1; с.91-99; 46; c.LVI, LX, 
LXII-LXIV, 50, с.316-317).

Считаем, что присной распространения продукции Бакинского'монетного двора на таком большом географическом ареале явилось расширение 
экономических связей Азербайджана в XIII-XV веках. В этом есть заслуга также Бакинского порта, т.к. европейцы в поисках известного Шемахинского 
шелка водными путями через Черное и Каспийское моря, приносили с собою собственные денежные единицы. Шелк из Ширвана через Бакинский порт 
на кораблях вывозили в Астрахань, оттуда по Волге и Дону венецианские торговцы на своих кораблях -  галерах вывозили из
Азорского моря в Европу. Когда в 1395 году Амир Теймур разрушил город Астрахань, изменились направления торговых путей. Из Азербайджана в 
Европу караваны направлялись через Иран и Сирию (5; с. 106). Именно, в это время в источниках Европейских путешественников встречается впервые 
новое название- Бакинское море (48, с. 177; 7, с.86; 47, с.145-146).

Археологические неходки из Ичеришехер, обнаруженные в прошлом столетии, свидетельствуют о продолжении функции Бакинского порта в роли 
связующего звен^, между разными странами. Благодаря сбалансированной политике государства Ширваншахов Баку в XV-XVI веках превратился в 
один из важных городов Ближнего Востока.

Итак, начиная с VII века, монетный двор Баку с некоторыми перерывами функционировал до начала XIX века. После превращения города Баку в 
столицу Ширваншахов монетное дело также «поселилось» в Ичеришехер, конкретно поблизости от дворца. Баку с 1192 по 1538 год сохранял за собой 
статус столицы. В течение 600 лет Баку сохранял свой монетный двор. Династии Кесранидов и Дербенди почти все время чеканили свои монеты в 
городе Баку. Даже тогда, когда это государство превращалось в вассала, Ширваншахи сохраняли за собою этот статус.

Сегодня, в начале XXI века по целому ряду отличительных элементов, в том числе по форме прописи, орнаментации, по цвету металла, по форме
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1397.

Əhəməni hökmdarı I Kserksin (I Haşayar - e.ə. 486- 
464) adından serb edilən mis xalk. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 6 qr 
Diametri - 22-24mm

Üz tərəf: Sikkənin kartuşunun sahəsində hökmdarın 
sinədən yuxarı obrazı, başında nazik lenta ilə diadema 
göstərilmiş şəkildədir. Uzun saçları çiyinlərinə 
tökülmüşdür. Saqqalı və bığı vardır; düz biçimli paltarın 
yuxarı hissəsi xüsusi cizgilədə göstərilmişdir. Başının 
arxa h issəsində ayrı-ayrı işarə lər pozulmuş 
vəziyyətdədir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Eyni formada olan kartuşun içərisində sağa 
tərəf yönəlmiş qədim gəmi obrazı vardır.
Kənar çərçivə xəttlidir.

Inv1397.

Copper coin khalk minted in the name of Ahamenids 
ruler Kserks I (Khashayar I, 486-464 BC). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 6 grams 
Diameter is 22-24 millimeters 
State of preservation is satisfactory.

Obverse of the coin: In the field of the coin there is a 
bust of the ruler with the diadem on his head. His long 
hair falls down his shoulders. He has moustache and 
beard. He wears straight tunic fashioned clothes. 
There are different erased signs behind his head.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: Inside of the field of the coin 
there is a picture of ancient ship.

1397.

Медный халк Ахеменидского правителя Ксеркса I 
(Хашаяр I, 486-464 гг.до н.э.). Сохранность 
удовлетворительная.
Вес-бгр
Диаметр - 22-24 мм

Лицевая сторона: В поле изображение бюста 
правителя с диадемой на голове. Волосы длинные, 
опущены на плечи. Имеет бороду и усы, одет в 
прямую туникообразную одежду. С правой стороны 
имеются какие-то знаки в стертом состоянии. 
Ободок линейный.

Оборотная сторона: В центре такого же круглого 
поля изображения корабля.
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1408. Inv 1408. 1408. 1411. Inv 1411. 1411.

Pont hökmdarı VI Mitridat Yevpatorun (e.a. 111-63) 
adından zərb edilən tunc xalk. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi- 8qr 
Diametri -25-28 mm

Üz tərəf: Hökmdarın sinədən yuxarı obrazı çox 
ustalıqla, başında sadə parçadan lent alnında 
bağlanmış vəziyyətdədir. Mitridat sağa tərəf baxır. 
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Kartuşun sağ tərəfində kiçik taxtın üzərində 
qartal obrazı və [M] hərfi ilə göstərilmiş.
Kənar çərçivə xəttlidir.

Bronze coin (khalk) minted in the name of Pont ruler 
Mitridat Yevpatorun VI (111-63 BC).
Weight is 8 grams 
Diameter is 25-28 millimeters 
State of preservation is satisfactory.

Obverse of the coin: Bust of the ruler was minted 
very skillfully. On his head there is a band tied on the 
forehead. His head turned to the right.
The outer borderis lined.

Reverse of the coin: On the right of the cartouche an 
eagle on the pedestal and letter [T] are shown.

Бронзовый халк Понтийского правителя Митрида- 
та VI Евпатора (111-63 до н.э.). Сохранность 
удовлетворительная.
Вес-8гр
Диаметр - 25-28 мм

Лицевая сторона: Образ бюста правителя 
Митридата отчеканен с большим мастерством. На 
голове простая повязка, с завершением надолбом. 
Правитель смотрит вправо.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: В правой части орел стоит 
над пьедесталом и буква [М].

Makedoniyalı İsgəndərin adından Mesebriyada zərb 
edilən 'oxşatma' draxma, (e.ə.ll-l əsrlər). Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,145 qr 
Diametri-14-15mm

Üz tərəf: Kişi obrazının baş hissəsi sxematik olaraq 
mürəkkəb saç düzümü ilə fərqlənərək göstərilmişdir. 
Bu obraz əsasən başında şirəbənzər diadema olan 
Herakl tanrısına oxşadılmış şəkildədir.

Əks tərəf: Taxt üzərində oturmuş vəziyyətdə Zevsin 
obrazı vardır. Onun üz cizgiləri sırasında saqqal daha 
aydındır. İrəli uzanmış sağ əlində sxematik şəkildə 
qartal; sol qolu bükülmüş şəkildə yuxarı qalxmış 
vəziyyətdədir. Zevs hakimiyyət simvolu olan "rudiment 
əsa'ya söykənmişdir. Zevsin kürəyinin arxa tərəfində 
(BASİLEOSALECANROY) aydın oxunur.

Imitation of drachma minted in the name of Alexander 
the Great in Mesebriya (ll-l centuries BC).
Weight is 0.145 grams 
Diameter is 14-15millimeters 
State of preservation is satisfactory.

Obverse of the coin: Schematic picture of a man 
head with a complicated haircut, originating from the 
portraits of Alexander the Great in the image of 
Heracles, whose head (or helmet) is decorated with 
lion scalp.

Reverse of the coin: Image of Zeus on the throne. 
Among his traits only the beard is distinguished. 
Schematic image of an eagle is depicted in his 
outstretched right hand. He holds high his left arm 
bent in the elbow. Zeus rests on "rudiment stick". The 
words [BASILEOS ALECANROY] were minted 
behind the image of Zeus.

Варварское подражание драхмам Александра 
Македонского, чекан Месебрии II-I вв. до н.э. 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-0,145 гр 
Диаметр-14-15 мм

Лицевая сторона: Схематическое изображение 
мужской головы вправо со сложной прической, 
восходящие к монетным портретам Александра в 
облике Геракла голова, которого (или шлем) 
украшена скальпом льва.

Оборотная сторона: Сидящая фигура Зевса- 
Этафора на троне; различается борода. Образ 
птицы орла в схематизированном виде изображен 
на вытянутой вперед правой руке; левая рука 
согнута в локти и поднята вверх (кисти на уровне 
головы). Зевс опирается на длинный жезл, в виде 
«рудимента», т.е. вертикального ряда не 
соединенного между собой точкой. За спиной Зевса 
[BASİLEOSALECANROY].
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1409.

Roma imperatoru Avqustun (e.ə.27-14) adından zərb 
edilən mis follis. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi- 0,109qr 
Diametri-15-18mm

Üz tərəf: Sikkənin kartuşunda başında sadə bir 
diadema olan imperator sağa tərəf yönəlmiş şəkildədir. 
Kənar çərçivə daxilində saat əqrəbi istiqamətində 
[VETR... AVGVST]- hökmdarın adı göstərilmişdir.

Əks tərəf: Apollon əlində qalxan və nizə ayağı ehtimal 
ki, öldürdüyü çöl abanın üstünə qoymuş vəziyyətdə 
zərb edilmişdir. Əlindəki nizə yerə yıxılmış insana 
yönəlmişdi. Apollonun ayaqları altında [MT]-magistrat 
sözü qısaldılmış şəkildə göstərilmişdir. Sağ tərəfdə 
[REPARAT] (parçalayan, bölən) anlayışında zərb 
edilmişdir.

Inv 1409.

Copper coin (follis) minted in the name of Roman 
emperor Augustine (27-14 BC).
Weight is 0.109 grams 
Diameteris 15-18millimeters 
State of preservation is satisfactory.

Obverse of the coin: In the cartouche there is a 
portrait of the emperor turned to the right with the 
garland on the head. The name of the ruler [VETR... 
AVGVST] was minted along the outer border in the 
clockwise direction.

Reverse of the coin: Image of Apollo holding a 
shield and lance in his hands and a murdered boar 
under his foot. He points his lance at a man fallen on 
the ground, begging for the liberation. Abbreviation of 
magistrate [MT] was minted under the feet of Apollo. 
On the right, [REPARAT] breaker was struck in Latin.

1409.

Медный фулус Римского императора Августа (27- 
14 гг.до н.э.). Сохранность удовлетворительная. 
В ес-0,109 гр 
Диаметр -15-18 мм

Лицевая сторона: В поле бюст императора 
вправо. На голове простой венок. Вокруг по часовой 
стрелке [VETR.. .AVGVST].

Оборотная сторона: Изображение божества 
Аполлона с щитом и копьем на руках, ногой на 
каком -то убитом животном (кабан). Копье 
направлено на другого человека, который пал ниц, 
видимо умоляет его об освобождении. Внизу линий 
под ногами этого божества буквы [МТ] слова 
магистрат в сокращ енном  виде. Вправо 
латинскими буквами [REPARAT] (разделяющий).

1410.

Roma imperatoru Qalbanın (68-69) adından zərb 
edilən denariy. Saxlanılma vəziyyəti kafidir.
Çəkisi-0,059 gr 
Diametri-15-17mm

Üz tərəf: Kartuşda sağa tərəf baxan imperatorun 
sinədən yuxarı obrazı, ətraf çərçivə daxilində 
hökmdarın adı və titulları [SERVİUS QALBA 
CAESARV AVQ] zərb edilmişdi.

Əks tərəf: Eyni formada olan kartuşun içərisində 
Yupiter tanrısının hakimiyyət simvolları təyin edilir. 
Ətraf çərçivənin daxilində yarı pozulmuş bir şəkildə sol 
tərəfdə [AVEV], sağ tərəfdə [ST...] zərb edilmişdir.

Inv1410.

Denarius minted in the name of Roman emperor 
Qalba (68-69).
Weight is 0.059 grams 
Diameter is 15-17 millimeters 
State of preservation is satisfactory.

Obverse of the coin: In the cartouche there is a bust 
of the emperor looking to the right. Around the border 
the name and titles of the ruler [SERVIUS QALBA 
CAESARV AVQ] were minted.

Reverse of the coin: In the central part of the 
cartouche there are symbols of power of Jupiter. 
There are partially preserved words within the outer 
border: word [AVEV] minted on the left and [ST...] on 
its right.

1410.
Римский денарий императора Галба (68-69). 
Сохранность удовлетворительная.
В ес-0,059 гр 
Диаметр -15-17 мм

Лицевая сторона: Внутри поля изображение 
бюста императора, смотревшего вправо. Вокруг 
ясно читается имя и титулы правителя [SERVIUS 
QALBA CAESARV AVQ] (Сервиус Галба Сезар 
Август).

Оборотная сторона: В центральной части 
картуша имеется образ Юпитера с символами 
власти. Вокруг почти в стертом состоянии читаются 
отдельные буквы - слева [AVEV], справа [ST...].

,  .1  „Л  • * " Н  f . .  ı? i '
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Roma imperatoru Antoniy Piyin (138-161) adından 
148-149-cu illərdə zərb olunan denariyi. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 6 qr 
Diametri-20-21 mm

Üz tərəf: İmperator Antoniy Piyin sinədən yuxarı obrazı 
başında dəfnə yarpaqla rından o lan tacla 
göstərilmişdir. Kənar çərçivə daxilində saat əqrəbi 
istiqamətində hökmdarın adı [ANTONİVS AVC PIVS 
PTRP] titullarla zərb edilmişdir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Ayaq üstə durmuş Qələbə ilahəsi, sol əlində 
hava balonuna bənzər simvol və məhsuldarlıq rəmzi 
olan bir forma böyük incəliklə göstərilmişdir. İlahə taxta 
bənzər hündürlük üzərində durmuş vəziyyətdədir. 
Taxtın alt hissəsində [SMAL], ətrafda [...POPV] sözləri 
yazılmış şəkildədir. Onun ayaqları altında sol tərəfdə 
[S], sağda [C] hərfləri oxunur.
Kənar çərçivə xətlidir.

1404.

Denarius minted in 148-149 in the name of Roman 
emperor Antony Piy (138-161).
State of preservation is satisfactory.
Weight is 6 grams 
Diameter is 20-21 millimeters

Obverse of the coin: The bust of Emperor Antony 
Piy with laurels on his head.
The name and titles of the ruler [ANTONİVS AVC 
PIVS PTRP] were minted in the clockwise direction 
along the outer border.
The outer border is lined

Reverse of the coin: There is a full-length portrait of 
Goddess of Fortune with head directed left, holding in 
her left hand a symbol looked like the sphere and 
hom of plenty. The goddess is standing on the 
pedestal. Under the pedestal [SMAL] and around 
[POPV...] were minted. Under her feet, on the left the 
letter [S] and on the right the letter [C] were minted.

Inv 1404.

26 ■■

Денарий 148-149 гг. римского императора Антония 
Пия (138-161). Сохранность удовлетворительная. 
Вес-бгр
Диаметр-20-21 мм

Лицевая сторона: Бюст императора в лавровом 
венке справа. Вокруг по часовой стрелке латинской 
графикой [ANTONINVS AVC PIVS PTRP] имя 
правителя с титулами.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Стоящий образ фортуны 
головой влево с рулем на шаре и рогом изобилия в 
левой руке. Божество стоит на пьедестале, где 
ниже ясно читается [SMAL], Вокруг читается 
[.. .POPV], У ног слева буква [S], справа [С].
Ободок линейный.

1404.

Roma imperatonj Antoniy Piyin (138-161) adından 
139-cu ildə zərb edilən genariy. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi - 6 qr 
Diametri-20-21 mm

Üz taraf: İmperator Antoniy Piyin sinədən yuxarı obrazı 
dəfnə yarpaqlı tac ilə sağa yönəlmiş şəkildə 
göstərilm işd i. Kənar çərç ivədə saat əqrəbi 
istiqamətində latın əlifbası ilə [AYTOKRANT (NE I) 
NOSS] titulları yazılmışdır.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks taraf: Arqey dağının ən uca nöqtəsində duran kişi 
obrazı əllərində hakimiyyət simvolları olmaqla 
(Apollon) zərb edilmişdir. Aşağı hissədə [SMAL], 
ərtafda [POPV...,], ayaqlar altında [S], [C] hərfləri 
oxunur. Kənar çərçivə xətlidir.

1403.

Denarius minted in 139, period of the second 
consulate in the name of Roman emperor Antony Piy 
(138-161). State of preservation is satisfactory. 
Weight is 6 grams 
Diameter is 20-21 millimeters

Obverse of the coin: The bust of Emperor Antony 
Piy turned right with laurels on his head. Titles of the 
ruler [AYTOKRANT (NEI) NOSS] were minted in 
Latin in the clockwise direction along the outer 
border.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: Image of man (Apollo) standing 
on the top of Argey Mountain with symbols of power in 
his hands. Underneath [SMAL], around [POPV...] 
and at the left his feet [S] letter, [C] letter -  in the right 
was minted.
The outer border is lined.

Inv 1403.

Денарий римского императора Антония Пия 
(138-161)- период второго консульства, 139-ый лад. 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-бгр
Диаметр - 20-21 мм

Лицевая сторона: Бюст императора Антония Пия 
в лавровом венке справа. Вокруг по часовой 
стрелке латинской графикой [ANTTOKRANT (NEI) 
NOSS],
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Изображение горы Аргей, на 
вершине которой стоит мужчина с шаром в правой 
и рогом изобилия в левой руке. Ниже читается 
[SMAL], Вокруг [POPV...], у ног слева буква [S], 
справа [С].
Ободок линейный.
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1396. Inv 1396. 1396.

Roma imperatoru Diokletianm (284-305) adından zərb 
edilən mis sikkə. Saxlanılma vəziyyəti kafidir. (2 ədəd) 
Çəkisi-7 qr 
Diametri-22-23 mm

Üz tərəf: İmperatorun sinədənyuxarı obrazı sağa 
yönəlmiş şəkildə, başında taca bənzər hakimiyyət 
simvolu vardır. Saat əqrəbi istiqamətində [İMPECVAL 
DİOCLE TİAN VSAVE] hökmdarın bütöv adı 
göstərilmişdir.
Kənar çərçivə nöqtəli və xətlidir.

Copper coin minted in the name of Roman emperor 
Diocletian (284-305). State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 7 grams 
Diameter is 22-23 millimeters

Obverse of the coin: Bust of the Emperor facing to 
the right and wearing the crown. Full name of the ruler 
(İMPECVAL DİOCLE TIAN VSAVE) was minted in the 
clockwise direction.
The outer border is dotted and lined.

Медный халк римского императора Диоклетиана 
(284-305). Сохранность неудовлетворительная. 
(2 единицы)
Вес - 7 гр
Диаметр - 22-23 мм

Лицевая сторона: Образ императора указана в 
головной части: на голове символ власти - корона. 
По часовой стрелке [İMPECVAL DİOCLE TİAN 
VSAVE) полное имя правителя.
Ободок точечный и линейный.

Əks tərəf: Nöqtəvari kartuşun daxilində Yupiterin sağ 
əlindəki əsanın ətrafında ilan, sol əlində dairəyə bənzər 
rəmzlər hakimiyyət simvollarıdır. Bu tanrının üzü sol 
tərəfə yönəlmişdir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Reverse of the coin: In the dotted cartouche there is 
the image of Jupiter holding in his left hand a ball as a 
symbol of power. There is a snake around his stick 
which he holds in the right hand. His head turned to 
the left.
The outer border is lined.

Оборотная сторона: Внутри точечного картуша 
образ божество юпитера на правой руке которого 
символ власти -  посох, окруженный змеей. На 
левой руке круг. Направление божество в левую 
сторону.
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1424.

Sasani hökmdarı II Varahranın (276-293) adından zərb 
edilən qızıl darik. Saxlanılma vəziyyəti əladır.
Çəkisi-6 qr 
Diametri - 25-26 mm

Üz tərəf: Kartuşun daxilində nəfis şəkildə hökmdarın, 
onun xanımının və hər ikisinin qarşısında varislərinin 
sinədənyuxarı surətləri göstərilmişdir. Varahranın uzun 
saqqalı, çiyinlərinə tökülmüş uzun buruq-buruq saçları, 
xanımının qeyri-adi saç düzümü vardır. Varislərinin 
əlində hakimiyyət simvolu olan hava balonuna bənzər 
dairə vardır. Kənar çərçivəyə yaxın qədim pəhləvi 
əlifbasında yazılar demək olar ki, pozulmuş şəkildədir. 
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Nöqtəli kartuşun daxilində atəşpərəstlik 
dininin simvolu olan üzərində atəşdanın kiçildilmiş 
obrazı, hər iki tərəfdə (Xeyir) və (Şər) tanrılarının ayaq 
üstə surətləri vardır.

Inv 1424.

Gold daric minted in the name of Sasanid ruler 
Varahran II (276-293). State of preservation is 
excellent.
Weight is 6 grams 
Diameter is 25-26 millimeters

Obverse of the coin: Images of the ruler, his wife 
and his heir were skillfully minted in the cartouche. 
Varahran has long beard and long, curly hair falling 
down his shoulders. His wife has the high hairdo. His 
heir holds an air ball as a symbol of power. 
Inscriptions written in ancient Pahlavi at the outer 
border are almost erased.
There is no outer border.

Reverse of the coin: Inside the dotted cartouche 
there are full-length portraits of the “God of good” and 
“God of evil" and between them small picture of 
temple of fire worship.

1424.

Золотой дарик Сасанидского правителя Варахрана 
II (276-293). Сохранность отличная.
Вес-бгр
Диаметр - 25-26 мм

Лицевая сторона: Внутри поля прекрасное 
изображение правителя, его жены и наследника. 
Варахран имеет бороду, длинные кучерявые 
волосы, которые опустились на спину, выбившись 
из под короны, рядом его жена, которая стоит слева 
от мужа с особой приподнятой прической и 
напротив них бюст сына, держащего в руке круглый 
знак символа власти.
Вокруг какие -  то надписи на древне - парфянском 
языке.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Внутри точечного картуша 
аташдан -  главный символ огнепоклонников, 
вокруг которого божества (Добра) и (Зла).
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1407.

Bizans imperatoru Konstantinin (306-323) adından 
zərb edilən gümüş denariy. Saxlanılma vəziyyəti 
kafidir.
Çəkisi - 2 qr 
Diametri -16-18 mm

Üz tərəf: Kartuşun bütün sahəsində hökmdar simvolik 
olaraq başında günəşə bənzər hakimiyyət simvolu olan 
xüsusi “nimb" - halə, əllərində digər simvollar taxtda 
oturmuş vəziyyətdə zərb edilmişdir.

Əks tərəf: Hakimiyyətin atadan oğula keçməsi obrazı 
zərb edilmişdir.
Hər iki tərəfdə kənar çərçivə yoxdur.
Yazılar pozulmuş şəkildə olduğu üçün oxunmur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 1407.

Silver denarius minted in the name Byzantine 
Emperor Konstantin (306-323).
Weight is 2 grams 
Diameter is 6-18 millimeters 
State of preservation is satisfactory.

Obverse of the coin: In the cartouche there is a 
picture of the ruler on the throne with a circular 
nimbus on his head and symbols of power in his 
hands.

Reverse of the coin: The scene of transference the 
power from father to son.
There are no outer borders on both sides.

1407.

Серебряный денарий Византийского правителя 
Константина (306-323).
Сохранность удовлетворительная.
Вес - 2 гр
Диаметр-16-18мм

Лицевая сторона: В поле образ правителя в 
сидячем положении на голове нимб, в руках 
символы власти.

Оборотная сторона: Образ передачи власти от 
отца к сыну.
Ободок отсутствует.

30

1448.

Əməvi hökmdarlarının valisi Obeydullah (788/9-791/2) 
adından zərb edilən gümüş draxma. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-4 qr 
Diametri- 27-28mm

Üz terəf: Kartuşun daxilində Obeydullahın sinədən 
yuxarı portreti maraqlı saç düzümü xüsusi dairənin 
orta hissəsində yerləşməklə zərb edilmişdi. Kənar 
çərçivə daxilində ərəb əlifbası ilə "Allah, bismillah" 
sözləri oxunur.

Əks tərəf: Atəşpərəstlik simvolları -  atəşdan, tanrı 
obrazları ərəb-sasani sikkələrinə xas olan bir şəkildə, 
bəzi ərəb sözləri ilə birlikdə göstərilmişdir

Inv 1448.

Drachma minted in the name of Vicar of Amavids 
Obeydullah (788/9-791/2). State of preservation is 
satisfactory. The erasure level is not high.
Weight is 4 grams 
Diameter is 27-28 millimeters

Obverse of the coin: In the cartouche there is the 
bust of Obeydullah with interesting haircut. Within the 
outer border the words "Allah, bismillah" (i.e. in the 
name ofAllah)were minted.

Reverse of the coin: Symbols of fire-worship -  
temple of fire and images of gods were minted 
together with some Arabic words.

1448.

Драхма Омайядского наместника Убайдулла 
(788/9-791/2)- 62r.X.
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-4гр
Диаметр - 27-28 мм

Лицевая сторона: Бюст правителя Омейяда - 
Убайдулла. Вокруг имеются некоторые слова на 
арабском шрифте, такие как "Аллах, бисмиллах".

Оборотная сторона: Символ огнепоклонников- 
зороастрийцев, вокруг с арабскими словами.

31 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



. .- İ • У. 
О '

I

v H v ; ^ " i  *-.*. *',_; * .
:' ;  ~{:.-1 .'•• , .'. ■

.. : ..;- ■ -V >  • .......

* - ■
к . . .--i' -

’: v»]3**-v.‘?v r5. v v ’ N *- ■• • V • . , . —.

E S e g t t Ä i ä iS B f i l

■t:
.-u- ^ ^ ■ ' ,

■ •'••• ■ ■• '■ 

' - • ■• ,. * ■

./ ■-9‘ - |

• .

1398.

Bizans hökmdarı I Nikiforun (802-811) adından zərb 
edilən mis follis. Saxlanılma vəziyyəti kafidir.
Çəkisi - 6 qr 
Diametri - 23-25 mm

Üz tərəf: Sikkənin kənarları qırıqlanmış şəkildə, daxili 
kartuş korroziyyaya uğramışdır. Burada imperatorun 
portretinin olmasını ehtimal etmək olar. Yazılar tam 
olaraq pozulmuş vəziyyətdədir.

Əks tərəf: Eyni formalı kartuşun daxilində sətirlik 
yazıda aydın [SİLEVİR] (gümüş) sözü oxunur.

Inv 1398.

Coin (folis) minted in the name of Byzantine ruler 
Nikifor I (802-811). State of preservation is not 
satisfactory.
Weight is 6 grams 
Diameter is 23-25 millimeters

Obverse of the c o in : Edges of the coin were broken 
and cartouche was corroded. There might have been 
a portrait of the ruler. Inscriptions were completely 
erased.

Reverse of the co in : The word [SILEVIR] (i.e. silver) 
is defined in the inscription written inside the 
cartouche.
On the basis of th is word it is supposed that this coin 
was used as a credit rate during 'silver crisis"

1398.
Фупус Византийского правитепя Никифора I (802- 
811). Сохранность неудовлетворительная.
Вес- бгр
Диаметр - 23-25 мм

Лицевая сторона: Поле по краям в-поломанном 
состоянии. По предположению имеется изо
бражение правителя Никифора в стертом 
состоянии.

