


902.«
К 76

Р ә ’ ] ч и л ә р:
та р и х 'елмләри доктору, профессор ТЕЈМУР БҮНЈАДОВ
сәнәтшүнаслыг доктору НӘСИР РЗАЈЕВ,
тарих елмләри намизәди МӘММӘДӘЛИ ҺҮСЕЈНОВ.

Елми редактору:  
тарих елмлэри дѳктору Вэли ӘЛИЈЕВ

Ҝөјүшов Р.
К76 Азәрбајчан археолоҝијасы. Б., Ишыг, 1985.

186 сәһ. шэк.
Азәр.Јајчан әразиси ,  мүхтәлиф дөврлзрә аид археоложи абидәләрлә Ј 

зәнхиндир. Бу зәнкинлик бәшәр тарихинин ән гәдим чағларындан —Пале- . 
олитдән башлајараг, та инкишаф етмиш феодализм дөврүнадәк интенснн 
јашајышын нәтиҹәсидир.

Совет һакимијјәти илләриндә мадди-мадәнијјәт абпдәләримизин кениш 
мигјаслы арашдырылмасьі чохлу археоложи материаллар топламаға имкав 
вермишдир. Мүәллиф Азәрбајчан тарнхинин ән мүхтәлиф дөврләрини 
ишыглј1ндырмаг бахымындан овәзсиз сајылан һәмин гајнаглар әсасында 
Азәрбајҹанда ибтидаи иҹма гурулушунун вә илк синифли чомијјәтин баш- 
лыча мәрһәлоләрини изләмишдир.

, Әсәр ыүтәхзссисләр вә ҝониш охучу күтләси үчүн иәзәрдә тутулмуш-
дур.
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М д Р Һ У М  Г А Р Д А Ш Ы М ,  А З д Р Б А Ј Ч А н  
С С Р  Е А - Н Ы Н  М Ү Х Б И Р  Ү З В Ү .  Ф д Л С д Ф д  
Е Л М Л д Р И  Д О К Т О Р У .  П Р О Ф Е С С О Р  З И Ј д Д -  
ЦИН Ҝ Ө Ј Ү Ш О В У Н  Э З И З  Х А Т И Р д С И Н д

Р Е Д А К Т О Р  Д А Н

Азәрба јчан  тарихинин бир чох мәсәләләринин өјрә- 
нилмәсиндә һәлледини әһәмијјәт кәсб едән үмумиләш-  
диричи археоложи әсәрләрин јазылмасы чох вачйбдир. 
Б у бахымдан Р. Б. К өјүш овун «Азәрбајчан  археолоки-  
јасы» әсәри тәгдирәлајигдир.

А зәрбајчаны н зәнкин  мадди-мәдәнијјәт абидәләри  
һәлә кечән әсрин икинчи јарысындан көркәм ли  рус eə 
харичи өлкә алим ләрин ин , сәјјаһларын диггәтини чәлб  
етмииідир.

Л акин  Азәрбајчанын тарихи абидәләринин горунма- 
сы, тәдгиги eə тәблиғи саһәсиндә әсаслы елми тәдгигат 
ш иләринин мејдана кәлмәси јалны з Совет һакимијјәти- 
нин гәләбәсиндән сонра мүмкүн олмушдур. Индијәдәк  
Совет Азәрбајчаны  әразисиндә јү зләрлә  тарихи абидә  
гејдә алыныб өјрәнилмишдир.

Бүтүн бу тәдгигатларын нәтичәләри мүхтәлиф моно
график вә кичик һәчмли елми әсәрләрдә гисмән өз әк- 
сини тапса да, узун  илләрдир  ки, үмуми Азәрбајчан  
археолокијасынын нәшр олунмасыны халгымыз сәбир- 
сизликлә көзләјирди.

Б у саһәдә и лк  тәшәббүс Т. Ә. Бүнјадов тәрәфиндән 
јазы лм ыш  «Азәрбајчан археолокијасынын очеркләри» 
(1962-чи ил) вд М. М. һүсе јновун  «Азәрбајчан архео- 
локијасы» (даш дөврү— 1975) адлы  әсәрләрилә көстә- 
рилмишдир. Л а ки н  һәмин ■вахтдан кечән мүддәтдд Азәр-  
бајчан ССР 'ЕА Тарих Институтунун археоложи експе- 
дисијалары тәрәфиндән республикамызын тарих вә  
мәдәнијјәт абидәләринин кениш  планда елми тәдгиги 
сајәсиндә чох мүһүм наилијјәтләр газанылмышдыр.
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Б елә  наилијјәтләрин елми әсәрләрдә шәрһинә бөјүк еһ- 
тијач дујулур . Р. Б. Көјүшов өз монографијасы илә  

Азәрбајчан. археолокијасынын сон наилијјәтләрини илк  
дәфәдир ки, үм умиләш дирилм иш  формада әкс етдирмғ- 
јә тәшдббүс көстәрмишдир. .

Р. Б. Көјүшов А зәрбајчан әразисиндә е. a. I минил-  
ликдә  јаранмыш гүдрәтли А лба н  дөвләтининтарихинә вә 
мадди-мәдәнијјзтинә даир гијмәтли елми тәдгигат әсәр- 
ләринин  м үәллиф и кими кениш  о хучу  күтләсинә јахшы  
таныіидыр. Б у  јени әсәриндә о, А зәрбајчан  археологла-  
рынын сон илләр  к зр к и н  фәалијјәти нәтичәсиндә әлдә  
етдикләри бир чох мүһүм елми наилијјәтләри, хүсусилә  
А зәрбајчаны н дүнјада и лк  инсанын тәшәккүл бешији  
олдуғуну  сүбута јетирән Азых, Тағлар  вә б. мағаралар-  
дакы Д а ш  дөврү мәскәнләри, ән гәдим әкинчи вә мал- 
оар тајфаларын һәјат тәрзи, илкин шәһәр мәдәнијјәти, 
антик, албан, елзчә  дә илк  вә инкишаф етмиш орта әср 
дөврләри абидәләри вд гәдим ш әһәрләримизин мадди- 
мәдәнијјәти барәдә јығчам, мараглы м э’лумат вермиш-  
дир.

Ш үбһәсиз ки, белә гыса һәчмли әсәрдә Азәрбајчан  
археолокијасы  проблем ләрини һәртәрәфли, кениш шә- 
килдә әһатә етмәк мүмкүн дејилдир. Б у  мәгсәди мүәл-  
лиф  өзү дә гаршыја гојмамышдыр. Ö, Азәроајчанын  
мадди-мәдәнијјәт абидәләринин тәдгиги саһәсиндә һәлә  
кечән әсрдән баш лајараг көрүлмүш  бүтүн елми ахта- 
ры ш лары  диггәтлә араіидырыб мараглы әсәр јазмыш- 
дыр. Әсәр бир нөв Азәрбајчан  археолокијасыны н очерк- 
ләри  олуб, археологлар, тарихчиләр, сәнәтшүнаслар 
8д б. мүтәхәсиссләр, елдчә дә али  мәктәб тәләбәләри үчүн 
олдугча  әһәмијјәтлидир. Китабын. мүсбәт чәһәтләриндән  
бири дә онун кениш иллүстратив материалларла тәч- 
һиз олунмасыдыр.

Əcəpdş проблемләр шәклиндә, там ачылмајан б э ’зи  
м әсәләләрин го јулуш у диггәти чдлб едир. Б у проблем- 
ләрин  гыса да олса, м үәллиф  тәрәфиндән шәрһи верил-  
мишдир.

Әминик ки, охучулар  «Азәрбајнан архволокијасы»  
әсәриндән хе јли  фајдалы вә әһәмијјәтли м э ’лумат ала  
билэчдклэр.

В Ә Л И  Э Л И ]Е В  
тарих елм лэри  доктору.
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M Y Ә Л Л И Ф  Д Э Н

Әлверишли тәбии-ҹоғрафи шәраити олан Азәрбајчан эра- 
зиси дүнјада инсанын формалашдығы илк мәскәнләрдән- 
дир. Арасыкәсилмәдән јашајыш мәскәни олмуш бу торпаг 
чәмијјәт тарихинин мүхтәлиф мәрһәләләрини өзүндә экс 
етдирән зәнкин абидәләр дијарыдыр. Бу абидөләр әсасөн 
ибткдаи инсанларын мәскәнләри олан тәбии мағаралардан, 
мүхтәлиф нөвлү гәдим јашајыш јерләриндән, гәбиристан- 
лыглардан, сәнәт е’малатханаларындан, гајаүстү тәсвир- 
ләрдән, гәдим сузарма системини өзүндә әкс етдирән канал 
вә бәндләрдән, јол вә көрпү галыгларындан, һәмчинин мүда- 
фиә характерли мүхтәлиф тикилиләрдән ибарәтдир.

һәр бир халгын милли сәрвәти сајылан мадди-мәдәниј- 
јәт абидәләри ејни замаида һәмин халгын тарихини вә 
мәдәнијјәтини өјрәнмәк үчүн әвәзсиз мәнбәләрдир. Јаделли 
ишғалчыларын арды-арасы кәсилмәјән һүҹумлары, өлкәдә 
баш вермиш игтисади, сијаси вә дини-идеоложи дәјишик- 
ликләр нәтиҹәсиидә Азәрбајҹанын тарих вә мәдәнијјәт 
абидәләри ҹидди дағынтылара мэ’руз галмышдыр. Бу про- 
сесдә Азәрбајчанда баш вермиш дахили феодал мүһарибә- 
ләринин дә дағыдыҹы тэ’сири аз олмамышдыр. Бүтүн бун- 
лара бахмајараг, торпаг өз гојнуида тарихимиз үчүн сон 
дәрәҹә гијмәтли олан мадди абидәләр сахламышдыр- Бу 
абидәләрин горунмасына, өјрәнилмәсинә вә истифадөсинә 
халг гајғысы јалныз Азәрбајҹамда Совет һакимијјәтинин 
гәләбәсиндән соира мүмкүн олмушдур. Азәрбајҹан Халг 
Комиссарлар Шурасы өз фәалијјәтинин илк күкләриндән 
тарих вә мәдәнијјәт абидәләрииин - гејдә алынмасы вә 
өјрәнилмәси илә бағлы бир сыра тәдбирләр көрмүш вә 
тарихин өјрәнилмәсиндә абидөләрин бир мәнбә кими ролу- 
нун артырылмасына зәмин јаратмышдыр. Бу мәгсәдлә 20-ҹи 
илләрдә бир сыра гәрар вә гәтнамәләр гәбул едилмишдир- 

1924-ҹү илин мартында абидәләрин горунмасына вә исти- 
фадәсинә даир хүсуси декрет верилмишдир. Ејни заманда
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бу мәсәлә Азәрбајчан ССР-ин Конститусијасында тәсбит 
едилмишдир. Орада дејилир: «Дөвләт мэ’нэви сәрвәтләри 
мүһафизә етмәк вә артырмаг, бунлардан совет адамлары- 
нын мэ’нэви вә естетик тәрбијәси үчүн, онларын мәдәни 
сәвијјәсинин јүксәлдилмәси үчүн кениш истифадә етмәк 
гајғысына галыр-..» Конститусијанын 66-чы маддәсиндә 
исә тарихи абидәләрин мүһафизәси гајғысына галмағын 
бүтүн вәтәндашларын борчу вә вәзифәси олдуғу хүсуси гејд 
едилмишдир.

Нәзәрә алмаг лазымдыр ки, Азәрбајчан әразисиндә бә- 
шәр чәмијјәтинин тарихи 2 милјон илә јахын бир дөврү 
әһатә едир. Бундан јалныз сон ики мин ил һаггында аз-чох 
јазылы мэ’луматлар галмышдыр. Мүхтәлиф дилләрдә олан 
бу мэ’луматларын хејли һиссәси о гәдәр дә е’тибарлы дејил- 
дир. Она көрә дә әразимиздә инсан чәмијјәтинин инкишаф 
тарихинин чох бөјүк бир дөврүнүн мәнзәрәсини јалныз 
археоложи материаллар әсасында бәрпа етмәк мүмкүкдүр. 
Археоложи газынтылар нәтиҹәсиндә ашкар олунмуш мате
риаллар әсасында Азәрбајҹанын гәдим тарихинин бир сыра 
мүпүм проблемләрини, о ҹүмләдән мүхтәлиф дөврләрдә 
халгын тәсәррүфат һәјатыны, онун мәишәтини, сосиал вә 
мәдәни инкишаф мәнзәрәсини, синифләрин вә дөвләтин ја- 
ранма просесини, дини-идеоложи просесләри вә с. өјрәнмәк 
олур. Бүтүн бунларла јанашы, археоложи абидәләрин өјрә- 
нилмәси кәнч нәслин тәрбијәсиндә, дүнјакерүшүнүн форма- 
лашмасында, онларда бејнәлмиләлчилик вә вәтәнпәрвәрлик 
кими нәчиб һиссләрин ашыланмасында мүһүм әһәмијјәт 
кәсб едир.

Дејиләнләрдән ајдын олур ки, Азәрбајҹан тарихинин 
өјрәнилмәсиндә, халгын тәшәккүлү вә формалашмасы про- 
сесинин изләнилмәсиндә археолокија елминин- ролу сон 
дәрәҹә бөјүкдүр.

Охуҹулара тәгдим олунан бу әсәр әсасән Совет Азәрбај- 
ҹаны әразисиндәки археоложи абидәләрә вә онлардан әлдә 
олунмуш мадди-мәдәнијјәт галыгларына һәср едилмишдир- 
Әлбәттә, кичик бир әсәрдә Азәрбајҹан археологларынын 
бөјүк зәһмәт һесабына ашкар вә тәдгиг етдикләри абидә- 
ләр, онлардан топланмыш күлли мигдарда мадди-мәдәниј- 
јәт галыглары һаггында әтрафлы бәһс етмәк мүмкүн дејил- 
дир. Она көрә дә биз јалныз бир груп абидәләр вә онларын 
материаллары барәдә олдугча гыса мэ’луматла кифајәт- 
ләнирик.
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я -I АЗӘРБАЈҸАНЫН  
АРХЕОЛОЖИ ҸӘҺӘТДӘН ӨЈРӘНИЛМӘСИ

ТАРИХИНДӘН

Бәшәр чәмијјәтинин бүтун дөврләринә аид зәнкин аби- 
дәләр дијары олан Азәрбајчан һәлә кечән әсрдән дүнјанын 
мүхтәлиф ихтисас саһибләринин диггәтини чәлб етмишдир. 
Көркәмли Азәрбајҹан тарихчиси А. Бакыханов өзүнүн 
«Күлүстани—Ирәм» әсәриндә тарихи һадисәләри шәрһ 
едәркән мадди-мәдәнијјәт абидәләриндән бир мәнбә кими 
фајдаланмышдыр. А. Бакыхановун Гәбәлә, Дәрбәнд, Кил- 
килчај сәдләри вә башга абидәләр һаггында вердији мэ’лу
мат өз әһәмијјәтини индијәдәк сахламышдыр.

Азәрбајҹан абидәләринә, онларын јерләшмәсинә, хүсу- 
силә гәдим Јунан тарихчиси Бөјүк Плининин «Тәбиәтин та
рихи» адлы әсәриндәки топонимик адларын мүасир карто- 
графијадакы јеринә даир илк әсаслы иши 1829-ҹу илдә 
Русија Император Археоложи Комиссијасы тәрәфиндән 
көндәрилмиш А. Јановски көрмүшдүр. Онун арашдырма- 
лары 1846-ҹы илдә «Гәдим Гафгаз Албанијасы» һаггында 
адлы бөјүк мәгаләдә өз әксини тапмышдыр. Сонракы дөвр- 
ләрдә, даһа доғрусу, Азәрбајҹанда Совет һакимијјәти гуру- 
ланадәк археоложи абидәләрин тәдгигилә әсасән әҹнәби 
һәвәскар археологлар мәшгул олмушдулар. 1834-чү илдө 
Исвечрә сәјјаһы Дүбуа де Манпери индики Ханлар рајону 
әразисиндә археоложи газынтылар апармыш вә тапдығы 
материаллары Франсаја көндәрмишдир. 1848-чи илдә көр- 
кәмли рус шәргшүнасы В. Н. Ханыков Азәрбајҹанын бир 
сыра орта әср абидәләри, о чүмләдән Бәрдә вә Нахчыван 
абидәләри барәдә, 1862-ҹи илдә франсыз сәјјаһы А- Берже
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Муған дүзүндәки бир груп абидәләр һаггында мэ’лумат 
вермишләр. Нахчыванда мәктәб мүфәттиши ишләмиш 
К. А. Никитин 1870-ҹи илдә бурадакы дуз мэ’дэнлэриндэ 
истифадә олунмуш гәдим даш күрз вә балталар топламыш- 
дыр.

1871-ҹи илдә Күрҹүстанда Гафгаз Археоложи Комитә- 
синин јарадылмасы Азәрбајҹан абидәләринә марағы артыр- 
мышдыр. 1881-ҹи илдә Тифлисдә чағырылмыш 5-ҹи архео
ложи гурултајын гәрарларындан сонра бу мараг даһа Да 
кенишләнмишдир. 1879-ҹу илдә, гурултаја һазырлыг дәв- 
рүндә И. С. Полјаков тәрәфиндән Нахчыван әразисиндә,
Н. О. Селосани тәрәфиндән исә Бәрдә шәһәри харабалығын- 
да ахтарыш ишләри апарылмышдыр. Өзләринә коллексија 
топламаг мәгсәдилә бир сыра һәвәскарларын Азәрбајчанын 
зәнкин гәбир абидәләрини гарәт етмәси дә о вахтдан башла- 
мышдыр. Мәсәлән, Ҝәдәбәј вә Дашкэсэн мис мэ’дэнлэрин
дэ чилинкәр ишләмиш В- Белк адлы бириси 300-дән чох 
абидәни гарәт етмиш вә топладығы гијмәтли јадикарлары 
Ьамбург вә Мүнһен музејләринә ҝөндәрмишдир.

Азәрбајчанда кәшфијјат ишләри апармыш әҹнәби архео- 
логлар ичәрисиндә франсыз тэдгигатчысы Жак де Морга- 
нын адыны хүсуси гејд етмәк лазымдыр. О, 1880-ҹи илдә 
Талыш зонасында 230-дан чох гәбир абидәси ачмыш, тунч 
вә дәмир дөврләринә аид зәнкин мадди-мәдәнијјәт галыг- 
лары топламышдыр. Жак де Морган бу материалларын 
ән нәфисләрини Парисә—Сен Жермен музејинә көндәр- 
мишдир.

Ингилабдан әввәл Азәрбајчанын археоложи тәдгигиндә 
Шуша реалны мәктәбиндә алман дили мүәллими ишләмиш 
Емил Реслерин бөјүк хидмәти олмушдур. 0 , 1892— 1903-ҹү 
илләр арасында Гарабағда вә Кәнчәчај бојунда бир сыра 
абидәләри өјрәнмиш, енеолит, тунҹ вә дәмир дөврләринә 
аид мараглы материал топламышдыр. Емил Реслери әввәл- 
ки археологлардан фәргләндирән ҹәһәт тәдгиг етдији аби- 
дэлэр барәдә кениш һесабат јазмасыдыр.

1903-ҹү илдән башлајараг, Јеленедорфда (индики Хан- 
лар) аптекдә кимјачы ишләјән Г. Д. Розендорф Ҝәнҹәчај 
вадисиндә газынты ишләри апарыр. Онун Јелизаветпол 
губернијасы әразисиндәки тәдгигатлары барәдә мэ’лумат 
1906-ҹы илдә Санкт-Петербургда «Император археоложи 
комиссијасынын һесабатларында» дәрҹ олунмушдур.

1901-ҹи илдә Москва Археоложи Чәмијјәтинин Гафгаз 
шо’бэси јарадылды. Гафгазын, о ҹүмләдән дә Азәрбајҹанык 
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археоложи чәһәтдән өјрәнилмәсиндә һәмин шө’бә мүһүм  
рол ојнады. Тифлисдә тәшкил олунан бу шө’бә абидәләрин 
тәдгиги ишини өз әлиндә чәмләшдирди.

Һәлә 1896-чы илдә забит Н- Ф. Фјодоровун Гызылвәнк- 
дә тәдгиг етдији абидәләр, јенә һәмин илдә Москва Архео
ложи Чәмијјәтинин тапшырығы илә чографијашүнас 
А. А. Ивановскинин Шимал-Гәрби Азәрбајҹанда газдығы 
72-дән чох гәбир абидөси Археоложи Чәмијјәтин Гафгаз 
ш е’бэси тәшкил едилдикдән сонра Азәрбајчана хүсуси елми 
сәфәр тәшкил едилмәсинә сәбәб олду- Гафгаз ш е’бэсинин 
јарадылмасындан бир ил сонра— 1902-ҹи илдә М. А. Мајев- 
ски Күр—Араз овалығы абидәләринин бир гисмини гејдә 
алды. 1905-чи илдә Шимал— Гәрби Азәрбајчанда һәрби 
гуллугда олан В. А. Скиндер Кәнчәчај бојунча бир сыра 
абидәләри тәдгиг етди. Лакин бүтүн бу ахтарыш вә тәдги- 
гатларын һеч бири Азәрбајҹан археоложи абидәләринин 
планлы сурәтдә өјрәнилмәсинә хидмәт етмәмишдир. Көстә- 
рилән тәдгигатчылар әсасән «дәфинә» топламаг мәгсәди 
күдәрәк зәнҝин гәбир абидәләрини ачмыш вә онларын мате- 
риалларындан бир нөв кәлир мәнбәји кими истифадә 
етмишләр. Онларын бир чоху һәмин абидәләр барәдә һеса- 
бат јазмамыш, тәдгигат заманы елми методлардан истифа- 
дә етмәмиш вә һеч бир елми нәтиҹә чыхармамышдыр. 
Топладыглары нәфис предметләрин бир гисмини исә өз 
өлкәләриндә музејләрин експозисијаларыны бәзәмәјә кеи- 
дәрмишләр.

Азәрбајҹанда Совет һакимијјәтинин илк илләриндән 
башлајараг, халгын милли сәрвәти олан абидәләрә гајғы 
илә јанашылмыш, онларын гејдә алынмасы, истифадәси вә 
тәдгиги иши елми әсасларла планлашдырылмышдыр. 1920- 
ҹи илдә Азәрбајҹан Дѳвлэт Тарих музејинин јарадылмасы 
халгымызын мэ’нэви мәдәнијјәт тарихиндә чох мүһүм бир 
һадисә олду. Абидәләрин гејдә алынмасы вә әјрәнилмәси 
иши дә бу музејдә мәркәзләшдирилмишди. 1923-чү илдә 
Азәрбајчан археолоҝијасынын иланлы шәкилдә тәдгиги 
үчүн даһа бир мәркәз—Азөрбајчан Археоложи Комитәси 
јарадылды. Ьѳмин илин ән бөјүк елми һадисәләриндән бири 
Азәрбајчаны тәдгиг вә тәтәббә Чәмијјәтинин тәшкили олду. 
Елмин дикәр саһәләри илә јанашы, Азәрбајчан археолокк- 
јасынын да инкишафында бу чәмијјәтин хидмәтләри сон 
дәрәчә бөјүкдүр. Һәмин илләрдән башлајараг, Азәрбајча- 
нын тарих вә мәдәнијјәт абидәләри үмумхалг әһәмијјәти 
дашымыш вә чидди дәвләт гајғысы илә әһатә олунмушдур.
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1924-ҹү илдә Азәрбајҹан Халг Комиссарлары Шурасы 
абидәләрә даир хүсуси декрет вермиш, бир ил сонра исә 
әлавә гәрар гәбул етмишдир- Азәрбајҹан Археоложи Коми- 
тәси ҹәмијјәтин инкишафында әсас амилләрдән сајылан 
орта әср шәһәрләринин өјрәнилмәсинә хүсуси фикир вер- 
мишдир. Ьэмин дөврдә Бакы, Бәрдә, Лөнкәран, Дәвәчи әра- 
зисиндә апарылмыш газынтылар буна көзәл сүбутдур,

1924-ҹү илдә Бакыда өлкәшүнаслар гурултајы кечирил- 
ди. Абидәләрин мүһафизәси вә тәблиғи проблеминин хүсу- 
си әһәмијјәтини нәзәрә алан гурултај бу саһәдә конкрет 
гәрар гәбул етди. 1925-чи илдә Азәрбајчан Дѳвлэт Тарих 
Музеји Д. Шәрифовун рәһбәрлији илә Азәрбајҹанын ән гә- 
дим шәһәрләриндән бири олан Гәбәлә әразисинә илк архео
ложи експедисија тәшкил едир.