Оборотная сторона: Внутри такого же поля 
имеется 4-х строчная легенда, где ясно читается 
[SILEVIR] (серебро).
На основании этого слова можно предположить, 
что монета по характеру является кредитным 
номиналом периода « серебряного кризиса».

■ 4"

1402.

Bizans imperatoru IV Mixail Feofanın (813-842) 
Konstantinopolda zərb etdirdiyi mis follis. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-10 qr 
Diametri - 28-30 mm

Üz tərəf: Xetli, dairəvi kartuşun daxilində əlində 
hakimiyyət rəmzləri olan imperatorun ayaqüstə 
durmuş obrazı və ətraf çərçivədə onun adı [MIXAIL] 
zərb edilmişdir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Kartuş xaç işarəsinin təsviri ilə 4 yerə 
bölünmüşdür. [K.N.C] hərfləri yəni Konstontipol 
şəhərinin adı göstərilmişdir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Inv 1402.

Coin (folis) of Byzantine emperor Michael Feofan IV 
(813-842) minted in Constantinople. State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 10 grams 
Diameter is 28-30 millimeters

Obverse o f the coin: Inside the lined, circular 
cartouche there is a full-length portrait of the emperor 
holding the symbols of power in his hands. Around 
the border his name [MICHAEL] was minted.
There is no outer border.

Reverse o f the coin: The cross divides the 
cartouche into four parts. Letters [C.N.S.] that is the 
monogram of Constantinople was minted.
The outer border is lined.

1402.

Фулус Византийского правителя Константинополя 
Михаила IV Феофана (813-842). Сохранность 
удовлетворительная.
Вес-Ю гр 
Диаметр - 28-30 мм

Лицевая сторона: Внутри линейного круглого поля 
имеется изображение правителя, на руках 
которого символы власти. Вокруг из надписей 
только имя [MIXAIL].
Ободок отсутсвует.

Оборотная сторона: Поле разделено на 4 части с 
помощью креста. В отсеках сохранились 
отдельные буквы [K.N.C], (Монограмма города 
Константинополя).
Ободок линейный.
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1009.

Elxani hökmdarı Abaqa-xanın (1265-1282) adından 
zərb edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi-1,15 qr 
Diametri-12-14mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsi düz xətlə iki hissəyə 
bölünmüşdür. Xəttin yuxarı hissəsində hökmdarın adı 
"Abaqa-xan”, aşağı hissəsində zərb tarixinin 
rəqəmlərindən "6" aydın təyin olunur.

Əks tərəf: Sikkənin bu sahəsində zərb yeri “Bakuya" 
zərb edilmişdir.

Inv 1009.

Silver dirham minted in the name of Elkhanid ruler 
Abaqa (1265-1282). State of preservation is 
satisfactory.
Weight is1.15grams 
Diameter is 12-14 millimeters

Obverse of the coin: Straight line divides the 
cartouche into two parts. On the upper pari the name 
of the ruler "Abaqa khan" was minted. On the lower 
part the number “6", which is one of figures of the 
mintage date, is defined.

Reverse of the coin: The place of mintage “Bakuya" 
was struck.

1009.

Серебряный дирхем Абага хана (1265-1282). 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-1,15гр 
Диаметр-12-14мм

Лицевая сторона: Поле картуша разделена на две 
части: в верхней имя правителя «Абага-хан», в 
нижней дата чеканки, где уточняется цифра «6».

Оборотная сторона: Указано только место 
чеканки «Бакуя».

‘
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1003.

Elxani hökmdarı Abaqa-xanın (1265-1282) adından 
zərb edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti kafidir. 
Çəkisi-1,13qr 
Diametri-12-14mm

Üz tərəf: Hökmdarın adı "Abaqa-xan" aydın oxunur, 
zərb yeri və tarixi dəqiq təyin edilmir.

Əks tərəf: Kartuşun daxilində düzbucaqlı formanın 
içərisində islam dininin müqəddəs simvolu olan kəlimə 
və bəzi ləçək elementləri vardır.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv 1003.

Silver dirham minted in the name of Elkhanid oiler 
Abaqa (1265-1282). State of preservation is 
satisfactory. The inscriptions are almost erased. 
Weight is 1.13 grams 
Diameter is 12-14 millimeters

Obverse of the coin: The name of "Abaqa khan" is 
apparent, but the date of mintage can't be defined.

Reverse of the coin: In the cartouche, inside the 
rectangular form there are verses from Koran and 
some petal ornaments.
There are no outer borders on both sides.

1003.

Серебряный дирхем Абага хана (1265-1282). 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-1,13гр 
Диаметр-12-14 мм

Лицевая сторона: Определяется имя правителя 
«Абага хан». Датировка точно не определяется.

Оборотная сторона: Внутри прямоугольного 
картуш а калима и некоторы е элементы  
орнаментации в виде цветка.
Ободок на обеих сторонах не имеется.
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1423.

Saci hökmdarı Deysəmin (934-954) adından 
Azərbaycanda, h. 341-ci ildə (952-953) zərb edilən 
gümüş dirhəm.
Çəkisi-2 qr 
Diametri -17-18mm

Inv1423.

Silver dirham minted in Azerbaijan in 341 hidjri (952- 
953) during the reign of Saji ruler Deysam (934-954). 
State of preservation is excellent.
Weight is 2 grams 
Diameter is 17-18 millimeters

1423.

Серебряный дирхем Саджида Дайсам (934-954). 
Азербайджан, 341 г.х. (952-953) .Сохранность 
отличная.
Вес-2 гр
Диаметр-17-18 мм

Üz tərəf: Dairə şəklində olan xətli kartuşun daxilində 
dörd sətirlik bir yazıda hökmdarın adı titulları ilə ərəb 
əlifbasında zərb edilmişdir. Xətli kənar çərçivənin və 
mərkəzi kartuşun arasındakı yerdə Qurani-Kərimdən 
ayənin bir hissəsi göstərilmişdir.

Obverse of the coin: Inside the lined, circular 
cartouche there is a four line inscription with the name 
and titles of the ruler minted In Arabic. A part of the 
verse from Koran was minted in the place between 
the lined outer border and central cartouche.

Лицевая сторона: Внутри линейного круглого поля 
4-х строчная легенда с именем правителя Дайсам 
титулами арабским шрифтом. Вокруг между 
линейным ободком центральным картушем 
цитата из Корана.

Əks teref: Dairəvi, xətli mərkəzi kartuşun daxilində 
‘Allah təkdir onun şəriki yoxdur” kəlamı zərb edilmişdir. 
Sikkənin bu hissəsində iki xettli kənar çərçivənin 
ətrafında zərb yeri “Azərbaycan" göstərilmişdir.

Reverse of the coin: Inside the lined, circular 
cartouche there is a holy dictum, which runs: “Allah is 
single; there is no deity except Allah”. Around the 
outer border the place of mintage "Azerbaijan” was 
struck.

Оборотная сторона: В центральном небольшом 
линейном круглом картуше мусульманский символ 
«Аллах един, нет ему сотоварища». Вокруг в 
двухлинейном оформлении цитата из Корана и 
место чеканки «Азербайджан».

.„.V-, (, •
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990.

Erkən monqol dövrünə aid, Amulda zərb olunan 
anonim gümüş dirhəm.
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -3qr 
Diametri-17-19mm

Üz teref: Kartuşun daxilində xətlərin birləşməsi 
nəticəsində ellipsə bənzər formada zərb yeri ‘Amul’ 
aydın oxunur.

Əks teref: Eyni xətli kartuşun daxilində balıq və ya 
yarpaq şəkilli bəzək elementi vardır. Bəzi hərflər 
oxunsa da yazılar tam olaraq təyin edilmir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 990.

Anonym, silver dirham minted in Amul in early Mongol 
period. State of preservation is satisfactory.
Weight is 3 grams 
Diameter is 17-19 millimeters

Obverse of the coin: In the peculiar cartouche, 
formed by the connection of elliptic lines, place of 
mintage -  Amul was minted.

Reverse of the coin: In the lined cartouche there is 
an ornament In the form of fish or leaf. The 
inscriptions are not fully defined.
There is no outer border.

990.

Серебряный дирхем. Раннемонгольский период
(начало XIII в). Аноним. Амул
Вес-Згр
Диаметр-17-19 мм

Лицевая сторона: В поле своеобразный картуш, 
образованный соединением линий в виде 
эллипсовидного круга. Внутри место чеканки, и 
слова эараба-чекан.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В линейном поле изоб
ражены либо рыбы, либо листки.
Определяются некоторые буквы, но надпись 
целиком не прочитывается.
Ободок отсутствует.
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1435.1420. 1420Inv 1420.

Hulaku hökmdarı Arqun-ağanm (1284-1291) adından 
zərb edilən gürcü - Hülaki mis fulus nümunəsi. 
Saxlanılma vəziyyəti kafidir.
Çəkisi-4 qr 
D iametri-13-14 mm

Copper coin (fulus) minted in the name of Hulaki ruler 
Arqun aga (1284-1291). State of preservation is 
satisfactory. The erasure level is high.
Weight is 4 grams 
Diameter is 13-14 millimeters

Üz tərəf: Xattli mərkəzi kartuşun daxilində Arqunun 
adı aydın oxunur.
Kənar çercivə xəttlidir.

Əks tərəf: Kartuşun bütün sahəsi iki xətli xaç işarəsi ilə 
dörd hissəyə bölünmüş şəkildədir. Bəzək elementi kimi 
təkrar olunan nöqtələrdən istifadə olunmuşdur.

Obverse of the coin: The name of Arqun is clearly 
defined.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: The sign of two lined Christ 
divides the cartouche into four parts. Dots decorate 
the cartouche.

Медный фулус Грузино - Хулагуидского типа 
монгопьского правителя Аргун ага (1284-1291). 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-4гр
Диаметр - 13-14 мм

Лицевая сторона: В поле, в линейном 
центральном картуше имя правителя. 
Ободоклинейный.

Оборотная сторона: Все поле разделено на 4 
части с помощью креста с двумя линиями. В 
оформлении присутствуют точки.

Şirvanşahlar dövlətinin XI-XII əsrin əvvəllərinə aid 
gümüşlənmiş "kredit" dirhəmi. Saxlanılma vəziyyəti 
kafidir.
Çekisi - 5 qr 
Diametri-19-20 mm

Üz terəf: Kartuşun sahəsində bəzi ereb hərfləri çox 
çatinlikle teyin edilir.

Əks feref: Sağa yönəlmiş "üçdişli" silah növü zərb 
edilmişdir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv 1435.

Silvered "credit" dirham of Shirvanshahs state minted 
in the XI-XII centuries. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 5 grams 
Diameter is 19-20 millimeters

Obverse of the coin: In the cartouche, some Arabic 
letters are defined with difficulty.

Reverse of the coin: There is a "three-toothed" 
weapon directed to the right.
There are no outer borders on both sides.

1435.

Кредитный дирхем государство Ширваншахов XI- 
XII веков. Сохранность неудовлетворительная.
Вес - 5 гр
Диаметр -19-20 мм

Лицевая сторона: В поле картуша некоторые 
арабские буквы точно не определяется.

Оборотная сторона: Образ трезубца имеет 
направление на право.
Ободок на обеих сторонах не имеется.
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Atabəy hökmdarı Cahan Pəhləvanın (1175-1186) 
adından zərb edilən mis “kufi" dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 6 qr 
Diametri-15-18mm

Copper “Kufic” dirham minted in the name of Atabey 
ruler Jahan Pahlavan (1175-1186). The erasure level 
is nothigh.
Weight is 6 grams 
Diameter is 15-18 millimeters

Медный «куфический» дирхем Атабека Джахан 
Пехлевана(1175-1186).
Степень стертости невысокая.
Вес - 6 гр
Диаметр-15-18мм

Üz tərəf: Kartuşun bütün sahəsində Məhəmməd 
Cahan Pəhləvanın adı titulları ilə zərb edilmişdir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Obverse of the coin: In the cartouche the name and 
titles of Jahan Pahlavan were minted.
There is no outer border.

Лицевая сторона: В поле имя Атабека Джахан 
Пехлевана с титулатурой.
Ободок отсутствует.

Əks tərəf: “Üçdişli’ silah növü birkünclü olaraq sağa 
yönəldilmiş şəkildədir. Ondan aşağıda "Adil hökmdar” 
sözləri göstərilmişdir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Reverse of the coin: Trident was directed to the 
right, and the phrase “Fair ruler” was minted 
underneath.
Trident was directed to the right, and the phrase "Fair 
ruler” was minted underneath.
The outer border is lined.

Оборотная сторона: В поле имеется трезубец с 
одним концом и ниже «Повелитель правоверный». 
Ободок линейный.

. . .  , - . . . . . . .
•• —  . . ......................................

988.

Şirvanşah Qərşəsbin (1204-1225) adından zərb edilən 
gümüşlənmiş "bilon” dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti 
kafidir.
Çəkisi - 5 qr 
Diametri-14-15mm

Üz tərəf: Hökmdarın adı "Qərşəsb” bütövlükdə teyin 
edilmir

Əks tərəf: Xəlifə “ən-Nasir Mustasim’ in adı təyin edilir. 
Kənar çərçivə yoxdur.

inv 988.

Silvered "billon” dirham minted in the name of 
Shirvanshah Qarshasb. State of preservation is 
satisfactory. (1204-1225)
Weight is 5 grams 
Diameter is 14-15 millimeters

Obverse of the coin: The name of the ruler is not 
fully defined inside the inner rectangle.

Reverse of the coin: The name of Caliph an-Nasr 
Mustasim is defined.
There is no outer border.

988.

Посеребряный билон Ширваншаха Гершаспа 
(1204-1225). Степень стертости невысокая. 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-5гр
Диаметр-14-15 мм

Лицевая сторона: Имя правителя «Гершасп» 
определяется внутри линейного прямоугольника, 
сохранилось не полностью.

Оборотная сторона: Имя халифа «ан-Насир 
Мунтасим».
Ободок отсутствует.
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987. Inv987. 987. 1416. Inv1416. 1416.

Atabəy hökmdarı Əbu Bəkrin (1191-1210) adından 
Damğanda zərb edilən gümüşlənmiş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-6 qr 
Diametri-15-16mm

Silvered dirham minted in Damaghan during the reign 
of Atabey ruler Abu Bekr (1191-1210). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 6 grams 
Diameter is 15-16 millimeters

Кредитный посеребренный дирхем чеканенная в 
Дамгане от имени правителя Атабеков Абу Бекра 
(1191-1210). Сохранность удовлетворительная. 
Вес - 6 гр
Диаметр-15-16 мм

Şirvanşahların h. 709-cu ilində (1309/10) Şamaxıda 
zərb edilən gümüş dirhəmi. Saxlanılma vəziyyəti 
kafidir.
Çəkisi - 5 qr 
Diametri-17-18mm

Silver dirham of Shirvanshahs minted in Shamakhi in 
709hidjri (1309-1310). State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 5 grams 
Diameter is 17-18 millimeters

Серебряная монета Ширваншахов. Шемаха. 709 
г.х. (1309/10). Сохранность удовлетворительная. 
Степень стертости невысокая.
Вес-5гр
Диаметр-17-18 мм

Üz tərəf: Kartuşun bütün sahəsində Əbu Bəkrin adı 
titulları ilə birlikdə zərb edilmişdi.
Kənar çərçivə yoxdur.

Obverse of the coin: In the cartouche the name and 
titles of "Abu Bekr" were minted.
There is no outer border.

Лицевая сторона: В поле внутри картуша занято 
именем и титулатурами правителя «Абу Бекр». 
Ободок отсутствует.

Üz tərəf: Kartuşun uzunsov formalı bəzək elementinin 
daxilində zərb tarixi və yeri ‘ Şamaxı 709" 
gösterilmişdir

Obverse of the coin: Inside the oblong ornament of 
the cartouche the date and place of mintage "709, 
Shamakhi" were minted

Лицевая сторона: В поле внутри линейного 
продолговатого картуша дата и место чекана 
«Шемаха 709».

Əks tərəf: Eyni formada olan kartuşun daxili 
çərçivəsində üç sətirlik yazıda daha dəqiq təyin edilən 
“Damqan" - zərb yeri oxunur.
Kənar çərçivə xətlidir.

Reverse of the coin: Inside the cartouche of the 
same form there is a three line inscription, in which 
the word “Damaghan” is accurately defined.
The outer border is lined.

Оборотная сторона: В таком же картуше 
трехстрочная надпись, где точно определяется 
только место чеканки «Дамган». 
Ободоклинейный.

Əks tərəf: Pozulmuş vəziyyətdədir. Reverse of the coin: erased. Оборотная сторона: Все стерто.
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977.

Şirvanşah I Qərşəsb ben Fərruxzadın (1204-1225) 
adından zərb edilən gümüşlənmiş mis dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti kafidir.
Çəkisi - 2 qr 
Diametri-13-15mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində hökmdarın adı iki sətirdə 
zərb edilmişdi

Əks tərəf: Xəlifənin adı "ən-Nasir" titulu ilə təyin edilir 
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv 977.

Silvered copper dirham minted in the name of 
Shirvanshah I Qarshasb bin Farrukhzad (1204- 
1225). Place and date of montage are not present. 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 2 grams 
Diameter is 13-15 millimeters

Obverse of the coin: In the cartouche the name of 
the ruler was minted in two lines.

Reverse of the coin: The name of Caliph with the 
title “an-Nasr” is defined.
There are no outer borders on both sides.

977.

Медный посеребряный дирхем Ширваншаха I 
Гершаспа бен Фаррухзада(1204-1225). Место и 
дата чеканки отсутствует.
Сохранность удовлетворительная.
Вес-2 гр
Диаметр-3-15 мм

Лицевая сторона: В двух строках имя правителя 
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Имя правителя «ан-Насир» с 
титулатурой.
Ободок отсутствует.

995.

Şirvanşah Şahənşahın (1196-1199) adından zərb 
edilən gümüşlənmiş mis dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çekisi-0.176 qr 
Diametri-14-15 mm

Üz teref: Kartuşun daxili çərçivəsində hökmdarın adı 
"Şahənşah” və xelifə Ən-Nasir olaraq zərb edilmişdi. 
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Düzbucaqlı formada olan kartuşun daxili 
çərçivəsində kəlimə ikisetirlik yazıda zərb edilmişdi. 
Kənar çərçivə xətlərdən ibarətdir.

Inv 995.

Silvered copper dirham minted in the name of 
Shirvanshah Shahanshah. (1196-1199). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 0.176 grams 
Diameter is 14-15 millimeters

Obverse of the coin: In the inner border of the 
cartouche names of the ruler and caliph were minted. 
There is no outer border.

Reverse of the coin: Inside the rectangular 
cartouche there is a two line inscription.
The outer border is lined.

995.

Медный кредитны й дирхем Ш ирванш аха 
Шаханшаха (1196-1199).
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-0,176 гр 
Диаметр-14-15 мм

Лицевая сторона: Внутри поля имя халифа «ан- 
Насир» сохранилось не полностью. Имя правителя 
«Шаханшах».
Ободок отсутсвует.

Оборотная сторона: Внутри прямоугольного 
картуша калима в двух строках.
Ободок линейный.
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1006. Inv1006. 1006. 1004. Inv 1004. 1004.

Elxani hökmdarı Əbu Səidin (1317-1335) adından 
Bakıda zərb edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,12 qr 
Diametri-13-14mm

Üz tərəf: Dairəvi, xətli mərkəzi kartuşun daxilində Əbu 
Səidin adı titulsuz göstərilib. Daxili, xətli kartuşla kənar 
çərçivə arasındakı sahə nöqtələrin köməyi ilə 
bəzədilmişdi.

Silver dirham minted in Baku during the reign of 
Elkhanid ruler Abu Said (1317-1335). State of 
preservation is satisfactory. The erasure level is not 
high.
Weight is 1.12 grams 
Diameter is 13-14 millimeters

Серебряный дирхем Ияьханида Абу-Саида (1317- 
1335). Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-1,12 гр 
Диаметр-13-14ММ

Elxani hökmdarı Əbu Səidin (1317-1335) adından 
Sultaniyyədə zərb edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,15 qr 
Diametri-13-14mm

Silver dirham minted in Sultaniya during the reign of 
Elkhanid ruler Abu Said (1317-1335). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.15 grams 
Diameter is 13-14 millimeters

Серебряный дирхем. Степень сохранности 
удовлетворительная. Ильханид Абу Саид (1317- 
1335). Султания.
Вес-1,15 гр 
Диаметр - 13-14 мм

Əks tərəf: Kartuşun yuxarı hissəsində kəlimə, aşağı 
hissəsində zərb yeri “Bakı" göstərilib.
Kənar çərçivə xətlidir.

Obverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
the name of Abu Said was minted without title. The 
place between the lined, circular cartouche and outer 
border was decorated with dots.
In the lined, circular cartouche the name of Abu Said 
was minted without title. The place between the lined, 
circular cartouche and outer border was decorated 
with dots.

Лицевая сторона: В круглом линейном картуше 
двухстрочная надпись с именем правителя 
Абу-Саида.
Между внешним линейным ободком и внутренним 
картушем имеется точечное оформление.

Üz tərəf: Dairəvi xətli kartuşun daxilində hökmdarın adı 
və titulları, həmçinin zərb yeri təyin edilir:
*Uca, ədalətli sultan Əbu Səid, Sultaniyyə”
Kənar çərçivə xətlidir.

Оборотная сторона: Внутри поле -  сверху калима 
и во второй части место чеканки “Баку".
Ободок линейный.

Əks tərəf: Dairəvi, xətli kartuş iki hissəyə 
bölünmüşdür. Yuxarıda kəlimə 2 sətirdə, aşağıdakı 
yazılar pozulmuş vəziyyətdədir.

Obverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
the name and titles of the ruler, as well as the place of 
mintage are defined: “Great, fair sultan Abu Said, 
Sultaniya".
The outer border is lined.

Лицевая сторона: Внутри круглого линейного поля 
имеется благопожелания и титулатура правителя 
«Высочайший, справедливый султан Абу Саид 
Султания».
Остальная часть в стертом состоянии.

Reverse of the coin: On the upper part of the 
cartouche the holy sentence and underneath the 
place of mintage were written “Baku".
The outer border is lined.

Reverse of the coin: The lined, circular cartouche is 
divided in two parts. On the upper part there is a two 
line inscription. On the lower part inscriptions are 
erased.

Оборотная сторона: Круглый, линейный картуш 
разделен на две части прямой линией по центру, 
где имеется мусульманская калима.
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978. Inv978. 978. 996. Inv 996. 996.

Elxani hökmdarı Əbu Səidin (1317-1335) adından 
Şamaxıda zərb edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,18 qr 
Diametri-14-15mm

Üz tərəf: Kartuşun daxilində hökmdarın adı birinci iki 
sətirdə göstərilmişdi. Titullar pozulmuşdur.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsi xətlərlə iki hissəyə 
bölünmüşdür. Yuxarı hissədə kəlimə, aşağıda zərb yeri 
aydın təyin edilir.
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Silver dirham minted in Shamakhi during the reign of 
Elkhanid ruler Abu Said (1317-1335). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.18 grams 
Diameter is 14-15 millimeters

Obverse of the coin: Inside the cartouche the name 
of the ruler was written in two lines. Titles were 
erased.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: Lines divide the cartouche in 
two parts. On the upper part there is a holy verse. On 
the lower part the place of mintage is clearly defined. 
The outer border was erased.

Дирхем чекана Шемахи от имени Ипьханидскога 
правителя Абу Саида (1317-1335). Сохранность 
удовлетворительная.
Вес-1,18гр 
Диаметр-14-15 мм

Лицевая сторона: Внутри картуша определяется в 
первых двух строках имя правителя. Титулы 
стерты.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Поле картуша разделена на 
две части, где в верхней калима, в нижней место 
чеканки.
Ободок стерт.

Şirvanşah Şahanşahın (1196-1199) adından Bakıda 
zərb edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi - 3 qr 
Diametri-15-20mm

Üz tərəf: Dairəvi, xətli kartuşun daxilində Şahanşahın 
adı aydın təyin edilir. Digər yazılar pozulmuş 
vəziyyətdədir.
Kənar çərçivə xətlidir

Əks tərəf: Kartuşun daxilində kiçik dairənin içində zərb 
yeri "Bakuyya" zərb edilmişdi. Kənarlarda iki kiçik 
dairəvi şəkilli bəzək elementlərinin birləşməsi vardır.

Kartuşun daxilində kiçik dairənin içində zerb yeri 
"Bakuyya" zərb edilmişdi. Kənarlarda iki kiçik dairəvi 
şəkilli bəzək elementlərinin birləşməsi vardır.
Kənar çərçivə xətlidir.

Silver dirham minted in Baku during the reign of 
Shirvanshah Shahanshah. (1196-1199)State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 3 grams 
Diameter is 15-20 millimeters

Obverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
the name of Shirvanshah is clearly defined. The other 
inscriptions are erased.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: Inside the small circle of the 
cartouche the place of mintage "Bakuyya" was 
written. Around it there is the combination of two 
rosettes.
The outer border is lined.

Серебряная монета Ширваншаха Шаханшаха 
(1196-1199).
Сохранность удовлетворительная. Надписи в 
стертом состоянии.
Вес - 3 гр
Диаметр -15-20 мм

Лицевая сторона: Внутри линейного круга имя 
правителя Шаханшаха. Вокруг следы каких-то слов 
уточнить из-за стертости невозможно.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Внутри небольшого круга 
место чеканки «Бакуя». В округ имеется 
изображение типа соединения двух небольших 
розеток.
Ободок линейный.
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979.

Rum səlcuqlarının Təbrizdə h. 659-cu ildə (1260-1261) 
zərb edilən mis fulusu. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi - 7 qr 
Diametri-18-21 mm

Üz tərəf: Dairəvi, xətli kartuşun sahəsi "üçdişli" -  
damğa obrazı ilə iki hissəyə bölünmüşdü. Yuxarı 
hissədə “kaan" (xaqan), aşağıda "adil” (ədalətli) sözləri 
təyin edilir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Kiçik rəqəmlərlə zərb tarixi və zərb yeri 
titulları yazılışı arasında göstərilmişdi.
Kənar çərçivə xətlidir.

Inv979.

Copper coin (fulus) of Rum Seljuk minted in Tabriz in 
659hidjri (1260-1261). State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 7 grams 
Diameter is 18-21 millimeters

Obverse o f the coin: "Three toothed” stamp divides 
the circular, lined cartouche in two parts. On the 
upper part the title "kaan-khaqan” was written.
There is no outer border.

Reverse of the coin: Among the titles the place and 
date of mintage were written.
The outer border is lined.

979.

Сепьджукид Рума. Тебриз. Аноним. 659 r.x. (1260- 
1261). Сохранность удовлетворительная.
Вес-7гр
Диаметр-18-21 мм

Лицевая сторона: Линейное круглое поле 
разделено на 2 части путем чеканки знака сила и 
власти тамги -  трезубца с двух сторон. В верхней 
части «каан» (хаган), в нижней «адилы» 
(справедливый).
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Дата мелкими цифрами и 
место чеканки расположены между слов 
благопожелательного характера.
Ободок линейный.

997.

Elxani hökmdarı Əbu Səidin adından Təbrizdə h. 740- 
cı ilində (1339-1340) zərb olunan gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkisi-1,14 qr 
D iametri-14-15 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsi iki xəttin birləşməsi ilə 
düzbucaq formalarına bölünmüşdür. Onların ətrafında 
Əbu Səidin adı, zərb yeri "Təbriz" və tarixi "740" 
göstərilmişdi.
Kənarçərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində kəlimə üç sətirdən 
ibarətdir.
Kənarçərçivə xətlidir.

Inv 997.

Silver dirham minted in Tabriz in 740hidjri (1339- 
1340) during the reign of Elkhanid ruler Abu Said. 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 1.14 grams 
Diameter is 14-15 millimeters

Obverse o f the coin: The area of the cartouche was 
divided in two rectangles. Around them the name of 
the ruler, the date and place of mintage were written. 
There is no outer border.

Reverse o f the coin: In the cartouche a three line 
inscription was minted.
The outer border is lined.

997.

Серебряный дирхем. Ильханида Абу Саида. 
Сохранность удовлетворительная. 740 г.х. (1339- 
1340).
Вес 1,14 гр 
Диаметр-14-15 мм

Лицевая сторона: Внутри поля имеется картуш в 
виде соединения двух линейных прямоугольников. 
По кругу имя правителя «Абу Саид». Место и дата 
чеканки «740» и город «Тебриз».
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле круглый картуш с 
мусульманской калимой в трех строках.
Ободок линейный.
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989.

Rum Səlcuqlarının adından Təbrizdə anonim olaraq 
zərb edilən mis dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi- 2 qr 
D iametri-10-12 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində sola yönəlmiş formada 
“ikidişli” damğa formasının üst hissəsində “kaan" 
(xaqan), aşağıda “əl -  adil’  (ədalətli) sözləri zərb 
edilmişdir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: İki sətirdə yerləşdirilən kəlimə təyin edilir.

Inv989.

Copper dirham “kaanik" of Rum Seljuk minted in 
Tabriz. State of preservation is satisfactory.
Weight is 2 grams 
Diameter is 10-12 millimeters

Obverse of the coin: In the cartouche there is a "two 
toothed" stamp directed to the left. Above the stamp 
the title “kaan" (khaqan) was minted. Underneath the 
title "al-adil” (i.e. fair) was written.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: Atwo line inscription is defined.

989.

Медный дирхем «кааник» Сепьджукидов Рума. 
Тебриз. Аноним.
Сохранность удовлетворитепьная. Степень 
стертости невысокая.
Вес - 2гр
Диаметр-10-12мм

Лицевая сторона: Внутри поля двузубец, 
направленный в левую сторону, над которым слова 
«каан» (хаган), внизу «ал-адиль» (справедливый). 
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Мусульманская калима в 2-х 
строках.

999.

Elxani hökmdarı Əbu Səidin (1317-1335) adından 
Şamaxıda zərb edilən gümüş dirhəm.
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -1,13 qr 
Diametri-13-15mm

Üz teref: Kartuşun sahəsində üç sətirlik yazı ərəb 
əlifbasının süls xətti ilə zərb edilmişdir. Hökmdarın adı 
“Əbu Səid Bahadur" oxunur.

Əks teref: Dairəvi kartuşun daxilində zərb yeri 
“Şamaxı" təyin edilmişdir.
Kənarçərçivə hər iki tərəfdə xətlidir.

Inv999.

Silver dirham minted in Shamakhi during the reign of 
Elkhanid ruler Abu Said.(1317-1335)
State of preservation is satisfactory.
Weight is 1.13 grams 
Diameter is 13-15 millimeters

Obverse of the coin: In the cartouche a three line 
inscription was written in Arabic suls script

Reverse of the coin: Inside the circular cartouche 
there is the place of mintage.
The outer border is lined on both sides.

999.

Серебряный дирхем Ильханида Абу Саида Ба
хадура (1317-1335).
Сохранность удовлетворительная.
Степень стертости невысокая. Шемаха.
Вес-1,13гр 
Диаметр-13-15мм

Лицевая сторона: Поле монеты занято трех
строчной легендой почерком сульс. Имеется имя 
правителя «Абу Саид Бахадур».
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Внутри круглого картуша 
место чеканки «Шемаха».
Ободок линейный.
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1016. Inv 1016. 1016.

Səlcuq hökmdarı Arslanın (1186-1191) adından zərb 
edilən mis dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti kafidir.
Çəkisi-6 qr 
Diametri - 24-25 mm

Copper coin (fulus) minted in the name of Seljuk ruler 
Arslan (1186-1191). State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 6 grams 
Diameter is 24-25 millimeters

Медный фулус XI в. период Сельджуков. Арслан 
(1186-1191). Состояние удовлетворительное. 
Степень стертости высокая.
Вес - 6 гр
Диаметр - 24-25 мм

i ft":-;*

Üz tərəf: Xətli, düzgün olmayan kartuşun daxilində 
hökmdarın adı pozulmuş titullarla göstərilmişdir.

Əks tərəf: Əlində nizə tutmuş atlı obrazı zərb 
edilmişdir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Obverse of the coin: Inside the lined, irregular 
cartouche there is the name of the ruler with erased 
titles.
There is no outer border.

Л ицевая сторон а : Внутри неправильного 
линейного картуша имеется имя правителя со 
стертой титулатурой.
Ободок отсутствует.

Reverse of the coin: There is an image of the rider 
holding the lance in the hand.
There is no outer border.

Оборотная сторона: Похоже на изображение 
всадника с концом на круге.
Ободок отсутствует.

54

991.

Rum Salcuqlarının gümüşlənmiş mis dirhəmi. 
Zərb yeri -  Təbrizdir. Anonimdir. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi-4 qr 
Diametri-15-16mm

Üz tərəf: Hökmdarın adı yoxdur. Titul xarakterli bəzi 
sözlər oxunur.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsi “ikidişli” damğa vasitəsilə 
iki hissəyə bölünmüşdü. Yuxarı hissədə “kaan" 
(xaqan), “al -  adil' (ədalətli), aşağı hissədə zərb 
tarixindən “7” rəqəmi zərb edilmişdir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə xətlidir.

Inv991.

Silvered copper fulus (anonym) of Rum Seljuk minted 
in Tabriz. State of preservation is satisfactory.
Weight is 4 grams 
Diameter is 15-16millimeters

Obverse of the coin: There is no the name of the 
ruler. Some words -  titles are defined.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: The area of the cartouche was 
divided in two parts by a “two toothed" stamp. On the 
upper part titles "kaan" (khaqan), "al-adil” (i.e. fair) 
were minted. On the lower part, number “7" from the 
date of mintage was written.
The outer border is lined.

991.

Посеребряная медь. Сохранность удовлетвори
тельная. Сельджукиды Рума. Тебриз. Аноним. 
Вес-4гр
Диаметр-15-16мм

Лицевая сторона: Имя правителя отсутствует. 
Сохранились лишь некоторые части слов 
благожелательного характера.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Поле разделено на 2 части с 
помощью знака власти тамги двузубца, где в 
верхней части слова ккаан» (хаган), «ал-адиль» 
(справедливый) и от датировки цифра к7».
Ободок линейный.
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992. Inv992. 992.

Elxani hökmdarı Olcaytu sultanın (1304-1315) adından 
zərb edilən mis fulus. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi-8 qr 
Diametri-20-21 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində üç sətirlik yazıda 
hökmdarın adı “ən uca sultan" titulu ilə zərb edilmişdi.

Əks tərəf: Dördkünc kartuşun daxilində kəlimə, kiçik 
məsamələrdə ilk dörd rəşidi xəlifələrindən Osmanın 
adı aydın oxunur.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə xətlidir.

Copper fulus minted in the name of Elkhanid ruler 
Sultan Oljaytu (1304-1315). State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 8 grams 
Diameter is 20-21 millimeters

Obverse of the coin: Inside the cartouche there is a 
three line inscription with the name of the ruler and his 
title “the greatest sultan".

Reverse of the coin: Inside the quadrangular 
cartouche there is the holy verse. Around it in small 
places the name of Caliph Osman is defined.
The outer border is lined on both sides.

Медный фулус Олджайту султана Ильханида 
(1304-1315). Сохранность удовлетворительная. 
Степень стертости невысокая.
Вес-8гр
Диаметр-20-21 мм

Лицевая сторона: Внутри поля трехстрочная 
надпись с титулом “Высочайший султан".
Ободок

Оборотная сторона: Внутри линейного 4-х 
угольного картуша калима. В отсеках имя Осман. 
Ободок линейный.
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994.

Erkən monqol hökmdarı Abaqa xanın adından zərb 
edilən ərəb-uyğur tipli sikkə. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi - 3 qr 
D iametri-18-20 mm

Üz tərəf: Kartuşun daxili çərçivəsində xətli və nöqtəvari 
dairədə Abaqa xanın adı təyin edilir.

Əks tərəf: Kartuşun mərkəzi hissəsində ikibaşlı qartal 
obrazına bənzər bəzək elementi vardır.
Kənarçərçivə yoxdur.

Inv994.

Arabic-uyqur coin sample minted in the name of early 
Mongol rulers. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 3 grams 
Diameter is 18-20 millimeters

Obverse of the coin: Inside the cartouche, in the 
lined and dotty circle the name of “Abaqa khan" is 
defined.

Reverse of the coin: In the center of the cartouche 
there is an ornament looked like the image of eagle 
with two heads.
There is no outer border.

994.

Фулус с арабо-уйгурскими надписями. Период 
ранних монголов.
Сохранность удовлетворительная. Высокая 
степень стертости. (Судя по внешнему виду в 
составе металла определенный процент серебра). 
Вес-Згр
Диаметр-18-20 мм

Лицевая сторона: Внутри поле с линейным и 
точечным картушем в центральной части имя 
правителя «Абага хан» с некоторыми деталями 
орнаментации растительного происхождения.

Оборотная сторона: В центре изображение в виде 
цветка или двуглавого орла, внизу соединение 
голов двух птиц.
Ободок отсутствует
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980.

Elxani hökmdarı O lcaytu-sultanın (1304-1306) 
adından Bakıda zərb edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -1,13qr 
Diametri-12-14mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində xırda və nəfis süls xətti 
ilə hökmdarın adı titulları pozulmuş vəziyyətdə zərb 
edilmişdir.

Əks tərəf: Kartuşun mərkəzində, dairənin daxilində 
kəlimə şiə təriqətinin elementlərindən istifadə 
edilməklə, yəni "Əliyyən vəliyyullah' sözləri ilə 
göstərilmişdir. Zərb tarixi yoxdur.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv980.

Silver dirham minted in the name of Elkhanid ruler 
Sultan Oljaytu (1304-1306) in Baku. State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.13 grams 
Diameter is 12-14millimeters

Obverse of the coin: Name and titles of the ruler 
minted in Arabic suls script inside the cartouche are 
partially erased.

Reverse of the coin: In the center of the cartouche, 
in the circle the holy verses with Shiite element, that is 
the verse -  “Aliyyan valiyyullah", were written. There 
is no date of mintage.
There are no outer borders on both sides.

980.

Серебряный дирхем Ильханида Олджайту султана 
(1304-1306). Баку.
Степень сохранности удовлетворительная.
Вес-1,13гр
Диаметр-12-14мм

Лицевая сторона: В поле имя правителя мелким 
почерком сульс. Титулатура в стертом состоянии. 
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В центральном круглом 
картуше мусульманская калима с шиитскими 
элементами.
Ободок отсутствует.

'Г
58 — i

i f e  ..... .

■ ;  " • : -  - :
■; * " . • ■

1 . ■ •' ч г- -..

; . 'i  г ; »- '■
. . . .  • • .  - V  .

. \  .  .  .V .  * \ \  V.

•: . .• • .-. -а •
' V Л>

998.

Cəlairi hökmdarı Şeyx Üveysin (1359-1377) adından 
Şamaxıda zərb edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti kafidir.
Ç əkis i-1,13qr 
Diametri-12-14mm

Üz tərəf: Yarı pozulmuş vəziyyətdə yalnız hökmdarın 
adı oxunur. Kənar çərçivə daxilində zərb yeri 
göstərilmişdir.

Əks tərəf: Bütün yazılar və bəzək elementləri 
pozulmuş vəziyyətdədir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə pozulmuşdur.

Inv998.

Silver dirham minted in Shamakhi during the reign of 
Jalairid ruler Sheikh Uveys (1359-1377). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.13 grams 
Diameter is 12-14 millimeters

Obverse of the coin: Only partially erased name of 
the ruler is defined. In the outer border the place of 
mintage was written

Reverse of the coin: All inscriptions and ornaments 
were erased.
Outer borders of both sides were erased.

998.

Серебряный дирхем Джелаиридского правителя 
Шейха Увейса (1359-1377) Шемахи. Сохранность 
удовлетворительная.
Вес-1,13 гр 
Диаметр - 12-14 мм

Лицевая сторона: Внутри полустертого картуша 
сохранилась имя правителя. В центре внешнего 
ободка определяется место чеканки.

Оборотная сторона: Все надписи стерлись. 
Сохранились только лишь элементы орнамен
тации.
Ободок на обеих сторонах в стертом состоянии
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947. Inv947. 947. 941. Inv941. 941.

Cəlairi hökmdarı Şeyx Üveysin adından Sultaniyyədə 
zərb edilən gümüş dirhəm. Zərb tarixi pozulmuşdur. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkis i-1,16 qr 
Diametri-13-15mm

Üz tərəf: Xəttli, dairəvi kartuşun sahəsində hökmdarın 
adı və titulları tam təyin edilir. Mərkəzi hissədə zərb yeri 
göstərilmişdir.

Əks tərəf: Bütün sahədə yalnız kəlimə oxunur.
Kənar çərçivə iki tərəfdə xətlidir.

Silver dirham minted in Sultaniyya during the reign of 
Jalairid ruler Sheikh Uveys. The date of mintage was 
erased. State of preservation is satisfactory.
Weight is 1.16 grams 
Diameter is 13-15 millimeters

Obverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
the name and titles of the ruler are fully defined. In its 
center the place of mintage was written.

Reverse of the coin: Only the holy verse is defined in 
the whole area.
The outer borders of both sides are lined.

Серебряный дирхем Джепаирида Шейха Увейса. 
Султания. Дата в стертом состоянии. Сохранность 
удовлетворительная. Высокая степень стертости. 
Вес-1,16 гр 
Диаметр-13-15мм

Лицевая сторона: В поле линейном круглом 
картуше имеются титулы и имя правителя.
В центральном - место чеканки.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: В поле калима стертом 
состоянии.
Ободок линейный.

Cəlairi hökmdarı Şeyx Üveysin adından Şamaxıda 
zərb edilmiş gümüş dirhəm. Zərb tarixi oxunmur. 
Saxlanma vəziyyəti məqbuldur.
Çekisi-1,15gr
Diametrl-13-14mm.

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində hökmdarın adı və zərb 
yeri aydın oxunur.

Əks tərəf: İki sətirdən ibarət kəlimə təyin edilir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə pozulmuşdur.

Silver dirham minted in Shamakhi during the reign of 
Jalairid ruler Sheikh Uveys. The date of mintage was 
erased. State of preservation is satisfactory.
Weight is 1.15 grams 
Diameter is 13-14 millimeters

Obverse of the coin: In the cartouche the name of 
the ruler and the place of mintage are clearly defined.

Reverse of the coin: There is a two line inscription. 
Outer borders of both sides were erased.

Серебряный дирхем Джепаирида Султана Увейса. 
Шемаха. Дата стерта.
Сохранность удовлетворительная. Высокая 
степень стертости.
Вес-1,15гр 
Диаметр-13-14 мм

Лицевая сторона: Внутри поля титулы правителя 
и место чеканки.
Ободок стерт.

Оборотная сторона: Калима в двух строках. 
Ободок стерт.
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927. Inv927. 927.

Cəlairi hökmdarı Şeyx Üveysin adından Şamaxıda h. 
714-cu ilində (1314-1315) zərb edilən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,14 qr 
D iametri-12-14 mm

Silver dirham minted in Shamakhi in 714hidjri (1314- 
1315) during the reign of Jalairid ruler Sheikh Uveys. 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 1.14 grams 
Diameter is 12-14 millimeters

Дирхем чеканенная в Шемахе в 714 г.х. (1314-1315) 
от имени Шейха Увейса, Джепаиридского 
правителя. Сохранность удовлетворительная. 
Вес-1,14 гр 
Диаметр-12-14мм

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində çoxçiçəkli bitki şəklində 
bəzək elementinin daxilində zərb yeri, onun ətrafında 
ərəb əlifbasının yazılış qaydalarına uyğun olaraq 
hökmdarın adı və zərb tarixi “714" göstərilmişdi.
Kənar çərçivə yoxdur.

Obverse of the coin: In the cartouche, inside the 
floral ornament the place of mintage and around it 
name of the ruler and the date of mintage "714" were 
written in Arabic.
There is no outer border.

Лицевая сторона: В поле картуша имеется много 
лепестковая орнаментация, где внутри ясно 
указано место чеканки, имя правителя и дата 
чеканки «714».
Ободок отсутствует.

Əks teref: Kartuşun sahəsində kəlimə zərb edilib. 
Kənar çərçivə xətlidir.

Reverse of the coin: In the cartouche the holy verse 
was minted.
The outer border is lined.

Оборотная сторона: Внутри поля чеканена 
калима.
Ободоклинейный.

1007.

Erken Celairi hökmdarlarına aid Mahmudabad- 
da zerb edilən gümüş dirhem. Zərb tarixindən yalnız 
6(?) rəqəm təyin edilir. Saxlanma vəziyyəti kafidir. 
Çəkisi-1,12qr 
Diametri-12-14 mm

Üz teref: Yarıpozulmuş bir kartuşun sahəsində 
hökmdarın adı ve zerb yeri çətinliklə oxunur. Kiçik bir 
künc elementində zerb tarixindən "6" rəqəmi vardır.

Əks teref: Kəlimə aydın olaraq oxunur.
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Inv1007.

Silver dirham of Jalairids minted in Mahmudabad. 
From the date of mintage only number 6(7) is defined. 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 1.12 grams 
Diameter is 12-14 millimeters

Obverse of the coin: In the area of partially erased 
cartouche the name of the ruler and the place of 
mintage are defined with difficulty. In the comer there 
is the number "6" from the date of mintage.

Reverse of the coin: Holy verse is clearly defined. 
The outer border was erased.

1007.

Серебряный дирхем ранних Джалаиридов. Чекан 
города Махмудабада. Дата чеканки 6(7). Степень 
стертости высокая.
Вес-1,12 гр 
Диаметр - 12-14 мм

Лицевая сторона: Внутри полустертого картуша 
имеется место чекана. Имя правителя не 
полностью. В небольшом боковом элементе из 
даты чекана определяется только лишь цифра «6». 
Остальное стерто.

Оборотная сторона: Точно определяется мусуль
манская калима.
Ободок стерт.

■ П •• »•Т, > i -
63 шяяшшшшшшшшшшшяшшвшя62

Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



Cəlairi Şeyx Uveysin adından Şamaxıda h.741-ci ilində 
(1340-1341) zərb edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-5 qr 
Diametri-21-23 mm

Silver dirham minted in Shamakhi in 741 hidjri (1340- 
1341) during the reign of Jalairid ruler Sheikh Uveys. 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 5 grams 
Diameter is 21-23 millimeters

Üz tərəf: Kartuşun sahəsi xətlərlə bir neçə hissəyə 
ayrılmış və hər birində hissə - hissə yerləşdirilməklə 
hökmdarın adı titullarla zərb edilmişdi.

Серебряный дирхем Джелаирида Шейха Увейса. 
Шемаха. 741 г.х. (1340-1341).
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-5гр
Диаметр - 21-23 мм

Cəlairi hökmdarı Şeyx Uveysin adından h.759-cu ilində 
(1358-1359)zərb olunmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-4 qr 
Diametri-18-21 mm

Silver dirham minted in the name of Jalairid ruler 
Sheikh Uveys in 759hidjri. 1358-1359) State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 4 grams 
Diameter is 18-21 millimeters

Дирхем, чеканенный от имени Джелаиридского 
правителя Шейха Увейса 759 г.х. (1358-1359). 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-4гр
Диаметр - 18-21 мм

Obverse of the coin: The area of the cartouche was 
divided in several cells and in each one the name and 
titles of the ruler were minted.

Əks tərəf: Xətli sahənin daxilində üç sətirdən ibarət 
kəlimə vardır. Künc bölgülərdə ilk dörd xəlifin 
adlarından ikisinin Ömər, Əlinin adları düzgün yazılışla 
zərb edilmişdir.
Kənar çərçivə nöqtəli və xətlidir.

Reverse of the coin: In the lined area there is a three 
line inscription. From the names of the first four 
caliphs minted in the corners, only names Omar, Ali 
are defined.
The outer border is lined and dotted.

Лицевая сторона: Картуш разделен линиями на 
несколько отсеков, где размещено имя султана 
Увейса с полной титулатурой.
Ободок линейный и точечный.

Üz teref: Xətli, çoxbucaqlı həndəsi formalı sahədə 
hökmdarın adı titulları ilə zərb edilmişdir 'Dünyanın 
ədalətli sultanı Şeyx Üveysin hakimiyyəti zamanı. Qoy 
onun hökmranlığı uzunmüddətli olsun”.
Kənar çərçivə xətlidir.

Оборотная сторона: Калима, состоящая из 3-х 
строк внутри линейного поля; по краям из имен 
первых четырех халифов Омар, Али 
Ободок точечный и линейный.

Əks teref: Kartuşun bütün sahəsində kəlimə və ilk 
rəşidi xəlifələrindən - Əbu Bəkrin adı aydın oxunur. 
Kənarçərçivə yoxdur.

Obverse of the coin: In the lined, polygonal 
geometrical field the name and titles of the ruler were 
minted: 'During the reign of the fair sultan of the 
world.
May his reign and power be immortalized by Allah". 
The outer border is lined.

Лицевая сторона: Внутри линейного многоуголь
ного геометрического картуша имя правителя с 
титулами «во времена правления справедливого 
султана мира Шейха Увейса. Да будет его 
правление долгим».
Ободок линейный.

Reverse of the coin: In the whole area of the 
cartouche the holy verse and name of one of the first 
fourcaliphs 'Abu Bekr" are dearly defined.
There is no outer border.

Оборотная сторона: Внутри картуша имеется 
калима и из имен первых четырех халифов только 
«АбуБекр».
Ободок отсутствует.

■ ■ . •
64 ■ . •. .• ' У!'-

• V  Щ
—  65 —

, я '. . - ‘

Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



. . . .  ■ ■■. " ' :; '■ 
1 -  : . .  -■'■ :ж 1 >  : '  Л^Л-' -

Е|8 л№ » I

‘5 J ЯК • • . ■ '■ - - ’ ': • ? '
-  . . . . . . .  • .

• »•- • • !- w v '  • :• - г . - L *
i A • / * >  А . . « л - т  ъ ‘ • V ı ^ w ^ r s r ^ L

" Ч  i  -  N  •. . -  : v :  » •« * V - « -  •• _ .• 7  « v . «  Д г *  \  *. v  ■* ■ . . H '  ^  • - *  «  r * * *  • . . •» ?•'

i , > v;  • > *  . • T„-:  ‘ ' v - . * л “ /.у *  >•&» M , ' . ' ч ', , , ч
1 - * .; .. . ‘ *.■ • : .'• i®,*. &кЩ ™ - ‘ Vм' •’ *■

• İ \ İ ' -  : ••V " • :  : i'r* • • ‘ _  ,

.. • • ■'• . .  7  s . 7 . .
... . r ' L- . • -■ • « • ..

. :-.л
. ■

• - • j.* - •
• *• 4 ,-  :• ' - . r

■ r ' : }  . . .  r ı  ■; '  l

-  *■»-• ' /. ... • .V. . . .  ,. • •Vj..-v - ; : . .. : st *
' '■.'. ■ ' '■’ .•Vi'-ı. --»u*ı •••:».<

V * V ı-Jrii-'*nı<r
f. - "v:. 4- ■*', -..,w v v - . , . ; .  i . ' . r •• i -  - ' . г , л '

1 ■ »“•■ /.* я

K&1'-
; ,;c > * ,, • -,

I <« • • • - .  * ;■ • 1 <

T • -■..V . ,• ■■■>. 1«. ... - J.'.: -
. . .  •■» _ ;

J;*-".’,/ .. • • ' \ ' j ;  .
■ı ' - ■■ • V-!. •- .. . .- J*"*

ш й  П И  ... . - «4 . . •

'л'
Т З д г  * м

< İ §

■ , »  ; '■ , л 1- ' ’ S- ’ ”*• - А ■
■ + *4̂  с ı , , *

•

M  -  • r ; »

^ -  j :  -r. •> -  •• . ” • » « 3 2

> v> ' »  ■■ : - > ■

* ’ 'V:*- ■" "• ■ *' ~
JS jv ;«• v.«* 'i'*-*.• •' 4f д,.

i  v . * - ® ;

. . -r . ı ... ..- --

rV :ь . : v i -

КИ'’.',Я й к ;; .л^и1Ииша1:. f i l i  ■ • • Щ-w.....!|ш ^.s . . .r г : >.>•
.. ••/ :Ч < V '  ' ' . . . .к  - I . - '  ' i ' . . . . ' " , 7  . • • '£ ? " • *  • ' , ' • • •  '

■ .... . ■■• - . .  •••-• ■ • -» '  ,: - •; , ••• ,■ " v v * .  "
.- . • 5— r . • . İ j ,-J .. • ''  ̂ ..... . . .  Kİ . ■ :

jeSflciW'•Щ&Ыу
■ ТОШ

* ; /  • *• <r#C; *  ■ t  ■-
i  * •’ --

т ш .