Республикада ихтисаслы милли кадрларын олмамасы 
абидәләрин ојрәнилмәсини чәтинләшдирирди. Она ҝерә дә 
1926-ҹы илдән башлајараг, бу ишә кѳркэмли рус алимләри 
ҹәлб олунур. Бу бахымдан, мәшһур шәргшүнас алим ака
демик И. И. Мешшаниновун хидмәтләри хүсуси гејд олун- 
малыдыр. Онун рәһбәрлији илә Азәрбајҹанын мүхтәлиф 
зоналарына тәшкил олунмуш експедисијалар зәнкин архео
ложи материал топламаға имкан вермишдир. И- И. Мешша- 
ниновла јанашы, А. А. Миллерин, А. А. Иеесенин, Т. С. Пас- 
сек вә Б. А. Латынинин Нахчывандакы тәдгигатлары. Му- 
ганда апарылан газынтылар Азәрбајчан археолокијасыны 
јени фактларла зәнкинләшдирди. «Азәрбајҹанын тарих, 
инчәсәнәт вә тәбиәт абидәлөрини горујан комитә»нин јара- 
дылмасы да республиканын елми һәјатында бојүк һадисә- 
сајылмалыдыр.

1928-ҹи илдә Нахчыван әразисинә хүсуси експедпсија 
тәшкил едилмишдир. Експедисија үзвлөри Нахчыван, Хара- 
бакилан, Әбрәгунис вә Норашен абидәләрини өјрәнмиш, 
епиграфик абидәләри1 гејдә алмышлар-

20-ҹи илләрдә Азәрбајчан археолокијасынын инкнша- 
фында бир сыра нәшрләр, о чүмләдән «Азәрбајчан Архео
ложи Комитәсинин әсәрләри» (1925— 1926), «Азәрбајчаны 
Тәдгиг вә Тәтәббә Ҹәмијјәтинин хәбәрләри» (1926—1929), 
«Азәрбајҹанын Тарих, Инчәсәнәт вә Тәбиәт Абидәләрини

1 «Епиграфик абидәләр» дејәндә гәдим дашүстү, гајаүстү јазылар, 
еләчә дә бәзәк әшјалары вә габ-гачаг үзәринә дөјүлмүш  јазылар нә- 
зәрдә тутулур.
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Горујан Комитәнин хәбәрләри» (1927— 1929) чох бөјүк рол 
ојнамышдыр.

30-ҹу илләр Азәрбајҹан археолокијасынын инкишафын- 
да хүсуси мәрһәлә тәшкил едир. Бу илләрдә Мил дүзүнә, 
хүсусән Өрәнгала шәһәр јеринә, Кичик Гафгазын Ҹәнуб— 
Шәрг әтәкләринә, Нахчыван өразисинә вә Азәрбајҹанын 
гәрб рајонларына експедисијалар тәшкил олунур. Бу ишдә 
јерли алимләрдән Ә. Әләкбәровун, И. Чәфәрзадәнин, Д. Шә- 
рифовун, С. Газыјевин, еләчә дә Ј. И. Һуммелин хүсуси 
хидмәтләрини көстәрмәк лазымдыр.

Бүтүн бунларла белә, демәлијик ки, Азәрбајҹан архео- 
локијасы езүнүн ән јүксәк инкишаф мәрһәләсинә Бөјүк 
Вәтән мүһарибәсиндән сонра гәдәм гојмушдур. 1948-чи 
илин октјабрында ССРИ Назирләр Совети «Мәдәнијјәт аби- 
дәләрини мүһафизә ҹәмијјәтинин ишини јахшылашдырмаг 
тәдбирләрри һаггында» гәрар гәбул етмишдир- 1957-чи илдә 
исә Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт һеј’әти респуб
лика әразисиндә мәдәнијјәт абидәләринин горунмасы, бэр- 
пасы вә өјрәнилмәси барәдә хүсуси гәрар гәбул етмишдир- 
Бүтүн бу тәдбирләрин һәјата кечирилмәсиндә 1946-ҹы илин 
апрел ајында фәалијјәтә башламыш Минҝәчевир археоложи 
експедисијасынын ролу бөјүк олмушдур. Бу експедисија өз 
фәалијјәти дөврүндә 20 миндән чох археоложи материал 
топламышдыр. Минкәчевирин зәнкин археоложи материал- 
лары республикада хүсуси топлунун— «Азәрбајҹанын мад- 
ди—мәдәнијјәт мәҹмуәси»нин нәшринә сәбәб олду. Һ.ӘМ ИН 
топлунун илк үч нөмрәси мәһз Минкәчевирин археоложи 
абидәләринә һәср едилмишдир.

Тәдгигатчылар һаглы олараг Минкәчевир абидәләрини 
бүтөвлүкдә Загафгазија археолоҝијасынын шәҹәрәси адлан- 
дырырлар.

1947-чи илдә кәркәмли Азәрбајҹан археологу И. М. Ҹә- 
фәрзадә дүнјанын ән гәдим вә мәшһур абидәләриндән олан 
Гобустан гајаүстү рәсмләрини өјрәнмәјә башламышдыр.

1951-ҹи илдә Азәрбајҹан алими О. К. Һәбибуллајев Н ах
чыван шәһәри јахынлығында Енеолит вә Тунҹ дәврләри- 
нин ән мәһтәшәм абидәләриндән сајылан вә 21 м-дән чох 
мәдәни гата малик Күлтәпә абидәсинин газынтысына баш- 
лајыр. .

1953-ҹү илдә көркәмли Совет алими А. А. Иессенин рәһ- 
бәрлыји илә Мил дүзүнә експедисија көндәрилир. Експеди- 
сија Өрәнгала, Үзәрликтәпә вә бир сыра башга абиДәләрин 
әтрафлы өјрәннлмәси үчүн мүһүм ишләр кәрмүшдүр.
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1959-ҹу илдән башлајараг, Азәрбајҹанын мүхтәлиф јер- 
ләринә, о чүмләдән Гәбәләјә, Шамахыја, Нахчывана, Гах, 
Ағдам, Газах рајонларына стасионар експедисијалар тәш- 
кил едилир.

Бу експедисијалар нәтиҹәсиндә Азәрбајҹан таркхиник 
бир чох проблем мәсәләләринә даир хејли материал топ- 
ланмышдыр.

Goh заманлар Азәрбајҹан археологлары мүхтөлиф ти- 
кинти саһәләриндә дағылмаг тәһлүкәси олан абидәләрин 
елми тәдгигинә чидди фикир верирләр.

Казырда Азәрбајчан ССР ЕА Тарих Институту нәздиндә 
хүсуси Археолокија вә Етнографија бөлмәси ф әалијјәт көс- 
тәрир. Бөлмәдә Азәрбајҹан археолокијасынын мүхтәлиф 
проблемләрини ејрәнән 8 ш ә’бә вә лабораторија 1 вардыр. 
Инди республикада кифајәт гәдәр ихтисаслы археолог алим 
чалышыр. Онлар бир сыра үмумиттифаг археоложи проб»- 
лемләринин һәллиндә јахындан иштирак едирләр.

Бир чәһәти дә гејд етмәк лазымдыр ки, Азәрбајҹан 
археологларынын наилијјәтләри республикамызда етногра- 

фијанын, епиграфиканын, нумизматиканын2, һералдиканын3, 
ме’марлыгын, сәнәтшүнаслығын вә башга әлагәдар саһәлә- 
рин инкишафына бөјүк тәкан вермишдир.

АЗӘРБАЈҸАН ДАШ ДӨВРҮНДӘ

Сон заманларадәк Азәрбајҹанда даш дөврү абидәләри- 
нин олмасы барәдә гәти фикир сөјләмәк мүмкүн дејилди, 
чүнки әсаслы фактлар јох иди. Кәтта бир сыра тәдгигатчы- 
лар бу әразидә палеолит дөврү абидәләринин ахтарылмасы- 
ны мэ’насыз сајырдылар- 1956-чы илдән башлајарг, бу саһә- 
дә апарылан ардыҹыл вә мәгсәдјәнлү ахтарышлар көзәл 
бәһрә верди. Инди Азәрбајҹанда Даш дөврүнүн илк мәр- 
һәләләрини өзүндә әкс етдирән бир груп мағара вә ачыг 
дүшәркә үзә чыхарылмышдыр. Бунлардан Азых, Таглар, 
Дашсалаһлы, Дамҹылы вә Газах рајону әразисиндә гејдә 
алынмыш бир нечә ачыг дүшәркә даһа мәшһурдур. Һәмин 
абидәләрдән топланмыш археоложи материалларын ком-

2 Нумизматика—гәдим пуллары өјрәнән елм саһәси.
3 һералдика—гәдим кербләри өјрәнән елм саһәси.
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нлекс тәдгиги сүбут етмишдир ки, дүнјанын бир чох јер- 
ләриндә олдуғу кими, Азәрбајчанда да Даш дөврү өзүнүн 
бүтүн инкишаф пилләләриндән кечмишднр.
■ Чәмијјәтин сонракы инкишафына әсаслы тэ’сир кестә- 
рән бир сыра кәшфләр мәһз Даш дөврүндә олмушдур. Бу 
кәшфләр сырасында одун тапылмасыны, илк кејимләри, 
ибтидаи јашајыш мәнзилләринин тикилмәсини, охла кама- 
нын ихтирасыны, илк нәглијјат васитәләринин, мүхтәлиф 
әмәк аләтләринин јарадылмасыны, кил габларын һазыр- 
ланмасыны, һејванларын әһлиләшдирилмәсини вә илкин 
әкинчилик мәдәнијјәтини гејд етмәк лазымдыр. Азәрбај- 
чанда даш дөврү абидәләринин мөвҹуд олмасы о демәкдир 
ки, бу әразинин илк сакинләри јухарыда көстәрдијимиз 
бәшәри кәшфләрин билаваситә иштиракчыларындандырлар. 
Бу фикри гәти сөјләмәк үчүн дүнјанын ән гәдим Палеолит 
дүшәрҝәләриндән сајылан Азых мағарасынын археоложи 
тәдгиги сон дәрәчә бөјүк әһәмијјәт кәсб едир. 1960-чы ил- 
дән башлајараг, арасы кәсилмәдән өјрәнилән бу абидә 
дүнјада инсанын әмәлә кәлмәси, ибтидаи инсанларын һә- 
јат тәрзи, әмәк аләтләринин тәкамүл просеси барәдә бир 
сыра јени фикирләр сөјләмәјә имкан верир.

Азых мағарасы Кичик Гафгазда, Гуручајын сол еаһи- 
линдә, Туғ чөкәклијиндә әмәлә кәлмишдир. Дәниз сәвијјә- 
синдән 90 м јүксәкликдә јерләшән мағаранын саһәси 8 
мин квадратметрдир. Бурада апарылан археоложи тәдгкгат- 
лар нәтиҹәсиндә мүхтәлиф археоложи дөврләри әһатә едән
10 кәдәни гат үзә чыхарылмышдыр. Гатлардан топланмыш 
археоложи материаллар һәмин әразидә Даш дөврүнүн аз 
гала бүтүн мәрһәләләрини изләмәјә имкан верир. Мағара- 
нын ән гәдим (V—X) тәбәгәләриндән ашкар олунмуш мате
риаллар чәмијјәт тарихинин илкин чағыны—Шелл мәдәниј- 
јәтиндән4 әввәлки дөврү әһатә едир. Ејни замаида, археоложи 
материалларын бир сыра јерли хүсусијјәтләри вар. Архео- 
логлар ајдынлашдырмышлар ки, Азыхын илк сакинләри 
әввәлчә Гуручај дәрәсиндә јашамыш вә сонралар мағараја 
кәләрәк өзләри илә һәмин дәрәдән даш кәтирмиш вә бу 
дашлардан мүхтәлиф аләтләр һазырламышлар- Дүнјанын 
башга јашыд абидәләриндән фәргләндијиндән, данылмаз 
јерли хүсусијјәтләри олдуғундан Азыхын гәдим тәбәгәлә- 
риндән топланмыш материаллар комплёксини тәдгигатчы-

4 Ш елл— Франсада јер адыдыр. Орадан ашкар олунмуш илк даш 
аләтләрдә гејдә алынмыш мәдәни инкишаф сәвијјәси елмдә Шелл мә- 
дәнпјјәти адланыр. •
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лар «Гуручај мәдәнијјәти» адландырмағы лазым билмишләр.
Азых сакинләринин һазырладыглары илк әшјалар ко- 

буд чапаҹаглардан, мүхтәлиф даш гәлпәләрдән дүзәлдил- 
миш газыјыҹы вә дешиҹи аләтләрдән ибарәтдир. Бу аләт- 
ләрдән бэ’зилэринин ағырлығы 4 — 5 кг-а чатыр. Онлары 
универсал да сајмаг олар. Кәмин аләтләр вурмаг, атмаг, 
кәсмәк, гашымаг вә с. мәгсәдләрлә ишләнмишдир.

Мағарадан чохлу сүмүк галыглары да тапылмышдыр. 
Онларын чоху нәсли кәсилмиш һејванлара мәхсусдур вә 
Азыхын илк сакинләринин овчулугла мәшғул олдугуну 
сүбут едир.

Мүтәхәссисләрин фикринҹә, Гуручај мәдәнијјәти дөврүн- 
дә һавалар исти кечмишдир. Бу мәдәнијЈәтин, јә’ни Шелл- 
дән әввәлки дөврә аид материалларын өјрәнилмәси Азых 
мағарасынын ән гәдим сакинләри вә онларын һәјат тәрзи 
һаггында бэ'зи үмуми нәтиҹәләр чыхармаға имкан верир-

Азыхын ән гәдим дөзр материаллары 1959-ҹу илдә 
ашкар олунмуш Олдувеј мәдәнијјәти илә охшардыр. Олду- 
веј мәдәнијјәти Шәрги Африкада ејни адлы дағда, Бирләш- 
миш Танзанија Республикасында үзә чыхарылмышдыр. 
Бурада милјон јарым ил јашы олан вә Зинҹантроп адла- 
нан ибтидаи инсан кәлләси тапылмышдыр. Олдувејин Зин- 
ҹантропдан әввәлки вә Азыхын Шеллдән әввәлки галыгла
ры сүбут едир ки, бу јерләрдә елми әдәбијјатда мәшһур 
олан австралопитек («ҹәнуб мејмуну» демәкдир) типли 
инсанабәнзәр мејмунлар јашамышдыр5.

Австралопитекләри өз һејван әҹдадларындан үч әсас 
физнки хүсусијјәт ајырыр: Австралопитекләр дүз јеришли 
олмушлар. Онларын әл бармаглары дүз вә гысадырнаглы, 
бејин тутумлары нисбәтән бөјүк (650 см) олмушдур.

Австралопитекләр әсасән дүзәнләрдә јашамыш, овладыг- 
лары һејванларын эти илә гидаланмышлар. Сон вахтлара 
гәдәр австралопитекләрин мағараларда јашајыб-јашамама- 
сы, онларын әмәк аләти һазырлајыб-һазырламамасы алим- 
ләр арасында мүбаһисә доғурурду- Лакин сон илләрдә 
апарылан арашдырма хүсусән Олдувеј вә Гуручај мәдәниј- 
јәтләринин өјрәнилмәси австралопитекләрин кобуд да олса 
аләт дүзәлтдикләрини вә тәбии мағаралардан сығыначаг 
кими истифадә етдикләрини көстәрди.

5 Тәдгигатчыларын фикринҹә, инсанын формалашмасы тарихән 
үч мөрһәләдән ибарәт олмушдур: ән гәдим нөв архантроплар, ибтидаи 
н ѳ з—палеантроплар вә сонракы нөв—мүасир инсанлардыр.
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Еһтимала көрә, австралопитекләр арасында канниба
лизм, јә’ни бир-биринин әтини јемәк адәти дә мөвҹуд имиш.

Азых мағарасында сонракы, јә’ни Шелл дөврүнә аид 
тәбәгәдә зәнкин јашајыш изләри вардыр. Һәләлик дүнјада 
илк оҹаг Азых мағарасынын мәһз Шелл дөврү тәбәгәсин- 
дән ашкар едилмишдир. Очагларын биринин саһәси 10 кв- 
м-дир. Онун әтрафына килдән чәлләквары сәдд чәкилмиш- 
дир.

Азых мағарасында Шелл гатынын ән гијмәтли тапын- 
тысы исә инсан чәнәсидир. Бу чәнә 1968-чи илдә мағаранын 
V тәбәгәсиндән тапылмышдыр.

Арашдырыҹыларын фикринчә, һәмин чәнә морфоложи 
хүсусијјәтләри бахымындан Питекантроп типли инсана 
мәхсусдур. Лакин чәнә дишләринин хырдалығы ону архан- 
троплардан палеонтроплара кечид дөврүнә дә аид етмәјә 
имкан верир. Совет әдәбијјатында «Азыхантроп» (Азых 
адамы) ады илә мәшһур олан бу чәнә ез дөврүнә көрә 
ССРИ-дә илк тапынтыдыр.

Бу тапынтынын әһәмијјәти бир дә ондан ибарәтдир ки,
о Азыхантропун әмәк фәалијјәтини вә шүур даирәсини өзүн- 
дә әкс етдирән хејли мадди мәдәнијјәт галыглары илә бир- 
ликдә ашкар олунмушдур. Бу комплексин тәдгиги ѳз био- 
ложи хүсусијјәтләри вә әмәк фәлијјәти даирәсинә көрә 
Азыхантропун питекантроплардан хејли ирәли кетдијини 
кѳстэрмишдир. Азыхантроп нисбәтән инҹә әмәк аләтләри 
һазырламыш, дөврүнә көрә даһа камил овчу олмуш вә ејни 
заманда, оддан истифадә етмишдир. Азых дүшәркәсиндә 
гәдим Палеолит гатынын изләнмәси, бәшәр чәмијјәтинин 
бу илк пилләсиндә кечид дөврү инсанларынын биоложи 
тәкамүл просесини өјрәнмәклә јанашы, дөврүн тәсәррүфат 
һәјатыны, инчәсәнәтини вә рүшејм һалында да олса Азых 
сакинләринин дүнјакерүшүнү ајдынлашдырмаг үчүн зөн- 
кин материал верир-

Даш дөврүнүн сонракы пилләрини өјрәнмәк үчүн дә 
мағарадан чохлу материал топланмышдыр. Һәм орта Палео
лит (Мустје), һәм дә сон Палеолит дөврүнүн абидәләринә 
Азыхдан башга Тағлар, Дамчылы вә Дашсалаһлы дүшәр- 
кәләриндә раст кәлмәк мүмкүндүр. Она көрә дә бүтөвлүк- 
дә Кичик Гафгаз рајонунда Даш деврү инсанларынын һәјат 
тәрзини изләмәк асанлашмышдыр. Материаллар ҝөстәрир 
ки, Мустје дөврү Азәрбајҹанда 140— 150 миниллик бир 
дөврү әһатә етмиш вә һәмин вахтлар јурдумузда әсасән 
неапдертал инсанлар (палеантроплар) јашамышлар. Неан- 
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дерталлар һејван дәриләриндән, сүмүкләриндән вә ағач 
аләтләрдән ҝениш истифадә етмишләр. Онлар бирҝә әмәк- 
лә мәшғул олмушдур. Өлүләри дәфн етмә мәрасими дә би- 
лаваситә неандерталлардан башламышдыр. Онлар исти һа- 
вада ачыг дүшәркәләрдә, сојуг һавада исә мағараларда 
јашамышлар.

Неандерталларын сүмүкләри үзәриндә апарылмыш тәд- 
гигатлар көстәрир ки, онлар ән чоху 40— 50 ил јашамыш- 
лар. Өзү дә бу гәдәр анчаг кишиләр өмүр сүрүрмүш. Гадын- 
лары исә 30— 35 илдән чох јашамырлармыш. Бу, јәгин ки, 
деврүн чәтинликләри, хүсусилә кикијеник хүсусијјәтләри 
илә бағлы имиш- -

А зы х мағарасындан тапылмыш «Азыхантроп» ад- 
ланан ибтидаи инсан чәнәси

Мәһсулдар гүввәләрин инкишафы бахымындан, неан
дерталларын јашадығы Мустје дөврү ҹәмијјәт тарихиндә 
хүсуси мәрһәлә тәшкил едир. Бу дөврдә даш аләтләрнн 
истеһсал техникасында чидди дәјишикликләр баш верир. 
Даш аләтләрин икинҹи мүкәммәл е’малы техникасы мәһз 
мустје деврүндән башланыр вә онларын 60-дан чох нөвү 
јараныр. Неандертал дүшәркәләринин чохгатлы, јә’ни узун- 
омүрлү олмасы, онларын бирҝә чалышмалары тәдгигатчы- 
лар арасында белә бир фикир доғурмушдур ки, илк ичма- 
лар вә бәсит ичма тәшкклатлары мәһз Мустје дөврүндә 
јаранмышдыр.

Азәрбајчан әразисиндә Үст Палеолитин изләринә, әсасән 
Газах рајону, әразисиндә Дамҹылы мағарасында тәсадүф  
едилмишдир. Бурадан Үст Палеолитә аид топланмыш әмәк 
аләтләри итиучлу, даирәви, кәзли, узунсов, үчбуҹаг чә с. 
формалы гашовлардан, мүхтәлиф формалы вә мүхтәлиф 
елчүлү бизләрдән, кәсичи аләтләрдән ибарәтдир-
2 зак. 652 17



Тәдгигатчыларын фикринҹә, Дамҹы лы дүшәркәсиндән 
нәинки јаш ајы ш  јери кими, һәм дә аләт һазы рлам аг үчүн 
бир е’м алатхана кими истифадә едилмишдир.

Мезолит дөврүнүн сону вә Неолит дөврүнүн әввәлинә аид 
аләтлөр вә нуклеуслар

Беләликлә, сон илләрдә Азәрбајҹан . археологларынын 
апардыглары кенишмигјаслы археоложи тәдгигат ишләри 
нәтиҹәсиндә гәдим даш дөврүнүн бүтүн мәрһәләләринә аид 
чохлу материаллар ашкар олунмушдур. Бу материаллар 
ҹәмијјәтин ән гәдим дөврүнү характеризә етмәјә имкан вер- 
М И Ш Д И р .

Ераыыздан әввәл XIII минилликдән бәшәр тарихиндә 
јени бир дөвр—М е з о л и т (орта Даш) дөврү башланыр. 
Бу дөвр һәы дә јерин кеоложи тарихиндә бөјүк дәјишик-
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ликләрлә характеризә олунур. Әввәла, Мезолит дөврундән 
е’тибарэн дүнјанын чох јериндә бузлаглар әријиб чәкилмә- 
јә башлајыр. Бу исә иглим ш әраитинин дәјишмәсини, Јер  
релјефинин формалаш масыны, еләҹә дә јени битки өртүјү- 
нүн јаранмасы ны доғурмушдур. Бузу әримиш әразиләрә 
инсанлар көчмәјә башламышдыр. Јени јаранан мешә вә 
дүзләрдә әввәлки ири аста јеришли һејванлары хырда вә 
ити јеришли ҹанлы лар сыхышдырыб арадан чыхармыш- 
дыр. Бу исә овчулуғун характериндә дәјиш иклик етмәјә вә 
мүнасиб ов аләтлори һазы рлам аға сәбәб олмушдур.

Охла кам аны н ихтирасынын Мезолит дөврүнә дүшмәси, 
микролит (кичик даш) аләтләрин јаранмасы да һәмин сә- 
бәблә бағлыдыр.

Гејд етмәк лазымды р ки, ох вә каманы н ихтирасы бәшәр 
тарихиндә ' ән мүһүм һадисәләрдән сајылмалыдыр. 
Ф. Енкелсин фикринҹә, узун мүддәтә топланмыш тәҹрүбә- 
нин в ә .әгли баҹарыгын, һәмчинин ејни деврлү кәшфләрин 
әсасында ихтира едилмиш ох вә кам ан олдугча мүрәккәб 
аләтләр комплексидир. Доғрудан да һәмин ихтира мәһсул- 
дар гүввәләрин иккиш афында ингилаби һадисә олмушдур.

Ф. Енҝелс јазм ы ш ды : «Бајтарлыг үчүк дәмир гылынч 
вә ыәдәнијјәт үчүн одлу силаһ иә идисә, вәһшилик дөврү 
үчүн дә кам ан вә ох ејни шејди, јә'ни һәлледиҹи силаһ 
иди»6-

Мезолит дөврү А зәрбајҹанда VII миниллијәдәк давам 
етмишдир. Онун изләринә Д ам ҹы лы да вә Гобустандакы 
А на загасы, Чобанлар зағасы , Фируз дүш әрҝәси кими аби- 
дәләрдә раст кәлм әк мүмкүндүр. Бу абидәләрдән хырда 
даш  аләтләр, ох учлары , аләт һазы рлам аг үчун карандаш - 
вары нүвәҹикләр, микролөвһәҹикләр вә с. илә јанаш ы, 
әһлиләш дирилмиш  һејван сүмүкләри дә аш кар едилмиш 
дир.