978. Inv 978. 978. 976. Inv 976. 976.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin (1374-1382) 
Şamaxıda zerb etdirdiyi gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,18 qr 
Diametri-14-15mm

Üz tərəf: Kartuşun bütün sahəsi xətlərlə iki hissəyə 
ayrılmışdır. Üst tərəfdə sultanın adı titullarla birlikdə, alt 
tərəfdə isə zərb yeri “Şamaxı” göstərilmişdi.

Əks təref: Eynilə kartuşun bütün sahəsi iki yerə 
bölünmüş; üst tərəfdə iki sətirlik kəlimə, alt tərəfdə olan 
yazılar pozulmuş şəkildədir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein (1374-1382). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.18 grams 
Diameter is 14-15 millimeters

Obverse of the coin: The whole area of the 
cartouche was divided in two parts by means of lines. 
On the upper part the name and titles of the sultan, on 
the lower part place of mintage were written.

Reverse of the coin: The whole area of the 
cartouche was identically divided in two parts. On the 
upper part a two line verse was minted. On the lower 
part inscriptions were erased.
There are no outer borders on both sides.

Серебряный дирхем. Султана Хусейна(1374-1382). 
Шемаха. Дата стерта.
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-1 ,18 гр 
Диаметр-14-15мм

Лицевая сторона: Поле картуша разделено на 2 
части. В верхней части титулатура султана с 
именем. В нижней части место чекана.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Поле также разделено на 2 
части, где в верхней части в двух строках калима. 
Надписи в нижнем ярусе почти в стертом 
состоянии.
Ободок отсутствует.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb edilən gümüş dirhəm. Zərb tarixindən yalnız ”7” 
rəqəmi aydındır. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Ç əkisi-1,12 qr 
Diametri-13-14mm

Üz tərəf: Dairəvi, xətli kartuşun daxilində zərb yeri və 
tarixi vurulmuşdur.

Əks taref: Eyni formalı kartuşda üç sətirlik kəlimə 
oxunur.
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. From the date of 
mintage only number “7” is defined. State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.12 grams 
Diameteris 13-14 millimeters

Obverse of the coin: Inside the lined, circular 
cartouche the date and place of mintage were written

Reverse of the coin: In the cartouche of the same 
form there is a three line inscription.
The outer border was erased.

Серебряный дирхем Султана Хусейна. Шемаха. 
7(41). Сохранность удовлетворительная, степень 
стертости высокая.
Вес-1 ,12 гр 
Диаметр-13-14мм

Лицевая сторона: Внутри линейного круглого 
картуша дата и место чекана.
Ободок стерт.

Оборотная сторона: В таком же линейном 
картуше калима в трех строках.
Ободок стерт.
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975. Inv975. 975. 974. Inv974. 974.

Cəlairilərə aid Şamaxıda, zərb tarixi pozulmuş gümüş 
dirham. Saxlanılma vəziyyəti kafidir.
Çəkisi -1,15 qr 
Diametri-13-15mm

Üz tərəf: Bütün yazılar pozulmuşdur. Bir nəçə hərfin 
birləşməsi “Şamaxı” kimi oxunur.

Əks tərəf: Kəlimə demək olar ki, pozulmuşdur.
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Silver dirham of Jalairids minted in Shamakhi. The 
date of mintage was erased. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is1.15grams 
Diameter is 13-15 millimeters

Obverse of the coin: All inscriptions were erased. 
Only the combination of some letters is defined.

Reverse of the coin: The verse was almost erased. 
The outer border was erased.

Серебряный дирхем Джепаиридов. Надписи почти 
в стертом состоянии. Шемаха. Дата стерта. 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-1,15 гр 
Диаметр-13-15 мм

Лицевая сторона: Почти все стерто. Сохранились 
некоторые буквы от слова «Шемаха».
Ободок стерт.

Оборотная сторона: В поле калима почти стерта.

Celairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb edilmiş gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi-1,15qr 
Diametri-13-14 mm

Üz teref: Xətli, dairəvi kartuşun daxilində zərb yeri 
"Şamaxı”, ətraf hissələrdə hökmdarın adı və titulları 
pozulmuş şəkildədir.

Əks teref: Süls xətti ilə kəlimə üç sətirdə zərb 
edilmişdir.
Kənarçərçivə pozulmuşdur.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 1.15 grams 
Diameter is 13-14 millimeters

Obverse of the coin: Inside the lined, circular 
cartouche the place of mintage was written. Around it 
the name and titles of the ruler were partially erased.

Reverse of the coin: The holy verse was minted in 
three lines in Suls script.
The outer border was erased.

Серебряный дирхем Джелаиридского султана 
Хусейна. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная. Степень стертости высокая. 
Вес-1,15 гр 
Диаметр -13-14 мм

Лицевая сторона: Внутри линейного круглого поля 
место чекана. Вокруг титулатура почти стерта.

Оборотная сторона: В поле калима в трех строках 
почерком сульс.
Ободок стерт.
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973.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından h.749-cu 
ilində (1348-1349) Bakıda zərb edilmiş gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkisi-0,50 qr 
Diametri-0.8-1 Omm

Üz tərəf: Xətli, düzbucaqlı kartuşun sahəsində zərb 
tarixi rəqəmlərlə 749-cu ildə sözləri ilə, ətraf sahədə isə 
hökmdarın adı və titulları göstərilmişdir.

Əks tərəf: Eyni formada olan kartuşda zərb yeri 
“Bakuyya" kimi, kənarlarda isə kəlimə demək olar ki, 
pozulmuş vəziyyətdədir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv973.

Silver dirham minted in Baku in 749hidjri (1348-1349) 
during the reign of Jalairid ruler Sultan Hussein. State 
of preservation is satisfactory.
Weight is 0.50 grams 
Diameter is 0.8-10 millimeters

Obverse of the coin: Inside the lined, rectangular 
cartouche the date of mintage, around it name and 
titles of the ruler were written

Reverse of the coin: In the cartouche of the same 
form the place of mintage -  "Bakuyya" was written. 
Around it the holy verse was almost erased.
There is no outer border.

973.

Серебряный дирхем Султана Хусейна Джелаирида 
749 г.х. (1348-1349). Бакуя.
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
В ес-0,50 гр 
Диаметр - 0,8-10 мм

Лицевая сторона: В поле линейного прямоуголь
ного картуша дата цифрами 
«в году 749». Вокругтитулатура и имя правителя. 
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В таком же картуше место 
чекана «Бакуя». Вокруг калима в стертом 
состоянии.
Ободок отсутствует.

972.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb edilmiş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi-1,13qr 
Diametri-12-14 mm

Üz tərəf: Xətli, dairəvi kartuşun daxilində hökmdarın 
adı və sikkənin zərb yeri yarıpozulmuş vəziyyətdədir.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində iki qatlı bölgüde kəlimə 
bütövlükdə yerləşdirilmişdi.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 972.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 1.13 grams 
Diameter is 12-14 millimeters

Obverse of the coin: Inside the lined, circular 
cartouche name of the ruler and place of mintage 
were almost erased.

Reverse of the coin: The holy verse was minted in 
the whole area of the cartouche, which was divided in 
two parts.
There is no outer border.

972.

Серебряный дирхем Джелаиридского султана 
Хусейна. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная. Степень стертости высокая. 
Вес-1,13 гр 
Диаметр -12-14мм

Лицевая сторона: Внутри линейного круглого 
картуша место чекана и имя правителя дано не 
полностью.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле калима в двух ярусах. 
Ободок отсутствует.
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970.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından zərb edilen 
gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi-1,13qr 
Diametri-13-14mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində daha dəqiq təyin edilən 
hökmdarın adıdır. Digər yazılar pozulmuşdur.

Əks tərəf: Kəlimə iki hissədən ibarət bölgüdə 
yedəşdirilmlşdir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 970.

Silver dirham minted in the name of Jalairid ruler 
Sultan Hussein. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.13 grams 
Diameter is 13-14 millimeters

Obverse of the coin: In the cartouche only the name 
of the ruler is defined. The other inscriptions were 
erased.

Reverse of the coin: The holy verse was minted in 
the cartouche divided in two parts.
There is no outer border.

970.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Сохранность удовлетворительная. 
Степень стертости высокая.
Вес-1,13гр 
Диаметр-13-14 мм

Лицевая сторона: В поле место чеканки. 
Остальные надписи почти в стертом состоянии. 
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле калима размещены 
два яруса.
Ободок отсутствует

969.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından zərb edilən 
gümüş dirhəm. Zərb tarixi pozulmuşdur. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1.13qr 
Diametri-12-13mm

Üz teref: Düzbucaqlı formada olan xətli kartuşun 
sahəsində zərb yeri və hökmdarın adı təyin edilir.

Əks teref: Dörd sətirdən ibarət kəlimə aydındır.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 969.

Silver dirham minted in the name of Jalairid ruler 
Sultan Hussein. The date of mintage was erased. 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 1.13 grams 
Diameter is 12-13 millimeters

Obverse of the coin: Inside the lined, rectangular 
cartouche the place of mintage and name of the ruler 
are defined.

Reverse of the coin: There is a four line inscription. 
There is no outer border.

969.

Серебряный дирхем Джелаиридского султана 
Хусейна. Шемаха. Дата стерта.
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-1,13гр 
Диаметр-12-1 Змм

Лицевая сторона: В поле линейном прямо
угольном картуше место чекана. Вокруг только имя 
правителя.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Калима в4-х строках.
Ободок отсутствует.
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968. Inv968. 968.

Celairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından h.744-cü 
ilində (1343-1344) Şamaxıda zərb edilmiş gümüş 
dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -1.14qr 
Dametri-13-15mm

Silver dirham minted in Shamakhi in 744hidjri (1343- 
1344) during the reign of Jalairid ruler Sultan 
Hussein. State of preservation is satisfactory.
Weight is1.14grams 
Diameter is 13-15 millimeters

Üz tərəf: Kiçik, dairəvi, xətli kartuşun sahəsində zərb 
yeri, ətraf çərçivədə isə hökmdarın adı demək olar ki, 
pozulmuş vəziyyətdədir.

Obverse o f the coin: In the area of small circular, 
lined cartouche there is the place of mintage. Around 
it the name of the ruler is in erased condition.

Əks tərəf: Eyni formada olan kartuşda kəlimə oxunur. 
Kənar çərçivə yoxdur.

Reverse o f the coin: In the cartouche of the same 
form there is a holy verse.
There is no outer border.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. Из даты 744. г.х.
Сохранность удовлетворительная.
Степень стертости невысокая.
Вес-1,14 гр 
Диаметр-13-15 мм

Лицевая сторона : В небольшом круглом 
линейном поле место чекана. Вокруг имя 
правителя почтив стертом состоянии.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Калима в таком же картуше. 
Ободок отсутствует.

967.

Celairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb edilmiş gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi-1.13qr 
Diametri-12-14mm

Üz teref: Çiçək bəzəyinə bənzər xətli kartuşda zərb 
yeri "Şamaxı" aydın oxunur. Ətraf dairədə olan yazılar 
pozulmuş vəziyyətdədir.

Əks teref: Eyni formada kiçik, mərkəzdə yerləşən 
dairevi kartuşda zərb tarixi 
“744" aydın oxunur.
Ətraf dairədə kəlimə vurulmuşdur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv967.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 1.13 grams 
Diameter is 12-14 millimeters.

Obverse o f the coin: In the lined, floral cartouche the 
place of mintage is clearly defined. Inscriptions 
around it are in erased condition.

Reverse o f the coin: In the small circular, central 
cartouche the date of mintage "744” is defined. There 
is a holy verse around it.
There is no outer border.

967.

Серебряный дирхем Джелаиридского султана 
Хусейна. Шемаха. 774 г.х.
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-1,13гр 
Диаметр-12-Нмм

Лицевая сторона: Внутри линейного, цветко
образного картуша место чекана «Шемаха». Вокруг 
надписи в стертом состоянии.

Оборотная сторона: Внутри такого же небольшого 
центрального картуша «в году 744». Вокруг 
калима.
Ободок отсутствует.
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966.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından h.746 ilində 
(1345-1346) Şamaxıda zərb edilmiş gümüş dirhəm. 
Çəkisi -1.14qr 
Diametri-10-12 mm

Üz tərəf: Xətli, düzbucaqlı kartuşun sahəsində zərb 
yeri və tarixi aydın olaraq oxunur. Ətraf dairədə 
hökmdarın adı pozulmuş olaraq, yalnız “Hüseyn" 
oxunur. Digər yazılar pozulmuşdur.

Əks tərəf: Kəlimə pozulmuş vəziyyətdədir.

Inv966.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Shamakhi in 746 hidjri (1345-1346). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.14 grams 
Diameter is 10-12 millimeters.

Obverse of the coin: In the lined, rectangular 
cartouche the date and place of mintage are clearly 
defined. From the name of the ruler only “Hussein” is 
defined. The other inscriptions were erased.

Reverse of the coin:
condition.

The holy verse is in erased

966.

Серебряный дирхем Джеяаирида султана Хусейна. 
Шемаха. 746 г.х. Сохранность удовлетворительная. 
Степень стертости невысокая.
Вес-1,14гр 
Диаметр-10-12мм

Лицевая сторона: В поле линейном прямо
угольном картуше место и дата чекана ясно 
определяется. Вокруг из имени правителя только 
«Хусейн». Остальное стерто.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Калима в стертом состоянии.

964.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından h. 719-cu 
ilində (1319-1320) Şamaxıda zərb edilmiş gümüş 
dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -1,13 qr 
Diametri-13-14mm

Üz təref: Xətli, dairə şəkilli kartuşun sahəsində zərb 
yeri və tarixi gösterilmişdi.
“Şamaxıda 719-cu  ildə’
Ətraf dairədəki yazılar pozulmuşdur.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsi eyni xetlərie iki hissəyə 
bölünmüş, üst tərəfdə - kəlimə; alt tərəfdə hökmdarın 
adı oxunur.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv 964.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Shamakhi in 719 hidjri. State of preservation is 
satisfactory. (1319-1320)
Weight is 1.13 grams 
Diameter is 13-14 millimeters.

Obverse o f the coin: In the lined, circular cartouche 
the date and place of mintage were written. 
Inscriptions around it were erased.

Reverse o f the coin: The cartouche was divided in 
two parts. On the upper part the holy verse, on the 
lower part name of the ruler were minted.
There are no outer borders on both sides.

964.

Серебряный дирхем Джелаиридского султана 
Хусейна. Шемаха. 719г.х. (1319-1320). 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-1,13 гр 
Диаметр-13-14 мм

Лицевая сторона: В поле линейного круглого 
картуша место и дата чекана «в году 719 в 
Шемахе». Вокруг стерто.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: поле разделено на 2 части -  
в верхней части калима, в нижней имя правителя. 
Ободок отсутствует.
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965. Inv965. 965. 963. Inv 963. 963.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseyn adından Şamaxıda 
h.719-cu ilində (1319-1320) zərb edilmiş gümüş 
dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,16 qr 
Diametri-12-13mm

Üz tərəf: Kartuşun bütün sahəsində hökmdarın adı, 
zərb yeri və zərb tarixi göstərilmişdir.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində kəlimə pozulmuş 
vəziyyətdədir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Shamakhi in 719 hidjri (1319-1320). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.16 grams 
Diameter is 12-13 millimeters

Obverse of the coin: In the whole area of the 
cartouche name of the ruler, date and place of 
mintage were written.

Reverse of the coin: In the cartouche the holy verse 
is in erased condition.
There is no outer border.

Серебряный дирхем Джелаиридского султана 
Хусейна. Шемаха. 719г.х.(1319-1320). 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-1 ,16 гр 
Диаметр-12-13 мм

Лицевая сторона: Имя правителя и место, дата 
чекана заняла все поле.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Внутри поле калима в 
стертом состоянии.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseyn adından h.716-cı ildə 
(1316-1317) Şamaxıda zərb edilmişdir. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,15 qr 
Diametri-12-14 mm.

Üz tərəf: Xətli, dairəvi kartuşun daxilində zərb yeri və 
tarixi, ətraf dairədə hökmdarın adı “Hüseyn” 
vurulmuşdur.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsi iki hisəyyə bölünərək, 
kəlimə yerləşdirilmişdir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Shamakhi in 716 hidjri (1316-1317). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is1.15grams 
Diameter is 12-14 millimeters

Obverse of the coin: Inside the lined, circular 
cartouche the date and place of mintage, around it 
name of the ruler “Hussein" were written.

Reverse of the coin: The holy verse was minted in 
the cartouche divided in two parts.
There is no outer border.

Серебряный дирхем Джелаиридского Султана 
Хусейна. Шемаха. 716г.х. (1316-1317).Сохранность 
удовлетворительная. Степень стертости высокая. 
Вес-1 ,15 гр 
Диаметр-12-14 мм

Лицевая сторона: В поле внутри линейного 
круглого картуша место и дата чекана. Вокруг 
только имя султана “Хусейн”.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Поле картуша разделено на 
2 части, где размещена калима.
Ободок отсутствует.
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961. Inv961. 961. 960. Inv 960. 960.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Bakıda zərb 
edilmiş gümüş dirhem. Zərb tarixi pozulmuşdur. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,15 qr 
D iametri-12-13 mm

Üz tərəf: Xətli, dairəvi kartuşun daxili sahəsində zərb 
yeri və hökmdarın adı, titulları demək olar ki, pozulmuş 
vəziyyətdədir.

Əks tərəf: Kəlimə üç sətirdən ibarət olaraq bütün 
kartuşda zərb edilmişdir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Silver dirham minted in Baku in the name of Jalairid 
ruler Sultan Hussein. The date of mintage was 
erased. State of preservation is satisfactory.
Weight is 1.15 grams 
Diameter is 12-13 millimeters

Obverse of the coin: Inside the lined, circular 
cartouche the place of mintage, name and titles of the 
ruler are in erased condition.

Reverse of the coin: A three line inscription
occupies the whole area of the cartouche.
There are no outer borders on both sides.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Бакуя. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная. Высокая степень стертости. 
Вес-1,15гр 
Диаметр-12-13мм

Лицевая сторона: Внутри поля линейный круглый 
картуш, где имеется место чекана. Титулы 
правителя в стертом состоянии.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Поле занято калимой в 
3 строки.
Ободок отсутствует.

Cəlairi hökmdarı sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
h.74(1) ilində (1340-1341) zərb edilmiş gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkisi-1,12 qr 
Diametri-12-15 mm

Üz tərəf: Xətli, daxili kartuşun daxilində zərb yeri və 
tarixi “74(1)” , ətraf dairədə hökmdarın adı pozulmuş 
elementlərlə oxunur.

Əks tərəf: Sikkənin bu sahəsi iki hissəyə bölünmüş və 
kəlimə burada yedəşdirilmişdir.
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Shamakhi in 74(1) hidjri (1340-1341). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.12 grams 
Diameter is 12-15 millimeters

Obverse of the coin: Inside the lined cartouche 
there are the date "74(1)" and place of mintage. 
Around it partially erased name of the ruler is defined.

Reverse of the coin: The cartouche was divided in 
two parts and the holy verse was minted here.
The outer borderwas erased.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. 74(1) г.х. (1340-1341 гг.). 
Сохранность удовлетворительная. Невысокая 
степень стертости.
Вес-1 ,12 гр 
Диаметр-12-15мм

Лицевая сторона: В поле линейного круглого 
картуша место чекана. Дата сохранилась «74(1 )»в 
двух цифрах, элементы титулатуры вокруг имени 
правителя стерты.
Ободок стерт.

Оборотная сторона: Поле монеты разделено на 
2 части, где размещена калима.
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959.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
h.744-cü ildə (1343-1344) zərb edilən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -1,12 qr 
Diametri -12-14 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsi xətlərlə iki hissəyə 
bölünmüşdür. Üst tərəfdəki yazıla r pozulmuş 
vəziyyətdədir. Hökmdarın adı “Sultan Hüseyn" oxunur. 
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Daxili sahə xətlərlə iki hissəyə
bölünmüşdür. Üst hissədə kəlimə; ikinci hissədə zərb 
yeri “Şamaxı" və tarixi təyin edilir.
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Inv 959.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Shamakhi in 744 hidjri (1343-1344). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.12 grams 
Diameter is 12-14 millimeters

Obverse of the coin: The cartouche was divided in 
two parts by means of lines. On the upper part 
inscriptions are in erased condition.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: The area was divided in two 
parts. On the upper part the holy verse, on the lower 
part date and place of mintage were written.
The outer borderwas erased.

959.

Серебряный дирхем Джелаиридского Султана 
Хусейна.744 г.х.(1343-1344) Шемаха. Сохранность 
удовлетворительная. Высокая степень стертости. 
В ес-1,12 гр 
Диаметр-12-14мм

Лицевая сторона: Поле картуша линией разде
лено на 2 части. Верхняя часть в стертом 
состоянии. В нижней части двухстрочная надпись, 
где чаканено имея правителя «Султан Хусейн». 
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Поле монеты разделено на 
2 части, где в верхней части начало мусуль
манской калимы, ниже «в Шемахе» и продолжение 
калимы в 3 строки.
Ободок стерт.

958.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin Şamaxıda zərb tarixi 
pozulmuş gümüş dirhəmi, h. 74(1). Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,06 qr 
Diametri-14-15mm

Üz tərəf: Uzunsov xətli həndəsi formasının daxilində 
süls xətti iki sətirlik yazıda zərb yeri, ətraf dairədə isə 
hökmdarın adı demək olar ki, pozulmuş vəziyyətdədir.

Əks tərəf: Kəlimə üç sətirdə zərb edilmişdir.
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Inv 958.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. 74(1 )hidjri. The date of 
mintage was erased. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 1.06 grams 
Diameter is 14-15 millimeters

Obverse of the coin: Inside the oblong, lined 
geometrical ornament the place of mintage was 
written in Arabic Suls script. Around it the name of the 
ruler was almost erased.

Reverse of the coin: The holy verse was minted in 
three lines.
The outer border was erased.

958.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. 74(1) г.х.
Сохранность удовлетворительная. Высокая 
степень стертости.
В е с -1,06 гр 
Диаметр-14-15мм

Лицевая сторона: Внутри линейного, продолго
ватого картуша место чекана высечено почерком 
сульс в двух строках. Вокруг имя правителя в 
стертом состоянии.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле, в 3-х строках калима. 
Ободок отсутствует.
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957. Inv 957. 957. 955. Inv 955. 955.

,*

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Bakıda zərb 
edilm iş gümüş dirhəm. Saxlanılm a vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi-1,15qr 
Diametri-10-14 mm

Silver dirham minted in Baku in the name of Jalairid 
ruler Sultan Hussein. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 1.15 grams 
Diameter is 10-14 millimeters

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Бакуя. Сохранность удовлетворительная. 
Невысокая степень стертости.
Вес-1,15гр
Диаметр-10-14мм

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb edilmiş gümüş dirhəm. Zərb tarixi pozulmuşdur. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkisi-1,11 qr 
Dametri-12-14mm

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.11 grams 
Diameter is 12-14 millimeters.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная. Степень стертости высокая. 
Вес -1,11гр 
Диаметр-12-14 мм

Üz tərəf: Kartuşun sahəsinin sağ tərəfində zərb yeri, 
ətraf dairədə hökmdarın adı pozulmuş vəziyyətdədir. 
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində kəlimə iki sətirdə zərb 
edilmişdir. Digər yazılar pozulmuşdur.
Kənarçərçivə yoxdur.

Obverse of the coin: On the right side of the 
cartouche there is the place of mintage. Around it the 
name of the ruler is in erased condition.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: In the cartouche the holy verse 
was minted in two lines. The other inscriptions were 
erased.
There is no outer border.

Лицевая сторона: В поле, с правой стороны 
имеется место чекана. Вокруг имя правителя в 
стертом состоянии.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: В поле калима в двух 
строках,остальное стерто.
Ободок отсутствует.

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində zərb yeri üst tərəfdə 
hökmdarın adı titulları ilə zərb edilmişdi.

Əks taref: İki sətirdən ibarət kəlimə təyin edilir. 
Kənarçərçivə həriki tərəfdə xətlidir.

Obverse of the coin: In the cartouche the place of 
mintage, above it name and titles of the ruler were 
minted.

Reverse of the coin: A two line inscription is
defined.
The outer borders of both sides are lined.

Лицевая сторона: Внутри поля в картуше место 
чекана.
В верхней части имя правителя без титулатуры. 
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Калима в двух строках. 
Ободок линейный.
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954.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -1,12 qr 
Diametri-10-12mm

Üz tərəf: Kartuşun daxili sahəsində zərb yeri və 
hökmdarın adı titulları tam aydın olmayan bir şəkildə 
oxunur.

Əks tərəf: Süls xətti ilə üç sətirdən ibarət kəlimə zərb 
edilmişdir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv954.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.12 grams 
Diameter is 10-12 millimeters

Obverse of the coin: In the cartouche there are the 
place of mintage and name of the ruler with erased 
titles

Reverse of the coin: A three line inscription was 
minted in Arabic Suls script.
There is no outer border.

954.

Серебряный дирхем Джепаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная. Высокая степень стертости. 
Вес-1,12гр 
Диаметр-10-12 мм

Лицевая сторона: В поле, имеется место чекана и 
имя правителя со стертой титулатурой.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Калима в поле состоит из 
3-х строк, почерк сульс.
Ободок отсутствует.

953.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkis i-1,10 qr 
D iametri-13-14 mm

Üz tərəf: Xətli kartuşun daxili sahəsində iki sətirlik 
yazıda zərb yeri və hökmdarın adı titulları 
göstərilmədən aydın təyin edilir.

Əks tərəf: Süls xətti ilə üç sətirlik kəlimə oxunur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 953.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.10 grams 
Diameter is 13-14millimeters

Obverse of the coin: Inside the lined cartouche, in a 
two line inscription the place of mintage and name of 
the ruler without titles are clearly defined.

Reverse of the coin: There is a three line verse 
written in Arabic Suls script.
There is no outer border.

953.

Серебряный дирхем Джепаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная. Высокая степень стертости. 
Вес- 1,10гр 
Диаметр-13-14 мм

Лицевая сторона: Внутри линейного картуша 
двухстрочная надпись с указанием места чекана и 
имени правителя без титулатуры.

Оборотная сторона: Калима почерком сульс в 
три строки.
Ободок отсутствует.
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951. Inv 951. 951.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
h.7(?) 3-cü ildə zərb edilmiş gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 1,12 qr 
Diametri-10-11 mm

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Shamakhi in 7(?) 3 hidjri. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 1.12 grams 
Diameter is 10-11 millimeters

Серебряный дирхем Джепаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. 7(?)3 г.х. Сохранность 
удовлетворительная. Степень стертости высокая. 
В е с -1,12 гр 
Диаметр-10-11 мм

Üz tərəf: Xətli, daxili kartuşun sahəsində zərb yeri və 
tarix i, həmçinin hökmdarın titu lla rı pozulmuş 
vəziyyətdə olsa da təyinedilir.
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Obverse of the coin: In the lined cartouche the date 
and place of mintage, as well as titles of the ruler are 
partially defined.
The outer border was erased.

Лицевая сторона:В поле линейного и круглого 
картуша дата и место чекана. Титулы султана 
стерты.
Ободок стерт.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində kəlimə oxunur. 
Kənar çərçivə xətlidir.

Reverse of the coin: In the cartouche there is a holy 
verse.
The outer border is lined.

Оборотная сторона: В поле калима. 
Ободок линейный.
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950.

Celairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,48qr 
Diametri-10-12mm

Üz tərəf: Xətli, dairəvi sahədə hökmdarın adının bəzi 
hissələri oxunur. Zərb yeri təyin edilir.

Əks tərəf: Eyni kartuşun daxilində üç sətirlik kəlimə 
aydındır.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 950.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 0.48 grams 
Diameter is 10-12 millimeters

Obverse of the coin: In the lined cartouche the place 
of mintage and part of the name of the ruler are 
defined.

Reverse of the coin: In the same cartouche there is 
a three line verse.
There is no outer border.

950.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. Место и дата в стертом 
состоянии. Сохранность удовлетворительная. 
Степень стертости высокая.
Вес-0,48 гр 
Диаметр -10-12 мм

Лицевая сторона: В линейном круглом поле 
сохранилась лишь часть имени правителя. Ободок 
отсутствует.

Оборотная сторона: Калима в три строки в 
линейном круглом картуше.
Ободок отсутствует.
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949. Inv949. 949. 946. Inv946. 946.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur 
Çəkisi-1,15 qr 
D iam etr-12-14 mm

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.15 grams 
Diameter is 12-14millimeters

Серебряный дирхем Джепаирида Суптана 
Хусейна. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная. Высокая степень стертости. 
В ес-1 ,15 гр 
Диаметр-12-14 мм

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,11 qr 
Diametri-12-14 mm

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.11 grams 
Diameter is 12-14 millimeters

Серебряный дирхем Джелаирида Султана Хусей
на. Шемаха. Сохранность удовлетворительная. 
Степень стертости невысокая.
Вес -1,11 гр 
Диаметр-12-14 мм

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində sağ tərəfdə hökmdarın 
adı titullarla birlikdə, alt hissədə isə xırda süls xətti ilə 
zərb yeri “Şamaxı” aydın təyin edilir.
Kənar çərçivə yoxdur

Əks tərəf: Eyni sahədə kəlimə demək olar ki, 
pozulmuş vəziyyətdə təyin edilir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Obverse of the coin: On the right of the cartouche 
the name and titles of the ruler, underneath the place 
of mintage “Shamakhi" were written in Arabic Suls 
script.

Reverse of the coin: In the same cartouche the holy 
verse is in erased condition.

Лицевая сторона: В поле с правой стороны имя 
правителя Ш ейха Увейса полностью  с 
титулатурой. В нижней части мелкими буквами 
почерком сульс место чекана «Шемаха».
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле мусульманская ка
лима почти в стертом состоянии.
Ободок отсутствует.

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində hökmdarın adı «Sultan 
Hüseyn» və zərb yeri “Şamaxı" adı təyin edilir.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində kəlimə tam olaraq zərb 
edilmişdir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Obverse of the coin: In the cartouche the name of 
the ruler and place of mintage “Shamakhi" are 
defined.

Reverse of the coin: In the cartouche there is a holy 
verse.
There is no outer border.

Лицевая сторона: В поле имя султана «Султан 
Хусейн » и место чекана “Шемаха”.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Все поле занято калимой. 
Ободок отсутствует.
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945. Inv945. 945.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin Təbrizdə, h.774-cü 
ildə (1372-1373) zərb ədilən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -1,13 qr 
Diametri-13-14mm

Üz tərəf: Xətli, dairəvi sahənin daxilində zərb yeri, alt 
hissədə zərb tarixi rəqəmlərlə göstərilmişdi.

Əks tərəf: Kartuşun bütün sahəsində kəlimə təyin 
edilir.
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Tabriz in 774hidjri (1372-1373). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.13 grams 
Diameter is 13-14 millimeters

Obverse of the coin: In the lined, circular area there 
is the place of mintage. Underneath the date of 
mintage was shown in numbers.

Reverse of the coin: In the whole area of the
cartouche the holy verse is defined.
The outer border was erased.

Серебряный дирхем Джелаиридского Султана 
Хусейна. Тебриз, 774г.х. (1372-1373). 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
В ес-1 ,13 гр 
Диаметр-13-14 мм

Лицевая сторона: В поле линейного круга место 
чекана, ниже имени дата.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Все поле занято калимой. 
Ободок отсутствует.
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944.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb edilmiş gümüş dirhəm. Zərb tarixi pozulmuşdur. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkis i-1,11 qr 
Diametri-10-12mm

Üz tərəf: Kartuşun daxilindəki kiçik xətli dairədə 
hökmdarın adı və zərb yeri beş sətirlik süls xətti ilə zərb 
edilmişdi:

Əks tərəf: Kəlimə pozulmuş bir şəkildə təyin edilir. 
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 944.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.11gr 
Diameter is 10-12mm

Obverse of the coin: In the small lined circle of the 
cartouche the name of the ruler and place of mintage 
were written in Suls script in five lines.

Reverse of the coin: The holy verse is in erased 
condition.
There is no outer border.

944.

Серебряный дирхем Джелаиридского Султана 
Хусейна. Шемаха.
Сохранность удовлетворительная. Высокая 
степень стертости.
Вес-1,11 гр 
Диаметр-10-12мм

Лицевая сторона: В поле, внутри небольшого 
линейного круга имя правителя и место чекана в 
пяти строках, почерк сульс.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Калима в стертом состоянии. 
Ободок отсутствует.
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942.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb edilmiş gümüş dirhəm. Zərb tarixi pozulmuşdur. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,06 qr 
Diametri-13-14 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində hökmdarın adı, zərb yeri 
pozulmuş vəziyyətdədir.

Əks tərəf: İki bölgülü kartuşda kəlimə təyin edilir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 942.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.06 gr 
Diameter is 13-14mm

Obverse of the coin: In the cartouche the name of 
the ruler and place of mintage are in erased condition.

Reverse of the coin: In the cartouche consisting of 
two parts there is a holy verse.
There is no outer border.

942.

Серебряный дирхем Джелаирида Суптана 
Хусейна. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовл етворитепьная . Н евы сокая степень 
стертости.
Вес-1,06гр 
Диаметр-13-14 мм

Лицевая сторона: В поле почти в стертом 
состояние имя правителя.

Оборотная сторона: В двухярусном поле калима. 
Ободок отсутствует.

940.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda, 
zərb tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,10qr 
Diametri - 12-14 mm

Üz tərəf: Yar pozulmuş kartuşun daxili sahəsində 
hökmdarın adı və zərb yeri təyin edilir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində kəlimə aydın oxunur. 
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 940.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.1 Ogr 
Diameter is 12-14mm

Obverse of the coin: Inside the partially erased 
cartouche the name of the ruler and place of mintage 
are defined.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: In the cartouche there is a holy 
verse.
There is no outer border.

940.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Шемаха.
Сохранность удовлетворительная. Высокая 
степень стертости.
Вес-1,10гр 
Диаметр-12-14 мм

Лицевая сторона: В полустертом картуше 
определено имя правителя султана Хусейна и в 
центре место чекана.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: В поле калима.
Ободок отсутствует.
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939.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin h.741-ci ildə (1340- 
1341) Bakıda, zərb eidlmiş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,12 qr 
Diametri-12-14 mm

Üz tərəf: Kartuşun mərkəzi hissəsində zərb yeri və 
tarixi aydın olaraq “Bakuyada 741"-ci ildə sözləri zərb 
olunmuşdur.

Əks tərəf: Xətli, dairəvi sahədə kəlimə təyin edilir. 
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 939.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Baku in 741 hidjri (1340-1341). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.12gr 
Diameter is 12-14mm

Obverse of the coin: In the center of the cartouche 
the date and place of mintage were written.

Reverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
there is a holy verse.
There is no outer border.

939.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. 741 г.х.(1340-1341) Бакуя. Сохранность 
удовлетворительная. Высокая степень стертости. 
В е с -1,12 гр 
Диаметр-12-14 мм

Лицевая сторона: В центральном картуше место 
чекана «Бакуя», вокруг дата «741».

Оборотная сторона: В круглом линейном поле 
калима.
Ободок отсутствует.

938.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin Bakıda zərb 
olunmuş, tarixi pozulmuş gümüş dirhəmi. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 0.55 qr 
D iametri-12-14 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində hökmdarın adı 
“Hüseyn", titulları və zərb yeri “Bakuya" ilə 
göstərilmişdi.
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Bütün sahədə yalnız kəlimə aydın təyin 
edilir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Inv 938.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Baku. The date of mintage was erased. State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 0.55gr 
Diameter is 12-14 mm

Obverse of the coin: In the cartouche the name and 
titles of the ruler and place of mintage were written. 
There is no outer border.

Reverse of the coin: In the whole area only the holy 
verse is clearly defined.
The outer border is lined.

938.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна.Бакуйя.
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-0,55гр 
Диаметр-12-14 мм

Лицевая сторона: В поле легенды имеется имя 
правителя султана Хусейна с титулатурой. Место 
чекана «Бакуя».
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле калима.
Ободок линейный.
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937. Inv 937. 937. 936. Inv 936. 936.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
h. 744-cü ilində (1343-1344) zərb eidlmiş gümüş 
dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi-1,14qr 
Diamentri -13-14 mm

Üz tərəf: Xətli, kiçik diametrli kartuşun daxilində zərb 
yeri və tarixi, ətraf dairədə hökmdarın adı təyin edilir. 
Kənar çərçivə nöqtəlidir.

Əks tərəf: Xətli, dairəvi sahənin daxilində kəlimə təyin 
edilir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə xətlidir.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Shamakhi in 744 hidjri (1343-1344). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is1.14gr 
Diameter is 13-14 mm

Obverse of the coin: Inside the small, lined 
cartouche the date and place of mintage were written. 
Around it the name of the ruler is defined.

Reverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
there is a holy verse.
The outer borders of both sides are lined.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана Хусейна 
744 г.х.(1343-1344) Шемаха.
Сохранность удовлетворительная. Невысокая 
степень стертости.
Вес-1,14гр 
Диаметр-13-14 мм

Лицевая сторона: Внутри небольшого линейного 
картуша место и дата чекана. Вокруг только имя 
правителя.
Ободок точечный.

Оборотная сторона: Внутри линейного круга 
калима.
Ободок линейный.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından zərb yeri və 
tarixi pozulmuş olan gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0.45 qr 
Diametri-10.12mm

Üz tərəf: Kartuşun daxilində bütün sahədə hökmdarın 
adı titulları ilə zərb edilmişdir. Digər yazılar 
pozulmuşdur.

Əks tərəf: Ellips şəklində olan kartuşun daxili 
sahəsində kəlimə təyin edilir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Silver dirham minted in the name of Jalairid ruler 
Sultan Hussein. The date and place of mintage were 
erased. State of preservation is satisfactory.
Weight is0.45gr 
Diameter is 10-12 mm

Obverse of the coin: Inside the cartouche the name 
and titles of the ruler were minted. The other 
inscriptions were erased.

Reverse of the coin: In the elliptic cartouche there is 
a holy verse.
There is no outer border.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Дата и место чекана стерто. Сохранность 
удовлетворительная. Высокая степень стертости. 
В ес-0,45 гр 
Диаметр-10-12мм

Лицевая сторона: Поле занято легендой именем 
правителя султана Хусейна Бузурга. Остальное 
стерто.

Оборотная сторона: Штемпель в виде эллипса, 
где имеется калима.
Ободок отсутствует.
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932.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb tarixi pozulmuş olan gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,12qr
Diametri-12-14mm

Üz tərəf: Ovalşəkilli, xətli, kiçik diametrli kartuşun 
daxilində zərb yeri “Şamaxıda zərb olunmuşdu" sözləri, 
ətraf dairədə hökmdarın adı titullarla “Ən uca Sultan 
Hüseyn” təyin edilir

Əks tərəf: Bütün sahədə kəlimə vardır.
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Inv 932.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is1.12gr 
Diameter is 12-14 mm

Obverse of the coin: In the lined, oval, small 
cartouche the place of mintage is defined. Around it 
there are name and titles of the ruler: “the greatest 
Sultan Hussein".

Reverse of the coin: In the whole area there is a 
holy verse.
The outer border was erased.

932.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная. Н евы сокая степень 
стертости.
Вес-1 ,12 гр 
Диаметр-12-14 мм

Лицевая сторона: В небольшом овальном, 
линейном картуше место чекана «Шемаха». Вокруг 
из титулатуры «Высочайший султан Хусейн». 
Ободок стерт.

Оборотная сторона: Все поле занято калимой. 
Ободок стерт.

, >•!»

930.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkis i-0,44 qr 
D iam etri-10-13 mm

Üz tərəf: Kiçik dairəşəkilli kartuşun daxilində 
hökmdarın adı və zərb yeri “Sultan Hüseyn Şamaxı” 
sözləri aydın təyin edilir.

Əks tərəf: Üçbucaq formalı xətli kartuşun daxilində 
kəlimə təyin edilir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 930.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 0.44 gr 
Diameter is 10-13 mm

Obverse of the coin: Inside the small, circular 
cartouche the name of the ruler and the place of 
mintage are defined.

Reverse of the coin: In the lined triangular
cartouche there is a holy verse.
There is no outer border.

930.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная. Степень стертости высокая. 
В ес-0,44 гр 
Диаметр - 10-1 Змм

Лицевая сторона: Внутри небольшого картуша 
ясно определяется имя правителя «Султан 
Хусейн» и место чекана «Шемаха».
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В линейном треугольном 
оформлении калима сохранилась полностью. 
Ободок отсутствует.
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1002.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-5 qr 
Diamteri-14-15mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində sağ tərəfdə kiçik xətli 
dairənin daxilində hökmdarın adı və zərb yeri aydın 
oxunur “Sultan Hüseyn Təbrizin zərbi”.
Bu xətli, mərkəzi dairə ilə nöqtəli və xətli kənar 
çərçivənin arasında dalğavari bəzək elementi vardır.

Əks tərəf: Eyni formada olan xətli, dairəvi sahədə üç 
sətlıii yazılar kəlimə olaraq, demək olar ki, pozulmuş 
vəziyyətdədir.

Inv1002.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 5 gr 
Diameter is 14-15 mm

Obverse of the coin: On the right of the cartouche, 
in the middle of lined, small circle the name of the 
ruler and the place of mintage are clearly defined 
"Sultan Hussein Tabriz”.
There is a wave-like ornament between this lined, 
central circle and lined, dotted outer border.

Reverse of the coin: A three line inscription is in 
erased condition in the lined, circular area.

1002.

Серебряный дирхем. Джелаиридский султан 
Хусейн. Сохранность удовлетворительная. 
Степень стертости невысокая.
Вес-5гр
Диаметр-14-15 мм

Лицевая сторона: В поле с правой стороны 
небольшой круглый картуш, где в центре легенда 
с именем правителя и место чекана «Султан 
Хусейн чекан Тебриза». Между линейным 
центральным картушем, точечным и линейным 
ободком волнообразный орнамент.

Оборотная сторона: Внутри круглого линейного 
поля имеются следы трехстрочной легенды в 
стертом виде.
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1010.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
h.740-cı ildə (1339-1340) zərb edilən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,12 qr 
Diametri-14-15mm

Üz tərəf: Dairəvi, xətli, kiçik diametrli kartuşun 
daxilində hökmdarın adı "Hüseyn” aydın oxunur. Digər 
yazılarpozulmuşdu.

Əks tərəf: Kartuşun aşağı hissəsində kəlimə və zərb 
tarixi yarıpozulmuş şəkildədir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv1010.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Shamakhi in 740hidjri (1339-1340). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 1.12gr 
Diameter is 14-15mm

Obverse of the coin: Inside the lined, circular, small 
cartouche the name of the ruler is defined. The other 
inscriptions were erased.

Reverse of the coin: The holy verse and the date of 
mintage are in partially erased condition on the lower 
part of the cartouche.
There is no outer border.

1010.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Сохранность удовлетворительная. 
Степень стертости высокая. Шемаха. 740 г.х. (1339- 
1340).
Вес-1,12гр 
Диаметр-14-15 мм

Лицевая сторона: В поле небольшой линейный, 
круглый картуш, где внутри выведено имя 
правителя «Хусейн». Остальные части легенды в 
стертом состоянии.

Оборотная сторона: В нижней части поля, после 
калимы, дата цифрами не полностью сохранилась. 
Ободок отсутствует.
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928.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Şamaxıda 
zərb tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi- 4 qr 
Diametri-18-21 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində xətlərin birləşməsi ilə 
çoxçiçəkli bəzək formasının daxilində hökmdarın adı 
“Hüseyn" titulları ilə zərb edilmişdir. Mərkəzi 
rombabənzər kiçik bir həndəsi bəzəyin daxilində zərb 
yeri “Şamaxı zərbi" kimi aydın olaraq oxunur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Dairəvi, xətli kartuşun sahəsində iki setirli 
kəlimə vardır.
Kənar çərçivə nöqtəli və xətlidir.

Inv928.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Hussein. The date of mintage 
was erased. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 4 gr 
Diameter is 18-21 mm

Obverse of the coin: The name and titles of the ruler 
were minted in the middle of floral ornament formed 
by the combination of lines in the cartouche. In the 
central rhomb the place of mintage “Shamakhi” is 
clearly defined.
There is no outer border.

Reverse of the coin: Inside the lined, circular,
cartouche there is a two line inscription.
The outer border is lined and dotted.

928.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана 
Хусейна. Шемаха. Дата в стертом состоянии. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-4гр
Диаметр-18-21 мм

Лицевая сторона: В поле разветвлением линий 
образована многолепестковая розетка, где внутри 
имеется имя правителя султана Хусейна со стертой 
титулатурой. В центральном ромбовидном отсеке 
«чекан Шемахи».
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В круглом линейном поле 
калима в двух строках.
Ободок точечный и линейный.
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920.

Cəlairi hökmdarı Sultan Hüseynin adından Təbrizdə 
h.736-cı ilində (1335-1336) zərb edilən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-5 qr 
D iametri-20-22 mm

Üz tərəf: Çoxləçəkli, xətli bəzək elementinin daxilində 
hökmdarın adı aydın oxunur.
Daxili dairədə zərb yeri “Təbriz".
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Kartuşun bütün sahəsində kəlimə və daxili 
dairədə zərb tarixi rəqəmlərlə göstərilmişdir.
Kənar çərçivə pozulmuş vəziyyətdədir.

Inv 920.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Hussein, minted 
in Tabriz in 736hidjri (1335-1336). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is5gr 
Diameter is 20-22 mm

Obverse of the coin: In the lined floral ornament the 
name of the ruler is clearly defined.
In the central circle there is the place of mintaqe 
"Tabriz".
There is no outer border.

Reverse of the coin: In the whole area of the 
cartouche there is a holy verse. In a small circle the 
date of mintage was shown in numbers.
The outer border is in erased condition.

920.

Серебряная монета Тебриза 736 г.х. (1335-1336) 
Джелаирида Хусейна.
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-5гр
Диаметр-20-22 мм

Лицевая сторона: Внутри линейного много
лепесткового оформления имя правителя. В 
центральном отсеке место чекана «Тебриз». 
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле калима. В небольшом 
отсеке дата цифрами.
Ободок стерт.
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922.

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin (1382- 
1410) adından Şamaxıda zərb edilən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-4 qr 
Diametri-20-21 mm

Üz tərəf: Xətli, çoxləçəkli kartuşun daxilində 
hökmdarın adı “Qiyas-əd-Din Əhməd" tam oxunmur. 
Mərkəzi dairədə zərb yeri “Şamaxı" aydındır.
Kənar çərçivə nöqtəli və xətlidir.

Əks tərəf: Xətli, dairəvi kartuşun daxilində 
yarı pozulmuş vəziyyətdə kəlimə oxunur.
Kənar çərçivə nöqtəlidir.

Inv922.

Silver coin minted in Shamakhi in the name of Jalairid 
ruler Sultan Qiyas-ad-Din Ahmed (1382-1410). State 
of preservation is satisfactory.
Weight is 4 gr 
Diameter is 20-21 mm

Obverse of the coin: In the lined, floral cartouche the 
name of the ruler is partially defined. In the central 
circle there is the place of mintage “Shamakhi”.
The outer border is lined and dotted.

Reverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
there is a partially erased verse.
The outer border is dotted.

922.

Серебряный дирхем Джелаиридского правителя 
султана Гияс-ад-Дина Ахмеда. Шемаха. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-4гр
Диаметр - 20-21 мм

Лицевая сторона: Внутри линейного многоле
песткового оформления имя правителя султана 
Гияс-ад-Дина Ахмеда сохранилось не полностью. 
В центральном отсеке место чекана «Шемаха». 
Ободок точечный и линейный.

Оборотная сторона: В линейном круглом картуше 
калима в полустертом состоянии.
Ободок точечный.
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923.

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin (1382- 
1410) adından Şamaxıda zərb edilən gümüş sikkə. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkisi-4 qr 
Diametri-18-20 mm

Üz tərəf: Xətlərin cürəbecür birləşməsi vasitəsi ilə 
çoxləçəkli kartuşun daxili çərçivəsində hökmdarın adı, 
zərb yeri aydın təyin edilir.

Əks tərəf: Kartuşun bütün sahəsində kəlimə və ilk dörd 
xəlifənin adlarından Osmanın adı oxunur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 923.

Silver coin minted in Shamakhi in the name of Jalairid 
ruler Sultan Qiyas-ad-Din Ahmed (1382-1410). State 
of preservation is satisfactory.
Weight is4gr 
Diameter is 18-20 mm

Obverse of the coin: The name of the ruler and 
place of mintage are clearly defined inside the floral 
cartouche created by the combination of lines.

Reverse of the coin: The holy verse occupies the 
whole area of the cartouche. From the names of the 
first four caliphs only the name Osman is defined. 
There is no outer border.

923.

Серебряный дирхем Джелаирида Гияс-ад-Дина 
(1382-1410). Шемаха. Сохранность удовлетво
рительная. Степень стертости невысокая.
Вес-4гр
Диаметр-18-20 мм

Лицевая сторона: Путем скрещивания образован 
много-лепестковый картуш, где размещено, как 
имя правителя, так и место чекана.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Все поле занято калимой. Из 
имен первых 4-х халифов сохранилось Осман. 
Ободок отсутствует.
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929. Inv 929. 929. 931. Inv 931. 931.

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin 
Şamaxıda h.737-ci ilində (1336-1337) zərb etdirdiyi 
gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,15 qr 
Diametri -10-15 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsi xətlərlə iki hissəyə 
bölünmüşdü, birinci üst tərəfdə hökmdarın adı titul 
olmadan; ikinci, alt tərəfdə zərb yeri və tarixi süls xətti 
ilə aydın olaraq gösterilmişdi.

Əks tərəf: Eyni iki hissəli kartuşun daxili sahəsində 
kəlimə təyin edilir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Qiyas-ad-Din 
Ahmed minted in Shamakhi in 737hidjri (1336-1337). 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 1.15 gr 
Diameter is 10-15 mm

Obverse of the coin: The cartouche was divided in 
two parts by means of lines. On the upper part the 
name of the ruler without title, on the lower part the 
date and place of mintage were written in suls script.

Reverse of the coin: The holy verse is defined in the 
cartouche consisting of two parts.
There is no outer border on both sides.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана Гияс-ад- 
Дина Ахмеда. Шемаха. Дата 737 г.х. (1336-1337). 
Сохранность удовлетворительная. Невысокая 
степень стертости.
Вес -1,15гр 
Диаметр-10-15 мм

Лицевая сторона: Поле монеты разделено на 2 
части. В нижней верхней части имя правителя без 
титулатуры, дата цифрами, а в нижней части - 
место чекана почерком сульс.

Оборотная сторона: В поле в двухъярусном 
оформлении калима.
Ободок отсутствует.

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin 
Şamaxıda, zərb tarixi təyin edilməyən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkis i-1,11 qr 
D iam etri-13-15 mm

Üz təref: Kartuşun oxunan sahəsində zərb yeri və 
hökmdarın adı yarı pozulmuş vəziyyətdədir.

Əks tərəf: Kəlimə aydın oxunur.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Qiyas-ad-Din 
Ahmed minted in Shamakhi. The date of mintage was 
not defined. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.11 gr 
Diameter is 13-15 mm

Obverse of the coin: In the cartouche the place of 
mintage and name of the ruler were partially erased.

Reverse of the coin: There is a holy verse.
There is no outer border on both sides.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана Гияс-ад- 
Дина Ахмеда. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная. Высокая степень стертости. 
Вес-1,11 гр 
Диаметр-13-15 мм

Лицевая сторона: Сохраняются части картуша, 
место чекана и имя правителя определяется не 
полностью.

Оборотная сторона: В поле калима.
Ободок отсутствует.
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933.

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin 
adından Təbrizdə, zərb tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -1,09 qr 
Diametri-12-13mm

Üz tərəf: Kartuşun daxilində yazılar tam olaraq təyin 
olunmur. Mərkəzi sahədə uzunsov, xətli formada zərb 
yeri və hökmdarın adı aydın oxunur.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində kəlimə vardır.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 933.

Silver dirham minted in Tabriz in the name of Jalairid 
ruler Sultan Qiyas-ad-Din Ahmed. The date of 
mintage was erased. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 1.09 gr 
Diameter is 12-13 mm

Obverse of the coin: In the central oblong, lined 
area the place of mintage and name of the ruler are 
clearly defined.

Reverse of the coin: In the cartouche there is a holy 
verse.
There is no outer border.

933.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана Гияс- 
ад-Дина Ахмеда. Тебриз. Дата отсутствует. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес -1,09 гр 
Диаметр-12-13 мм

Лицевая сторона: Штемпель получился не 
полностью - по центру продолговатый, линейный 
круг, где внутри сохранилось место чекана и часть 
имени правителя.

Оборотная сторона: В поле по центру калима. 
Ободок отсутствует.

ПО

Inv 934. 934.

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin 
adından Bakıda zərb tarixi təyin edilməyən gümüş 
sikkə. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,83 qr 
D iam etri-13-14 mm

Silver coin minted in Baku in the name of Jalairid ruler 
Sultan Qiyas-ad-Din Ahmed. The date of mintage 
was not defined. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 0.83 gr 
Diameter is 13-14 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində dörd sətirii yazıda 
hökmdarın adı titullarla birlikdə, sətirlər arasında zərb 
yeri təyin olunur.