Демәли, һәмин дѳврдэ инсанлар нәинки ох-јај кәздириб 
овчулугла мәшғул олм.уш, һәмчинин бэ’зи һејванлары әһли- 
ләшдирә билмишләр.

Мезолит дөврү дүш әркәләрини өјрәнән дунја алимләри 
бу дөврдә јаш амы ш  инсанларын һәјат тәрзинә аид м араг
лы материаллар топламыш лар. Кәр шејдән әввәл мэ’лум 
олмушдур ки, Мезолит дөврү инсанларынын кејими јаша- 
дыглары зонанын иглим шәраитинә ујғун имиш. Мисал

6 К. Маркс, Ф. Енҝелс. Сечилмиш әсәрләри, II чилд, Бакы, 1953, 
сәһ. 312.
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үчүн, Шәрги Испанијадакы гајаүстү тәсвирләрдә кишиләр 
буд вә һөвсәлә чанағы һиссәләри өртән кејимдә, гадынлар 
исә кенбалаг туманда тәсвир едилмишләр. Бу кејимләр 
ҹәнуб гуршагларындан өтрү, о ҹүмләдән Гафгаз үчүн 
характерик ола биләрди. Чох күман, сојуг иглимли јерлә- 
рин кеЈимләри фәргли олмушдур. Мезолит дөврүнүн инсан- 
лары палтары, әсасән овладыглары һејванларын дәоисин- 
дән тикмишләр.

Мезолит дөврүнә аид әмәк аләтләри

О дөврдә коллектив әмәк чох күчлү олмушдур. Бу да тә- 
биидир. Вәһши һејванлары дөрд јандан говуб һәр һансы јар- 
ған, јахуд гајадан тулланмаға мәҹбур етмәк, хүсуси чәпәр 
вә тор илә балыг овламаг, ев тикмәк, гајыг дүзәлтмәк вә с- 
шүбһәсиз ки, коллектив әмәји шәртләндирмишдир. Мэ’лум- 
дур ки, коллектив әмәк өзлүјүндә иҹма мүлкијјәти јара- 
дыр. Ајры-ајры инсан коллективләри мүәјјән әразијә, тор- 
паға, ов үчүн јарарлы јерә, мешәјә, суја вә с. өз әразиси 
кими бахмаға башлајыр. Бу исә бәшәр тарихиндә, рүшејм 
һалында да олса, илк гәбилә гурулушунун јаранмасыны 
доғурур.

Беләликлә, Мезолит дөврүндә мәһсулдар гүввәләрин 
сүр’әтли инкишафы илк инсан груплары арасында иҹти- 
маи дәјишикликләр просесинин башланмасы кими дә харак- 
теризә олунур.

Чох тәәссүф ки, бәшәр тарихинин бу мүһүм дөврү бү- 
түн дүнјада, еләҹә дә ССРИ-дә зәиф өјрәнилмишдир. Елә 
буна көрәдир ки, Мезолит дөврүнүн характери, онун тарих- 
дә мөвгеји барәдә фикирләр һачаланыр.

Тәдгигатчыларын бир гисми Мезолити Јени Даш дөв- 
рүнә (Неолит) кечид мәрһәләси, бэ’зилэри ајрыча археоло
жи мәдәнијјәт, даһа башгалары исә бәшәр тарихиндә хүсу- 
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си мәрһәлә адландырырлар. Зәннимизҹә, үчүнҹүләрин фик- 
ри һәгигәтә даһа чох ујғундур.

Артыг хатырлатдыг ки, Даш дөврүнүн инкишаф етмиш 
мәрһәләләриидән бири Н е о л и т  (Јени Даш дөврү) адла- 
ныр. Неолит дөврү мәһсулдар гүввәләрин даһа да инкишаф 
етмәси, јени вә мүрәккәб әмәк саһәләринин мејдана ҝәлмә- 
си илә вә бунларын әмәк вә мәишәт саһәләриндә доғурду- 
ғу бир сыра ҹидди дәјишикликләрлә сәчијјәләндирилир.

&

'Ş'S
О  О

I m  m

Микролитләр

, \ V  1

Хроноложи бахымдан, j. е. ə. VI минилликдэн башланан 
бу дѳвр экинчилик вэ малдарлыг кими бөјүк әмәк саһәлә- 
ринин мејдана кәлдији бир дөврдүр.

Неолит деврү бәшәр тарихиндә өзүнүн бир сыра чәһәт- 
ләри илә характерикдир Илк кил габлар мәһз бу деврдә 
һазырланмышдыр. Әсасән кениш ағызлы вә конусвары көв- 
дәси олан һөмин габлар гарышыг килдән алачиј биширил- 
мишдир. Примитив формада да олса кил габ истеһсзлынын

. 21
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мејдана кәлмәси бәшәр тарихиндә чох мүһүм һадисә иди. 
Онлар, һ ә р  ta e jf lƏ H  әввәл, инсанлара әрзаг вә су еһтијаты 
сахлам аг имканы верди. И лк вахтлар тохунма сәбәтләрин 
үзәринә әл иЛә чәкилән палчы ғы очагда биширмәклә ири- 
һәчм ли мүхтәлиф габлар һазырланырды. Сонралар кил  габ- 
лары һазы рларкән әл чархы ндан истифадә етмәјә баш- 
лады лар. Тунҹ дөврүнүн лап өввәлләриндән исә кил  габ 
истеһсалында өн бөјүк техники тәрәгги олан а јаг чархы меј- 
дана кәлир. Садә бир гурғудан—үст вә алт чархлардан вә 
бунлары бирләшдирән охдан ибарәт олан а јаг чархы ндан 
сон вахтларадәк кил габ истеһсалында ән универсал дәзкаһ 
кими истифадә едилирди. .

Неолит дѳврундэ даш дан аләт һазы рлам аг просеси өзү- 
нүн ән јүксәк техники тәрәгги формасына чатыр. Инди ин- 
санлар нәинки мүхтәлиф ҹинсли даш лардан һәр ҹүр аләт- 
ләр Һазырлајырдылар, онлар, ејни заманда, бу аләтләрин 
бәдии-естетик ҹәһәтдән зовглү олмасына фикир верирләр. 
Елә буна көрә дә Неолит деврүндә даш аләт истеһсалында 
ән мүһүм техники тәрәгги олан чилалам а вә дешмә тех- 
никасы мејдана кәлир-

Әјиричилик вә тохуҹулуг да о заман јараны р вә кејим, 
кисә, торба, тор кими мүһүм мәишәт әш јаларынын мејдана 
кәлмәсинә сәбәб олур.

Бу дөврүн ән мүһүм универсал аләтләриндән бири ҹила- 
лы балталардыр. Кәмин балталар тәсәррүфатын бүтүн са- 
һәләриндә, хүсусилә ағаҹ  е’малында инсанларын јахын 
кѳмэкчиси олмушдур.

Беләликлә, аләтләр үчүн хүсуси чинс даш ларын сечи- 
либ, күтләви формада вә јүксәк сәнәткарлыгла истеһсал 
олунмасы, онларын тајф алар арасында мүбадиләси, истеһ- 
сал заманы јени-јени үсулларын тәтбиг едилмәси, тохучу- 
луғун мејдана кәлмәси, рүш ејм һалы нда да олса, әкинчи- 
лијин вә малдарлы ғын јаранмасы, кил  габлар истеһсалына 
башланмасы вә с, Неолит дөврүнүн әсас хүсусијјәтләри- 
дир. Бу дөвр һәмчинин ибтидаи әкинчилијин вә малдарлы- 
ғыи кениш  инкиш афы үчүн зәмин јаратды.

Бир сыра тәдгигатчылар, һәтта илк мүбадиләнин вә бэ’зи 
металларын кәш фини дә неолит дөврү илә бағлајырлар- 

А зәрбајҹан әразисиндә Неолит абидәләри нисбәтән 
зәиф өјрәнилмишдир. һалбуки , илкин араш ды рмалар бура- 
да зәнкин Неолит мәдәнијјәтинин варлығыны көстәрир. 
Н ахчыван, Гарабағ вә К әнҹәчај зоналары ндакы бэ’зи чох 
тәбәгәли абидәләр, М инкәчевирин алт тәбәгәси, Гобустанын
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Фируз дүшәркәси вә бир сыра башга абидәләр олдугҹа 
мараглы материаллар вермишдир. Ьэмин абидәләрдән ҹи- 
лалы даш аләтләр, хүсусилә балталар, күлли мигдарда кил 
габ нүмунәләри, тикинти, дэнли битки вэ дикэр мадди- 
мәдәнијјәт галыглары топланмышдыр. Бу бахымдан Гобус- 
тан абидәләри даһа зэнкиндир.

Бөјүк Даш дағында јерләшән бир гајаалты сығынаҹагда 
4 м галынлығында мәдәни тәбәгә ашкар олмушдур- Бурада 
Мезолит материаллары илә јанашы Неолит дөврүнү әкс 
етдирән кичик даш аләтләр, карандашвары нүвәҹикләр, 
сахсы галыглары вэ вәһши һејван сүмүкләри үзә чыхарыл- 
мышдыр.

Чохтәбәгәли Фируз дүшәркәси Неолит мәдәнијјәти бахы- 
мындан даһа мараглыдыр. Дүшәркәнин һәмин дөврә аид 
тәбәгәдән чахмаг дашындан һазырланмыш кичик лөвһә- 
ҹикләр, мүхтәлиф формалы гашовлар, кил габ нүмунәләри 
ашкар олунмушдур. Лакин Фируз дүшәрҝәсинин елм үчүн 
ән мараглы тапынтысы 2x1 м өлчүдә гәбрин ачылмасы ол
мушдур. Бурада пәракәндә һалда II инсан кәлләси вә ди
кэр сүмүкләр чыхарылмышдыр. Скелетләрин јанында тор- 
бавары мунҹуглар, һејван дишиндән асмалар да вар иди.

Бу гәбир һәләлик Азәрбајҹан әразисиндә ән гәдимдир. 
Арашдырычылар ону тәхминән Сон Мезолит вә Илк Нео
лит деврүнә аид едирләр.

Азәрбајҹанын вә еләчә дә Гафгазын дикәр абидәләрин- 
дән топланылмыш материаллар Неолит дөврүнүн Шәрги 
Загафгазија әразисини әкинчилик вә малдарлыг тәсәррүфа- 
тынын инкишафы башладығы илк чоғрафи рајонлардан 
бири һесаб етмәјә имкан верир.

Археоложи материаллар Неолит дөврүндә Загафгазија 
илә Кичик Асија өлкәләри арасында игтисади әлагәләриы 
мөвҹуд олдуғуну көстәрир. Чохлу бәнзәр материалларла 
јанашы, Кичик Асија үчүн характерик бәзәкләрә Загафга- 
зија абидәләриндә дә тәсадүф олунмасы буну сүбут едир.

МЕТАЛЫН КӘШФИ—ЕНЕОЛИТ ДӘВРҮ

Бәшәр тарихиндә илк күтләви метал олан мисин кәш- 
фи илә јени мәрһәлә олан Енеолит дөврү башлајыр. Ера- 
мыздан әввәл VI вә IV минилликләри әһатә едән бу дөврә 
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һәм дә Халколит («халкос»— јунанҹа мис демәкдир), јә’ни 
мис дөврү дејилир- Мис јумшаг метал олдуғундан о һеч дә 
даш аләтләри сырадан чыхармады. Елә буна көрә дә һәмин 
дөврү Мис-Даш дөврү (латынҹа аенеус-мис, јунанҹа литое- 
даш демәкдир) адландырырлар. Алимләрин фикринчә, мис 
илк дәфә Кипр адасында тапылмышдыр.

Чәмијјәтин инкишафында мисли көрүнмәмиш дәјишик- 
ликләр доғуран енеолит дөврү бир сыра хүсусијјәтләри ба- 
хымындан өзүндән әввәлки вә сонракы дөврләрдән әсаслы 
шәкилдә фәргләнир. Бу дөврдә чәмијјәтин иҹтимаи инки
шафында хүсуси ирәлиләјиш мүшаһидә олунур; әкинчи- 
лик вә малдарлыг инкишаф едир, тајфаларарасы әлагәләр 
кенишләнир, отураг һәјат мәдәнијјәти формалашыр. Кәтта 
гәдим Шәргин бэ’зи рајонларында, хүсуси илә Мисирдә вә 
Месопотамијада синифли чәмијјәтии тәшәккүлү үчүн зәмин 
јараныр.

Мисдән илк вахтларда сојуг дөјмә үсулу илә хырда 
аләтләр: бычаглар, ијнәләр, бизләр вә с. һәмчинин бәзәк 
әшјалары һазырланмышдыр. Инсанлар мис күлчәсинә 
әввәлләр дашын бир нөвү кими бахмышлар. Бу күлчәләрин 
дашдан фәргләндији онлара јалныз VI миниллијин сонла- 
рындан мэ’лум олмушдур. Мисин јүксәк истиликдә әримә'- 
си, мүхтәлиф формаја дүшмәси, сојујаркән јенидән бәрки- 
мәеи вә с. дашдан фәргләндирилмәсинә әсас вермиш вә он- 
дан ҹүрбәҹүр мәгсәдләр үчүн истифадә едилмәсинә имкан 
јаратмышдыр-

Сов^т археологлары бүтөвлүкдә, Енеолит дөврүнүн беш 
әсас характерик хүсусијјәтини көстәрирләр; 1. Тәсәррүфа- 
тын дикәр саһәләринә нисбәтән тоха әкинчилијинин Енео
лит дөврүндә даһа да үстүнлүк тәшкил етмәси; 2. Чахмаг 
дашындан һазырланмыш аләтләрлә јанашы, мис аләтлә- 
рин дә мејдана кәлмәси; & Ибтидаи иҹма коллективләри 
үчүн мөһрәдән тикилмиш бөјүк гәбилә евләринин мөвҹуд 
олмасы; 4. Ана нәсли үчүн характерик олан кил гадын 
һејкәлләринин (бүтләринин) јаранмасы; 5. Фырча илә на- 
хышланмыш кил габларын һазырланмасы. Бүтүн бу әла- 
мәтләри Азәрбајҹанын Енеолит дөврү абидәләриндә там 
тәфәррүаты илә изләмәк мүмкүндүр. Јери кәлмишкән, көс- 
тәрмәлијик ки, Енеолит дөврү абидәләри илә зәнкин олан 
Азәрбајҹан мис е’малынын илк вәтәнләриндәндир. Бунун 
әсас сәбәбләриндән бири бурада түкәнмәз мис јатаглары- 
нын олмасыдыр.

Асан е’маллы мис јатагларынын чохлуғу исә ез нөвбә-
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синдә Азәрбајҹан әразисинин енеолит абидәләрилә зәнкин- 
лијини шәртләндирмишдир.

Индијәдәк Азәрбајҹанда Енеолит дөврүнә аид отураг- 
әкинҹи тајфалара мәхсус 60-дан чох јашајыш мәскәни аш
кар олунмушдур. Бунлардан Нахчыван әразисиндәки I 
Күлтәпә абидәси, Мил-Гарабағдакы Иланлы тәпә, Чалаған 
тәпә, Гаракепәк тәпә, Зәркәр тәпә, Мејнәтәпә ,Чадыртәпә, 
Шәкәрјалы, Муған Дүзүндәки Әликөмәк тәпәси, Сулутәпә, 
Үчтәпә, Мишарчај, Гурудәрә, Күр чајынын сағ саһилиндә, 
Газах рајону әразисиндәки I Төјрәтәпә, Шомутәпә, Бабадәр- 
виш, Гарғалар тәпәси вә с- чох зәнкиндирләр.

Енеолит дөврүнә аид јашајыш евләрн

Енеолит дөврүнүн јашајыш мәскәнләри әсасән һүндүр 
тэпйлэр формасында олуб мүхтәлиф өлчүлүдүрләр. Бу мәс- 
кәнләрә һәм дүзән вә һәм дә дағәтәји зоналарда тәсадүф 
едилир.

Енеолит дөврүнүн јашајыш мәскәнләри мәдәни тәбәгә- 
ләрин галынлығы илә сәҹијјәләнир. Бу исә езлүјүндә оту- 
раг јашајыш тәрзинин күҹлү олмасы илә бағлыдыр.

Азәрбајчанда гәдим отураг әкинчилик вә малдарлыг
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мәдәнијјәтини өјрәнмәк үчүн мөвҹуд абидәләри тәдгигат- 
чылар ики група белүрләр. Нахчыванда өјрәнилмиш I Күл- 
тәпәнин алт тәбәгәси, Мил-Гарабағ вә Муған дүзләриндәки 
јашајыш мәскәнләри биринчи група аид едилир.

Икинчи груп абидәләрә Гәрби Азәрбајҹанда Кичик Гаф- 
газ дағ силсиләси илә Күр чајы арасында јерләшән јаша- 
јыш мәскәнләри дахилдир.

Кениш археоложи тәдгигат ишләри әсасән Күлтәпә, 
Шомутәпә, Төјрәтәпә, Гарғалар тәпәси, Әликөмәктәпәси, 
Иланлытәпә вә дикәр јашајыш мәскәнләриндә апарыл- 
мышдыр.

Нахчыван шәһәриндән 8 км аралыда јерләшән I Күлтә- 
пә јашајыш јери 1,5 һектара јахын бир саһәни әһатә етмәк- 
лә 21 м галынлығында мәдәни тәбәгәси олан јүксәк бир 
тәпәдән ибарәтдир. Тәпә бүтөвлүкдә ашағыдан јухарыјадәк 
күл, хырда даш, тәсәррүфат вә мәишәт галыглары илә ер- 
түлмүшдүр. Бурада үзә чыхарылан дөрд мәдәни тәбәгә- 
нин ашағыдан биринҹиси Енеолит дөврүнә аиддир. Галын- 
лығы 9 м олан бу тәбәгәдән тикинти галыглары, тәсәррү- 
фат гујулары, оҹаг вә күрәләр, мүхтәлиф һејван сүмүкләри, 
дашдан; сүмүкдән вә килдән һазырланмыш әшјалар, буғда 
галыглар, гәбирләр вә с. тапылмышдыр. Һәмин археоло
жи материаллар Күлтәпә сакинләринин отураг һәјатла 
мәшғул олдугларыны сүбут едир. Дашдан вә мөһрәдән ти- 
килмиш даирәви бина галыглары хүсусилә мараглыдыр. 
Диаметри орта һесабла 7 м-ә чатан, 35-55 см галынлығын- 
да диварлары олан белә евләр бир чох һалларда аракәсмә- 
ләрлә ајры-ајры һиссәләрә бөлүнмүшдүр.

I Күлтәпәнин Енеолит деврү материаллары ичәрисиндә 
даш аләтләр чохлуг тәшкил едир. Аләтләрин чоху дәвәкө- 
зү дашындан һазырланмышдыр. Онларын нуклеуслары да 
тапылмышдыр. Аләтләр бу нуклеуслардан гәлпәләмә үсулу 
илә алынмышдыр.

Күлтәпәдән чахмаг дашындан һазырланмыш аләтләр, ох 
учлуглары, 300-дән чох ораг диши әлдә едилмишдир. Ба- 
залт нөвлү дашдан исә әсасән балталар, пазлар, ҝүрзләр, 
чәкичләр, топпузлар вә с. һазырланмышдыр.

Күлтәпәнин сүмүк мэ’мулаты ичәрисиндә гарамал сүмү- 
јүндән һазырланмыш гашовлар пардахлајыҹы аләтләр 
чохлуг тәшкил едир.

Мисдән һазырланмыш әшјалар исә санҹаглардан, мун- 
ҹуглардан, тијәләрдән, низә учлугларындан вә с- ибарәт- 
дир. Бу әшјалар тәмиз мисдән һазырланмышдыр. Бу әшја-
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ларын бэ’зисинин тәркибиндә ҹүзи мәркүмүш гатышығы 
зар. Күлтәпә Енеолит дөврү кил габларынын әксәријјәти 
енли ағызлы вә јасты отураҹаглыдыр. Күлтәпәдә һәмчинин 
мүрәккәб техноложи үсулла һазырланмыш, дөврүнүн кө- 
зәл сәнәт мәһсулу сајылан бојалы габлар әлдә едилмишдир.

Енеолит дөврүнүн ме’марлыгы, онун мүхтәлиф тәсәррү- 
фат саһәләри, кил вә дикәр мәишәт әшјалары һаггында 
даһа кениш тәсәввүр јарадан абидәләрдән бири Шому тәпә 
јашајыш јеридир.

Үмуми саһәси 0,5 һектардан бир гәдәр чох олан овал 
формалы бу абидәдә ики мәдәни тобәгә үзә чыхарылмыш- 
дыр. Онун I алт тәбәгәси Енеолит, II тәбәгәси исә сон Тунч 
дөврүнә аиддир. Енеолит дезрү тәбәгәсиинин галынлығы
1,5 м-дир. Бу тәбәгәдә саһәси 400 кв м-ә јахын даирәви ја- 
шајыш бинасы вә хејли тәсәррүфат тикилиләри ашкар 
олунмушдур. Биналар мүхтәлиф өлчүлү (50-55x22-25x8; 
26x16x9 см) чиј кәриичлә тикилмишдир- Бир-биринә кил 
мәһлулла бәркидилмиш кәрпиҹ һөрүкләринин диаметри
3 м-ә чатыр. Онлар јарымовал формада (0,5x0,5 м өлчүдә) 
дүзәлдилмишдир- Оҹаглар отагда дивар дибиндә јерлошир 
вә үстләри еллипс шәклиндә ертүлмүшдүр. Јашајыш евлә- 
риндә түстү баҹасы гојулмушдур. Отагларын бэ’зилэрин- 
дә дивар дибиндә биширилмәмиш кил габлар вардыр. Тәд- 
гигатчыларын фикринҹә, бу габлар дини характер дашы- 
мыш вә онларда сөнмәјәи, даими од сахланмышдыр.

Шомутәпәдән тапылмыш мадди-мәдәнијјәт галыглары, 
онун сакинләринин отураг һәјаты б ә  тәсәррүфат һәјаты 
һаггында әтрафлы тәсәввүр јарадыр. Бурадан танылан 
мүхтәлиф нөв буғда галыглары, сүмүкдән вә бујнуздан һа- 
зырланмыш тохалар, даш дишли ораглар вә с. әкинчилик 
мәдәнијјәтинин јүксәк сәвијјәдә инкишаф етдијини көстә- 
рир. Мүхтәлиф һејванлара мәхсус остеоложи галыглар 
исә Шомутәпә сакинләринин инкишаф етмиш малдарлыгла 
да мәшгул олмаларына сүбутдур. Шомутәпәдән әлдә еди- 
лән надир тапынтылардан бири дә сүмүкдәк һазырланмыш 
гадын фигурудур. Бу тапынты өз зәманәсинин мэ’нэви 
аләмини өјрәнмәк бахымындан гијмәтлидир. Бундан әлазә, 
Шомутәпәдән килдән дүзәлдилмиш инсан фигуру да тапыл- 
мышдыр.

Енеолит дөврүнә аид отурмуш вәзијјәтдә тәсвир олунан 
кил гадын фигуру Гарғалар тәпәсиндә тапылмышдыр.

Енеолит дөврү абидәләриндән тапылмыш археоложи
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материаллар малдарлыгда гарамала нисбэтэн даварыл 
Јгојун, кечи вэ с.) , һәмчинин чүт дырнаглылардан донузуи 
даһа кениш бечәрилдијини көстәрир. Овчулугда марал вѵ> 
габан ову үстүн олмушдур. Әввәлки дөврдән фэргли олараг 
Енеолитдә сапандан силаһ кими истифадэ едилмишдир. 
Сапанда гојуб атмаг үчүн јумру дашларла јанашы, ҝилдән 
дә истифадэ етмишләр. Демәк олар ки, бүтүн дүшәркәләр- 
дән сапанд дашлары тапылмышдыр.

Тәкҹә Шомутәпәдә бир отағын јанында 155 сапанд дашы 
әлдә едилмишдир. Енеолит дөврү абидәләриндән топлан- 
мыш мадди-мәдәнијјәт галыглары ичәрисиндә даш, сүмүк 
вә килдән һазырланмыш ҹүрбәчүр мәишәт әшјалары чох
луг тәшкил едир.