Əks tərəf: Kartuşun daxili çərçivəsində kəlimə aydın 
oxunur.
Kənar çərçivə nöqtəlidir.

Obverse of the coin: Inside the cartouche in a four 
line inscription the name and titles of the ruler are 
defined. Between the lines there is the place of 
mintage.

Reverse of the coin: In the middle of the cartouche 
there is a holy verse.
The outer border is dotted.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана Гияс- 
ад-Дина Ахмеда. Бакуя. Дата стерта.
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-0,83 гр 
Диаметр -13-14 мм

Лицевая сторона: В поле 4-х строчная легенда с 
именем и титулатурой правителя Гияс-ад-Дина, 
между строк место чекана.
Ободок точечный.

Оборотная сторона: В поле калима.
Ободок точечный.
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943.

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin 
adından Şamaxıda, zərb tarixi təyin edilən gümüş 
dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,09 qr 
Diametri-12-13mm

Üz tərəf: Dairəvi, xətli kartuşun daxilində hökmdarın 
adı titulları pozulmuş şəkildədir. Zərb tarixindən yalnız 
“(?)61" rəqəmləri təyin edilir.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsi xətləriə iki hissəyə 
bölünmüş; kəlimə bu sahələrdə hissələrlə zərb 
edilmişdi.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv943.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Qiyas-ad-Din Ahmed. State of 
preservation is satisfactory.
Weight is1.09gr 
Diameter is 12-13 mm

Obverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
the name and titles of the ruler are in erased 
condition. From the date of mintage only numbers 
“(?)61” are defined.

Reverse of the coin: The holy verse was minted in 
the whole area of the cartouche, which was divided in 
two parts.
There is no outer border on both sides.

943.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана Гияс-ад- 
Дина Ахмеда. Шемаха.
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-1,09гр 
Диаметр-12-1 Змм

Лицевая сторона: В поле линейного круглого 
картуша имя правителя без титула и дата“(?)61". 
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Поле картуша имеет два 
яруса, где помещена калима.
Ободок отсутствует.

948.

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin 
adından Şamaxıda h.743-cü ildə (1342-1343) zərb 
edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi - 0,48 qr 
D iam etri-10-12 mm

Üz tərəf: Dairəvi, xətli sahənin çərçivəsində 
“Şamaxının 743-cü il zərbi"
sözləri; ətraf hissədə hökmdarın adı pozulmuş 
vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, təyin edilir.

Əks tərəf: Üç sətirdən ibarət kəlimə kartuşun bütün 
sahəsini əhatə edir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv948.

Silver dirham of Jalairid ruler Sultan Qiyas-ad-Din 
Ahmed minted in Shamakhi in 743hidjri (1342-1343). 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 0.48 gr 
Diameter is 10-12 mm

Obverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
the date and place of mintage "Shamakhi, 743”, and 
around it partially erased name of the ruler are 
defined.

Reverse of the coin: Athree line verse occupies the 
whole area of the cartouche.
There is no outer border.

948.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана Гияс-ад- 
Дина Ахмеда. Шемаха. 743 г.х. (1342-1343). 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-0,48 гр 
Диаметр - 10-12 мм

Лицевая сторона: Внутри круглого линейного 
поля «чекан в Шемахе 743». Имя правителя вокруг 
в стертом состоянии.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Калима в 3-х строках.
Ободок отсутствует.
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952. Inv 952. 952.

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin 
adından Şamaxıda, zərb tarixi göstərilməyən gümüş 
dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi-1,13qr 
Diametri-13-14mm

Üz tərəf: Kartuşun daxilində dairəvi xətli sahədə zərb 
yeri "Şamaxı" aydın oxunur. Ətraf dairədə saat əqrəbi 
istiqamətində Qiyas-əd-Din Əhmədin adı titulları ilə 
birlikdə oxunur.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində kəlimə oxunur.
Kənar çərçivə yoxdur.

ЯИ

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Qiyas-ad-Din Ahmed. There is no 
date of mintage. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.13gr 
Diameter is 13-14 mm

Obverse of the coin: Inside the cartouche, in the 
lined circle, the place of mintage “Shamakhi" is 
clearly defined. Around it the name and titles of 
Qiyas-ad-Din Ahmed were written in the clockwise 
direction.

Серебряный дирхем Джелаирида Султана Гияс-ад- 
Дина Ахмеда. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
уд овл етвор ител ьна я . С тепень стертости 
невысокая.
Вес-1 ,13 гр 
Диаметр -13-14 мм

Лицевая сторона: В поле линейный круглый 
картуш с указанием места чекана «Шемаха». 
Вокруг по часовой стрелке имя султана Гияс-ад- 
Дина Ахмеда с титулатурой.

Reverse of the coin: In the cartouche there is a holy 
verse.
There is no outer border.

Оборотная сторона: Калима по кругу поля. 
Ободок отсутствует.
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956.

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin 
adından, zərb tarixi olmayan Şamaxıda vurulan gümüş 
dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,19 qr 
D iam etri-12-14 mm

Üz tərəf: Dairəvi kartuşun daxili sahəsində və ətrafdakı 
yazılar pozulmuşdur. Hökmdarın adı tam olaraq 
oxunmur.

Əks tərəf: Kəlimə bütün sahədə təyin edilir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Inv 956.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Qiyas-ad-Din Ahmed. There is no 
date of mintage. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.19 gr 
Diameter is 12-14 mm

Obverse of the coin: In the middle of the circular 
cartouche the name of the ruler is not fully defined. 
Inscriptions around it were erased.

Reverse of the coin: The holy verse occupies the 
whole area of the cartouche.
The outer border is lined.

956.

Дирхем, чеканенный в Шемахе от имени 
Джелаиридского правителя султана Гияс-ад-Дина 
Ахмеда. Сохранность удовлетворительная.
В ес-1,19 гр 
Диаметр-12-14 мм

Лицевая сторона: Внутри круглого картуша 
надписи стерлись, имя правителя определяется не 
полностью.

Оборотная сторона: Калима читается внутри 
поля.
Ободок линейный.
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Orta əsrlərə aid İtaliyanın gümüş nominalı. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-3qr 
Diametri - 22-23 mm
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Inv 962

Cəlairi hökmdarı Sultan Qiyas-əd-Din Əhmədin 
adından Şamaxıda, tarixi göstərilmədən zərb edilən 
gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-1,13qr 
Diametri-13-14mm

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Jalairid ruler Sultan Qiyas-ad-Din Ahmed. There is no 
date of mintage. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 1.13gr;
Diameter is 13-14 mm

Серебряный дирхем Джеяаиридского султана 
Гияс-ад-Дина Ахмеда. Шемаха. Сохранность 
удовлетворитепьная. Степень стертости высокая. 
В ес-1 ,13 гр 
Диаметр - 13-14 мм

Silver coin of medieval Italy. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is3gr 
Diameter is 22-23 mm

Серебряный номинал средневековой Италии. 
Сохранность удовлетворительная.
Вес - 3 гр
Диаметр-22-23 мм

Üz tərəf: Kartuşun daxilindəki sahədə hökmdarın adı 
və zərb yeri aydın oxunur.

Obverse of the coin: Inside the cartouche name of 
the ruler and place of mintage are clearly defined.

Лицевая сторона: В поле часть имени правителя и 
место чекана в центральной части.
Ободок линейный.

Üz tərəf: Kartuşun daxili sahəsində, xətli dairənin 
çərçivəsində dalğalar və gəmi -  freqat obrazları aydın 
görünür. Kənar çərçivədə [CATLO FELLC...] oxunur.

Obverse of the coin: In the center of the cartouche, 
in the lined circle there are pictures of waves and 
ship-frigate. Around [CATLO FELLC...] is defined.

Əks tərəf: Kəlimə süls xətti ilə üçbucaq şəklindəki 
bəzək elementində zərb edilmişdir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Reverse of the coin: The holy verse was minted in 
Arabic suls script inside the triangular ornament.
The outer border is lined.

Оборотная сторона: Калима в виде треугольника 
почерком сульс.
Ободоклинейный

Əks tərəf: Eyni kartuşun daxilindəki mərkəzi hissədə 
təkbaşlı qartal obrazı olan gerb vardır. Ətraf dairədə 
[ROLUSEL ERADV].
Kənar çərçivə xətlidir.

Reverse of the coin: In the center of the cartouche of 
the same form there is a coat of arms with the image 
of single-headed eagle. Around [ROLUSEL ERADV] 
was minted.
The outer border is lined.

Лицевая сторона: В центре поля, в линейном кругу 
имеется изображение морских волн и корабля -  
фрегат, с флагом, с местом для наблкщения. Вокруг 
в легенде [CATLO FELLC.. .].

Оборотная сторона: В таком же оформлении в 
центре имеется изображение герба, где в 
центральной части орел одноглавый. Вокруг из 
легенды [ROLUSEL ERADV],
Ободок линейный.

Гч“ 1. ■< Д г Я И : . , Г Т
116 —

/ ,  д ч  - • • : -
117

Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



mm
J S t
1*4

■  m t&ır*

TH- £,:'
щ  M |

■ı «-1

« ■ »

924.

Monqol hökmdarı Sadi bəyin adından h.811-ci ildə 
(1408-1409) Şamaxıda zərb olunan gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-4 qr 
Diametri-20-21 mm

Üz tərəf: Kartuşun daxilindəki sahədə dördkünc 
bəzək elementinin içərisində zərb yeri "Şamaxı”, kənar 
ətrafda hökmdarın adı təyin edilir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində kufi əlifbası ilə kəlimə; 
mərkəzi hissədə zərb tarixi hərflərlə iki sətirdə 
göstərilmişdi.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv924.

Silver dirham of Mongol ruler Shadi bey minted in 
Shamakhi in 811 hidjri (1408-1409). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is4gr 
Diameter is 20-21 mm

Obverse of the coin: Inside the quadrangular 
ornament in the middle of the cartouche there is the 
place of mintage "Shamakhi”. Around it the name of 
the ruler is defined.

Reverse of the coin: In the cartouche the holy verse 
was minted in Kufic script. In the center the date of 
mintage was written in letters in two lines.

924.

Серебряный дирхем монгольского правителя 
Ш ади-бека. Шемаха. 811 г.х. (1408-1409). 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
В ес-4гр
Диаметр-20-21 мм

Лицевая сторона: Внутри поля 4-х угольный 
небольшой отсек, где отчеканено место чекана «в 
Шемахе». Вокруг сохранилось только имя 
правителя,со стертой титулатурой.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле калима куфическим 
почерком. В центральной части двухстрочная дата 
прописью.
Ободок отсутствует.
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921.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda, zərb 
tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Ç əkis i-5 qr 
Diametri-18-21 mm

Üz tərəf: Kartuşun daxili bölgüsündə çoxləçəkli 
formanın sahəsində zərb yeri-Şamaxı aydın oxunur. 
Hökmdarın adı tam oxunmur.

Əks tərəf: Yarıpozulmuş kartuşun daxilində zərb tarixi 
tam olaraq görünmür; kəlimənin bir hissəsi aydındır. 
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv921.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Mongol ruler Shadi bey. The date of mintage was 
erased. State of preservation is satisfactory.
Weight is 5gr 
Diameter is 18-21 mm

Obverse of the coin: Inside the floral pattern of the 
cartouche the place of mintage is clearly defined. The 
name of the ruler is not fully preserved.

Reverse of the coin: In the partially erased
cartouche the date of mintage is not fully defined; a 
part of the verse is clear.
There is no outer border on both sides.

921.

Серебряный дирхем монгольского правителя 
Шади-бека. Шемаха. Дата в стертом состоянии. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая. Монета в сломанном 
состоянии.
Вес - 5 гр
Диаметр - 18-21 мм

Лицевая сторона:. В поле многолепесткового 
обрамления место чекана «Шмеаха» в цент
ральном отсеке. Имя правителя сохранилось не 
полностью.

Оборотная сторона: В поле стертого картуша дата 
тоже стерта. Также части калимы ясны.
Ободок отсутствует.
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919. Inv919. 919.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından zərb tarixi 
pozulmuş, Şamaxıda zərb edilmiş gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -4  qr 
Diametri-18-21 mm

Üz tərəf: Çoxkünclü, xətli bəzək elementinin daxilində 
hökmdarın adı yarı- pozulmuş şəkildə; mərkəzi dairədə 
isə zərb yeri təyin edilir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Xətli, dairəvi kartuşun daxilində kəlimə və 
zərb tarixi sözlərlə ifadə olunmuş şəkildədir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Mongol ruler Shadi bey. The date of mintage was 
erased. State of preservation is satisfactory.
Weight is 4gr 
Diameter is 18-21 mm

Obverse of the coin: In the lined, polygonal 
ornament there is the partially erased name of the 
ruler. In the central circle the place of mintage is 
defined.
There is no outer border.

Reverse of the coin: Inside the lined, circular
cartouche the holy verse and date of mintage were 
written.
The outer border is lined.

Серебряная монета монгольского правителя 
Шади-бека. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
уд овл етвор ител ьна я . С тепень стертости 
невысокая.
Вес-4гр
Диаметр -18-21 мм

Лицевая сторона: В многоугольном линейном 
оформлении имя правителя почти в стертом 
состоянии. В центре место чекана ясно читается. 
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В линейном круглом картуше 
калима и дата прописью.
Ободок линейный.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda 
(1407-1408) zərb edilmiş gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-4 qr 
Diametri -18-22 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsi daxilində beşkündü bəzək 
elementində hökmdarı adı, ətraf dairədə iki sətirdə zərb 
yeri aydın təyin olunur.

Əks tərəf: Xətli, dairəvi kartuşun daxili çərçivəsində ilk 
dörd rəşidi xəlifələrinin adları kəlimə ilə birlikdə sol 
tərəfdə üçsətirli yazıda göstərilmişdi.
Kənar çərçivə yoxdur.

Silver dirham minted in the name of Mongol ruler 
Shadi bey in Shamakhi in 1407/8. State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 4gr 
Diameter is 18-22 mm

Obverse of the coin: In the pentagonal ornament of 
the cartouche there is the name of the ruler. Around it 
in a two line inscription the place of mintage is clearly 
defined.

Reverse of the coin: On the left of the lined, circular 
cartouche names of the first four caliphs and the holy 
verse were written in a three line inscription.
There is no outer border.

Серебряная монета монгольского правителя 
Шади-бека. Шемаха. (1407-1408). Сохранность 
удовл етворител ьная. С тепень стертости 
невысокая.
Вес - 4 гр
Диаметр-18-22 мм

Лицевая сторона: В пятиугольном отсеке, 
образованном путем соединения линий, имеется 
имя правителя и место чеканки.

Оборотная сторона: В линейном круглом картуше 
калима; имеется имена первых четырех халифов. 
Ободок отсутствует.
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Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda zərb 
tarixi pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi- 4 qr 
Diametri-18-20 mm

Üz tərəf: Uzunsov bir bəzək elementinin daxilində 
xətlərin birləşməsi ilə yaradılan sahədə hökmdarın adı, 
mərkəzi bölgüdə zərb tarixi sözlərlə göstərilmişdi. 
Kənar çərçivə nöqtəlidir.

Əks tərəf: Eyni formada olan kartuşun daxili
sahəsində kəlimə, pozulmuş zərb tarixi ilə təyin edilir. 
Kənar çərçivə nöqtəli və xətlidir.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Mongol ruler Shadi bey. The date of mintage was 
erased. State of preservation is satisfactory.
Weight is4g r 
Diameter is 18-20 mm

Obverse of the coin: The name of the ruler was 
minted in an oblong ornament formed by the 
combination of lines. In the central part the date of 
mintage was written in words.
The outer border is dotted.

Reverse of the coin: Inside the cartouche of the 
same form the holy verse together with the erased 
date of mintage is defined.
The outer border is dotted and lined.

Серебряная монета монгольского правителя 
Шади-бека. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная.
Степень стертости невысокая.
Вес - 4 гр
Диаметр-18-20 мм

Лицевая сторона: В продолговатом отсеке, 
образованном путем соединения линий, имеется 
имя правителя. В центральной части дата 
прописью.
Ободок точечный.

Оборотная сторона: В линейном продолговатом 
картуше калима; в центральной части дата в 
стертом состоянии.
Ободок точечный и линейный.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından h. 811-ci ildə 
(1408-1409) Şamaxıda zərb edilən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-4 qr 
Diametri-18-20 mm

Üz tərəf: Xətli kartuşun daxilində hökmdarın adı 
titullarla, zərb yeri mərkəzi hissədə aydın oxunur.

Əks tərəf: Orta hissədə kəlimə və ikisətirtik yazıda 
zərb tarixi təyinedilir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Silver dirham of Mongol ruler Shadi bey minted in 
Shamakhi in 811 hidjri (1408-1409). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is4gr 
Diameter is 18-20 mm

Серебряная монета монгольского правителя 
Ш ади-бека. Шемаха. 811 г.х. (1408-1409). 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-4гр
Диаметр-18-20 мм

Obverse of the coin: In the lined cartouche the 
name and titles of the ruler, in the central part the 
place of mintage are clearly defined.

Лицевая сторона: В линейном картуше имя 
правителя с титулами, место чеканки в цент
ральной части.

Reverse of the coin: In the middle the holy verse 
and date of mintage are defined in two line inscription. 
There is no outer border on both sides.

Оборотная сторона: В центрапьной части калима 
и в двух строках дата чеканки.
Ободок на обеих сторонах отсутствует.
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915.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda, zərb 
yeri pozulmuş gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi- 4 qr 
Diametri-18-22mm

Üz tərəf: Kartuş xətlərin sayəsində üç kiçik bölmələrə 
ayrılmış; III bölmədə zərb yeri "Şamaxı” , digər hissədə 
hökmdarın adı və titulları oxunur.

Əks tərəf: Kufi xətti ilə dörd sətirlik yazıda kəlimə, 
mərkəzi bölümdə zərb tarixi göstərilmişdir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv915.

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Mongol ruler Shadi bey. The date of mintage was 
erased. State of preservation is satisfactory.
Weight is 4 gr 
Diameter is 18-22 mm

Obverse of the coin: The cartouche was divided in 
three small parts. In the first two parts the name and 
titles of the ruler, in the third part the place of mintage 
are defined.

Reverse of the coin: The holy verse was written in 
Kufic script in four line inscription. In the central part 
there is the date of mintage.
There is no outer border on both sides.

915.

Серебряная монета монгольского правителя 
Шади-бека. Шемаха.
Сохранность удовлетворительная. Дата стерта. 
Вес-4гр
Диаметр-18-22 мм

Лицевая сторона: С помощью поле картуши 
разделены на три части, где в третьем отсеке место 
чеканки "Шемаха”, а в других двух частях имя 
правителя и его титулы.

Оборотная сторона: Калима чеканена куфичес
ким почерком, где в центральной части место 
чеканки.
Ободок на обеих сторонах отсутствует.

914.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda 
h.81(?) ildə zərb edilən gümüş dirhəm. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-4  qr 
Diametri - 20-21 mm

Üz tərəf: Beşkünclü xətli formalı bir bəzək elementinin 
daxilində süls xətti ilə hökmdarın adı titulları ilə zərb 
edilmişdi. Mərkəzi hissədə zərb yeri “Şamaxı" 
göstərilmişdi.

Əks tərəf: Kəlimə eyni süls xətti ilə, onun mərkəzində 
isə zərb tarixi yarı pozulmuş vəziyyətdə təyin edilir. 
Kənar ətrafda dörd kiçik künclərdə ilk rəşidi xəlifələrinin 
adlarından Osmanın, ömərin adları təyin edilir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv914.

Silver dirham minted in the name of Mongol ruler 
Shadi bey in Shamakhi in 81(?) hidjri. State of 
preservation is satisfactory.
Weight is4gr 
Diameter is 20-21 mm

Obverse of the coin: In the lined pentagonal
ornament the name and titles of the ruler were minted 
in suls script. In the central part the place of mintage 
"Shamakhi" was written.

Reverse of the coin: There is a holy verse written in 
suls script. In the center partially erased date of 
mintage is defined.
From the names of the first four caliphs written in four 
small comers, only names Osman, Omar are 
defined.
There is no outer border.

914.

Серебряная монета монгольского правителя 
Шади-бека. Шемаха. 81 (?) г.х. Сохранность 
удовлетворительная.
Вес - 4 гр
Диаметр-20-21 мм

Лицевая сторона: Внутри пятиугольного линей
ного картуша имеется надпись почерком сульс, где 
указано имя правителя с титулами. В центральной 
части место чеканки «Шемаха».

Оборотная сторона: Таким же почерком чеканена 
калима, где в центральном углу дата чеканки не 
полностью. Вокруг внутри четырех небольших 
углов из имен первых четырех халифов 
определяется Осман и Омар.
Ободок отсутствует на обеих сторонах.
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912. Inv912. 912. 913. Inv913. 913.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda, zərb 
tarixi pozulmuş şəkildə olan gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 5 qr 
Diametri-20-21 mm

Silver dirham minted in Shamakhi in the name of 
Mongol ruler Shadi bey. The date of mintage was 
erased. State of preservation is satisfactory.
Weight is 5 gr 
Diameter is 20-21 mm

Серебряная монета монгольского правителя 
Шади-бека. Шемаха. Дата стерта. Сохранность 
удовлетворительная.
Вес-5гр
Диаметр-20-21 мм

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda 
h.811-ci ildə (1408-1409) zərb edilən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-4 qr 
Diametri - 20-23 mm

Silver dirham minted in the name of Mongol ruler 
Shadi bey in Shamakhi in 811 hidjri (1408-1409). 
State of preservation is satisfactory.
Weight is4gr 
Diameter is 20-23 mm

Серебряная монета монгольского правителя 
Ш ади-бека. Шемаха. 811 г.х. (1408-1409). 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-4гр
Диаметр-20-23 мм

Üz tərəf: Nöqtəli və xətli çoxləçəkli bəzək elementinin 
daxili sahəsində hökm darın adı titu lla rı ilə 
göstərilmişdi. Mərkəzi hissədə zərb yeri "Şamaxfnın 
adı diakritik nöqtələr qoyulmaqla zərb edilmişdi.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: ikixətli, dairəvi kartuşun daxili sahəsində 
kəlimə və yazılarla zərb tarixi pozulmuş vəziyyətdədir. 
Kənar çərçivə nöqtəlidir.

Obverse of the coin: In the lined and dotted floral 
ornament the name and titles of the ruler were 
minted. In the central part the place of mintage 
“Shamakhi” was written with diacritical marks.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
the holy verse and date of mintage written in words 
are in erased condition.
The outer border is dotted.

Лицевая сторона: Внутри точечного и линейного 
многоугольного картуша, где указано имя 
правителя с титулами. В центральной части место 
чеканки «Шемаха» чеканено с диакритическими 
точками.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Внутри двухлинейного, 
круглого картуша калима. Остальные надписи 
стерты.
Ободок точечный.

Üz tərəf: Kartuşun bütün sahəsi beş bölgülü bəzək 
elementi daxilində hökmdarın adı və zərb yeri təyin 
edilir.

Əks tərəf: Kəlimə və zərb tarixi yazılarla mərkəzi 
hissədə aydın oxunur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Obverse of the coin: In the cartouche, inside the 
ornament consisting of five parts the name of the ruler 
and place of mintage were written.

Reverse of the coin: The holy verse and date of 
mintage, written with words in the central part, are 
clearly defined.
There is no outer border.

Лицевая сторона: Внутри пятиугольного, линей
ного картуша имя правителя и место чеканки.

Оборотная сторона: В центральной части калима 
и в двух строках дата чеканки.
Ободок на обеих сторонах отсутствует.
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911. Inv911. 911. 910. Inv910. 910.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda 
h.81(1)-ci ildə (1408-1409), zərb edilən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-4 qr 
Diametri- 20-21 mm

Silver dirham minted in the name of Mongol ruler 
Shadi bey in Shamakhi in 81(1 )hidjri (1408-1409). 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 4  gr 
Diameter is 20-21 mm

Серебряная монета монгольского правителя 
Шади-бека. Шемаха. 81 (?) г.х. (1408-1409). 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-4гр
Диаметр-20-21 мм

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda 
h.811 -ci ildə (1408-1409) Şamaxıda zərb edilən gümüş 
dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkisi-4  qr 
Diametri-20-21 mm

Silver dirham minted in the name of Mongol ruler 
Shadi bey in Shamakhi in 811 hidjri (1408-1409). 
State of preservation is satisfactory.
Weight is4gr 
Diameter is 20-21 mm

Üz tərəf: Xətli bəzək elementinin daxili səthində 
hökmdarın adı yarı pozulmuş vəziyyətdədir. Sağ 
küncdə, kiçik bir dairədə zərb yeri “Şamaxfaydın 
oxunur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Obverse of the coin: In the middle of the lined 
cartouche the name of the ruler is in partially erased 
condition. Inside a small circle in the right corner the 
place of mintage is clearly defined.
There is no outer border.

Лицевая сторона: Внутри линейного картуша 
имеется имя правителя. В правой стороне место 
чеканки «Шемаха».
Ободок отсутствует.

Əks tərəf: Saat əqrəbi istiqamətinə qarşı kufi xətti ilə 
kəlimə və mərkəzi hissədə yazı ilə zərb tarixi tam 
olaraq oxunmur.
Kənarçərçivə xətlidir.

Reverse of the coin: The holy verse was written in 
Kufic script in counterclockwise direction. In the 
central part the date of mintage written with words is 
not fully defined.
The outer border is lined.

Оборотная сторона: По часовой стрелке куфичес
ким почерком калима и в центральной части дата 
чеканки прописью.
Ободок линейный.

Üz tərəf: Kartuşun daxili səthində uzunsov formalı 
bəzək elementinin daxilində hökmdarın adı titulları ilə 
zərb edilmişdi. Mərkəzi hissədə zərb yeri göstərilmişdi.

Əks tərəf: Kəlimə sikkənin bu sahəsində dörd hissədə: 
mərkəzi bölümdə yazılarla zərb tarixi; digər dörd kiçik 
bölümdə rəşidi xəlifələrinin adları süls xətti ilə oxunur. 
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Obverse o f the co in : Inside the oblong ornament in 
the cartouche the name and titles of the ruler were 
minted. In the central part the place of mintage was 
shown.

Серебряная монета монгольского правителя 
Ш ади-бека. Шемаха. 811 г.х. (1408-1409). 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-4гр
Диаметр-20-21 мм

Reverse of the coin: The holy verse occupies four 
parts of the cartouche. In the central part there is the 
date of mintage written with words. In four small parts 
names of the first four caliphs minted in suls script are 
defined.
There is no outer border on both sides.