Тапылан зәнкин әмәк аләтләри кестәрир ки, бүтүн ири 
јашајыш мәскәнләри јанында сәнәт е’малатханалары мөв- 
ҹуд олмушдур. Усталыгла һазырланмыш дән дашлары, 
һәвәнкдәстә, балта, мүхтәлиф дәстәкләр, топпуз, искәнә, 
зиндан дашы, чилалы дашлар вә с. әмәк аләтләри мәһз һә- 
мин е’малатханаларда дүзәлдилә биләрди.

Бәшәр тарихи үчүн Енеолит дөврүнә аид ән мүһүм мә- 
сәләләрдән бири дә дәфн адәтинин формалашмасыдыр-

Тәкчә I Күлтәпәнин Енеолит дөврү тәбәгәсиндә 85 гәбир 
ачылмышдыр. Бурадан чыхан скелетләр өлүләрин бүкүлү 
вәзијјәтдә вә ја бөјрү, јахуд да архасы үстә, өзү дә мүхтә- 
лиф истигамәтләрдә дәфн едилдијини көстәрир. Бэ’зи ске- 
летләрин үзәринә гырмызы охра сәпилмишдир. 2 гәбирдән 
ит скелети, бир гисим гәбирдән исә кил габлар, ҹүрбәҹүр 
мунчуглар вә дәвәкөзү дашындан һазырланмыш әшјалар 
тапылмышдыр. Белә гәбирләр Бабадәрвиш вә дикәр аби- 
дәләрдә дә үзә чыхарылмышдыр.

Азәрбајҹан әразисиндә өјрәнилмиш Енеолит абидәләри- 
нин чохунда гәбирләр билаваситә јашајыш мәскәнләриндә 
газылмышдыр. Бу адәт Јахын вә Орта Шәргии бир чох 
өлкәләриндә узун мүддәт галмышдыр. Белә гәбирләр бир 
гајда олараг јашајыш јеринин мәдәни тәбәгәсиндә вә јахуд 
хам торпагда газылырды.

Бүтүн бу дејиләнләрдөн ајдынлашыр ки, Енеолит дөв- 
рүндә Азәрбајҹанда ваһид әкинчилик вә малдарлыг мәдә- 
нијјәти олмуш вә бу мәдәнијјәт зәмининдә ваһид адәт-ән’- 
әнә, идеолокија да формалашмышдыр. һәмин дөврүн идео- 
локијасы, биринҹи нөвбәдә, өзүнү дәфн адәтинә мүнасибәт- 
дө бүрузә верир. Бу дөврдә һәтта дәфн өн’әнәләриндән дв
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данышмаг олар. Мәсәлән: Күр чајынын орта ахарында 
јашајан әһали өз өлүләрини јашајыш јерләриндән хејли 
кәнарда, Азәрбајҹанын чәнуб рајонларында јашајан әһали 
исә билаваситә јашајыш мәскәнләринин өзүндә—евләрин 
арасында, дөшәмәнин алтында вә јахуд да һәјәтдә дәфн 
етмишдир. Чох вахт өлү тәк вә бүкүлү вәзијјәтдә басды- 
рылмышдыр, анчаг аз да олса коллектив дәфн адәтинә дә 
раст кәлмәк мүмкүндүр. I Күлтәпәдә олдуғу кими, Баба- 
дәрвиш вә Әликөмәктәпә абидәләриндә дә гәбирләрдөн охра 
тапылмышдыр.

Енеолит дөврүнүн дини дүнјакөргшүнү өјрәнмәк үчүн 
Әликөмәктәпәдә тапылан даирәви о^агын бөјүк өһәмијјәти 
вар. Отағын диварлары киллә суванмыш, үстүндән исә 
ағ киллө ширәләнмишдир. Һамар диварда һәндәси харак- 
терли нахышлар чәкилмишдир. Бу бина чох күман ки, ма- 
кик (овсун) мәрасимләрин ' кечирилмәси үчүн истифадэ 
едилмишдир. Дашдан вә килдән дүзәлдилмиш инсан фи- 
гурлары Енеолит дөврүнүн ән мараглы абидәләриндәндир. 
Индијәдәк Азәрбајҹанда тапылан бүтүн антропоморф фи- 
гурлар мәһсулдарлыг рәмзи олан гадын тәсвирләриндән 
ибарәтдир. Бу бахымдан, јухарыда көстәрдијимнз Гарғалар 
тәпәсиндә тапылмыш кил гадын фигуру чох мараглыдыр. 
Фигурун үзәри далғавары шагули хәтләрлә бәзәдилмишдир. 
Тәдгигатчыларын фикринчә, тахыл зәмисини хатырладан 
бу нахыш мәһсулдарлыг ајини илә бағлыдыр. Шомутәпә- 
дән тапылмыш гадын фигуру исә еһтимал ки, евин-оҹағын 
мүһафизәчиси символудур.

Үмумијјәтлә, Енеолит деврүнүн әкинчилик вә малдар- 
лыг саһәсиндә олдугу кими, идеолокија саһәсиндә дә мүәј* 
јән систем, ваһид ə h ' ə h ə  көзә чарпыр. Бүтүн бунлар һәмин 
дөврдә Азәрбајҹанын өзүнәмәхсус мәдәнијјәти олдугуну 
көстәрир.

ТУНҸ ДӨВРҮ

Тарихдә Енеолитдән_сонра кәлән дөвр Тунҹ дөврү адла* 
ныр. Бу дәвр ј. е. ә. IV миниллијин сону вә III мииилли- 
јин әввәлләриндән башлајараг ј. е. ә. I миыиллијин әзвәл- 
ләринәдәк давам едир. Мисин галај вә ја сүрмә илә гары- 
шығындан алынан тунч даһа мөһкәм вэ ѳлверишлн метал

31



олдуғундан инсан фәалијјәтинин бүтүн саһәлөринә јара- 
мышдыр. Ондан мүхтәлиф нөв силаһлар, әмәк аләтләри, 
мәишәт аваданлығы, бәзәк әшјалары вә с. һазырланмыш- 
дыр- Археоложи тәдгигатлар көстәрмишдир ки, Азәрбај- 
чан әразиси Тунҹ дөврү абидәләри илә зәнкиндир.

Гафгазын һәр јериндә олдуғу кими, Азәрбајчанда да бу 
дөвр хроноложи чәһәтдән үч мүһүм һиссәјә бөлүнүр: илк 
орта вә сон Тунч дөврләри.

Илк Тунч доврү тунчун кәшфи илә башланыр. Бу дөвр 
үчүн башлыча характерик ҹәһәтләрдән бири һәмин дөвр 
мәдәнијјәтинин үмуми Гафгаз мигјасында ејнилиЈидир. 
Азәрбајҹанда илк Тунч дөврү абидөләри елми әдәбијјатда 
К ү р— А р а з  м ә д ә н и ј ј ә т и  ады идә мәшһурдур. һа- 
зырда мүәјјән олунмушдур ки, илк Тунч дөврүнә аид Күр- 
Араз мәдәнијјәти үчүн характерик олан абидәлорин јајыл- 
ма әразиси олдугча кенишдир. Тәдгигатчылар Күр-Араә 
мәдәнијјәтинин кзләринә бүтүн Загафгазијада, Иранын 
шимал-гәрбиндә, Шәрги Анадолуда, Дағыстанда, Чечен- 
Ингушетијада вә б. јерлөрдә тәсадүф етмишләр. Бу абидә- 
ләр дүзән, дағәтәји вә һәтта даг зирвәләриндә белә өјрәнил- 
мишдир. Күр-Араз мәдәнијјәтинә аид археоложи абидәлә- 
рин јајылма әразиси вэ онларын сыхлығы һаглы олараг 
белә бир нәтиҹәјә кәлмәјә имкан вермишдир ки, илк Тунч 
дөврүндә Азәрбајҹан әразисиндә әһалинин сајы хејли арт- 
дығыны көстәрир.

Бу дөвр башлыҹа олараг мәишәт абидәләри—јашајыш 
мәскәнләри васитәсилә изләнмишдир.

Нахчыванда I Күлтәпәнин II тәбәгәси, II Күлтәпәнин 
алт тәбәгәси, Бабадәрвиш јашајыш јеринин үст гаты, Мин- 
кәчевкр абидәләри комплексинин илк дөврү, Күлтәпә, 
Мејнәтәпә, Узунтәпә вә дикәр абидәләр Күр-Араз мәдәниј- 
јәтини сәчијјәләндирән мадди-мәдәнијјәт галыглары илә 
олдугча зәнкиндир. Бу мәдәнијјәтин изләринә Гобустан 
абидәләри комплексиндә дә тәсадүф олунмушдур- Көстәри- 
лән абидәләрдә апарылмыш археоложи газынтылар, һәмин 
дөврдә мәһсулдар гүввәләрин инкишаф сәвијјәсини, јаша- 
јыш мәскәнләринин характерик ҹәһәтләрини, илк Тунҹ 

.дөврү үчүн сәҹијјәви олан бир сыра адәт вә ән’әнәләри, 
һәмчинин Күр-Араз мәдәнијјәти сакинләринин һәјатында 
баш вермиш дикәр игтисади, ичтимаи вә идеоложи дәји- 
шикликләри үзә чыхармышдыр.

Ј. е. ә. III миниллијин әввәлләриндән е’тибарэн малдар- 
лыг сүр’әтлә инкишаф етмәјә башлајыр, илкин малдар
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гәбиләләр јараныр, патриархал гөбилө гурулушу формала- 
шыр вә чөмијјәтин апарыҹы гүввәсинә чеврилир.

Малдарлыг әсасән дағ вә дағәтәји рајонларда мәркәз- 
ләшмәјә башлајыр. Инсанлар артыг чај кәнарларындан 
кениш дүзәнликләрө чыхыр вә јени-јени јашајыш мәскөн- 
ләри салырлар.

Мәскәнләр вә онларын әтрафында топланмыш галыглар 
илк Тунч дөврүндә һејвандарлыгда хүсуси ихтисаслашма- 
рт,ттт (гојунчулуг, атчылыг, дәвәчилик) кетдијини сүбут 
едир. Илк Тунч дәврүндә малдарлыгла јанашы, әмәк аләт- 
ләринин тәкмилләшмәсилә әкинчилик дә сүр’әтлә инкишаф 
етмәјә башлајыр.

1949-чу илдән башлајараг, Минҝәчевирдө Күр чајынын 
сол саһилиндә илк Тунч дөврүнә аид ири өлчүлү дөрд јаша- 
јыш бинасынын галыглары өјрәнилмишдир- Бу биналарын 
үмуми узунлуғу 8 м-дән 14 м-ә гәдәр, ени исә 4— 8 м-дир. 
Узунсов, јарымгазма һалында олан бу биналар саман гары- 
шыглы палчыгдан (мөһрәдән) тикилмишдир. Онларын дөшә- 
мәсиндә чохлу оҹаг јерләри вардыр- Отагларын диварлары 
боју дирәк јерләри үзә чыхарылыб. Көрүнүр бу бинала
рын таваны диварлар боју дүзүлмүш сүтунлар үзәриндә 
гурулмушдур. Орадан чилаланмыш кил габлар, ораг диш- 
ләри, дән дашлары, сүмүк бизләр, ев һејванларына мөхсус 
чохлу сүмүк галыглары, тахыл вә дикәр әрзаг мәһсуллары- 
нын сахланмасы үчүн тәсәррүфат гујулары тапылмыш- 
дыр.

Илк Тунҹ дөврүнүн ән кениш  өјрәнилмиш абидәлөрин- 
дән бири дә I Күлтәпөнин II төбәгәсидир. Бурадан 28 даи- 
рәви отагдан ибарәт 4 — 13 м даиметрли бина үзә чыхарыл- 
мышдыр. 8 м галынлығында олан бу тәбәгәдә хүсуси гуру- 
луша малик оҹаг гурғулары, кил габлар, даш вә сүмүк 
аләтләр топланмышдыр. Даирәви биналарын бејүк бир 
комплекси Бабадәрвиш јашајыш јериндән ашкар олунмуш- 
дур. Бинанын үмуми саһәси 600 кв м-дән чохдур. Баба- 

әрвиш јашајыш јериндә тунч истеһсалы илә бағлы олан
ч күрә галығы вә металишлөмә әмәк аләтләри тапылмыш- 
др. Бабадәрвишдә чубугдан һөрүлмүш вә үзәри суванмыш 

Дивар галығына да тәсадүф олунмушдур.
Илк Тунч дөврүнә аид гәбир абидәләри дә Минҝәчевнр,

»утгашен рајонунда, Варданлыда, Хачбулагда, Степана- 
'Р^дә, Кәнҹә вә Ханлар зоналарында әјрәнилмишдир.

Минкөчевирдә үзә чыхарылан садә торпаг гәбирләрдә 
•елет бүкүлү вәзијјәтдә, мүхтөлиф истигамѳтлэрдѳ дәфн
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едилмишдир. Һөр гәбирдә, скелетин баш тәрәфинә бир кил 
габ гојулмушдур. Хачбулагда исэ даш өртүклү курган 
типли гәбирләр вардыр. Курганларын алтында дөрдкүнҹ 
газылмыш, планлы вә күнчләри јарымовал дүзәлдилмиш  
гәбирлөр јерләшир. Бу гәбирләрдә скелет архасы үстә, ој- 
наглардан бүкүлү формада, башы гәрбә доғрудур. Белә гә- 
бирләрдә, бир гајда олараг, гара рәнкли күпө формалы, үч- 
гулп габлара даһа чох тәсадүф олунур. Бурадан һөмчинин 
гызыл, күмүш вә тунҹдан һазырланмыш бәзәк әшјалары 
да тапылмышдыр.

Мараглыдыр ки, Азәрбајчанын бир чох јерләриндө өлү- 
нү дөфнөтмә илә јанашы, өлү јандырма адәти дә олмуш- 
ДУР- , .

HəhajƏT, тәк гәбирләрлә јанашы, курганларда коллек
тив дәфн адәтинә дә тәсадүф олунмушдур. Беләликлә, һәм 
јашајыш мәскәнләринин, һәм дә гәбир абидәләринин тәдги- 
ги илк Тунч дөврүндә Азәрбајҹанда әмәк аләтләринин 
тәкмилләшмөси просесини, ән гәдим тикинти техиикасыны, 
өкинчилик вә малдарлыг тәсәррүфатларынын инкишаф 
сәвијјәсини ејрәнмәјә әсас верир.

Илк Тунч дөврүнүн сәнәткарлығында әмәлә көлмиш 
дәјишикликләр диггәти ҹәлб едир. Бу бахымдан, Күр-Араз 
мәдәнијјәтинә аид кил габлар мараглыдыр.

Ьэмин кил габлар әсасән үзви маддәләр гарышыгындан 
һазырланмышдыр. Әксәр һалда габларын үзәри пардахлан- 
мышдыр. Бәлкә дә елә буна көрә Күр-Араз мәдөнијјәтинин 
характерик чәһәтләриндөн бири гара, боз вә с. рәнҝдә 
чилаланмыш хүсуси парылтылы кил габларын мөвчуд 
олмасыдыр. Күр-Араз мәдәнијјәтинә мәхсус габларын бир 
һиссөсинин үзәри габарыг спиралвары, даирәви вә с. һөн- 
дәси мотивләрлә бәзәдилмишдир.

Илк Тунҹ дөврүидә кил мэ’мулаты олдугча мүтәнасиб 
формада һазырланмышдыр. Бу хүсусијјәтләри нәзәрә ала- 
раг тәдгигатчылар белә бир гәнаәтә көлмишләр ки, илк 
Тунч дөврүндө дулусчулуг бир сәнәт саһәси кими ихтисас- 
лашмышдыр. Бизә елә кәлир ки, Тунч дөврүндө кил габла
рын һазырланмасы һеч дә һәмишә натурал характер дашы- 
мамышдыр.

I Тунч дөврү абидәләринин тәдгиги гәдим өкинчилик 
мәдәнијјәтинин өјрәнилмәси үчүн күлли мигдарда фактик 
материал вермишдир.

Тәдгигатчылар сон вахтлара кими белә һесаб едирди- 
ләр ки, үмумијјәтлә, Гафгазда, о чүмләдән дә Азәрбајҹан- 
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Даш әмәк аләтләри
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да илк Тунч дөврүндә әсасән тоха әкинчилји инкишаф 
етмишдир. Лакин Күлтөпә, Бабадәрвиш вә Гарғалар тэпэ- 
си абидәләриндән топланмыш әмәк аләтләри ҹүт әкинчили- 
јинин мәһз бу дѳврдэ чох кениш јајылдығыны сүбут едир. 
Күр-Араз мәдәнијјәтинин јајылма әразиси өјрәниләркән 
мэ’лум олмушдур ки, артыг и^к тунҹ дөврүндә әкинчилик 
үчүн јарарлы олан саһәләрин бөјүк әксәријјәти ајры-ајры 
гәбиләләр тәрәфиндән мәскунлашдырылмышдыр. Әкинчи- 
ликдә буғда, арпа вә дары бечәрилмишдир- Әкинчи тајфа- 
лар һәр үч дәнли битки нөвүнү бир јердә әкмишләр.

Илк Тунч дөврүндә малдарлыг да тәсәррүфатын әсас 
саһәси кими формалашыр. Газынтылар заманы ашкар 
олунмуш инәк, гојун, донуз, ат сүмүкләри тәсәррүфатда 
һејвандарлығын мүһүм рол ојнадығыны көстәрир. Малдар- 
лығын әсас тәсәррүфат саһәси кими инкишаф етмәси е. ә.
III минилликдә јајлаглардан кениш истифадэ етмәјә имкан 
верди. Бу исә өлкәнин дағлыг јерләриндә мүвәггәти јаша- 
јыш мәскәнләринин мејдана кәлмәсинә сәбәб олду. Архео
ложи материаллар е. ә. III минилликдә малдарлыг тәсәр- 
рүфатында даварын даһа үстүн мөвге тутдуғуну сүбут едир.

Беләликлә, илк Тунҹ дөврүндә дағәтәји вә дүзәнликләр 
өкинчи тајфалар, дағ вә јајлаглар исә малдар тајфалар тәрә- 
финдән мәскунлашдырылмышдыр.

Әкинчилијин, малдарлығын, еләчә дә сәнөткарлығын 
инкишафы бүтөвлүкдә чәмијјәтин инкишафында бир сыра 
мүһүм дәјишикликләрә сәбәб олмуш, ајры-ајры иҹтимаи 
групларын вә буна мүвафиг олараг иҹтимаи шүурун форма- 
лашмасына шәраит јаратмышдыр.

Бу о демәкдир ки, Шәрги Загафгазијаны бүрүмүш  
Күр-Араз мәдәнијјәти үмуми чәһәтләрлә јанашы, инкишаф 
етдикҹә мүәјјән дәрәҹәдә локаллашма просесинә дә мэ’руз 
галмышдыр.

Е. ә. II минилликдән Тунч дөврүнүн јени мәрһәләси— 
Орта Тунҹ дөврү башланыр.

Орта Тунч дөврүндә истәр отураг әкинчиликлә мәшғул 
олан тајфаларын, истәрсә дә малдарларын игтисади вә 
иҹтимаи һәјатында јени кејфијјәт дәјишикдәри баш верир.

Артыг бу дөврдән јарымкөчәри малдарлыг формалашыр. 
Исти јај ајларында дағлара көчән тајфалар, дағларын - 
әлверишли јерләриндә даими дүшәрҝә үчүн мәскәнләр 
салырлар. Беләликлә, Орта Тунч дөврүндә дағлыг јерләрдә 
Јашајыш мәскәнләри салынмасы ҝениш вүс’әт алмаға баш- 
лајыр.
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Кил габ нүмунәләри

Әкинчиликлә мәшғул олан тајфалар исә јенә әввөлки 
кими дағәтәји вә дүзән зоналарда отураг һәјат кечирирләр. 
Бу тајфалар арасында әкинчилик даһа да тәкмилләшир, 
сүн’и суварма шәбәкәси ҝенишләнир.

Игтисади ирәлиләјиш иҹтимаи мүнасибәтләрдө дәјишик- 
лик јарадыр. Ихтисаслашмыш тәсәррүфат саһәләри ајры- 
ајры тајфаларын арасында бөјүк мал-гара сүрүләринин вә 
ја әрзаг еһтијатынын топланмасына, тајфаларарасы зиддиј- 
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јәтләрин вә ја тоггушмаларын мејдана кәлмәсинә сәбәб 
олду. Бу исә өзлүјүндә јени-јени силаһ нөвләринин вә мүда- 
фиә гурғуларынын јаранмасы илә нәтичәләнди. Јашајыш 
јерләринин бөјүк әксәријјәтинин әтрафында мүдафиә сис- 
темләри јарадылмышдыр.

Орта Тунч дөврүнә аид ән јахшы өјрәнилмиш абидәләр 
Нахчыван әразисиндәки I вә II Күлтәпәләр, Шортәпә, Оғлан- 
гала, Агдам рајону әразисиндәки Үзәрликтәпә абидәсидир. 
Бунунла белә, бу дөврә аид мәдәни тәбәгәләр Фүзули рајо- 
ну әразисиндә Гаракөпәктәпәдә, Ҝүнәштәпәдә, Хантәпәдә, 
Узунтәпәдә, Шомутәпәдә, Ҹәнуб-Шәрги Азәрбајчанда Ми- 
шарчај, Ҹәфәрханлы, Әликөмәктәпә, Гобустанда—Бөјүкдаш  
абидәләриндә гејдә алынмышдыр-

Орта Тунч дөврү I Күлтәпәнин III лајында тәмсил едил
мишдир. Бурада чиј кәрпиҹдән һөрүлмүш дердкүнч форма
лы евләрә мәхсус дивар галыглары, монохром вә полихром 
кил габлар, даш аләтлөр вә јалныз I әдәд-тунч әшја тапыл- 
мышдыр.

Евләрин дөшәмәси әввәлки дөврләрдән фәргли олараг 
дашдан олуб, бир-биринә ағ рәнкли, кәчә охшар маддә илә 
бәркидилмишдир. Күлтәпәнин даш аләтләри дәвәкөзү, туф, 
базалт ҹинсли дашлардан јүксәк зөвглә һазырланмышдыр. 
Бунлар әсасән ити агызлы бычаг шәкилли лөвһәләрдән, 
дән дашларындан, сүрткәҹләрдән вә с. ибарәтдир.

I Күлтәпәдә Орта Тунч вә Сон Тунҹ дөврләринә аид ики 
груп кил габлар әлдә едилмишдир. Бунлар бојалы вә садә 
кил габлардыр. Габлар чешидләринә көрә дә ики гисмә: 
мәтбәх вә сүфрә габларына бәлүнүрләр.

II Күлтәпә Чәһричајла Нахчыван чајларынын бирләш- 
дији јердә үч һектара јахын бир саһәни тутур. Бу чохтәбә- 
гәли абидәнин Орта Тунҹ дөврүнә аид тәбәгәсинин галын- 
лығы 4 м-дән чохдур. Бу е. ә- II минилликдә күлтәпәлилә- 
рин һәјат вә мәишәтини өзүндә әкс етдирән 4 иншаат мәр- 
һәләсиндән ибарәтдир. Јашајыш јеринин әтрафына мүда- 
фиә дивары чәкилмишдир. Мәдәни тәбәгәдән јашајыш 
евләринин, тәсәррүфат биналарынын, истеһсалат очагла- 
рынын галыглары илә јанашы күлли мигдарда бојалы кил 
габлар, дашдан, тунҹдан вә сүмүкдән һазырланмыш әмәк 
аләтләри, бәзәкләр, силаһлар вә с. үзә чыхарылмышдыр.

Мүкәммәл тикинти техникасына бәләд олан II Күлтәпә 
сакинләри иншаат материалы кими чиј кәрпичдән, мөһрә- 
Дән вә дашдан истифадэ етмишләр. Бурада инша едилмиш
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мүдафиә истеһкамы, јашајыш вә тәсәррүфат биналары јүк- 
сәк ме’марлыг зөвгүнүн мәһсулу олуб, дөврүн иншаат иш- 
ләри һаггында кениш тәсәввүр јарадыр- Мүрәккәб гурулуш- 
лу мүдафиә истеһкамы дөрдкүнч бүрчләрлә даһа да мөһ- 
кәмләндирилмишдир.

II Күлтәпәдә һәм монохром, һәм дә полихром кил габ- 
лара тәсадүф олунур. Онлар формача олдугҹа мүхтзлиф- 
дирләр. Габларын нахышлары да зэнкиндир- Онларын үзә- 
риндә һәндәси бәзәкләрлә јанашы мүәјјән мәзмуну ифадө 
едән сүжетли нахышлар да вардыр.

Нахчыван әразисиндә икинчи Күлтәпә илә һәмдөвр олан 
даһа бир нечә абидә тәдгиг едилмишдир. Чохтөбәгөли 
Гызылвәнк вә Шаһтахты абидәләриндә дә Орта Тунч дөврү 
мәдәнијјәти өјрәнилмишдир.

Орта Тунч дөврүнүн мараглы абидөләриндән бири дө 
Ағдам шәһәри јахынлығында тәдгиг едилмиш Үзәрликтәпә 
јашајыш јеридир.

Үзәрликтәпәдән топланмыш мадди-мәдәнијјәт галыгла
ры е. ә. X IX — XIV әсрләрдә јерли әһалинин јүксәк әкин- 
чилик вә малдарлыг мәдәнијјәтинә малик олдугуну сүбут 
едир. Бу абидә еллипс формасында олуб, һүндүрлүјү 8,5 
м-дир.

1954-чү илдә бу абидә өјрәниләркән орадан 5-6 м галын- 
лығында зәнкин мәдәни төбәгә ашкар олунмушдур. Үзәр- 
ликтәпәнин әтрафына мөһтәшәм гала дивары чәкилмиш- 
дир. Ени 2 м-дән чох олан бу дивар саман гарышыглы чиј 
кәрпиҹдән тикилмишдир.

Абидәдән чохлу кил габ нүмунәләри, әмәк аләтләри, 
дәнли битки галыглары вә кил гадын фигуру ашкар олун
мушдур-

Үзәрликтәпәнин кил мэ’мулаты ики група бөлүнүр. 
Биринчи група Гызылвәнк бојалы габларынын охшары 
олан габлар дахилдир. Бунлар ачыг гырмызы рэнкдэ олуб, 
үзәри гара боја илә һәндәси, нэбати вэ зооморф формада 
бэзэдилмишдир.

Үзәрликтәпәнин икинчи груп кил габлары гара рэнкдэ 
биширилмиш, үзәри чилаланмыш вә хүсуси нѳгтэлэрлэ 
һәндәси формада бэзэдилмишдир.

Орта Тунч дөврү мәдәнијјәти Фүзули шәһәри јахынлы- 
ғындакы Гаракѳпэктэпэ јашајыш јериндә дә өјрәнилмиш- 
дир. Бурада 3 м галынлығында мәдәни тәбәгә үзә чыхарыл- 
мышдыр. Бу тәбәгәдә ири гаја парчалары, чај дашларын- 
дан инша едилмиш мөһтәшәм мүдафиә вә дикәр тикилилә- 
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рин галыглары ашкар едилмишдир. Дөрдбуҹаглы тикилилэ-
рин дѳшэмэси сары киллэ суванмышды.

Үзәрликтәпәдә олдуғу кими, Гаракөпәктәпәдә дә боз, 
гара рәнкли, штамплы нахышлы габларла јанашы, аз да 
олса монохром бојалы габлар тапылмышдыр. Бурадан, 
һәмчинин иј башлыглары, мунчуглар, даш аләтләр, килдэн 
дүзәлдилмиш кичик фигурлар вэ с. ашкар едилмишдир.

Әлбәттә, тәсвир олунан абидэлэр орта Тунч дөврүнә аид 
һеч дә јеканә дејилдир. Бу дөврүн абидәләринә республика- 
нын бүтүн зоналарында тәсадүф олунмушдур- Дөврүн гә- 
бир абидәләри дә тәдгиг олунмушдур.

Орта Тунч дөврүнә аид гәбир абидәләри әсасән Хачын- 
чај вадисиндә, Хачбулагда, Муганда, Гуручај вә Көндәлән- 
чај вадисиндә, Гобустанда, Нахчыванда, Кәнчә-Газах зона- 
сында вә дикәр әразиләрдә гејдә алынмыш вә гисмән тәд- 
гиг едилмишдир. Орта Тунч дөврү үчүн торпаг, даш гуту 
гәбир абидәләри вә курганлар сәчијјәвидир.

Курганлар торпаг вә дашдан төкүлмүшдүр. Курганалты 
гәбирләр әсасән дөрдкүнч планда олуб, дәфн бүкүлү вәзиј- 
јәтдә едилмишдир.

Орта Тунч дөврүндә Азәрбајҹан әһалисинин игтисади. 
ичтимаи һәјатында вә мэ’нэви мәдәнијјәтиндә чидди дәји- 
шикликләр баш вермишдир. Iıəp шејдән әввәл, бу дөвр бә- 
шәр тарихиндә ики бөјүк ичтимаи әмәк бөлкүсүнүн јаран- 
масы, јә’ни малдарлығын әкинчиликдән вә сәнәткарлығын 
һәмин тәсәррүфат саһәләриндән ајрылмасы илә характери- 
зә едилир. Бу просес орта Тунч дөврүндә мәһсулдар гүввә- 
ләрин сүр’әтли инкишафынын нәтичәсиндә олмушдур.

Малдарлыгын әкинчиликдән ајрылмасы һәр ики саһәдә 
хүсуси ихтисаслашмаја, тәсәррүфатда тәкмилләшмәјә вә 
бунунла баглы јени адәт вә эн’энэлэрин јаранмасына сәбәб 
олду.

Ичтимаи әмәк бөлкүсүнүн јаранмасы, тәкмилләшмиш 
тәсәррүфат саһәләрини тэ’мин етмәк үчүн метал е’малынын 
сүр’әтли инкишафыны, ибтидаи ичма гурулушунун парча- 
ланмасы просесини сүр’әтләндирди, хүсуси мүлкијјәтчилик 
мејлләрини ҝүчләндирди. Орта Тунч дөврү јашајыш јер- 
ләринин бир-биринә јахын бир нечә тәпәләрдә салынмасы 
онларын бир патриархал аиләјә мәнсуб олдугуну көстәрир. 
Гапалы һәјат сүрөн вә натурал тәсәррүфатда чалышан пат
риархал аиләләрдә ваһид дини ҝөрүшләр вә бундан ирәли 
ҝәлән адәт вэ эн’энэлэр формалашмышдыр. Бу исә сонра- 
лар өз адәт-ән’әнәси, мадди-мәдәнијјәт хүсусијјәтләри бахы-
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мындан әсаслы сурәтдә фәргләнән мүхтәлиф гоншу мәдә- 
нијјәтләрин јаранмасына сәбәб олмушдур-

Орта Тунч дөврү Азәрбајчанын јашајыш јерләриндән, 
гәбир абидәләриндән топланмыш мадди-мәдәнијјәт галыг
лары өлкәнин тәсәррүфат һәјатында чидди дәјишикликләр 
олдугуну сүбут едир.

Үмумијјәтлә, Орта Тунч дөврүндә тәсәррүфатын әсас 
саһәләри әкинчиликдән, малдарлыгдан, дағ мэ’дэн ишин- 
дән вә сәнәткарлыгдан ибарәт олмушдур. Әкинчиликдә 
сүн’и суварма системләриндән кениш истифадэ едилмишдир. 
Нахчыван әразисиндә Фәрһад архы, Галачыг архы вә с. 
өз дөврүнүн ән мүрәккәб каналлары иди. Бу нөв ирригаси- 
ја системләри Нахчыванчај, Арпачај, Киланчај һөвзәлә* 
риндә вә Гарабағлар кәнди әразисиндә изләнмишдир. Орта 
Тунч дөврү абидәләриндән гәдим әкинчилик аләтләри, о 
чүмләдән дән дашлары, вәлләр, даш тохалар, дәвәҝозү вә 
чахмаг дашларындан ораг дишләри вә чохлу дәнли битки 
галыглары топланмышдыр. Азәрбајчанда чүт әкинчилији 
үстүнлүк тәшкил етмишдир.

Газынтылар заманы араба тәкәри моделләри, ат, өкүз, 
тәсвирли әшјалар үзә чыхмышдыр. Алимләр бу фикирдә- 
дирләр ки, әввәлки дөврләрдән фәргли олараг, Орта Тунч 
дөврүндә мәһсул топланышында тунч аләтләрдән дә исти
фадэ олунмушдур. Тахылын дөјүлмәсиндә өкүз вә ја ат 
гошулмуш тахта вә даш вәлләрдән кениш истифадэ едил
мишдир. Топланмыш тахыл еһтијат кими евләрдә, тәсәр- 
рүфат гујуларында сахланылмышдыр-

Археоложи газынтылар заманы сүбут едилмишдир ки, 
е. ә. II минилликдә үзүмчүлүк дэ кениш инкишаф етмиш
дир. Ағдам шәһәри јахынлығындакы Үзәрликтәпәдән чох
лу үзүм чәрдәји вә Нахчыван абидәләриндән исә үзүмәзән  
дашлар тапылмышдыр.

Е- ә. II минилликдә Азәрбајчанда малдарлығын јарым- 
кәчәри формасы үстүнлүк тәшкил етмишдир.

Азәрбајчанын Сон Тунч дөврү үчүн Хочалы-Кәдәбәј, 
Нахчыван вә Талыш—Муған археоложи мәдәнијјәтләри сә- 
ҹијјәвидир. Бу мәдәнијјәтләри ајры-ајрылыгда изаһ етмәз- 
дән, е. ә. II миниллијин сону вә I миниллијин әввәлләриндән 
јә’ни тунчун сону вә дәмир доврүнүн әввәлләриндә үмуми 
Азәрбајчан үчүн характерик олан бэ’зи проблемләр үзә- 
риндә дајанмағы лазым билирик.

Бу дөврдә Азәрбајчанда мүдафиә галалы вә һасарсыз 
Даими јашајыш мәскәнләри Ковургала, Сарытәпә, Гаратәпә,
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Ханлар-І, Мәнкәчевир-I, Бабадәрвиш-IV вэ с. илә јанашы 
мөвсүмлүк јурд јерләри дә јаранмышдыр- Јашајыш евләри 
јарымгазма вә јерүстү олмушдур. Ханлар вә Минкәчевир- 
дә ашкара чыхарылмыш гәдим јарымгазмалар дөрдкүнч 
планда олуб, әсасән јонулмамыш дашлардан, надир һал- 
ларда исә үзәри киллә суванмыш гамышдан тикилмишдир. 
Чох вахт дивар боју дирәк јерләринин изи галмышдыр. 
Отагларын таванында ишығын дүшмәси вә түстүнүн чых- 
масы үчүн хүсуси баҹалар дүзәлдилмишдир. Әксәр отагла
рын ортасында диварлары ҝиллә суванмыш даирәви оҹаг 
јерләри тапылмышдыр.

Отагларын киллә суванмыш дешәмәсиндә ири күпләр 
басдырылмыш, јахуд да тәсәррүфат гујулары газылмыш- 
дыр. Газах рајону әразисиндә тәдгиг едилмиш Сарытәпә вә 
Бабадәрвиш—IV јашајыш јерләриндән мүрәккәб гурулушлу 
јерүстү биналар үзә чыхарылмышдыр.

Дүзбучаглы планда олан бу биналар аракәсмә диварла 
ики һиссәјә бөлүнмүшдүр. Нисбәтән бојүк һиссә јашајыш 
үчүн, кичик һиссә исә мәтбәх вә ја анбардан етрү нәзәрдә 
тутулмушдур.

Сон Тунҹ дөврү истеһкам абидәләри сиклоп7 тикилилә- 
ри ады илә мәшһурдур. Бу абидәләрә тәкчә Азәрбајчанда 
дејил, Ермәнистанда, Ҝүрчүстан вә Шимали Гафгазьш бэ’зи 
јерләриндә, Иранда вә Түркијәдә дә тәсадүф олунмушдур.

Азәрбајҹан әразисиндә сиклоп тикилиләри әсасән Ки
чик Гафгаз рајонунда ашкар едилмишдир- Сал гаја дашла- 
рындан бәркидичи мәһлулсуз һорүлән бу тикилиләр ҹүрбә- 
ҹүр олчүдәдир. Диварларын һүндүрлүјү 3 м-ә чатыр. Јерли 
әһали арасында «галача», «һерүк даш», «һасар», «сәнкәр», 
«дузлаг». вә с. адланан бу абидәләрин нә мәгсәдлә тикил- 
мәси һагда мүхтәлиф фикирләр вар.

Алимләрин бир групу онлары јарымкочәри малдарлы- 
ғын мүвәггәти јурд јери, башгалары мүдафиә истеһкамы, 
бэ’зилэри дини ибадәткаһ, бир групу исә садәҹә јашајыш 
мәскәни һесаб едирләр.

һәмин абидәләрин билаваситә дағлыг јерләрдә, әксәриј- 
јәтинин исә кеч јолларынын кәнарында јерләшмәси, онла
рын јарымкөчәри малдарлар үчүн јурд ролуну ојнамасы 
барәдә мүлаһизәләрә һагг газандырыр- Сиклоп тикилиләрин-

7 Сиҝлоп—јунанчадан ( ky 1< Lors ■—тәпәкөз демәкдир). Гәдим 
Јунан әсатирләриндә алнын ортасында көзү олан нәһөнк варлыглара 

Дејилир. Ири, бәјүк мэ’насында ишлөнир.
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дә мәдәни тәбәгәнин олмасы факты да бу фикрә әсас верир.
Сон Тунҹ вә Илк Дәмир дөврүнүн гәбир абидәләри нис- 

бәтән кениш тәдгиг едилмишдир. Зәнкин аваданлыға, мүх- 
тәлиф тикинти формаларына малик гәбир абидәләри дев
рун ичтимаи тәбәгәләшмә просесини, онун мэ’нэви аләми- 
ни вә игтисадијјатыны өјрәнмәк үчүн чох мүһүм мәнбәләр- 
дир. Бу дөврүн дәфн абидәләри мүхтәлиф формалы вә өлчү- 
лү курганлар, даш гутулар вә һәмчинин кромлехли8 даш 
гутулар вә садә торпаг гәбирләрдир.

Азәрбајҹан әразисиндә торпагдан, дашдан, һәмчинин 
бунларын гарышығындан төкүлмүш курганлара тәсадүф  
олунмушдур. Курган алтында гәбирләр ја торпагда газыл- 
мыш, ја ири дашлардан вә јахуд да ағаҹ тирләрдән дүзәл- 
дилмишдир-

Курганларда коллектив вә тәк дәфн адәтинә тәсадүф  
едилмишдир. Азәрбајҹанын дағ вә дағәтәји рајонларында 
кениш јајылмыш даш гуту гәбирләри әксәр һалларда кур- 
ганларла һәмјашыддыр. Адәтән, торпагда газылан бу гә- 
бирләрин јанлары вә үстү сал дашларла өртүлүрмүш. Гәбир- 
ләрин дөшәмәсинә бэ’зэн хырда дашлар дүзүлмүшдүр.

Сон Тунҹ вә Илк Дәмир дөврүндә Азәрбајҹанын дүзән  
рајонларында садә торпаг гәбирләри даһа кениш јајылмыш- 
дыр. Тикинти материалы нәзәрә алынмазса, бу гәбирләрдә 
дә дәфн адәти дәјишилмәмишдир.

Сон Тунҹ дөврүнә аид гәбир абидәләринин бир гисминин 
әтрафы кромлехләрлә әһатәләнмишдир. Белә гәбир абидә- 
ләри Нахчыванда, Гарабағда, Абшеронда, Гобустанда вә 
Талыш зонасында вардыр. Шаһтахты јахынлыгында тәд- 
гиг олунмуш даш гутулардан биринин кромлехинин диа- 
метри 7,7 м-дир, камерасынын узунлугу исә 4,3 м-дир. Гә- 
бирдән 30 кил габ, ат скелети вә бәзәк әшјасы тапылмыш- 
Дыр.

Гәбир типләринин дөрдүндә дә бир сыра үмуми чәһәт- 
ләр мүәјјәнләшдирилмишдир. Скелетләрин һамысы бүкү- 
лү вәзијјәтдә, сағ вә ја сол бөјрү вә јахуд архасы үстәдир. 
Бэ’зи гәбирләрдә отурулдулмуш, јахуд башлары, бәдәнләри 
вә ајаглары парчаланмыш һалда (мүхтәлиф истигамәтләр- 
дә) дәфн едилмишдир- Өлүләри јандырыб дәфн етмәк адә- 
тинә дә тәсадүф олунур.

8 Кромлех— бретон дилиндә кром—даирә, лех—даш демәкдир. 
Неолит вә әсасән Тунч дөврләринә аид дик басдырылмагла консен- 

трик даирә јарадылан узун даш дүзүм ү.
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Садэ торпаг гәбирләрин бир групунда баға чанагы тапыл- 
мышдыр. Мартуни рајонун Амарас-Ағоглан мэ’бэди ја- 
нында гәбирләрин биринин ҹәнуб күнҹүндә бага үчүн 
хүсуси аракәсмә дүзәлдилмишдир.

Ьаггында бәһс етдијимиз гәбир абидәләри олдугҹа зән- 
кин аваданлыға маликдир.

Сон Тунч вә илк Дәмир дөврү археоложи абидәләринин 
бөјүк бир групу елми әдәбијјатда X о ҹ а л ы-К ә д ә б ә ј 
мәдәнијјәти ады илә мәшһурдур. Кәнчә-Гарабаг вә ја мәр- 
кәзи Загафгазија мәдөнијјәти кими дә адланан бу абидәләр 
комплексинә мараг һәлә XIX әсрдә башланмышдыр.

Хоҹалы-Кәдәбәј археоложи мәдәнијјәтинин һасарсыз, 
әтрафы мүдафиә сәдди илә мөһкәмләндирилмиш, јашајыш 
јерләри, истеһсалат оҹаглары, курган, даш гуту вә торпаг 
гәбирләрдән ибарәт бөјүк абидәләр комплекси тәдгиг едил
мишдир.

Бу мәдәнијјәтә аид гәбир абидәләриндә ән кениш јајыл- 
мыш дәфн адәти өлүнүн әсасән, бүкүлү, узадылмыш вә ја 
отурдулмуш һалда дәфн олунмасыдыр. Өлүнү јандырма вә 
ја парчалајыб дәфн етмә адәти тәк-тәк гәбирләрдә тәсадүф 
олунур.

Истәр гәбир, истәрсә дә јашајыш јерләриндән тапыл- 
мыш мадди-мәдәнијјәт галыглары Хоҹалы-Кәдәбәј мәдәниј- 
јәти сакинләринин характерик әмәк аләтләринин, мәишәт 
әшјаларынын, тәсәррүфат һәјатынын вә идеолокијасынын 
бэ’зи хүсусијјәтләрини ајдынлашдырмага имкан верир.

Хоҹалы-Ҝәдәбәј мәдәнијјәти үчүн характерик тунч 
әшјалара јасты балталар, кениш даирәви кәсәрли тәбәрзин 
балталар, хәнҹәрләр, енлиагыз гылынҹлар, јарпагвары 
низәләр, Загафгазија типли ох уҹлары, кәмәрләр, баш бәзәк- 
ләри, мүхтәлиф формалы голбаглар, дүјмәләр вә дикәр 
әшјалар дахилдир. Бу абидәләрдән мисдән һазырланмыш 
газан вә сәрниҹләр дә тапылмышдыр- Хоҹалы-Кәдәбәј мә- 
дәнијјәтинин сон мәрһәләсиндә назик низә уҹлуглары, ки
чик елчүлү бычаг, хәнчәр вә с. силаһ нөвләри кениш јајыл- 
маға башлајыр.

Абидәләрдән сүмүк әшјалар да ашкар олунмушдур. 
Сүмүкләрдән әсасән силаһларын дәстәләриндә истифадэ 
етмишләр.

Хоҹалы-Кәдәбәј абидәләринин ән зәнкин материалы кил 
мэ’мулатыдыр. Бу мәдәнијјәтә аид габлар әсасән гара вэ 
түнд боз рэнкдэ олуб, нарын килдэн һазырланмыш, бир 
гисми дулус чархында формалашдырылмышдыр. Гара рэнк- 
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ли габларын әксәријјәтинин үзәри ҹызма үсулу илә һәндә- 
си мотивләрдә бәзәдилмишдир. Ҹызма нахышлар бэ’зэн 
хүсуси ағ маддә илә инкрустасија едилмишдир. Габларын 
бөјүк әксәријјәтинин үзәри чилаланмышдыр. Инкрустасија 
олунмуш габларын бир гисминин үзәриндә зооморф, бэ’зи- 
ләриндә астрал тәсәввүрләрлә бағлы, даһа башгаларында 
исә ов вә ја дикәр символик сәһнәләр тәсвир олунмушдур.

Хочалы-Кәдәбәј мәдәнијјәтинә мәхсус габлар әсасән 
габарыг көвдәли күпләрдән, дарбоғаз тәкгулплардан, неһрә- 
ләрдән, чам формалы габлардан вә с. ибарәтдир. Габларын 
бир гисминин чијниндә кәбәләквари чыхыг вардыр. Бу дөвр- 

дә сәнәткарлыг бахымындан зәиф ишләнмиш олса да, дашдан 
кузә, ваза, енлиағыз вә гапаглы габлар һазырланмышдыр.

Тәдгигатчылар Хочалы-Кәдәбәј мәдәнијјәтинин үч инки- 
шаф мәрһәләси кечдијини мүәјјән етмишләр. Илк мәрһәлә 
е. ә. XIII— XI, икинчи X I—IX, сон мәрһәлә IX, VII әсрлә- 
рә аид едилир.

Абидәләрин комплекс шәкилдә өјрәнилмәси тәдгигат- 
чылара бир сыра үмуми нәтиҹәләр сөјләмәјә имкан вер- 
мишдир. Мэ’лум олмушдур ки, Хоҹалы-Кәдәбәј сакинлә- 
ринин ән сых јашајыш јери дағлыг вә дағәтәји зоналардыр. 
Әһали әкинчилик вә малдарлыгла мәшғул олмушдур. Архео- 
ложи материаллар тәсәррүфатда гарамала нисбәтән дава- 
рын даһа чох бечәрилдијини көстәрир. Бу дөврдә һәмчинин 
јени метал филиз јатаглары мәнимсәнилир.

Нәһајәт, Хоҹалы-Кәдәбәј мәдәнијјәти саһибләринин ән 
бөјүк техники тәрәггиси кил габ истеһсалында дулус чар- 
хындан кениш истифадә етмәләридир. Бу дөврдә сәнәткар- 
лығын бир чох саһәләри, хүсуси илә бәзәк әшјалары истеһ- 
салы да јүксәк сәвијјәдә инкишаф втмишдир.

Азәрбајҹанын сон Тунч вә илк Дәмир дөврү археоло-' 
жи абидәләр комплексинин бөјүк бир групу Б о ј а л ы габ
лар археоложи мәдәнијјәтинә аиддир. Бу мәдәнијјәт елми 
әдәбијјатда Нахчыван археоложи мәдәнијјәти адландыры- 
лыр.

Јахын вә Орта Шәргин бир чох өлкәләриндә кениш 
јајылмыш бојалы габлар мәдәнијјәти һәмин дөврүн әкин- 
чилик, малдарлыг тәсәррүфатлары, сәнәткарлыг саһәләри- 
ни, ејни заманда дөврүн адәт вә ән’әнәләрини, дини идеоло- 
кијасыны өјрәнмәк бахымындан әһәмијјәтлидир. Бу мәдә- 
нијјәтә аид абидәләр гоншу өлкәләр арасында мөвҹуд ол- 
муш игтисадп вә мәдәни әлагәләри әјрәнмәјә көмәк едир.
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Тәссүфлә гејд етмәлијик ки, бу мәдәнијјәтин јашајыш 
јерләри аз өјрәнилмишдир.

Загафгазија әразисиндә, о ҹүмләдән Азәрбајҹанда боја- 
лы габлар мәдәнијјәтинә аид абидәләрин варлығы илк дәфә 
кечән әсрин 90-чы илләриндә мэ’лум олмушдур- Сонракы 
илләрдә Азәрбајҹанда, Ермәнистанда вә Күрҹүстанда һә- 
мин мәдәнијјәтә аид бир сыра јени абидәләр тапылмыш, 
онларын бир чохунда археоложи тәдгигат ишләри апарыл- 
мышдыр.

Бојалы габлар мәдәнијјәтинин нүмунәләри Азәрбајҹан- 
да илк дәфә Нахчыван әразисиндә ашкар едилмишдир. 
1895-ҹи илдә Нахчыван шәһәриндән 18 км аралы, Тәзәкәнд- 
дән 3 км чәнубда, Араз чајынын сол саһилиндә, Гызыл- 
вәнк јахынлығында торпаг ишләри көрүләркән бир нечә 
даш гуту гәбир дағылмыш, гәбирләрдән садә вә бојалы 
габлар, гызылдан бәзәк шејләри, тунч силаһлар, бәзәкләр 
вә дикәр мәдәнијјәт галыглары тапылмышдыр.