Лицевая сторона: В поле продолговатого отсека 
путем скрещиваний линий, имеется имя правителя 
с его титулами. В центральном отсеке место 
чекана.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле без особого офор
мления калима в 4-х сторонах, в центральной части 
дата прописью. В 4-х небольших отсеках сульсом 
высечены имена четырех халифов.
Ободок отсутствует.
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909.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda 
h.810-cu ildə (1407-1408) Şamaxıda zərb edilən 
gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi- 4 qr 
биаметр-20-21 mm

Üz tərəf: Xətli bəzək elementinin daxili səthində 
hökmdarın adı titulları ilə yarı pozulmuş vəziyyətdədir. 
Mərkəzi hissədə iki sətirlik yazıda zərb yeri oxunur.

Əks tərəf: Kəlimə və sağ bölümdə iki sətirlik yazı ilə 
zərb tarixi aydın təyin edilir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv 909.

Silver dirham minted in the name of Mongol ruler 
Shadi bey in Shamakhi in 810 hidjri (1407-1408). 
State of preservation is satisfactory.
Weight is4gr 
Diameter is 20-21 mm.

Obverse of the coin: In the lined ornament the name 
and titles of the ruler are in partly erased condition. In 
the central part there is the place of mintage written in 
a two line inscription.

Reverse of the coin: The holy verse and the date of 
mintage, written in a two line inscription on the right 
part, are clearly defined.
There is no outer border on both sides.

909.

Серебряная монета монгольского правителя 
Шади—бека. Шемаха. 810 г.х. (1407-1408). 
Сохранность удовлетворительная.
Вес-4гр
Диаметр-20-21 мм

Лицевая сторона: Внутри линейного картуша имя 
правителя с его титулами. В центральном отсеке 
место чекана.

Оборотная сторона: Калима и в правой стороне 
двухстрочном виде дата чеканки 
Ободок на обеих сторонах отсутствует.

907. Inv 907. 907.

Şadi bəyin adından Şamaxıda h.810-cu ildə (1407- 
1408) Şamaxıda zərb edilən gümüş dirhəm. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-4 qr 
D iametri-18-22 mm

Üz tərəf: Kartuşun daxili sahəsində xətlərin kəsişməsi 
ilə dörd hissəli bəzək elementində hökmdarın adı və 
titulları, mərkəzi hissədə zərb yeri aydın təyin olunur. 
Kənar çərçivə pozulmuşdur.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində dörd hissəsində kufi 
xətti ilə kəlimə və daxilində üç sətirlik yazı ilə zərb tarixi 
göstərilmişdir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Silver dirham minted in the name of Mongol ruler 
Shadi bey in Shamakhi in 810 hidjri (1407-1408). 
State of preservation is satisfactory.
Weight is4gr 
Diameter is 18-22mm

Obverse of the coin: In the ornament consisting of 
four parts, which was formed by crossing of lines in 
the cartouche, the name and titles of the ruler were 
minted. In the central part the place of mintage is 
clearly defined.
The outer border was erased.

Reverse of the coin: The holy verse was minted in 
Kufic script in four parts of the cartouche. In the 
middle of the cartouche the date of mintage was 
written in three line inscription.
There is no outer border.

Серебряная монета монгольского правителя 
Шади-бека. Шемаха. 810 г.х. (1407-1408).

Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес - 4 гр
Диаметр-18-22мм

Лицевая сторона: В поле картуша путем 
скрещиваний линий образовано 4 отсека, где 
отчеканена титулатура правителя. В центральном 
отсеке место выпуска.
Ободок стерт.

Оборотная сторона: В четырех сторонах 
куфическая надпись -  мусульманский символ 
веры. В центре этого оформления дата выпуска 
прописана в 3-х строках.
Ободок отсутствует.
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906.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda 
h.811-ci ilində (1408-1409) Şamaxıda zərb edilən 
gümüş dirhəm. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi-5 qr 
Diametri-18-20 mm

Üz tə rə f: Kartuşun daxili səthində çoxkünclü 
elementdə hökmdarın adı “Şadi bəy" titullarla zərb 
edilmişdi.
Mərkəzi hissədə zərb yeri vurulmuşdu.

Əks tərəf: Kufi xətti ilə kartuşun dairəsi ətrafında 
kəlimə və yazılarla zərb tarixi tam olaraq oxunmur. 
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv 906.

Silver dirham minted in the name of Mongol ruler 
Shadi bey in Shamakhi in 811 hidjri (1408-1409). 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 5gr 
Diameter is 18-20mm

Obverse o f the coin: In the polygonal ornament 
inside the cartouche the name and titles of the ruler 
were minted.
In the central part the place of mintage was written.

Reverse o f the coin: Around the circle of the 
cartouche the holy verse minted in Kufic script and 
date of mintage written with words are not fully 
defined.
There is no outer border on both sides.

906.

Серебряная монета монгольского правителя Шади- 
бека. Шемаха. Дата 811 г.х. (1408-1409). Сохран
ность удовлетворительная. Степень стертости 
невысокая.
Вес-5гр
Диаметр - 18-20мм

Лицевая сторона: В поле линиями образована 
многоугольная розетка, где в отсеках имеется 
полная титулатура правителя “Шади-бек". В 
центральном отсеке место выпуска.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле по кругу калима 
куфическим почерком. Дата прописью не 
полностью.
Ободок отсутствует.

905. Inv 905. 905.

Monqol hökmdarı Şadi bəyin adından Şamaxıda 
h.813-cü ilində (1410-1411) zərb edilən gümüş sikkə. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 5 qr 
Diametri - 20-22 mm.

Üz tərəf: Xətli, küncləri aydın görünən kartuşun 
daxilində hökmdarın adı titulları ilə aydın olaraq “Ən 
uca sultan Şadi bəy xan. Onun hökmranlığı 
uzunömürlü olsun".
Daxili hissədə zərb yeri “Şamaxı" aydın olaraq təyin 
edilir.

Əks tərə f: Kəlimə dairəvi elementin daxilində 
kvadratın içərisində kufi xətti ilə yazılmışdı. Bu 
kvadratın mərkəzində yazılarla zərb tarixi və künclərdə 
ilk dörd xəlifələrin adı oxunur.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur

Silver coin minted in the name of Mongol ruler Shadi 
bey in Shamakhi in 813 hidjri (1410-1411). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 5gr 
Diameter is 20-22mm

Obverse of the coin: Inside the lined, angular 
cartouche there are name and titles of the ruler: “The 
greatest sultan Shadi bey khan. May his reign and 
power be immortalized by Allah".
In the central part the place of mintage “Shamakhi" is 
clearly defined.

Reverse of the coin: The holy verse was written in 
Kufic script in the quadrate inside the circle. In the 
center of this quadrate there is the date of mintage 
written with words. In the corners names of the first 
four caliphs are defined.
There is no outer border on both sides.

Серебряная монета монгольского правителя Шади- 
бека. Шемаха 813 г.х. (1410-1411). Сохранность 
удовлетворительная. Степень стертости невы
сокая.
Вес - 5 гр
Диаметр-20-22ММ

Лицевая сторона: Внутри линейного угловатого 
картуша имя правителя с титулатурой «ас-султан 
высочайший Шади бек хан да продлится 
царствование его». В центре фигурной рамки 
место выпуска «Шемаха».

Оборотная сторона: В центре круглого в форме 
квадрата с куфической надписью - калима. В 
центре квадрата определяется дата выпуска, 
прописаны по углам имена четырех халифов. 
Ободок отсутствует
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1431.

Qaraqoyunlu hökmdarı Cahan Şahın (1436-1467) 
adından zərb edilən mis fulus. Saxlanılma vəziyyəti 
məqbuldur.
Çəkisi - 6qr 
Diametri-22-23 mm

Üz tərəf: Xətli kartuşun daxili səthində hökmdarın adı 
oxunur. Digər yazılar pozulmuşdur.

Əks tərəf:Pozulmuşdur.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv 1431.

Copper fulus minted in the name of Qaraqoyunlu 
ruler Jahan Shah (1436-1467). State of preservation 
is satisfactory.
Weight is 6gr 
Diameter is 22-23mm

Obverse of the coin: In the middie o f the lined 
cartouche the name of the ruler is defined. The other 
inscriptions were erased.

Reverse of the coin: All inscriptions were erased. 
There is no outer border on both sides.

1431.

Медный фупус Джахан Шаха Каракоюнпу (1436- 
1467). Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-бгр
Диаметр - 22-23мм

Лицевая сторона: Внутри линейного картуша 
точно читается часть имени правителя “Джахан 
Шах”. Остальное стерто.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Все стерто.

1422.

Qaraqoyunlu hökmdarı Cahan Şah (1436-1467) 
tərəfindən h.868-ci ildə (1463-1464) Təbrizdə zərb 
edilən gümüş təngə. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi - 5qr 
D iam etri-18-20 mm

Üz tərəf: Kartuşun daxili səthində heç bir bəzək 
elementləri olmadan dördsətirlik bir mətndə hökmdarın 
adı “Cahan Şah" və titulları, üçüncü və dördüncü 
sətidər arasında zərb yeri, sonuncu sətrin küncündə 
rəqəmlərlə zərb tarixi təyin edilir.

Əks tərəf: Xətli, uzunsov şəkildə olan kartuşun 
daxilində üç sətirdən ibarət kəlimə vardır. Başqa yazılar 
pozulmuşdur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 1422.

Silver coin (tanga) minted in the name of 
Qaraqoyunlu ruler Jahan Shah in Tabriz in 868hidjri 
(1463-1464). State of preservation is satisfactory. 
Weight is 5gr 
Diameter is 18-20mm

Obverse of the coin: Inside the cartouche the name 
and titles of the ruler were written in a four line 
inscription. Between the third and fourth lines there is 
the place of mintage. In the comer of the last line, the 
date of mintage in numbers is defined.

Reverse of the coin: In the lined, oblong cartouche 
there is a holy verse consisting of three lines. The 
other inscriptions were erased.
There is no outer border.

1422.

Серебряная монета Каракоюнлу Джахан шаха 
(1436-1467). Тебриз. 868 Г.Х. (1463-1464). 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-5гр
Диаметр - 18-20 мм

Лицевая сторона: В поле без какого-либо картуша 
четырехстрочная легенда с титулами и именем 
«Джахан шах». Место чекана между 3-4 строками, 
дата в нижнем углу цифрами.

Оборотная сторона: Внутри линейного, 
удлиненного картуша калима в трех строках. Вокруг 
стерто.
Ободок отсутствует.
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1438. Inv 1438. 1438. 1421. Inv 1421. 1421.

Şamaxıda h.872-ci ilində (1467-1468) zərb edilən 
anonim mis fulus. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi - 0,064qr 
Diametri-16-17mm

Anonym copper fulus minted in Shamakhi in 872hidjri 
(1467-1468). State of preservation is satisfactory. 
Weight is0.064gr 
Diameter is 16-17mm

Медный фулус, чеканенный в Шемахе 872 г.х (1467- 
1468). Аноним. Сохранность удовлетворительная. 
Вес-0,064гр 
Диаметр-16-17мм

Üz tərəf: Xətli, daxili sahədə həndəsi formalı bəzək 
elementində zərb yeri “Şamaxı" oxunur.

Əks tərəf: Kartuşun mərkəzi xətli səthinin daxilində 
zərb tarixi “872” aydın oxunur.
Kənar çərçivə xətli və nöqtəlidir.

Obverse of the coin: Inside the lined area, in a 
geometrical ornament there is the place of mintage 
"Shamakhi".

Reverse of the coin: In the central part of the 
cartouche the date of mintage “872” is clearly 
defined.
The outer border is lined and dotted.

Лицевая сторона: Внутри поля линейной геомет
рической орнаментации место чеканки «Шемаха».

Оборотная сторона: В центральной части 
линейного картуша дата чеканки «872».
Ободок линейный и точечный.

Səfəvi hökmdarı Məhəmməd Xudabəndənin (1578- 
1587) adından Təbrizdə zərb edilən gümüş 
məhəmmədi.
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi- 5 qr 
D iam etri-19-20 mm

Üz tərəf: Kartuşun sahəsində hökmdarın adı titullarla 
birlikdə oxunur. Daxili kiçik dairədə zərb yeri və tarixi 
rəqəmlərlə göstərilmişdi "Təbrizdə 829”
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində on iki şiə imamlarının 
adları vardır.

Silver coin minted in the name of Safavid ruler 
Muhammad Khudabende (1578-1587) in Tabriz. 
State of preservation is satisfactory.
Weight is 5gr 
Diameter is 19-20mm

Obverse of the coin: In the cartouche there are 
name and titles of the ruler. In a small circle the place 
of mintage and date of mintage in numbers were 
written.
There is no outer border.

Reverse of the coin: In the area of the cartouche 
there are names of 12 Shiite imams.

Серебряный мухаммади Сефевида Мухаммеда 
Худабенде (1578-1587).
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес - 5 гр
Диаметр-19-20 мм

Лицевая сторона: В поле легенда с именем 
правителя с титулами. В центре небольшого 
линейного круглого картуша место чекана 
«Тебриз» и дата «829».
Ободок отсутствует

Оборотная сторона: В поле символ веры с 
именами 12 имамов.
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1446. Inv1446. 1446.

Bakıda h.806-cı ilində (1403-1404) zərb edilən mis 
fulus. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,047 qr 
Diametri-10-14mm

Üz tərəf: Ikixətli, ulduzabənzər ləçək elementinin 
daxilində rəqəmlərlə zərb tarixi “806” və yeri "Bakı” 
təyinedilir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Copperfulus minted in Baku in 806hidjri (1403-1404) 
during the reign of Safavids.
State of preservation is satisfactory.
Weight is0.047gr 
Diameter is 10-14mm

Медный фулус, чеканенный в Баку. 806 г.х. (1403- 
1404). Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-0,047гр
Диаметр-10-14мм

Obverse of the coin: Inside the star-like floral 
ornament with two lines the date of mintage “806” is 
defined.
The outer border is lined.

Лицевая сторона:. Внутри двухлинейного, 
звездообразного оформления имеется место 
чекана «Баку» дата чекана цифрами «806». 
Ободоклинейный.

Əks tərəf: Bütün yazılar pozulmuşdur.
Reverse of the coin: All inscriptions were erased. Оборотная сторона: Стерто.

982. Inv 982. 982.

Səfəvi hökmdarı II ismayılın adından (1576-1578) 
Şamaxıda zərb olunan gümüş abbasi. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Ç əkis i-5 qr 
D iam etri-14-15 mm

Silver abbasi (coin) minted in Shamakhi in the name 
of Safavid ruler Ismail II (1576-1578). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 5gr 
Diameter is 14-15mm

Серебряный аббаси сефевида 
Исмаила II (1576-1578).
Сохранность удовлетворительная. Шемаха. 
Вес-5гр
Диаметр- 14-15мм

Üz tərəf: Xətli kartuşun daxili səthində hökmdarın adı 
“ismayıl" titullarla zərb edilmişdi.

Əks tərəf: Düzbucaqlı formada olan kartuşun daxili 
səthində, kiçik dairədə üç sətirlik yazıda zərb yeri 
“Şamaxı” daha aydın oxunur.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə nöqtəlidir.

Obverse of the coin: In the middle of the lined 
cartouche the name and titles of the ruler were 
minted.

Лицевая сторона: Внутри линейного картуша 
имеется легенда с именем правителя «Исмаил». 
Ободок точечный.

Reverse of the coin: Inside the rectangular 
cartouche, in a small circle the place of mintage -  
Shamakhi is clearly defined in three line inscription. 
The outer borders of both sides are dotted.

Оборотная сторона: В поле прямоугольный 
картуш с небольшим кругом в центре, где 3-х 
строчная надпись с указанием места чекана 
«Шемаха».
Ободок точечный.
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1000.

Səfəvi hökmdarı I Hüseynin (1696-1732) adından 
Təbrizdə zərb edilən gümüş abbasi. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 5 qr 
Diametri-15-17mm

Üz tərəf: Nöqtəli dairənin daxilində, üç sətirlik yazıda 
süls xətti ilə yalnız hökmdarın adı ehtimalla oxunur.

Əks tərəf: Eyni formalı dairənin daxili səthində zərb 
yeri “Təbriz” vardır. Yazılarda göstərilən zərb tarixi 
pozulmuşdur.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv 1000.

Silver abbasi (coin) minted in Tabriz in the name of 
Safavid ruler Hussein I (1696-1792). State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 5gr 
Diameter is15-17mm

Obverse of the coin: In the dotted circle the name of 
the ruler, written in suls script in three line inscription, 
is defined.

Reverse of the coin: Inside the circle of the same 
form there is the place of mintage “Tabriz". The date 
of mintage, written with words, was erased.
There is no outer border on both sides.

1000. 1012. Inv 1012. 1012.

Серебряный аббаси Сефевида. Тебриз. Шах 
Хусейн 1(1696-1732).
Вес-бгр
Диаметр-15-17мм

Лицевая сторона: Внутри точечного круга, 
трехстрочная надпись почерком суяьс почти в 
стертом состоянии.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Внутри точечного круга 
имеется место чекана «Тебриз». Дата прописью в 
стертом состоянии.
Ободок отсутствует.

Səfevi hökmdarı I Hüseynin adından Təbrizdə zərb 
edilən gümüş abbasi. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Ç əkisi-5 qr 
D iam etri-15-16 mm

Üz tərəf: Dairəvi kartuşun daxilində üç sətirlik bir 
mətndə hökmdarın adı və zərb yeri aydın təyin edilir. 
Kənar çərçivə nöqtəli və xətlidir.

Əks tərəf: Bütün yazılar pozulmuşdur.
Kənar çərçivə nöqtəli və xətlidir.

Silver abbasi (coin) minted in Tabriz in the name of 
Safavid ruler Hussein I. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is5gr 
Diameter is 15-16mm

Obverse of the coin: In the circular cartouche in a 
three line inscription the name of the ruler and place 
of mintage are clearly defined.

Серебряный аббаси султана Хусейна Сефевида. 
Сохранность удовлетворительная. Тебриз.
Вес-бгр
Диаметр-15-16мм

Лицевая сторона: Внутри круглого картуша 
легенда в трех строках с именем правителя и 
местом чекана
Ободок точечный и линейный.

Reverse of the coin: All inscriptions were erased. 
The outer border is lined and dotted.

Оборотная сторона: Все надписи стерты. 
Ободок точечный и линейный.
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Səfəvi hökmdarı I Hüseynin adından zərb edilən 
gümüş abbasi. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur. 
Çəkisi-5 qr 
Diametri-14-15mm

Üz tərəf: Nöqtəli və xətli çərçivənin daxilində olan 
yazılar demək olar ki, pozulmuş vəziyyətdədir.

Əks tərəf: Hökdmarın adı "Hüseyn” təyin edilir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə pozulmuşdur.

Silver abbasi (coin) minted in the name of Safavid 
ruler Hussein I. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 5gr 
Diameter is 14-15mm

Obverse of the coin: Inscriptions written in the 
dotted and lined circle were almost erased.

Reverse of the coin: The name of the ruler is 
partially defined.
The outer borders of both sides were erased.

Серебряный аббаси Сефевидского шаха Хусейна. 
Сохранность удовлетворительная. Высокая 
степень стертости.
Вес - 5гр
Диаметр-14-15мм

На обеих сторонах монеты ясно определяется 
только внешнее оформление типа точечного и 
линейного ободка. Оборотная сторона также 
сравнительно четче определяется имя Хусейна. 
Остальное в стертом состоянии.
Ободок стерт.

Səfəvi hökmdariarının adından zərb edilən gümüş 
abbasi. Saxlanılma vəziyyəti kafidir.XVII əsr.
Çəkisi-5 qr 
Diametri-14-15 mm

Üz tərəf: Kartuşun dairəvi səthinin yuxarı hissəsində 
zərb edilən yazılar pozulmuşdur. Sağ tərəfdə üç 
sətirlik yazıda yalnız “sultan" sözü təyin edilir. Bütün bu 
yazı qalıqları nöqtəvari bəzəklər çərçivəsindədir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Kartuşun sahəsində nöqtəli və dalğavari 
bəzəklər vardır.
Kənar çərçivə yoxdur.

Silver abbasi of Safavids. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 5gr 
Diameter is 14-15mm

Obverse of the coin: Inscriptions minted on the 
upper part of circular cartouche were erased. On the 
right, in a three line inscription only the word “sultan” 
is defined. All these inscriptions are inside the dotted 
ornaments.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: In the area of the cartouche 
there are dotted and wave-like ornaments.

144

Сефевидский серебряный номинал -  аббаси. 
Сохранность удовлетворительная. Надписи почти 
в стертом состоянии. XVII век.
Вес-5гр
Диаметр- 14-15мм

Лицевая сторона: В верхней части внутреннего 
круглого картуша легенда почти полностью 
стерл ась . Влево определяю тся части 
трехстрочной надписи «султан». Внутри точечная 
орнаментация.
Ободоклинейный.

Оборотная сторона: Внутри поля точечный 
картуш, где имеются также следы волнообразного 
оформления.
Ободок стерт.
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985.

Səfəvi hökmdarlarının adından Təbrizdə zərb edilən 
gümüş abbasi. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 5 qr 
D iametri-14-15 mm

Üz tərəf: Kartuşun daxili səthində hökmdarın adı 
titulları ilə biriikdə təyin olunur.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: İki xətli dairənin daxilində zərb yeri "Təbriz" 
oxunur.
Nöqtəli kənar çərçivə ilə daxili xətli kartuşun arasında 
dalğavari cizgilər vurulmuşdu.

Inv 985.

Silver abbasi of Safavids minted in Tabriz. State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 5gr 
Diameter is 14-15mm

Obverse o f the coin: Inside the cartouche there are 
name and titles of the ruler.
The outer border is lined.

Reverse o f the coin: In the circle with two lines the 
place of mintage “Tabriz" is defined. Between the 
lined cartouche and dotted outer border wave-like 
ornaments were minted.

985.

Серебряный аббаси Сефевида Суптан Хусейна. 
Тебриз. Сохранность удовлетворительная.
Вес-5гр
Диаметр-14-15мм

Лицевая сторона: В поле имя правителя со 
стертыми следами титулатуры.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Внутри двухлинейного круга 
по центру место чекана «Тебриз». Между внешним 
точечным ободком и центральной линией 
оформление в виде волнообразных линий.

1445.

Şirvanşahların XV-XVI əsrlərə aid anonim mis fulusu. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 0,049 qr 
Diametri - 14-15 mm

Üz tərəf: Kartuşun daxilində sağa tərəf yönəlmiş, 
belinin üstündə dairə şəklində günəş obrazı daha çox 
qaşı, gözü olan insan başına bənzəyir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Bütün yazılar və bəzək elementləri 
pozulmuşdur.

Inv 1445.

Anonym copper fulus of Shirvanshahs minted in XV- 
XVI centuries. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 0.049gr 
Diameter is 14-15mm

Obverse o f the coin: Image of lion directed to the 
right, on the back of which there is the picture of sun 
looked like the human head with eyes and brows. 
There is no outer border.

Reverse o f the coin: All inscriptions and ornaments 
were erased.

1445.

Медный фулус государства Ширваншахов XV-XVI 
вв. Аноним. Баку.
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-0,049гр 
Диаметр-14-15мм

Лицевая сторона: Изображение льва справа, над 
спиной которого солнце в виде человеческой 
головы с бровями и глазами.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Все стерто.
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1444.

Bakının XVI-XVII əsrlərə aid anonim mis fulusu. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,31 qr 
Diametri-11-13mm

Üz və əks tərəfdə yalnız ayrı-ayrı hərflərin biriəşməsi 
və bəzək elementlərinin qalıqlarına görə bu sikkəni 
Bakıya aid etmək olar.

Inv1444.

Anonym copper fulus minted in Baku in the XVI-XVII 
centuries. State of preservation is satisfactory.
Weight is0.31gr 
Diameter is 11-13mm

Obverse of the coin: According to the separate 
letters and ornaments left on the obverse and 
reverse, this coin is considered to be minted in Baku.

1444.
Медный фулус XVI-XVII вв. Аноним. Баку. 
Сохранность неудовлетворительная.
В ес-0,31 гр 
Диаметр-11-13мм

На лицевой и оборотной стороне определяются 
только лишь отдельные буквы. По типу 
оформления считаем, что это относится к Баку.

1443.

İrəvanda XVII—XVIII əsrlərdə zərb edilən anonim mis 
fulus. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 0,028 qr 
Diametri-11-13mm

Üz tərəf: Həndəsi bəzək elementinin daxilində nəsx 
xətti ilə zərb yeri "İrəvan" təyin olunur.

Əks tərəf: Bütün yazılar pozulmuşdur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv1443.

Anonym copper fulus minted in Irevan in the XVII- 
XVIII centuries. State of preservation is satisfactory. 
Weight is0.028gr 
Diameter is 11-13 mm

Obverse of the coin: The place of mintage "Irevan" 
was written in naskh script in the geometrical 
ornament.

Reverse of the coin: All inscriptions were erased. 
There is no outer border.

1443.

Фулус XVII—XVIII вв. Иреванское ханство. Аноним. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-0,028гр 
Диаметр-11-1 Змм

Лицевая сторона: Внутри геометрического 
оформления прописью насх место чекана 
«Иреван».
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Все стерто.
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1440. Inv 1440. 1440.

Bakının XVII—XVIII əsrlərdə zərb ədilən anonim mis 
fulus. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,041 qr 
Diametri-14-15mm

Üz tərəf: Kartuşun daxili səthində zərb yeri "Bakuya" 
oxunur.
Kənarçərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Xətli çoxkünclü bəzək omamenti bütün 
sahəni əhatə edir.
Kənar çərçivə xətli və nöqtəlidir.

Anonym copper fulus minted in Baku in the XVII-XVIII 
centuries. State of preservation is satisfactory.
Weight is0.041gr 
Diameter is 14-15mm

Obverse of the coin: In the cartouche there is the 
place of mintage -  Bakuya.
There is no outer border.

Reverse of the coin: Lined polygonal ornament 
occupies the whole area.
The outer border is lined and dotted.

Медный фулус XVII-XVIII вв. гор. Баку. Аноним. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес- 0,041гр 
Диаметр-14-15мм

Лицевая сторона: В центре поля сохранилась 
только часть наименования места чекана «Бакуя». 
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В линейном поле изобра
жение типа многолучевого картуша.
Ободок линейный и точечный.
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1439.

Bakının anonim XVII-XVIII əsrlərə aid mis fulusu. 
Saxlanılma vəziyyəti kafidir.
Çəkisi -0,043 qr 
D iametri-14-15 mm

Üz və əks tərəfdə yalnız oxunan zərb yeri “Bakuyya" 
təyin edilir.
Digər elementlər pozulmuşdur.

inv 1439.