1904-ҹү илдә Гызылвәнк јахынлыгында јенә дә бир нечә 
даш гуту гәбир ачылмышдыр.

Азәрбајчанда бојалы габлар мәдәнијјәтинин нисбәтән 
кениш тәдгиги јалныз Совет һакимијјәти дөврүндә мүмкүн 
олмушдур. 1926-ҹы илин сентјабрында Гызылвәнкдә газын- 
ты ишләри апарылмышдыр. 1934-чү илдә исә индики Илич 
рајонундакы Шортәпә абидәси јахынлығындан чохлу боја- 
лы габ тапылмышдыр. Азәрбајҹанын коркәмли археологу 
Ә- К. Әләкбәров һәмин тапынтыларла таныш олдугдан сон- 
ра 1936-ҹы илдә Шаһтахты, Ковургала, Шортәпә вә Оғлан- 
галада тәдгигат ишләри апармыш, һәмин абидәләрдән әмәк 
аләтләри, ҹүрбәҹүр габлар, силаһлар, бәзәк әшјалары әлдә 
етмишләр.

60-ҹы илләрдән башлајараг II Күлтәпәдә (Нахчыван 
јахынлығында), һәмчинин Кичик Гафгазын ҹәнуб-гәрб әтәк- 
ләрини әһатә едән Гуручај вә Көндөләнчај һовзәсиндә апа- 
рылмыш тәдгигат ишләри бојалы габлар мәдәнијјәтини 
сәчијјәләндирмәк үчүн зәнкин материаллар вермишдир. 
Гаракөпәктәпәдән бојалы габларын гырыглары әлдә едил
мишдир. Бу мәдәнијјәтә, әтрафы гала дивары илә меһкәм- 
ләндирилмиш шәһәр типли јашајыш јерләри, мүдафиә ти- 
кинтиси олмајан мәскәнләр вә сиклоп типли истеһкамлар 
дахилдир. Әтрафы моһкәмләндирилмиш јашајыш мәскән- 
ләри арасында нисбәтән чох өјрәнилән абидә II Күлтәпә- 
дир. Бу абидәнин III тәбәгәсиндән дөрдбучаглы бина галыг- 
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лары үзә чыхарылмышдыр. Әсасән чиј кәрпичдән тикил- 
миш биналарын дөшәмәләри торпаг вә ја дашдандыр-

Нахчыван, Кәнчә— Газах, Мил— Гарабағ вә с. зоналар- 
да бојалы габлар мәдәнијјәтинә аид јашајыш мәскәнләрин- 
дән бөјүк бир групунун әтрафына хүсуси дивар чәкилмиш- 
дир. Бу диварлар бэ’зэн чај дашындан, бэ’зэн исә чиј кәр- 
пичдән һөрүлмүшдүр.

Тәдгигатчылар Азәрбајҹан әразисиндә бојалы габларын 
Орта Тунҹ дөврүндән башлајараг Илк Дәмир дөврүнәдәк 
дөрд инкишаф мәрһәләси кечирдијини гејд едирләр.

Биринҹи мәрһәлә үчүн һәндәси мотивдә, инсан, һејван 
вә гуш тәсвирләри илә чох сәлигәли нахышланмыш моно
хром бојалы габлар сәҹијјәвидир. Бу мәрһәлә е. ә. X X — 
XVII әсрләри әһатә етмишдир.

Әсасән әлдә һазырланмыш бу нөв габларын үзәри гыр- 
мызы рәнкли астарла (ангобла) өртүлмүш, сонра исә гара 
боја илә һәндәси нахыш чәкилмишдир. Бу нов габлар Шор- 
тәпәдән, I Күлтәпәдән, II Күлтәпәдән, Үзәрликтәпәдән вә 
башга јерләрдән тапылмышдыр. Биринҹи мәрһәләнин габ- 
лары әсасән кузәләрдән, чам вә касалардан ибарәтдир.

Икинҹи мәрһәлә үчүн (е. ә. XVII—XV әсрләр) мүрәккәб 
һәндәси мотивдә, инсан, һејван вә гуш рәсмләри илә даһа 
инҹә бәзәдилмиш полихром нахышлы кузә вә чам формалы 
габлар сәҹијјәвидир. Кузәләр габарыг көвдәјә, јасты отура- 
чаға вә назик боғаза маликдир. Гызылвәнкдән тапылан 
бир габын үзәриндә гоша рәгс сәһнәси тәсвир олунмушдур.

Үчүнҹү инкишаф мәрһәләси үчүн (е. ә- XIV—XI өср- 
ләр) һәндәси мотивдә инсан, һејван вә гуш рәсмләри илә 
нисбәтән сәлигәсиз нахышланмыш полихром вә монохром 
бојалы габлар сәчијјәвидир (күпә, еллипсвары ҹамлар, 
чајниквары габлар, бошгаблар, вазлар вә с.)

Дордүнчү мәрһәлә үчүн (е. ә. X —VIII әсрләр) һәндәси 
мотивдә вә јалныз гырмызы рәнклә чох сәлигәсиз нахыш
ланмыш бојалы габлар сәчијјәвидир. Азәрбајчанда дәмир 
дөврүнүн әввәлләриндән башлајараг, бојалы габларын 
истеһсалында тәнәззүл, (нисбәтән бәсит нахышлар) нәзәрә 
чарпыр.

Ҝөзәл сәнәт нүмунәси олан Азәрбајчан бојалы габла- 
рынын бојүк әксәријјәти Јахын Шәрг, хүсусилә Көјтәпә, 
Тәпәсиалк (Иран), Тәпәһисардан (Түркијә) тапылмыш боја- 

лы габлар илә бир сәвијјәдә дурур- Буна кѳрэдир ки, вахтилө 
академик И. И. Мешшанинов Гызылвәнк бојалы габлары- 
ны мәшһур Елам габлары илә мүгајисә етмишдир.
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Квморлор үзорннда тәсвирләр



Тунч хәичорләр

Габларын үзәрнндәки тәсвирләр гәдим инсанларын дини 
көрүшләри вә тәсәррүфат һәјаты илә бағлыдыр. Гызыл- 
вәнк, Шаһтахты, II Күлтәпә, Нәһәҹир бојалы габлары үзә- 
риндәки тәсвирләр гәдим малдарлыг вә овчулугла әлагә- 
дар иҹра едилән дини ајинләрә һәср олунмушдур-

Е. ә. II миниллијин сонуна вә I миниллијин әввәлләринә 
аид абидәләрин өјрәнилмәси, һәмин дөврдә зәркәрлик сәнә- 
тинин дә јүксәк инкишаф етдијини көстәрир.

Үзәриндә гәдим инсанын инамлары, дини көрүшләри, 
илә бағлы тәсвирләр олан нәфис кәмәрләр буна сүбутдур.

Үмумијјәтлә, Тунҹ дөврү мәһсулдар гүввәләрин сүр’әт- 
ли инкшыафы вә истеһсал мүнасибәтләринин чидди кәскин-
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Зооморф тәсвирли кәмәрин бир һиссәси

ләшмәси илә сәҹијјәләнир. Бу исә ибтидаи иҹма гурулу- 
шунун дағылмасына вә синифли ҹәмијјәтин мејдана кәл- 
мәсинә зәмин јаратмышдыр.

ДӘМИР ДӨВРҮ

Ҹәмијјәтин инкишафында јени мәрһәлә дәмирин кәшфи 
илә башланыр.

Дәмир өзүнүн бир чох хүсусијјәтләри илә тунчдан фәрг- 
ләнир. Дәмирин әридилмәси тунҹа нисбәтән Ч Ә Т И Н  иди (мис 
1084 дәрәчәдә, дәмир 1530 дәрәҹәдә әријир). Јалныз хүсуси, 
көндән дүзәлдилмиш көрүкләр мејдана кәлдикдән сонра 
көстәрилән температуру алмаг мүмкүн олмушду. Дәмирин 
илк дөфә һарада, кимләр тәрәфиндән өлдә едилмәси узун  
илләр мүбаһисәјә сәбәб олмушдур. Лакин тәдгигатчылар 
онун Шәргдә, е- ә. 1300-ҹү илдә кәшф олундуғу һагда pə’jə 
кәлмишләр. ССРИ әразисиндә дәмир дөврү е. ә. XI әсрдән 
башланыр. Азәрбајҹанда дәмирин изләринә е. ә. II минилли- 
јин сонларында тәсадүф олунур. Дәмир өзүндән әввәлки 
металлардан әлверишли олдуғундан әмәк фәалијјәтинин бү- 
түн саһәләриндә мөһкәм јер тутду. Ф. Енкелс көстәрирди 
ки, дәмирин кәшфи бөјүк саһәләрдө тарлачылыг үчүн, ке- 
ниш мешә саһәләрини тәмизләјиб әкин јеринә чевирмәк 
үчүн имкан јаратды; дәмир сәнәткара елә мөһкәм вә елә 
кәскин аләтләр верди ки, бунларын гаршысына һеч бир даш,
о заман мэ’лум олан металлардан һеч бири чыха билмәзди.

Һәлә илк дәмир дөврүндә бир сыра јени әмәк аләтләри: 
мишар, мөнкәнә, мүхтәлиф гашовлар, гајчы, килид вә ачар 
кими әшјалар јаранды.

Дәмирин кәшфи һәм дә јени силаһларын јаранмасыны 
шәртләндирди- Лакин бу метал јумшаг олдуғундан мөһкәм
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силаһ үчүн јарамырды. Буна керә дә јалныз онун истеһсал 
технолокијасы тәкмилләшәндән, полад алынандан сонра 
силаһ истеһсалы кенишләнди.

Полад, күрәдә гызармыш дәмирин сојуг су илә арамсыз 
сојудулмасы нәтичәсиндә әлдә едилирди.

Бүтүн бу јениликләр иҹтимаи әмәк бөлкүсүнүн даһа да 
дәринләшмәси илә нәтиҹәләнди: сәнәткарлыг әкинчиликдән 
ајрылды. Бу исә мәһсулдар гүввәләрин даһа сүр’әтли инки- 
шафыны доғурду вә иҹтимаи-штисади мүнасибәтләрин јени 
формаларынын јаранмасыны тэ’мин етди. Е. ә. I миниллијин 
әввәлләриндә Урарту девләти тәшәккүл тапыр. Кәмин минил- 
лијин IV әсриндән сонра Загафгазијада мүстәгил вә ја ја- 
рыммүстәгил дөвләтләр јараныр (Кичик Ермәнистан, Софен 
Арарат чарлығы, Колихида вә Иберија, Атропатена вә Ал- 
банија). Е. ә- VII әсрдән башлајараг бу әразидән скифләр 
кечир вә онлар јерли мәдәнијјәтдә өз изләрини гојурлар.

Бу һадисәләр һәмин дөврә аид јашајыш јерләриндә, гәбир 
абидәләриндә өз әксини тапмышдыр. Азәрбајчан әразисин- 
дә е. ә. IX өсрдән IV әсрәдәк, јә’ни бурада илк дөвләтин 
формалашмасынадәк олан дөвр Дәмир дөврү һесаб едилир.

Бу дөврүн һәм јашајыш јерләри, һәм дә гәбир абидәлә- 
ри јахшы өјрәнилмишдир. Газахда, Абшеронда, Гобустан- 
да, Шамхор СЕС әразисиндә вә башга јерләрдә сон вахт- 
ларда ашкар олунмуш абидәләр классик Дәмир дөврүнү 
сәчијјәләндирән јахшы абидәләрдир.

Лакин бу дөврүн ән мөһтәшәм јашајыш јерләри Газах 
рајону әразисиндәки Сарытәпә, Бабадәрвиш, Мил дүзүн- 
дәки Гаратәпә, Чәлилабадда Узунтәпә вә башгаларыдыр.

Бу бахымдан, 50-ҹи илләрдә тәдгигинә башланмыш 
Жданов рајону әразисиндәки Гаратәпә јашајыш јери олдуг- 
ча мараглыдыр. Күндүрлүјү 14 м, диаметри 4,5 м олан 
бу абидә 2 һектара јахын саһә тутур. Абидәнин ашагыдан
I тәбәгәси VII—VI әсрләри, II тәбәгәси исә V —I әсрләри 
әһатә едир. II тәбәгәдән чиј кәрпиҹдән һөрүлмүш дердкүнч  
бина галыглары үзә чыхарылмышдыр. Диварларын исти- 
гамәти шимал-шәргдән, ҹәнуб гәрбәдир. Үст һиссәси учуб 
төкүлмүш, алт һиссәси исә 36x36x14 см бичимли кәрпич- 
дән һөрүлмүш бинанын шимал-гәрб диварынын дибиндә 
очаг јери ашкар олунмушдур.

Оҹағын әтрафында килдән һазырланмыш галын мангал 
гырыглары вар иди. II тәбәгәдән хејли дән дашлары (әса- 
сән гајыгвары формада) дәстә, дәвәкезү гырыглары илә 
мәишәтдә ишләдилән кил габлар, ири вә хырда күпләр,
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чам вә касалар, бошгаблар вә неһрөләр тапылмышдыр. Бу 
габларын әксәријјәти гара вә боз рэнкдэдир. Бир һиссәси 
чилаланмыш вә үзәри нахышланмыш, бэ’зиси гырмызы вэ 
ачыг чәһрајыдыр.

II тәбәгәдән үзәриндә јапма гојун башы бәзәкли габлар 
да тапылмышдыр. Гојунун кәлләси бујнузлары ичәри гат- 
ланмыш гармаг вә јахуд спирал формасында тәсвир едил- 
мишдир. Һејванын көзләрини кичик күл дүјмәләр әвәз едир. 
Кәллә кил габын лүләсинә јапышдырылмышдыр. Гаратә- 
пәдән килдән һазырланмыш 10-дан артыг гојун вә 2 инәк 
кәлләси тапылмышдыр. Оҹаг јерләриндән, гујулардан вә 
күл лајларындан чохлу мигдарда һејван сүмүкләри чых- 
мышдыр. Бунларын әксәријјәти гојун вә кечи сүмүкләри- 
дир.

Гаратәпәдән тапылан һејван сүмүкләри, гојун кәлләси 
вә неһрәләр Мил дүзүндә антик дөврдә малдарлығын јүк- 
сәк инкишафыны көстәрир. Газынтынын статиграфијасы 
вә орадан тапылан материалларын хүсусијјәти II тәбәгәнин 
е. ә. V —I әсрләрә аид олдуғуну сөјләмәјә әсас верир.

Гаратәпәнин ән гәдим тәбәгәсиндән чиј кәрпиҹдән тикил- 
миш бина галығы, оҹаг јерләри, тохуҹулуг аләтләри, дән 
дашы вә с. ашкар олунмушдур. Гаратәпә јени ерадән әввәл 
I миниллијә аид олан чох гијмәтли абидәдир-

Гаратәпәдә ачылан бина галыгларынын өјрәнилмәси 
көстәрир ки, чохмәнзилли бу тикинти узун мүддәт истифа- 
дә олунмуш ВӘ мүәјјән вахтларда бәрпа едилмишдир. Отаг- 
ларын чохлуғу тикинтинин зәнкил гәбилә башчысына мәх- 
сус олдуғуну көстәрир. Газынты заманы тапылан материал
ларын өјрәнилмәси көстәрир ки, е. ә. I минилликдә Мил 
дүзүнүн әһалиси, малдарлыгла јанашы әкинчиликлә дә 
мәшғул олмушдур. Лакин әһалинин игтисадијјатында әсас 
јери малдарлыг тутмушдур-

Мил дүзүндә Гаратәпә абидәси илә һәмдөвр олан, ејни 
заманда Гаратәпәдән фәргләнмәјән хејли абидәләр гејдә 
алынмыш, лакин һәләлик онларда әсаслы тәдгигат ишләри 
апарылмамышдыр.

Азәрбајҹанын гәрб зонасындакы дәмир дөврүнә аид ән 
мөһтәшәм абидәләриндән бири дә Сарытәпәдир. Газах шә- 
һәринин гәрбиндә јерләшән бу абидә 100 м диаметриндә вә 
10 м һүндүрлүјүндә олан бир тәпәдән ибарәтдир. Сарытәпә 
јашајыш јери Тунч деврүнүн сону, Дәмир дөврүнүн әввәл- 
ләриндә мејдана кәлмиш вә е. ә- I миниллијин сонунҹу рү- 
бүнәдәк давам етмишдир.

59



Символик кил чәкмәләр.





Тәдгигатчылар мүәјјән етмишләр ки, ј. е. ә. VII әсрдә 
Сарытәпәдә гәфләтән дәһшәтли јанғын баш вермишдир. 
Бурада јанғындан әмәлә кәлмиш тәбәгәнин галынлығы 
0,7 м-ә чатыр. Кәмин тәбәгәдән ашкар олунмуш јерүстү 
биналарын иншасында чај дашларындан, саман гарышыг- 
лы палчыгдан, һәмчинин ағачдан кениш истифадә едил- 
мишдир. Биналарын диварлары вә дөшәмәләри саман гары- 
шыглы киллә суванмышдыр. Таваны сахламаг үчүн дивар- 
боју јерә басдырылмыш дирәкләрин изинә тәсадүф олун- 
мушдур. Тәдгигатчыларын фикринҹә, биналарын үстү 
күләшлә өртүлмүшдүр- Археоложи газынтылар заманы 
Сарытәпәдән хејли тәсәррүфат вә дини характерли бина
ларын галыглары ашкар олунмушдур. Өјрәнилмишдир ки, 
бу абидәләр өз характерләри бахымындан бир аилә вә ја 
кичик бир коллективә дејил, кениш иҹтимаијјәтә мәхсус 
олмушдур. Елә буна әсасланараг тәдгигатчылар Сарытәпәни 
бөјүк тајфа иттифагларындан биринин мәркәзи һесаб едир- 
ләр-

Сарытәпәдә бина галыгларындан биринин шимал дива- 
ры јахынлығында 14 әдәд тәсәррүфат күпү ашкара чыха- 
рылмышдыр. Күпләр јерә басдырылмышдыр. Күпләр ири 
һәчмли, габарыг көвдәли, кениш ағызлы олуб, гулагҹыг- 
ларла бәзәклидир. Дикәр күпләр чијин һиссәдә кениш, 
дар боғазлыдыр. Күпләрдә тахыл вә чахыр, һәмчинин ун 
сахланмышдыр. Сарытәпәнин кил габлары нарын ҝилдән, 
јапма үсулу илә јахуд да дулус чархында һазырланмыш, 
чохлу гара рәнкли күп, бардағ, чам, неһрә вә с. ибарәтдир. 
Габлар чох сәлигәли ҹилаланмыш, үзәри чызма вә ја јап- 
ма үсулу илә нахышланмышдыр- Габларын гулпу әсасән 
зооморф формада һазырланмышдыр.

Сарытәпәдән чохлу мигдарда дөрдкүнч вә даирәви фор- 
малы мөһүрләр тапылмышдыр. Мөһүрләрин ишләк үзүндә 
садә вә мүрәккәб мотивдә күнәш символу олан чәрхи-фә- 
ләк (свастика) нишанлары тәсвир олунмушдур.

Газынтылар заманы мәишәтдә ишләдилән даш вә сүмүк 
аләтләрә дә тәсадүф едилмишдир Дән дашлары вә сүмүк- 
дән дүзәлдилмиш иј башлыглары үстүнлүк тәшкил едир. 
Дикәр һәмдөвр абидәләрдә олдуғу кими Сарытәпәдә дә ме
тал әшјалар аз тапылмышдыр. Бурадан тунчдан һазырлан- 
мыш Загафгазија типли ох уҹлуглары, ат фигуру форма- 
сында асма вә дикәр әшјалар әлдә едилмишдир.

Кәнчә-Газах зонасында Сарытәпә илә һәмдөвр абидәлә- 
рә Ағстафачај вадисиндә, Газахбәјли кәнди әразисиндә 
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тәсадүф едилмишдир. Бундан әлавә әввәлләр һаггында сөһ- 
бәт ачдыгымыз Тејрәтәпә, Шомутәпә вә башга абидәләрин 
үст тәбәгәси дә Дәмир дөврүнә аид едилмншдир.

Күр чајы вадисиндә Дәмир дөврү абидәләриндән бири 
дә Минкәчевир газынтылары заманы ашкар олунмуш
1 №-ли јашајыш јеридир. Бу абидәнин II тәбәгәсиндән 9 
јашајыш бинасы вә тәсәррүфат характерли тикинти галы- 
ғы, дулус күрәси ашкар олунмушдур.

Евләр дөрдкүнч вә ја овал формалы олуб, јарымгазма- 
лардыр- Диварлар гамышдан һөрүлмүш вә киллә суван- 
мышдыр. Отагларын ичәрисиндә хүсуси чөкәкликдә очаг- 
лар дүзөлдилмишдир, јалныз бир отагда дашдан гурулмуш  
дүзбуҹаглы очаг вардыр. Бурадан тәсәррүфат гујулары да 
ашкар олунмушдур

Дәмир дөврү абидәләринин бир гисми археоложп әдә- 
бијјатда Муған мәдәнијјәти ады илә мәшһурдур. Бу мәдә- 
нијјәтин изләри илк дәфә И. М. Ҹәфәрзадә тәрәфиндән 
Чәлилабад рајонундакы Узунтәпә адлы јердә ашкар едил
мишдир. Муған мәдәнијјәтинин әсас сәчијјәви хүсусијјәтлә- 
ри силаһ нүмунәләриндә—тунҹ вә дәмирдән дүзәлдилмиш  
мүхтәлиф өлчүлү гылынҹ вә хәнҹәрләрдә экс олунмушдур. 
Гылынчларын өзүнәмәхсус дәстәләри вардыр. Јухары һис- 
сәдә онлар јанлара әјилмиш даирәви гулагҹыгларла тамам- 
ланырлар. Тијәләри исә узун вә итидир. Хәнчәрләр јасты 
тијәли олуб, кәсмә һөндәси нахышларла бәзәдилмишдир- 
Бу хәнҹәрләр Гызылвәнҝ, Талыш, Хоҹалы-Кәдәбәј, Минкә- 
чевир вә башга јерләрдән тапылан хәнҹәрләрә чох охшар- 
дырлар. Муған мәдәнијјәтинин бәзәк нүмунәләри тунч би- 
ләрзик вә үзүкләрдән, еләҹә дә мүхтәлиф минераллардан 
дүзәлдилмиш мунҹуглардан ибарәтдир Сахсы мэ’мулатына 
гара вә гырмызы рәнкли габлар дахилдир. Бу габлар бэ’зи 
әламәтләринә кѳрэ Нахчыван вә Хоҹалы-Кәдәбәј мәдәниј- 
јәтинин кил габлары илә охшардырлар.

Муған мәдәнијјәтини И. М. Чәфәрзадә е. ә. VIII— VII 
әсрләрә аид етмишдир.

Тәдгигатчылар, Дәмир деврүнә аид Азәрбајҹанда үч нев 
гәбир типинин—курганларын, даш гутуларын вә садә тор- 
паг гәбирләрин кениш јајылдығыны мүәјјән етмишләр. Дә- 
мир дөврүндә дә курганлар дашдан, торпагдан вә ја бун- 
ларын икисинин гарышығындан текүлмүшдүр.

Курганалты гәбирләр хәндәкдән вә гују формалы даш 
сәрдабәдән вә үзәри ағач тирлә өртүлмүш гәбирдән иба- 
рәтдир.
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Торпагдан төкүлмүш хејли курган тәдгиг олунмушдур. 
Бунлар овал формада олуб, орта һесабла һүндүрлүјү 0,5—
2 м, диаметри 12 м-дир.

Курганалты гәбирләр дүзбучаглы планда олуб, 2— 5—
4,5 м, узунлуғу 10 м, ени 5— 7 м-дир. Белә гәбирләрин үзә- 
ри јоғун тирләрлә өртүлмүшдүр. Гәбирләрдә скелетләр бү- 
күлү вәзијјәтдә дәфн едилмишдир. 1 вә 2 №-ли курганлар- 
да скелетләр дағыныг һалда олмушдур. Гәбирләрдә һејван 
скелетләри илә бирликдә мүхтәлиф тунҹ бәзәкләр, мунҹуг- 
лар вә башга предметләр вардыр. Ат скелети илә јәһәр вә 
јүјән галыглары да ашкар едилмишдир. Бэ’зи атларын 
ајағына тунҹдан лентвари һалга кејдирилмишдир. 4 №-ли 
курганын үст өртүјү олан ағаҹ чүрүнтүсү арасында 5 ат вә 
бир нечә хырда бујнузлу һејван скелетләри ашкар олун
мушдур- Тәдгигатчыларын фикринҹә, һејванлар курган 
төкүлмәмишдән габаг кәсилиб ағаҹ өртүјү үзәринә гојул- 
мушдур- Курганалты камеранын чәнуб-шәрг һиссәсиндә 
бүкүлү вәзијјәтдә дәфн едилмиш киши скелетинин үстүнә 
чај гуму төкүлмүшдүр. Өлүнүн әлләри биләрзик вә үзүклә, 
боғазы чохлу мунчуг вә дош асмасы илә бәзәдилмишдир. 
Скелетин кәлләси гаршысына баға чанағы, 50 әдәд Загафга- 
зија типли ох уҹлуғу, әтрафында хејли тијә, ҹүрбәҹүр дүј- 
мәләр, тунҹ боруҹуг вә боз рәнкли кил габлар вардыр. 
Камеранын орта һиссәсиндә 8 ат скелети вә дэвэ скеле
тинин бир һиссәси јерләшмишдир. Скелетләрин арасындан 
мунчуглар, тунҹдан асма, кәмәр, јәһәр бәзәкләри вә диҝәр 
әшјалар әлдә едилмишдир.

Гәбрин гәрб һиссәсиндә, ики ҹәрҝә 50-дән чох гара рәнк- 
ли, чилаланмыш кил габ нүмунәләри гојулмушдур. Торпаг
дан токүлмүш бу курганын бәнзәри Гарабағын дағлыг һис- 
сәсиндә, Ханлар вә Кәдәбәј рајонлары әразисиндәдир. Кур- 
ганларын икинҹи нөвү (торпаг вә дашдан төкүлмүшләр) 
1893—94-ҹү илләрдә Е. Реслер тәрәфиндән Хачынчај дә- 
рәсиндә өјрәнилмишдир. Күндүрлүјү 10 м, диаметри 27 м 
олан, 1 №-ли курганын алтында јонулмамыш даш лөвһә- 
ләрдән гурулмуш даш гуту гәбир јерләшмишдир. Гәбрин 
һүндүрлүјү 1,56 м, узунлуғу 3,7, ени исә 1,4 м-дир-

Гәбирдә дѳрд скелет үзә чыхарылмышдыр. Әсас скелет 
узадылмыш һалда, башы шәргә тәрәф, галан үчү исә оту- 
рулмуш вәзијјәтдәдир.

Курган гәбирдән тунҹ гылынҹ, ох уҹлуглары, хәнҹәр, 
тәбәрзин-балта, кәм, дәбилгә, дәвәкөзү ох уҹлары, мүхтә- 
лиф кил габлар вә с. тапылмышдыр.
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Дәмир дөврүнә аид үчүнҹү нөв курганлар дашдан тө- 
күлмүшдүр Бу нөв курганларын ән јахшы нүмунәләриндән 
бири (11 №-ли курган) јенә һәмин илдә Е. Реслер тәрә- 
финдән Ағдамла Степанакерт арасындакы Хочалы гәбирис- 
танлығында өјрәнилмишдир. Курганалты даш гуту гәбир- 
дә бир нәфәр јашлы адам скелети олмушдур. Гәбрин үстү 
ири даш лөвһә илә өртүлмүшдүр. Бурадан чохлу кил габ
лар, тунҹ гуш фигуру (дөш асмасы), бычаг, ики әдәд үзүк, 
гызыл мунчуғун һиссәси, үзәри бәзәкли гызыл лөвһә вә 
әгигдән мунчуглар тапылмышдыр.

Әгигдән һазырланмыш мунчуғун үзәриндә Ассур чары 
Ададнираринин (807—788) ады јазылмышдыр. Бу һәмин 
дөврдә Азәрбајҹанын гоншу өлкәләрлә мәдәни вә иггиса- 
ди әлагәсинә даир надир материалдыр- Даш гутуларда дәфн 
етмә адәти Азәрбајчанда узун мүддәт давам етмишдир. Он- 
лардан Дәмир дөврүнә аид кил габлар, әгиг, тунҹ вә дикәр 
материаллар тапылса да, һеч бир гәбирдә дәмир әшјалара 
тәсадүф едилмәмишдир. Буна көрә дә тәдгигатчылар һәмин 
абидәләри илк дәмир дөврүнә аид едирләр.

Дәмир дөврүндә садә, торпагда газылмыш гәбирләрдә 
дәфн етмә адәти дә олмушдур. Бу гәбирләр өз гурулушуна 
ҝөрә јох, јалныз дәфн адәтинә вә мадди-мәдәнијјәт галыг- 
ларына көрә фәргләнирләр. Белә гәбирләрдән тунҹдан һа- 
зырланмыш икидишли јаба, тунҹ дәстәли дәмир гылынҹ, 
үчајаглы вазалар, дар боғазлы, гырмызы рәнкли кил габ
лар вә с. әлдә едилмишдир. Узадылмыш вәзијјәтдә дәфнет- 
мә адәти олан бу гәбирләрдән гырмызы рәнкли вә зооморф 
формалы кил габлар, даш, тунҹ вә дәмир силаһлар, хүсу- 
силә скиф ох уҹлары, тунҹ, гызыл вә күмүш бәзәк әшја- 
лары, тунҹдан төкмә мөһүрләр вә с. әлдә едилмишдир.

Азәрбајҹанда дәмир дөврүнү сәҹијјәләндирән абидәлә- 
рин бөјүк бир групу Гајаүстү тәсвирләрдән ибарәтдир. Гобус- 
танда вә Абшеронда тәдгиг едилмиш бу тәсвирләр ичәри- 
синдә е. ә. I минилликдә јашамыш әһалинин адәт-ән’әнә- 
сини, онун идеолокијасыны вә тәсәррүфат һәјатыны өјрән- 
мәк үчүн бөјүк елми әһәмијјәтли материаллар вардыр.

ГОБУСТАНЫН ГАЈАҮСТҮ РӘСМЛӘРИ

Бакыдан 50-60 км чәнуб-гәрбдә јерләшән Гобустанда 
1939— 1940-чы илләрдә Азәрбајҹанда илк гајаүстү тәсвир- 
ләр ашкар олунмушдур. Бөјүк Гафгаз дағларынын ҹәнуб- 
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шәрг гуртарачагында Бөјүкдаш, Чинкирдағ, Кичикдаш вә 
Јазылытәпә силсиләсиндә тапылмыш бу рәсмләр мүхтәлиф 
дөврлү вә мүхтәлиф мәзмунлу олуб, Азәрбајҹан халгынын 
гәдим мәдәнијјәтини өјрәнмәк бахымындан олдугча әһәмиј- 
јәтлидирләр. Гобустанда тәхминән бир минә јахын Абше- 
рон сүхурлу әһәнк дашлары үзәриндә 3500-дән чох мүхтә- 
лиф елчүлү рәсмләр гејдә алынмышдыр. Бу рәсмләр мөв- 
sy бахымындан олдугча мүхтәлифдир. Әсасән инсан, вәһши 
окүз, марал, кечи, шир, чејран, ат, кур вә с. тәсвирләрин- 
дән ибарәт олан бу рәсмләр чох вахт тәбии өлчүдә верил- 
мишдир. Дашларда коллектив әмәк просеси, о чүмләдән 
тахыл бичнни, гурбан кәтирмәк, ов сәһнәләри, мүхтәлиф һеј- 
ванларын вуруш сәһнәләри, дәвә карванлары вә с- чох реал 
чанландырылмышдыр. Гобустан гајаларынын бир һиссә- 
синдә адамлы вә адамсыз гајыг тәсвирләри верилмиш, га- 
јыгларын бурун һиссәсиндә күнәш шәкли чәкилмишдир. 
Тәдгигатчыларын фикринчә, бөјүк јасты дашларда чох 
гәдим Азәрбајчан әјләнчә ојунларынын, о чүмләдән «пул- 
пула», «ев көчдү» вә ја «мәрә-мәрә»нин тәсвири верил- 
мишдир.

Гәдим карван јолу үзәриндә јерләшән Гобустанда һәм 
дә епиграфик абидә, о ҹүмләдән гәдим латын јазысы гејдә 
алынмышдыр. Сон илләрдә Гобустанда апарылмыш архео- 
ложи газынтылар бу әразинин ән гәдим јашајыш мәскәни 
олдуғуну сүбут етмишдир. Бурада мүхтәлиф гајаүстү сыгы- 
начаглар, 20-дән чох мағара илә јанашы Орта Даш дөврү- 
нә (Мезолит) аид зәнкин јашајыш мәскәни вә некропол 
тәдгиг едилмишдир.

ССРИ-дә гајаүстү тәсвирләрин ҝеркәмли мүтәхәссислә- 
риндән олан И. М. Ҹәфәрзадә Гобустан гајаүстү тәсвирлә- 
рини мәзмуну вә ишләмә техникасына көрә тәһлил едәрәк 
онлары дөврләр үзрә груплара бөлмүшдүр.

Тәдгигатчынын фикринчә, Гобустан гајаүстү рәсмләри- 
нин ән гәдим нүмунәләри чијинләриндән каман ашырыл- 
мыш, ајагүстә вә ја јарым отурмуш вәзијјәтдә силуети чә- 
килмиш инсан тәсвирләридир- Онлар тәбии өлчүдә, чох 
вахт гәфәсә чанағы һиссәси мүстәсна олмагла чылпаг вәзиј- 
јәтдә тәсвир олунмушдур. Бэ’зэн исә киши тәсвирләри әлин- 
Дә балта һәкк едилмишдир. Бөјүкдаш вә Чинҝирдағ зона- 
ларында тәбии бөјүклүкдә верилмиш өкүз рәсмләри, нисбә- 
тән кичик мигјасда силуети чәкилмиш кејимли, силаһла 
бирликдә ишләнмиш инсан тәсвирләри, бурун һиссәсиндә 
ҝүнәш рәсми чәкилмиш гајыг рәсмләри вә б. тәшкил едир.
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Гобустанын ириөлчүлү марал, чејран вә ирибујнузлу 
дағ кечиси тәсвирләри истәр техники, истәрсә дә естетик 
бахымдан даһа зәриф ишләнмишдир. Бу рәсмләр Енеолит 
дөврүнә аид едилир.

Сонракы дөврләрдә Гобустан гајаүстү тәсвирләри олдуг- 
ча кичилир. Артыг Тунч дөврүндә силует рәсмләрә тәсадүф 
едилмир. Мәсәлән, инсан тәсвирләри дүз хәтләрлә ишлә- 
нир. Бу дөврдә һејван тәсвирләри, атлы овчу рәсмләри чо- 
халыр- Ов заманы ит вә гушдан истифадә едилмәсини көс- 
тәрән сәһнәләр јараныр.

Азәрбајчан әразисиндә гајаүстү тәсвирләр тәкҹә Гобус
танда дејил, һәмчинин Абшерон јарымадасынын дикәр јер- 
ләриндә, Нахчыван МССР-дә, Кәмигаја адланан јердә, Кәл- 
бәҹәр рајону әразисиндә дә вардыр. Үмумијјәтлә, гајаүстү 
тәсвирләрин ән кениш јајылдығы әразиләрдән бири Азәрбај- 
чандыр. Бу рәсмләр мәнсуб олдуғу халгын тәсәррүфат һәја- 
тыны, инҹәсәнәтини вә әһалинин дүнјаҝөрүшүнү ојрәнмәк 
үчүн чох бөјүк әһәмијјәт кәсб едир.

Гајаүстү тәсвирләрин ән гәдимләри ҹадукәрликлә бағ- 
лы олуб, инсанларын өз тәсәррүфат һәјатынын мүвәффә- 
гијјәтли олмасы арзусундан ирәли кәлмишдир. Ҝуја инсан- 
лар өзләринин овсунлу һәрәкәтләри илә гаршыларына 
гојдуглары мәгсәдләрә асанлыгла наил ола биләрләр. Ми- 
сал үчүн гәдим Гобустанлылар овун уғурлу кечмәси үчүн 
һејванын рәсмини чәкиб, ону мүгәддәс даирәјә салмыш, 
бәдәниндән исә ох вә ја низә кечирмишдир. Ҝуја беләлик- 
лә дә һәмин һејваны тилсимләмишдир. Бу бахымдан, гаја- 
үстү тәсвирләрдә коллектив рәгсләр, сәма ҹисимләри тәс- 
вирләри вә с- хүсуси әһәмијјәт кәсб едир.

Тәдгигатчыларын фикринчә, гајаүстү тәсвирләрин бэ’зи- 
ләри пиктограмлар, јә’ни тәсвирли јазылардыр. Адәтән, 
белә јазылара кечмиш көч вә ја карван јоллары кәнарла- 
рында, һәмчинин әлчатмаз гајаларда даһа чох тәсадүф еди
лир.

Нәзәрә алсаг ки, Гобустан бүтүнлүкдә көч јолу вә гәдим 
карван јолу үзәриндәдир, онда бурадакы гајаүстү тәсвир- 
ләрин бир гисминин доғрудан да пиктограм ролуну ојнама- 
сы фикри илә разылашмаг олар.

Гајаүстү тәсвирләр Азәрбајчанын кечмиш иглим шәра- 
итини, гәдим әһалинин тәсәррүфат һәјатыны, инҹәсәнәти- 
ни вә диҝәр фәалијјәт саһәләрини өјрәнмәк үчүн бејүк әһә- 
мијјәтә маликдир.
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Һәр шејдән әввәл демәлијик ки, е. «. I миниллијин лы 
әввәлләоиндән оашлаЈараг АзәрбаЈҹанда әкинчилијин, ма 
дарлығын вә сәнәткарлығын дахилиндә ихтисаслашма ба
ша чатыр вә пәмин тәсәррүфат саһәләриндә кәмијјәт вә 
кејфијјәт дәјишикликләри күҹләнир.

Ибтидаи иҹма гурулушунун чох мәртәбәли дагылма 
просеси вә оуна УЈғун олараг хүсуси мүлкијјәтчилијин ҝүҹ- 
ләнмәси силаһдүзәлтмә сәнәтинин сүр’әтли инкишафына 
зәмин јаратды вә тәоәрзин, оалта, гылынҹ, хәнҹәр, низә вә 
ох уҹлары, jaöa, бычаг, мизраг вә с. силаһларын чешиди- 
ни артырды- Бүтүн бунлар өлкәнин иҹтимаи гурулушунда 
чидди дәјишикликләр доғурмуш, бөјүк тајфа иттифаглары- 
нын јаранмасы тамамланмыш вә синфи чәмијјәт—Дөвлзт 
мејдана кәлмишдир. Е. ә. IV әсрдә Ҹәнуби Азәрбајчан әра- 
зисиндә Атропатена, Шимали Азәрбајҹан әразисиндә исә 
Албанија дөвләтләри јаранмышдыр.

ГАФГАЗ АЛБАНИЈАСЫНЫН МАДДИ МӘДӘНИЈЈӘТИ

(}.  е. ә. I V — ј. е . -н ын  I I I  ә с р л ә р и )

Гафгаз Албанијасы бир дөвләт кими јени ерадан зввәл 
IV әсрдә формалашмыш вә узун мүддәт Гафгаз халглары- 
яын игтисади, иҹтимаи вә мәдәни һәјатында кѳркэмли рол 
ојнамышдыр-

Шималдан Сулак, чәнубдан Араз чајлары, Шәргдән 
Хәзәр дәкизи, Гәрбдән исә Гарабағын јүксәк дағ силсилә- 
ләри илә сәрһәдләнән бу өлкә башдан-баша интенсив јаша- 
] Ы Ш  мәскәни олмушдур.

Гафгаз Албанијасынын мадди-мәдәнијјәт абидәләринә 
мараг һәлә кечән әсрдән доғмушдур. Лакин Е. Реслер, 
Г. О. Розендорф, В. А. Скиндер, Е. А. Лалајан вә башгала- 
рынын археоложи тапынтылары тәсадүфи характери дашы- 
мышдыр- Онлар јалныз бир нечә гәбир абидәсини ачмагла 
кифајәтләнмишләр.

Гафгаз Албанијасы мадди-мәдәнијјәтинин планлы шә- 
килдә әјрәнилмәси Совет һакимијјәти гуруландан сонра 
башланмышдыр. Бу саһәдә 1926-чы илдә Д. Шәрифовун рәһ- 
бәрлији илә тәшкил олунмуш експеДисијанын ролу чох 
бәјүк олду. Кәмин експедисија Гутгашен рајону әразисин- 
дәки Јалојлу тәпәдә вә Гөбәләдә илк газынты ишләри апар-
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мышдыр. 1927-чи илдән башлајараг И. М. Мешшанинов вэ 
А. К. Әләкбәров Мирбәшир, Шәки рајонлары әразисиндә вә 
Мил дүзүндә хејли күп гәбирләрини вә дикәр абидәләри 
үзә чыхарыб өјрәнмишләр-

30-ҹу илләрдә Г. К. Ниорадзенин Алазан вадисиндә вә 
Т. С. Пассекин Ҹәфәрхан гәбристанлығында апардыглары 
археоложи тәдгигатларын Албанијада гәбир абидәләринин 
өјрәнилмәсиндә сон дәрәчә бөјүк әһәмијјәти олмушдур. 
Сонралар Ј. И. Һүммел, Ј. А. Пахомов, С- Т. Газијев вэ 
башгалары да бу саһәдә ҹидди иш апармышлар.

Гафгаз Албанијасынын мадди-мәдәнијјәтинин өјрә- 
нилмәсиндә Минкәчевир газынтылары хүсуси мәрһәләдир. 
Бурада тапылмыш күп вә катакомба гәбирләри комплек- 
си, илк орта әсрләрә аид II вә III јашајыш јерләри Албани- 
ја тарихинин узун бир дөврү һаггында мүәјјән тәсәввүр 
јарадыр.

1959-ҹу илдән башлајараг Гәдим Гәбәләјә, Шамахы әра- 
зисинә, Ағдама, Гаха, Дағыстанын Мамај-Кутан вә Хаба- 
дан гәбристанлыгларына археоложи експедисијалар тәш- 
кил олунур. Сон илләрдә белә експедисијаларын сајы даһа 
да артмышдыр.

Ьазырда топланмыш археоложи материаллар Албанија- 
да мүхтәлиф характерли јашајыш мәскәнләри, гәбир аби- 
дәләри, өлкәнин тәсәррүфат һәјаты, ичтимаи гурулушу вә 
идеолокијасы барәдә кениш тәсәввүр јарадыр-

ЈАШ АЈЫШ  ЈЕРЛӘРИ
Албанијада јашајыш мәскәнләри тәбии-ҹоғрафи вә һәр- 

би-стратежи чәһәтдән әлверишли јерләрдә салынмышдыр. 
Өлкәнин дүнја әһәмијјәтли тичарәт јоллары үзәриндә јер- 
ләшмәси јашајыш јерләринин сүр’әтли инкишафына тә’- 
сир етмишдир. Јашајыш јерләрини ики әсас група бөлмәк 
олар. Бунлардан бири кәнд, дикәри исә шәһәр типли јаша- 
јыш мәскәнләридир. Албанијанын тәдгиг олунмуш јаша- 
јыш мәскәнләри онларын дахилиндә баш вермиш инкишаф 
просесини вә үмумијјәтлә Азәрбајҹанда урбанизасија проб
лемный өјрәнмәјә имкан верир.

Бу бахымдан, нисбәтән кениш өјрәнилмиш абидәләрдән 
бири Шамахы јахынлығындакы Хыныслы јашајыш јери- 
дир. Бурада илк Албан дөврүнә аид I мәдәни тәбәгә 1,2—
1,5 м галынлығында олуб, е. ә. IV —II әсрләри әһатә едир. 
Бу тәбәгәдә тикинти материалы кими чај дашларындан вә 
чиј кәрпиҹдән истифадә олунмушдур. Нәмин тәбәгәдән. 
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иҹтимаи бинанын тикинтисиндә истифадә олунмуш мөһтә- 
шәм сүтун алтлыглары, һәмчинин кирәмид галыглары үзө 
чыхарылмышдыр. Хыныслы евләринин дөшәмәси киллә су- 
ванмышдыр.

Мәдәни тәбәгәдән Хыныслы сакинләринин һәјат вә мәи- 
шәтини әкс етдирән чохлу әшјалар: әлдә һазырла^мыш 
гырмызы вә гара рәнкли мүхтәлиф кил габлар, киркирә 
дашлары, һәвәнкләр вә ҹүрбәҹүр даш аләтләр тапылмыш
дыр. Е, ә. I миниллијин сонларында јашајыш јерләринин 
тәсвир етдијимиз һиссәсиндә һәјат кәсилир- Газынты ишлә- 
ринин дајандырылмасы бу мүһүм абидәнин план гурулу- 
шу һаггында фикир сөјләмәјә имкан вермир. Ири иҹтимаи 
биналарын вә зәнкин мадди-мәдәнијјәт галыгларынын та- 
пылмасы Хыныслыны шәһәр типли јашајыш олдуғуну көс- 
тәрир. Белә јашајыш мәскәнләриндән бири дә Газах рајону 
әразисиндәки Сарытәпәдир. Абидәнин үст тәбәгәсиндә бир- 
бирилә әлагәли ики ме’марлыг комплекси ашкар едилмиш
дир. Биналарын бүнөврәси дашдан, диварлары исә, ЗбхЗбх 
х12 см өлчүлү чиј кәрпиҹдән һөрүлмүшдүр. Диварларда 
кил сувағын вә ағардылмагда истифадә олунмуш мәһлулун 
галыглары ашкар едилмишдир. Ашкара чыхарылан ики 
ири сүтун алтлығы бинанын мөһтәшөмлијинә сүбутдур. 
Тәдгигатчылар V —IV әсрләрә аид олан бу бинанын Әһәмә- 
ни сатрапларындан биринин игамәткаһы олмасы еһтималы- 
ны ирәли сүрүрләр.

Албан јашајыш мәскәнләри Ҝирдиман, Ағсу вә Көјчај 
вадиләриндә дә өјрәнилмишдир. Тәбии-ҹоғрафи вә һәрби- 
стратежи бахымдан олдугҹа әлверишли бир јердә олан 
Моллаисаглы вә Гышлаг абидәләриндән јашајыш евләри- 
нин, ичтимаи биналарын, истеһсалат оҹагларынын галыг
лары үзә чыхарылмыш, чохлу мәишәт аваданлығы, о ҹүм- 
ләдән дини әшјалар тапылмышдыр. Әсас тикинти матери
алы кими чај дашларындан, чиј кәрпиҹләрдән вә одунҹаг- 
дан истифадә етмишләр.

Исмајыллы вә Ағсу рајонларында ашкар олунмуш јаша- 
јыш јерләриндә мәдәни тәбәгәнин галынлығы 1,7— 8 м-ә 
чатыр. Бу исә јашајыш јеринин чохунда әһалинин узун 
мүддәт дәјишмәз һәјат тәрзи кечирмәсини көстәрир. Јаша- 
јыш мәскәнләринин чоху һәрби-стратежи бахымдан әлве- 
ришли јердә салынмышдыр- Үмумијјәтлә, шәһәр типли 
јашајыш мәскәнләри үчүн гала дивары характерикдир.

Албанијанын шәһәр типли јашајыш мәскәнләри ичә- 
рисиндә Минкәчевир хүсуси јер тутур. Минкәчевирин ал-
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Мүхтәлиф дөврләрә аид зооморф фигурлар.
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бан дөврүнә аид мәдәни тәбәгәләриндән ашкара чыхары- 
лан дини, ичтимаи биналар, јашајыш евләри галыглары вә 
зәнкин мәишәт аваданлыглары һәмин дәврдә әһалинин 
инкишаф динамикасыны изләмәјә имкан верир. Минкәче- 
вир абидәләри васитәсилә јашајыш мәскәнләринин форма- 
лашма просесини изләмәк мүкүндүр.

Күр чајынын сағ саһилиндә (Газанлыдағын әтәјиндә) 
үзә чыхарылан вә Енеолит дөврүндән та илк антик дөврә- 
дәк интенсив јашајыш мәскәни олмуш 1 №-ли јашајыш 
јери үч мәдәни тәбәгәдән ибарәтдир. III мәдәни тәбәгә е. ә. 
VII—I әсрләри әһатә едир. Илк синифли чәмијјәт дөврүнү 
өјрәнмәк бахымындан чох әһәмијјәтлидир. Мараглыдыр ки, 
1 №-ли јашајыш јериндә һәјат кәсиләндән сонра Күрүн сол 
саһилиндә јени јашајыш мәскәнләри мејдана кәлир- Антик 
дәврдә тәшәккүл тапан бу мәскәнләр илк орта әсрләрдә 
там формалашырлар.