Anonym copper fulus minted in Baku in the XVII-XVIII 
centuries. State of preservation is satisfactory.
Weight is 0.043gr 
Diameter is 14-15mm

On the obverse and reverse of the coin only the 
place of mintage "Bakuya" is defined. The other 
elements were erased.

1439.

Медный фулус XVII-XVIII вв. Аноним. Степень 
стертости высокая.
Сохранность удовлетворительная.
Вес-0,043гр 
Диаметр - 14-15мм

Лицевая сторона и оборотная сторона: Имеет 
сильную  степень стертости. Отломались 
поверхности. Сохранились только лишь некоторые 
буквы наименования места чекана «Бакуя».
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1437.

Bakının XVII—XVIII əsrlərə aid anonim mis fulusu. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,034 qr 
Diametri-15-17mm

Üz tərəf: Kartuşun səthində oturmuş, sağa tərəf 
yönəlmiş, üzərində günəş obrazı olan şir surəti vardır.

Əks tərəf: Bu hissədə bitki mənşəli bəzək elementləri 
vardır.
Kənar çərçivə xətlidir.

Inv1437.

Anonym copperfulus minted in Baku in the XVII-XVIII 
centuries. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 0.034gr 
Diameter is 15-17mm

Obverse of the coin: The image of lion in the sitting 
position, directed to the right, with the picture of sun 
over it.

Reverse of the coin: There are floral ornaments. 
The outer border is lined.

1437.

Медный фулус города Баку XVII-XVIII вв. Аноним. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-0,034гр 
Диаметр-15-17мм

Лицевая сторона: Имеется изображение льва, 
сидящего справа, возможно над спиной, образ 
солнца т.к. сохранилась часть круга. Хвост у льва 
приподнят.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: В поле изображение 
растительного характера.
Ободок линейный.

1427.

XVII-XVIII əsrlərə aid anonim mis fulus. Saxlanılma 
vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,038 qr 
Diametri-12-14mm

Üz terəf: Daxili bəzək elementləri olmayan “kəmgöz" 
obrazı təyin edilir.

Əks tərəf: Bütün bəzək elementləri pozulmuşdur.

Inv 1427.

Anonym copper fulus minted in the XVII-XVIII 
centuries. State of preservation is satisfactory.
Weight is0.038gr 
Diameter is 12-14mm

Obverse of the coin: In the center there is a single 
eye without internal decoration.

Reverse of the coin: All ornaments were erased.

1427.

Анонимный медный фулус XVII-XVIII вв. Сохран
ность удовлетворительная.
Вес-0,038гр 
Диаметр- 12-14мм

Лицевая сторона: Внутри картуша без орнамен
тации образ «кямгоз».

Оборотная сторона: Все элементы орнаментации 
стерлись.
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1436.

Bakının XVII—XVIII əsrlərə aid anonim mis fulus. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,075 qr 
D iametri-14-15 mm

Üz təref: Xətli, dairəvi kartuşun daxilində zərb yeri 
“Bakü” aydın oxunur.

Əks tərəf: Daxili xətli və nöqtəli dairədə bitki mənşəli 
bəzək elementləri vardır.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə xətlidir.

Inv1436.

Anonym copper fulus minted in Baku in the XVII-XVIII 
centuries. State of preservation is satisfactory.
Weight is 0.075gr 
Diameter is 14-15mm

Obverse of the coin: In the lined, circular cartouche 
the place of mintage "Baku” is clearly defined.
In the lined, circular cartouche the place of mintage 

“Baku” is clearly defined.

Reverse of the coin: In the lined and dotted circle 
there are floral ornaments.
The outer borders of both sides are lined.

1436.

Медный фулус города Баку XVII-XVIII вв. Аноним. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-0,075гр 
Диаметр-14-15мм

Лицевая сторона: Внутри линейного круглого поля 
имеется место чекана «Баку». Остальное стерто. 
Ободок линейный.

Оборотная сторона: В центре линейного и точеч
ного круга элементы растительного орнамента. 
Ободоклинейный.

1426.

Şamaxının XVII-XVIII əsrlərə aid anonim mis fulusu. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,071 qr 
D iam etri-13-20 mm

Üz tərəf: Bütün elementlər pozulmuşdu.

Əks terəf: Bitki mənşəli xətli bəzək elementi daha çox 
Şamaxı xanlığının mis fuluslarına oxşayır.

Inv 1426.

Anonym copper fulus minted in Shamakhi in the XVII- 
XVIII centuries. State of preservation is satisfactory 
Weightis0.071gr 
Diameter is 13-20mm

Obverse of the coin: Everything was erased.

Reverse of the coin: Lined floral ornament is 
identical to the copper coins of Shamakhi khanate.

1426.

Медный фулус, Шемаха XVII-XVIII вв. Сохранность 
удовлетворительная. Степень стертости высокая. 
Вес-0,071 гр 
Диаметр-13-20 мм

Лицевая сторона: Все стерто.

Оборотная сторона: Линейно-образный орнамент 
растительного характера, аналогичный монетам 
Шемахинского ханства.
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1428.

XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın mis, anonim fulusu. 
Saxlanma vəziyyəti kafidir.
Çəkisi-0,083 qr 
Diametri-18-20mm

Üz tərəf: Kartuşun səthində ayrı-ayrı hərflər yarı 
pozulmuş vəziyyətdə oxunurlar.

Əks tərəf: Bütün elementlər pozulmuşdur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv1428.

Anonym copper fulus of Azerbaijan minted in the 
XVII-XVIII centuries. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 0.083gr 
Diameter is 18-20mm

Obverse of the coin: In the cartouche separate 
letters are in erased condition.

Reverse of the coin: Everything was erased.
There is no outer border.

1428.

Медный фулус XVII-XVIII вв. Степень стертости 
высокая. Сохранность удовлетворительная. 
Вес-0,083гр 
Диаметр -18-20 мм

Лицевая сторона: В поле отдельные буквы в 
почти стертом состоянии.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Все стерто.
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1391.

XVIII əsrdə Bakıda zərb edilən anonim mis fulus. 
Saxlanma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 2 qr 
Diametri-13-14 mm

Üz tərəf: Kartuşun daxili səthində sağa yönəlmiş, 
belinin üzərində günəş obrazının simvolu kimi insan 
başı olan şir sağa tərəf yönəlmiş şəkildədir. Bəzək 
elementləri kimi xətlərdən istifadə olunmuşdur.

Əks tərəf: Düzbucaqlı kartuşun daxilində zərb yeri 
"Bakuya” oxunur 
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv1391.

Anonym copper fulus minted in Baku in the XVIII 
century. State of preservation is satisfactory.
Weight is 2gr 
Diameter is 13-14mm

Obverse of the coin: On the right of the cartouche 
there is an image of lion, over back of which one can 
see a human head symbolizing the sun. It was 
decorated with lines.

Reverse of the coin: Inside the quadrangular 
cartouche there is the place of mintage “Bakuya". 
There is no outer border.

1391.

Бакинская анонимная медная монета XVIII в. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-2гр
Диаметр - 13-14мм

Лицевая сторона: В поле с правой стороны 
изображение льва, над спиной которого образ 
человеческой головы. В оформлении присутствуют 
разные линии.

Оборотная сторона: Внутри прямоугольного 
картуша место чекана «Бакуя».
Ободок отсутствует.
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1429.

Hicrinin 918-ci ildə (1512-1513) Azərbaycanda zərb 
olunan anonim misfulus.
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,036 qr 
Diametri-15-17mm.

Üz tərəf: Kartuşun xətli səthində mərkəzi hissədə 
aydın olaraq nominalın adı “fulus" təyin olunur. 
Digəryazılar pozulmuşdur.

Əks tərəf: Xətli, düzbucaqlı bəzək elementinin 
daxilində zərb tarixi “918" oxunur.
Kənar çərçivə xətlidir.

Inv1429.

Anonym copper fulus minted in Azerbaijan in 
918hidjri (1512-1513). State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 0.036gr 
Diameter is 15-17mm

Obverse of the coin: In the center of the lined 
cartouche the name of the coin “fulus" is defined.
The other inscriptions were erased.

Reverse of the coin: Inside the lined, rectangular 
ornament there is the date of mintage “918”.
The outer border is lined.

1429.

Медный фулус, чеканенный в Азербайджане в 918 
г.х. (1512-1513).
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая. Аноним.
Вес-0,036 гр 
Диаметр -15-17 мм

Лицевая сторона: В поле имеется линейный 
картуш, где в центре ясно читается название 
номинала «фулус». Остальное стерто.

Оборотная сторона: В линейном, прямо-угольном 
оформлении дата чекана цифрами «918». 
Ободоклинейный.
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1430.

XVII-XVIII əsrdə Azərbaycanda zərb olunan mis fulus, 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,035 qr 
Diametri-15-18mm

Üz tərəf: Kartuşun səthində çoxgüşəli bəzək elementi 
sağ tərəfdə göstərilmişdir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Bütün bəzək elementləri pozulmuşdur.

Inv1430.

Copper fulus minted in Azerbaijan in the XVII-XVIII 
centuries. State of preservation is satisfactory 
Weight is 0.035gr 
Diameter is 15-18mm

Obverse of the coin: On the right of the cartouche 
there is a polygonal ornament.
The outer border is lined

Reverse of the coin: All ornaments were erased.

1430.

Медный фулус XVII-XVIII вв. Сохранность 
удовлетворительная. Степень стертости высокая. 
Вес-0,035 гр 
Диаметр-15-18 мм

Лицевая сторона: В поле многолучевое изоб
ражение с правой стороны.
Ободоклинейный.

Оборотная сторона: Почти все стерто, предпола
гается лишь часть растительного орнамента.
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1433.

Şamaxı şəhərinin XVII-XVIII əsrlərə aid anonim mis 
fulusu. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 0,025 qr 
Diametri-13-14mm

Üz tərəf: Xətlərin kəsişməsi ilə "kəmgöz" obrazı vardır. 
Kənar dairədə ayrı-ayrı işarələr aydın olur.

Əks tərəf: Səkkizgüşəli xətli dairədə yarpaq obrazları 
nöqtələr vasitəsi ilə göstərilmişdir.
Kənar çərçivə xətlidir.

Inv1433.

Anonym copper fulus of Shamakhi minted in the XVII- 
XVIII centuries. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 0.025gr 
Diameter is 13-14mm

Obverse o f the coin: There is a picture of "single 
eye” created by the crossing o f lines. In the circle 
separate signs are defined.

Reverse o f the coin: In the octagonal lined circle 
pictures of leaves were shown by dots.
The outer border is lined.

1433.

Медный фулус города Шемахи. Аноним. Сох
ранность удовлетворительная. Степень стертости 
невысокая.
Вес - 0,025гр 
Диаметр-13-14мм

Лицевая сторона: В поле путем соединений линий 
образована «кямгез» (один глаз), где в центре 
линейном какие-то знаки.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Внутри линейного поля 
восьмиконечное изображение, типа соединения 
листков, с указанием точек в центральных частях. 
Ободок линейный.
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1401.
1401.

XVIII əsrdə Sərabda zərb edilən anonim mis fulus. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi -17 qr 
Diametri-22-24 mm

Üz tərəf: Dairənin daxilində quyruğu qalxmış 
vəziyyətdə sağa yönəlmiş şir obrazının ayaqları altında 
üçyarpaqlı bəzək elementi vardır. Heyvanın belinin 
üstündə dairə şəklində günəş şəkli təyin olunur.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Xətli dairənin daxilində, kiçik dairədə 
"Sərabda zərb edilmişdir" sözləri oxunur.
Kənar çərçivə nöqtəlidir.

Inv1401.

Anonym copper fulus minted in Azerbaijan khanates 
in the XVIII century. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 17gr 
Diameter is 22-24mm

Obverse o f the coin: Image of lion directed to the 
right, with raised tail, under the paws of which there is 
an ornament consisting of three leaves. Over the 
back of the animal the picture of sun is defined.
The outer border is lined.

Reverse o f the coin: In a small circle inside the lined 
cartouche the words ‘minted in Sarab” is defined.
The outer border is dotted.

Медный фулус Сараба. Аноним. Сохранность 
удовлетворительная.
Вес-17гр 
Диаметр - 22-24 мм

Лицевая сторона: Имеется изображение льва с 
приподнятым хвостом. У ног изображение типа 
трелистника. Над спиной образ круга - видимо 
солнца.
Ободок линейный.

Оборотная сторона: В поле в линейном круглом 
картуше небольшой круг, где указано место 
чеканки.
Ободок точечный.
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1434.

XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanda zərb edilən anonim 
mis fulus. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-6 qr 
Diametri -17-18 mm

Üz tərəf: Sağa yönəlmiş şir obrazı tam olaraq təyin 
edilmir.

Əks tərəf: Dalğavari xətli dairə təyin edilir.
Kənar çərçivə hər iki tərəfdə yoxdur.

Inv 1434.

Anonym copper fulus minted in Azerbaijan in the 
XVII-XVIII centuries. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 6gr 
Diameter is 17-18mm

Obverse o f the coin: Image of lion directed to the 
right is not fully defined.

Reverse o f the coin: There is a lined, wave-like 
circle.
There is no outer border on both sides.

1434.

Медный фулус XVII-XVIII вв. Степень стертости 
высокая. Сохранность удовлетворительная.
Вес - 6 гр
Диаметр-17-18мм

Лицевая сторона: Образ льва, идущего вправо, 
сохранился не полностью.
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Волнообразный, линейный 
ободок.

1447. Inv 1447. 1447.

Bakıda XVII-XVIII əsrlərdə zərb edilən anonim mis 
fulus. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-0,073 qr 
Diametri -15-20 mm

Üz tərəf: Dairənin səthində zərb yeri "Bakıda zərb 
edilmişdir" sözləri aydın olunur.
Kənar çərçivə yoxdur.

Əks tərəf: Bütün elementlər pozulmuşdur.

Anonym copperfulus minted in Baku in the XVII-XVIII 
centuries. State of preservation is satisfactory.
Weight is 0.073gr 
Diameter is 15-20mm

Obverse o f the coin: In the circle the place of 
mintage "Baku" is defined.
There is no outer border.

Reverse o f the coin: Everything was erased.

Медный фулус XVII-XVIII вв. Аноним. Баку. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости высокая.
Вес-0,073гр 
Диаметр -15-20мм

Лицевая сторона: В поле имеется место чекана 
«Бакуя».
Ободок отсутствует.

Оборотная сторона: Все стерто.
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1432.

Bakıda XVIII əsrdə zərb edilən anonim mis fulus. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 3 qr 
Diametri- 20-22 mm

Üz tərəf: Xətlərin birləşməsi və kəsişməsi ilə yaradılan 
bəzək elementinin daxilində zərb yeri “Bakı" aydın 
oxunur.
Kənar çərçivə xətlidir.

Əks tərəf: Bütün elementlər pozulmuşdur.

Inv 1432.

Anonym copper fulus minted in Baku in the XVIII 
century. State of preservation is satisfactory.
Weight is 3gr 
Diameter is 20-22mm

Obverse of the coin: Inside the ornament, formed by 
the combination and crossing of lines, the place of 
mintage "Baku” is defined.
The outer border is lined.

Reverse of the coin: Everything was erased.

1432.

Медный фулус Бакинских ханов XVIII вв. Аноним. 
Сохранность удовлетворительная. Степень 
стертости невысокая.
Вес-Згр
Диаметр - 20-22мм

Лицевая сторона: В поле соединением линий 
образована орнаментация, где внутри имеется 
название города «Баку».
Ободок линейный.

Оборотная сторона: Все надписи стерты.

1442.

XVII-XVIII əsrdə Azərbaycanda zərb edilən anonim mis 
fulus. Saxlanılma vəziyyəti kafidir.
Çəkisi - 0,045 qr 
Diametri-13-14mm

Sikkənin üz və əks tərəfində bəzək elementlərinin bəzi 
qalıqlarına görə onun göstərilən dövrə aid olmasını 
ehtimal edirik.

Inv 1442.

Anonym copper fulus minted in Azerbaijan in the 
XVIII-XVIII centuries. State of preservation is 
satisfactory.
Weight is 0.045gr; diameter is 13-14mm.

According to the remains of ornaments left on the 
obverse and reverse, the coin is supposed to date 
back to this period.

1442.

Медный фулус XVII-XVIII вв. Аноним. Сохранность 
удовлетворительная. Степень стертости высокая. 
Вес-0,045гр 
Диаметр-13-14мм

Лицевая сторона и оборотная сторона: Надписи 
и орнаментация в стертом состоянии.
По следам орнаментации и метрологических 
данных можно предположить вышеуказанную 
хронологию.
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993.

Nadir şahın (1736-1747) adından zərb edilən gümüş 
abbası. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi- 5 qr 
Diametri-14-15mm

Üz tərəf: Dairənin daxilində hökmdarın adı “Nadir şah" 
titulları olmadan zərb edilmişdir. Digər yazılar 
pozulmuşdur.

Əks tərəf: Bütün yazılar pozulmuşdur 
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv993.

Silver abbasi minted in the name of Nadir shah (1736- 
1747). State of preservation is satisfactory.
Weight is0.045gr 
Diameter is 13-14mm.

Obverse of the coin: Inside the circle the name of 
the ruler was minted without his titles, the other 
inscriptions were erased.

Reverse of the coin: All inscriptions were erased 
There is no outer border.

993.

Серебряный аббаси Надир-шаха Афшара (1736- 
1747).Сохранность удовлетворительная.
Вес - 5 гр
Диаметр -1 4 -1 5 мм

Лицевая сторона: Внури картуша имя правителя 
«Надир-шах».

Оборотная сторона: Все надписи стерлись. 
Ободок отсутствует.
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1406. Inv 1406. 1406.

Nadir şahın adından Şamaxıda zərb edilən gümüş 
abbası. Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi - 2 qr 
Diametri-20-21 mm

Silver abbasi minted in the name of Nadir shah in 
Shamakhi. State of preservation is satisfactory. 
Weight is 2gr 
Diameter is 20-21 mm

Серебряный аббаси Надир-шаха Афшара (1736- 
1747). Сохранность удовлетворительная.
Вес-2гр
Диаметр-20-21 мм

Üz tərəf: Dalğavari dairədə hökmdarın adı "Nadir şah” 
titulları ilə zərb olunub.
Kənar çərçivə xətli və nöqtəlidir.

Obverse of the coin: In the wave-like circle the 
name and titles of the ruler were minted.
The outer border is lined and dotted.

Лицевая сторона: В попе волнообразного картуша 
имя правителя «Надир-шах» с титулатурой. 
Ободок линейный и точечный.

Əks tərəf: Eyni xətli və dalğavari dairədə iki sətirdə 
zərb yeri “Şamaxı zərbi” sözləri aydın oxunur.

Reverse of the coin: In the lined, wave-like circle the Оборотная сторона: В таком же линейном и
place of mintage "Shamakhi” is clearly defined in а волнообразном оформлении «чекан Шемахи»,
two line inscription.
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218. Inv 218. 218.

Rusiyada 1762-ci ildə zərb edilən 5 qəpiklik. 
Saxlanılma vəziyyəti kafidir.
Çəkisi-15qr 
Diametri - 30 mm

Five-kopeck coin minted in Russia in 1762. State 
of preservation is satisfactory.
Weight is 15gr 
Diameter is 30mm.

Российский 5-ти копеечный номинал. Степень 
сохранности неудовлетворительная. Имеет следы 
окисления.Год чекана 1762.
Вес-15гр 
Диаметр - 30 мм

986.

Ağa Məhəmməd xan Qaçarın adından Tehranda zərb 
edilən gümüş abbasi.
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi- 5 qr 
Diametri-18-19 mm

Üz tərəf: Nöqtəvari çiçəyəbənzər, bəzəkli dairənin 
daxilində hökmdarın adı və nominal "sikkə" sözü aydın 
oxunur.

Əks tərəf: Zərb yeri təyin edilir.
Kənar çərçivə yoxdur.

Inv 986.

Silver abbasi minted in Tehran in the name of Ада 
Muhammad khan Qajar.
State of preservation is satisfactory.
Weight is 5gr 
Diameter is 18-19mm

Obverse o f the coin: Inside the dotted floral 
ornament the name of the ruler and word -  coin are 
clearly defined.

Reverse o f the coin: There is the place of mintage.

986.

Серебряный аббаси Ага Мухаммед хана Гаджара. 
Тегеран. Сохранность удовлетворительная. 
Степень стертости достаточно низкая.
Вес - 5гр
Диаметр-18-19мм

Лицевая сторона: Внутри точечного цветко
образного оформления легенда с именем 
правителя с названием номинала - секке.

Оборотная сторона: Внутри поля место чекана. 
Ободок отсутствует.
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1379.

Rusiya hökmdarı II Yekaterinamn adından 1765-ci ildə 
zərb edilən qəpik - qrivennik.
Çəkisi- 44 qr 
Diametri-40mm

Inv 1379.

Ten-kopeck coin minted in the name of Russian 
empress Catherine II in 1765.
Weight is44gr 
Diameter is 40mm

1379.

Медный гривенник императрицы Екатерины II 
1765 г.
Вес-44гр
Диаметр-40мм
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1383.

Rusiya hökmdarı II Yekaterinamn adından 1765-ci ildə 
zərb edilən mis qəpik -qrivennik 
Çəkisi - 34 qr 
Diametri-40mm

Inv 1383.

Copper ten-kopeck coin minted in the name of 
Russian empress Catherine II in 1765.
Weight is 34gr;
Diameter is 40mm

1383.

Медный гривенник императрицы Екатерины II 
1765г.
Вес-34гр 
Диаметр-40мм
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1375.

Rusiya hökmdarı il Yekaterinanın adından 1770-ci ildə 
zərb edilən mis qəpik -qrivennik 
Çəkisi - 53 qr 
Diametri-40mm

Inv1375.

Copper ten-kopeck coin minted in the name of 
Russian empress Catherine II in 1770.
Weight is 53gr 
Diameter is 40mm.

1375.

Медный гривенник императрицы Екатерины II 
1770г.
Вес-53гр 
Диаметр-40мм

172 шшт

1394.

Rusiya hökmdarı II Yekaterinanın adından 1771-ci ildə 
zərb edilən mis qəpik -qrivennik 
Çəkisi-49 qr 
Diametri-40 mm

Inv1394.

Copper ten-kopeck coin minted in the name of 
Russian empress Catherine II in 1771.
Weight is 49gr 
Diameter is 40mm

1394.

Медный гривенник императрицы Екатерины II 
1771г.
В=49гр
Диаметр-40мм
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799.

Rusiya imperiyasının 1814-cü ildə magistrat K.M 
göstərilən 2 qəpiklik pulu - kopeyka.
Çəkisi-12 qr 
Diametri- 25-30 mm

Inv 799.

Two-kopeck coin of Russian Empire minted in 1814 
with the initials of magistrate -  K.M.
Weight is12gr 
Diameter is 25-30mm

799.

2-х копеечный номинал Российского Импера
торства. 1814г. Инициалами магистрата К.М. 
Вес-12гр 
Диаметр - 25-ЗОмм
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1374. Inv 1374. 1374.

Rusiya imperatorunun 1861-ci ildə zərb edilen 15 
qəpiklik pulu -  kopeyka.
Çəkisi-3qr 
Diametri-18-19 mm

Fifteen-kopeck coin of Russian Emperor minted in 
1861.
Weight is 3gr 
Diameter is 18-19mm.

15-ти копеечный номинал Российского Импера
торства 1861 года, с припайкой.
Вес - Згр
Диаметр-18-1 Эмм
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1376. Inv1376. 1376. 802. Inv802. 802.

Rusiya imperatorunun 1771 -ci ildə zərb edilən 3
qəpiklik pulu -  kopeyka.
Çəkisi-12 qr 
Diametri - 30 mm

Three-kopeck coin of Russian Emperor minted in 
1771.
Weight is 12gr 
Diameter is 30mm

3-х копеечный номинал Российского Импера
торства 1771 года.
Вес-12гр 
Диаметр-30мм

Rusiyanın 1903-cü ildə zərb edilən 2 qəpiklik pulu -  
kopeyka.
Çekisi - 6 qr 
Diametri-20-21 mm

Two-kopeck coin of Russia minted in 1903. 
Weight is 6gr 
Diameter is 20-21 mm

Российский 2-х копеечный номинал 1903 года 
Состояние удовлетворительное.
Вес-бгр
Диаметр-20-21 мм
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801.

Rusiya İmperatorunun 1914-cü ildə zərb edilən mis 1 
qəpiklik pulu -  kopeyka.
Çəkisi - 3 qr 
Diametri - 20 mm

Inv 801.

Copper one-kopeck coin of Russian Emperor minted 
in 1914.
Weight is3gr 
Diameter is 20mm

801.

Медный 1-копеечный номинал Российского Импе
раторства 1914 года. Сохранность удовлетво
рительная.
Вес - Згр 
Диаметр-20мм

. м
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797. Inv 797. 797.

Fransanın 1903-cü ildə dövriyyədə olan frankı. 
Saxlanılma vəziyyəti məqbuldur.
Çəkisi-2 qr 
Diametri-29 mm

French franc being in the circulation in 1903. State of 
preservation is satisfactory.
Weight is 2gr 
Diameter is 29mm

Мелкая разменная монета Франции. 1903 г.
Вес-2гр
Диаметр - 29 мм
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796. Inv 796. 796. 1380. Inv 1380. 1380.

Tuncdan Avstriya Macarıstanın XX əsrin əvvəllərində 
dövriyyədə olan kreyzeri. Asma yeri vardır. Zərb tarixi 
pozulmuşdu.
Çəkisi-0 ,78  qr 
Diametri-15-16mm

Bronze small coin of Austria-Hungarian state, which 
was in circulation in the early XX century. The date of 
mintage was erased.
Weight is 0.78gr 
Diameter is 15-16mm

Бронзовая европейская монета. Имеет подпайку. 
Крейзер государства Астро -  Венгрии начала XX 
в. Год стерт.
Вес-0,78гр 
Диаметр -15-16мм

İran şahı Rza şah Pəhləvinin adından zərb edilən 
üzərində “Şire-Xurşid” obrazı olan rial.
Çəkisi - 9 qr 
Diametri-15-26mm

Iranian rial minted in the name of Rza shah Pehlevi. 
There is the image of “Shire-Khurshid" on the coin. 
Weight is 9gr 
Diameter is 15-26mm

Серебряный риал Ирана. Период Рза шаха Пех
леви. Имеется изображение «Шире-Хуршид». 
Вес-9гр
Диаметр-25-26ММ
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