Археоложи ҹәһәтдән нисбәтән кениш өјрәнилмиш Ал- 
бан абидәләриндән бири дө бу олкәнин баш шәһәри олан 
Гәбәләдир. 25 һектардан чох бир әразини әһатә едән бу 
шәһәрин харабалығы индики Гутгашен рајонунун Чухур 
Гәбәлә кәнди әразисиндәдир. .

Әтраф әразијә ннсбәтән јүксәк бир тәпәдә јерләшән шә- 
һәр ики һиссәдән—шималда Сәлбирдән, ҹәнубда исә Гала- 
дан ибарәтдир. Антик дөврдә, бизчә, шәһәрин мэ’бэдлэр 
саһәси инди Чаггаллы адланан јердә олмушдур. Сәлбир вә 
Гала исә бишмиш кәрпичдән тикилмиш мөһтәшәм гала ди- 
варлары илә дөврәләнмишдир.

Азәрбајчанын шәһәрләри бәлмәсиндә Гәбәләдән ајрыҹа 
бәһс едәчәјимиздән буранын ј. е. ә. II— I әсрләрдән та ј. е. 
XVIII әсринәдәк фасиләсиз јашајыш мәскәни олдуғуну вә 
олкәдә шәһәр мәдәнијјәтини өјрәнмәк үчүн ән јахшы аби- 
дәләрдән сајылдығыны гејд етмәклә кифајәтләнирик.

Јухарыда көстәриләнләрлә јанашы, Дағ Коланы, Ба- 
ғырлы, Мәлһәм, Чыраглы, Хучбала, Шыхдәрә кәлләси, 
Јаныг Губалы вә башга јерләрдә дә Албан мәншәли јаша- 
јыш јерләри гејдә алынмыш вә бэ’зилэриндэ кәшфијјат 
характерли газынты ишләри апарылмышдыр.

Антик дөвр јашајыш мәскәнләринин һәр бири ајрылыг- 
да тәхминән 25—40 һектарлыг саһәни әһатә едир.. Шәһәр 
типли јашајыш јерләриндән фәргли олараг кәндләрдә топо
графии бахымдан чидди ејнилик козә чарпыр. Кәнд типли 
јашајыш мәскәнләриндә тәк-түк ичтимаи бинаја раст кәли- 
нир. Мәдәни-мәишәт тикилиләри исә мүшаһидә олунма-
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Үпзриндә су илаһәсн тэсвир олунмуш  
күмуш  чам.
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мышдыр. Бунунла белэ бэ’зи кәндләрдә ихтисаслашмыш 
сәнәт саһәләринә илк нөвбәдә дулусчулуг, мискэрлик, дэ- 
мирчилик, гисмән тохуҹулуг, вэ она мүвафиг истеһсалат 
оҹагларына тәсадүф едилир- Өзү дә истеһсалат артыг нату- 
рал дејил, әмтәә характери дашыјыр.

ГӘБИР АБИДӘЛӘРИ

Јашајыш јерләринә нисбәтән Албанијада гәбир абидәлә- 
ри даһа јахшы өјрәнилмишдир. Үмумијјәтлә, бурада ики 
археоложи мәдәнијјәтин бүтүнлүкдә 8 тип гәбир абидәси- 
нин олдуғу мүәјјәнләшдирилмишдир.

Албанијада гәбир типләринин чохлуғу бир тәрәфдән 
тикинти материалынын ҹоғрафи јерләшмәси вә ја мәрһу- 
мун ичтимаи вәзијјәти илә бағлыдырса, дикәр тәрәфдән әһа- 
линин етник тәркиби вә дини дүнјакөрүшүнүн мүхтәлиф- 
лији илә бағлыдыр. Бэ’зэн бир гәбиристанлыгда ејни дөврә 
аид бир нечә тип гәбрин ашкар олунмасы да бу фикри сөј- 
ләмәјә имкан верир. Албанијада гәбир типләрн торпаг, 
күп, кил тәкнә, тахта, гуту, катакомба, чиј кәрпич, даш 
гуту вә гујулардан ибарәтдир. Бунларын бэ’зилэри мүәјјән 
чоғрафи рајон үчүн, бэ’зилэри исә бүтүн Албанија әразиси 
үчүн характерикдир.

Гәбир типләри ичәрисиндә ән чох јајыланы садә торпаг 
гәбирләрдир. Бу гәбирләр Минкәчевирдә, Јалојлутәпәдә, 
Хыныслыда, Гәбәләдә, Торпаггалада (Гах рајону), Нүјдүдә, 
Гарабулахкәнддә вә башга јерләрдә тәдгиг едилмишдир-

Бу тип гәбирләр хам торпагда дөрдкүнч формада газыл- 
мышдыр. Бир сыра гәбирләрин дөшәмәси вә јан диварлары 
кил мәһлулу илә суванмышдыр. Газылдыглары јерин рел- 
јефиндән асылы олараг гәбирләрин дәринлији 1,2 м-дән 
3,1 м-ә чатыр- Торпаг гәбирләрдә өлүләри тәк-тәк бөјрү 
үстә, чох вә ја аз бүкүлү, надир һалларда исә узадылмыш  
вәзијјәтдә мүхтәлиф сәмтләрдә дәфн етмишләр.

Һәмин гәбирләрдән зәнкин мадди-мәдәнијјәт галыглары 
топланмышдыр. Онларын да әксәријјәти кил габлардыр. 
Мүхтәлиф тәркибли килдән формалашдырылмыш бу габлар 
чешид вә формача мүхтәлифдир. Елми әдәбијјатда «Сүддан- 
вари» адланан бу тәкгулплулар даһа кениш јајылмышдыр. 
Бу габларын гулпундан сол тәрәфдә, ағзынын бир кәнары
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Тәкнә гәбир

бүкүләрәк, ачыг новча һалына салынмышдыр. Габларын 
үзәри һәндәси хәтләрлә, дүјмәчикләрлә вә б. ыахышларла 
бәзәдилмишдир.

Бу нөв габларын бир варианты да чох новчалыдыр. Бу 
гаСларда сүзкәҹләр солда дејил, гулпун экс тәрәфиндәки 
новчада дүзәлдилмишдир. Әзвәлки габлардан фэргли ола- 
раг чох новчалы габларын үзәринә гырмызы рэнк чѳкил- 
ыиш, чызма, ојма вә јапма үсулу илә нахышланмышдыр.

Гәбирләрдән һәмчинин хырда ҹамлар вэ бошгаблар да 
тапылмышдыр. Даһа чох тәсәррүфат әһәмијјәтли ири күп- 
ләр диггәти ҹәлб едир. Бу габларын ҝөвдәси чәлләквары, 
ағзы кениш, отураҹағы јастыдыр. Зооморф габлары хатыр- 
ладан күпләрин ики бујнузвари чыхынтысы вар. Күпләрин 
үзәриндәки јапма ајпаралар, дүјмәләр, ҹызма һәндәси на- 
хышлар о дөвр сәнәткарларынын маһир усталығыны көс- 
тәрир-

Гәбирләрин дөврүнү онлардан тапылан нѵмизматик 
материаллар дәгигләшдирир.

1926-ҹы илдә Јалојлутәпәдә ачылмыш гәбирдән, е. ә.
I әсрдә Ромада (е. ә. 43-ҹү илдә) кәсилмиш күмүш сиккә, 
1963-чү илдә Хыныслыда тәдгиг олунмуш 25 №-ли гәбир- 
дән исә Ромада, Бөјүк Филиппин дөврүндә (244— 249 ил- 
ләр) кәсилмиш мис пул тапылмышдыр. Мөвҹуд материал
лар гәбирләри е. ә. IV —I әсрләрә аид етмәјә имкан верир.
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һаггында бәһс олунан гәбир абидәләри комплекси «Ј а л о jı- 
л у т ә п ә» археоложи мәдәнијјәти ады илә мәшһурдур.

Јалојлутәпә мәдәнијјәти һәфтәран вадисиндә, индики 
Гутгашен рајону әразисиндә ашкара чыхарылмыш вә онун 
елми чәһәтдән илк тәдгиги 1926-чы илдә башланмышдыр. 
Бурада Гарасу чајынын сылдырым саһилиндә 5 торпаг гә- 
бир тәмизләниб өјрәнилмишдир. Гәбирләрдән мүхтәлиф 
формалы вә мүхтәлиф өлчүлү кил габ нүмунәләри ашкар 
едилмишдир. Тәдгигатчы Д. Шәрифов габлары гара вз ачығ 
боз рәнкли олмагла ики група ајырмышдыр. Онун фикрин- 
ҹә, ачыг боз рәнкли габларын саһиби кәлмә, гара рзнкли 
габын саһиби исә јерли халг олмушдур. Лакин сонракы 
тәдгигатлар габларын јерли албан әһалисинә мәнсуб олду- 
ғуну көстәрмишдир. 1949— 1950-чи илләрдә тәшкил олун
муш нөвбөти експедисија ајдынлашдырмышдыр ки, Јалој- 
лу тәпәнин торпаг гәбирләри Гарасу чајынын һәр ики саһи- 
лини—узунлуғу 5 км-ә чатан бир әразини әһатә едир. Мул
лу горуг дејилән јердә (Јалојлутәпә әразиси белә адланыр) 
10 гәбир үзә чыхарылмышдыр. Гәбирләрдән хејли кил габ, 
киркирә, әл дәјирманы, дәһрә, бәзәк әшјалары, о чүмләдән 
ики гызыл сырға тапылмышдыр-

Албанијада торпаг гәбирләри илә јашыд абидәләриы бир 
групуну гују гәбирләри тәшкил едир. Нәмин гәбирләр илк 
дәфә Шамахы әразисиндә гејдә алынмышдыр. Дәринлији, 
0,7—5 м арасында- диаметри исә 0 ,8—2,2 м өлчүдә олан 
бу гәбирләрин ән характерик ҹәһәти өлүнүн баш тәрзфик- 
дә тәсәррүфат күпүнүн вә ја ири кил габын гојулмаеыдыр. 
Тәдгигатчыларын фикринҹә, бу габлара 1 шәраб долдуру  
лурмуш.

Гују гәбирләрдән мүхтәлиф кил габлар, силаһлар, бәзәк 
зшјалары вә шүшә мэ’мулаты тапылмышдыр.

Шамахы зонасы үчүн чох характерик олан гују гәбир- 
ләри е- ә. I миниллијин ахырынҹы рүбүнә аид едилир. 
Азәрбајҹанда тәдгиг олунмуш гәбир абидәләринин бир 
групу да Ҝил-тәкнә гәбнрләрдир- Бу гәбирләр Минкәчевир- 
дә, Гәбәләдә вә әсасән Исмајыллы рајону әразисиндә ejpə- 
нилмишдир.

Тәдгигатчыларын фикринчә, кил-тәкнә гәбирләр әсасән 
Ҝөјчај, Түрјанчај, Ҝирдиманчај һөвзәләри үчүн сәҹијјәви- 
дир. Тәкнәләр, дөрдкүнҹ, јахуд да овал формалы олуб, кил- 
дән һазырланмыш, ачыг боз рэнкдэ биширилмишдир Ѳлу 
бөјрү үстә, хејли бүкүлү вәзијјәтдә, мүхтәлиф сәмтләрдә 
дәфн едилмишдир. Гәбирләрин аваданлығы һәм тәкнәнин
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ичәрисинә, һәм дә онун әтрафына гојулмушдур. Төкнә гәбир- 
ләр үчүн ики груп кил габ даһа сәҹијјәвидир: ағзынын 
новчасы сүзкәҹли ички габлар вә тәкајаг вазалар.

Илк Антик дөврү Албанијасынын гәбир типләриндән 
бири Т а X т а гутулардыр.

Белә гәбирләр Минкәчевирдә, Күр чајынын сол саһилин- 
дә гејдә алынмышдыр- Чох аз өјрәнилмиш бу гәбирләрә 
Азәрбајчанын дикәр јерләриндә тәсадүф едилмәмишдир. 
Арчан ағачындан дүзәлдилән һәмин гәбирләрин әксәријјә- 
тиндән гаршы-гаршыја гоша скелетләр чыхыр. Демәли, 
дәфн үз-үзә едилмишдир. Тәк скелетли гәбирләрдә елү ке- 
јимдә, бүкүлү вәзијјәтдә, car, јахуд сол бөјрү үстә вә башы 
ҹәнуб-шәргә доғру басдырылмышдыр. Гәбирләрин һамы- 
сындан мүхтәлиф формалы кил габлар, мис чамлар, дәмир 
хәнчәрләр, гылынчлар, бычаглар, ох учлуглары, гызылдан, 
ҝүмүшдән, тунчдан вә шүшәдән һазырланмыш бәзәк әшја- 
лары, мөһүр үзүкләр тапылмышдыр. Тахта гуту гәбирләр 
е. ә. IV —I әсрләрә аиддир.

Минкәчевирдә, Муған дүзүнүн Чәфәрхан гәбиристанлы- 
ғында вә Ханлар рајону әразисиндә бир груп торпаг гәбир- 
ләрин үстү чиј кәрпичлә өртүлмүшдүр- Бу гәбирләрдә өлү- 
ләр мүхтәлиф сәмтләрдә басдырылмышдыр. Тәдгиг олун
муш гәбирләрин бириндә ҹүт скелетә дә тәсадүф олунмуш
дур. Белә гәбирләрдә архасы үстә олан скелетләрә раст кәл- 
мәк мүмкүндүр. Гәбирләрдән әлдә һазырланмыш вә кејфиј- 
јәтли биширилмиш кил габлар, силаһлар, бәзәк әшјалары 
вә с. тапылмышдыр.

Чиј кәрпич гәбирләрин дөврү јени еранын әрәфөсинә вә 
әввәлләринә аид едилир. Бу гәбирләрин мәншәји вә мәнсу- 
бијјәти һәләлик мүәјјәнләшдирилмәмишдир.

Гафгаз Албанијасы әразисиндә даш гуту гәбирләр дә 
ашкар едилмишдир. Бу тип гәбирләр Албанијанын мүасир 
Дағыстан әразисиндәки јашајыш јерләри үчүн характерик- 
дир. Бу гәбирләрдә узадылмыш вәзијјәтдә чохлу скелет 
вардыр- Дағыстан даш гутуларыны Гајакәнд-Хорачај мәдә- 
нијјәти илә бағлајырлар.

Гејд етмәк лазымдыр ки, аваданлыгы е’тибары илә зән- 
кин олан даш гуту гәбирләри чох да ҝениш јајылмамыш 
вә һәмин дөврдә кичик бир әрази үчүн характерик олмуш- 
ДУР-

Гафгаз Албанијасында дѳвлэт формалашдыгдан сонра 
ән кениш јајылмыш, һәм дә нисбәтән узун мүддәт давам 
етмиш гәбир абидәси к а т а к о м б а л а р д ы р .  Бу тип 
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гәбирләр Минкәчевирдә, Гәбәләдә, Торпаггалада (Гах рајо- 
нунда), Газах рајону әразисиндә, Дағыстанда Паласе-Сыр- 
тыда вә б. әразиләрдә ашкар едилмишдир. Катакомбаларын 
ән јахшы коллексијасы Минкәчевирдә үзә чыхарылмыш- 
дыр„ (бурада 200-дән чох катакомба гәбри өјрәнилмишдир).

Хроноложи чәһәтдән бу тип гәбирләр ики дөврү өһатә 
еди р; антик дөврү вә илк орта әср катакомбалары. Ката- 
комбалар гурулушча ејнидирләр. Онларын кениш һиссәси 
узунлуғу 2 —4 м, ени 0 ,6— 1 м олан хәндәкдән ибарәтдир- 
Кетдикчә дәрикләшдијиндән бир тәрәфдә пилләләр дүзәл- 
дилмишдир. Һәмин хәндәјин бир гуртараҹағында күнбәзва- 
ри, даирәви вә ja еллипс планда јералты дәфн камерасы 
газылмышдыр. Һүндүрлүјү 0,9 — 1,7 м, ени 1,5— 3 м олан 
бу дәфн камерасы јер сәтһиыдән 3 ,5—6,5 м дәринликдә 
газылмыщдыр. Гәдим катакомбалар әсасән бир, надир һал- 
ларда исә ики камералыдыр. Әксәријјәтиндә ҹүт скелетлө- 
рә тәсадүф олунур. Катакомбаларда, тахта гутуларда вә ја 
күпләрдә дә дәфн етмишлер. Күпләр вә ја тахта гутулара 
хырда предметләр, әсасән бәзәкләр гојулмуш, дөврәләринә 
исә ири һәҹмлн ҝил габлар, шүшәләр, әмәк аләтләри вә 
силаһлар гојмушлар. Өлү гәбирә гојуландан сонра камера- 
нын ағзы дашла, јахуд кәрпнчлә һөрүлмүшдүр. Башга 
тип гәбирләрлә мүгајисәдә катакомбалардан даһа чох әмәк 
алөтләри тапылмышдыр. Бунлар балта, ораг, бычаг форма
лы аләтләр, јаба, гајчы, гармаг, биз, ијнә вә б- аләтләрдир.

Гәбирләрин аваданлығы, хүсусән гәбирләрдән топлан- 
мыш нумизматик галыглар илк катакомбалары ерамызын 
I —III әсрләринә аид етмәјә имкан верир.

Гафгаз Албанијасынын әразисиндә к ү п-г ә б и р абидә- 
ләри дә ҝениш јајылмышдыр.

Күл гәбирләрдә дәфн етмә адәти тарихән олдугҹа гәдим- 
дир. Кәлә е. ә. II минилликдә Кичик Асијада јашамыш 
хетләр өз өлүләрини ики күпүн ичәрисиндә басдырмыш- 
лар. Ики күпдә өлү дәфн етмәк адәти шумерләр арасында 
вә е. ә. I минилликдә Фәләстиндә дә мөвчуд олмушдур.

Бу дәфн адөтинә Азәрбајҹанын ҹәнуб рајонларында, 
әсасән Пахчыванда, Ләнкәранда да тәсадүф едилмишдир-

Өлүнү тәкчә бир күпдә басдырмаг адөти дә хејли гәдим- 
дир. Буна Азәрбајчанда, Ермәнистан вә Күрчүстанын аби- 
дәләриндә тәсадүф едилир.

Мүгајисәли шәкилдә кетүрүлдүкдә күп гәбирләринин 
ән бөјүк кОллексијасы Азәрбајчандадыр. Бу мәдәнијјәтин 
изләринә һәлә XIX әсрдә тәсадүф олунмушдур. Бу барәдө
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илк мэ’луматы 1895-ҹи илдэ Емил Реслер вермишдир. Азэр- 
бајҹанда күп гәбирләринин илкин тәдгигинә 1927-ҹи илдә 
башланмышдыр. Һәмин ил В. М. Сысајев Лачын рајону әра- 
зисиндә күп гәбирләринин олдуғуну мүәјјәнләшдирмишдир- 
Үмумијјәтлә, 30-ҹу илләрдә В. М. Сысајев вә И. И. Мешша- 
нинов Мил дүзүнүн ајры-ајры јерләриндә бир нечә күп 
гәбирләрини гејдә алмыш вә гисмән өјрәнмишләр. Кәмчи- 
нин, Ј. А. Пахомов Исмајыллы, Ағҹабәди, Јевлах, Минкә- 
чевир, Шамахы, Ағдам рајонларында вә дикәр јерләрдә 
күп гәбирләри үзә чыхармышдыр.

Адәтән һәр күпүн ичәрисиндә јалныз бир скелетә тәса- 
дүф едилмишдир. Лакин Ағдашда, Уҹарын Бәһмәнбәркү- 
шад кәнди әразисиндә вә Гутгашен рајонунун Һәзрә кән- 
диндә ашкар олунан күп гәбирләриндә өлүләр ҹүт-чүт бас- 
дырылмышдыр- Бир гајда олараг өлүләр диздән чох бүкү- 
лү, әлләри үзүнә доғру галдырмыш һалда сол вә ја сағ бөј- 
рү үстә дәфн едилмишләр. Тәдгигатчыларын фикринҹә, өлү 
күпүн ичәрисинә, онун ағыз вә ја отураҹаг һиссәси сын- 
дырылмагла јерләшдирилмишдир.

Күпләрдә дәфн адәтинин бир сыра характерик чәһәтлә- 
ри изләнилмишдир. Бэ’зи күпләрин (Минкәчевирдә) ағзын- 
да од, јаиғын изи нәзәрә чарпыр. С. М. Газыјевин фикрин- 
ҹә, мәрһуму дүнјанын «шәр гүввәләриндән горумаг үчүн» 
дәфн заманы мэш’эл јандырылмышдыр. Характерик ҹәһәт- 
ләрдән бири дә гәбирләрин аваданлығы ичәрисиндә чохлу 
зооморф әшјалара тәсадүф едилмәсидир. Тәдгигатчылар 
буну тотемизм әламәти сајырлар. Јери кәлмишкән көстәр- 
мәлијик ки, күп гәбирләр аваданлыгла олдугҹа зәнкиндир- 
Бу аваданлыг ичәрисиндә јүксәк усталыгла һазырланмыш 
ири лүләли кил габлары хүсусилә гејд етмәк лазымдыр. 
Ағзы ҹамла өртүлмүш бу габларын чохунун үзәриндә 
тумурҹуға бәнзәр јапма бәзәк (мәмәҹикләр) вар.

Күп гәбирләри үчүн сәчијјәви олан габларын бир групу 
гулпсуз чамлардыр.

Сәчијјәви габларын дикәри матралардыр. Кичнк һәҹмли 
матралар белдән, ириләри исә јүк һејванындан асылыр.

Кичик матралар, әсасән күпләрин ичәрисинә, өлүнүн 
јанына, ири матралар гәбир күпләринин әтрафына гојулур. 
Ири матралар чох вахт чүт олур. Кичик матра белдә га- 
јышдан, ириләри исә јүк һејванларындан асылмагла исти- 
фадә олунмушдур.

Күп гәбирләриндә тәк вә үчајаглы вазалар, долча вә 
бадә типли габлара да тәсадүф едилмишдир.
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Тапылан габларын ичәрисиндә гулпу марал башына 
бәнзәр ритон хүсуси мараг доғурур. Ритонун гулпу габарыг 
һалда дүзәлдилмиш, маралын дөшдән јухары һиссәсиндә 
кичик чыхыг әмәлә кәтирилмиш вә ондан ашағы һиссәсин- 
дә бир дешик дүзәлдилмишдир- Марал фигурунун бојну илә 
габ арасында кичик бир ачыглыг сахланылмышдыр. Мара
лын көзләри габарыг дүзәлдилмишдир. Көзләрин арасында 
ики ҹәркә алты нөгтә нахыш вардыр. Гулаглары ирәлијә 
доғрудур. Бујнузлар дөрд һачалы, шиш, уҹлары назик вә 
бурма-бурма олуб, ритонун көвдәсинә јапышдырылмышдыр- 
Марал фигурунун алнындан башлајараг габын көвдәсинә 
доғру чызма үсулу илә нәбати нахыш чәкилмишдир. Ри
тонун көвдәси дикинә, дүз вә ҹызма хәтләрлә бәзәдилмиш- 
дир. Ритонун ағзы ону маје илә долдурмаг, «маралын дө- 
шүндәки» дешик исә ритону бошалтмаг үчүндүр.

Күп гәбирләриндән тапылмыш аләт вә силаһлар, әсасән 
дәмирдән дүзәлдилмишдир.

Бәзәкләр арасында әсас јери тунч вә дәмир биләрзик- 
ләр тутур. Гыч биләрзијинә бәнзәр һалгалар да әлдә едил
мишдир.

Бэ’зэн бир скелетин үзәриндән 56-ја гәдәр биләрзијин 
тапылмасы ҝөстәрир ки, бунлар јалныз зинәт үчүн олмајыб, 
һәм дә мөвһуми характер дашымышдыр.

Зинәт шејләри ичәрисиндә бојунбағылара, ҝәрдәнлик- 
ләрә чох тәсадүф едилир. Бунларын чоху тунҹдандыр. Ла
кин күмүш вә дәмирдән оланлары да вардыр. Војунбағы- 
ларын әксәријјәтинин уҹлары спиралвари әјилмишдир.

Тунҹдан дүзәлдилмиш дүјмә, санҹаг, зынгыров вә с. 
бәзәк нүмунәләри дә чох тәсадүф едилир.

Күп гәбирләриндән, әсасән, Азәрбајҹанда һазырланмыш 
мадди-мәдәнијјәт галыглары илә јанашы хариҹдән кәти- 
рилмиш материаллар да әлдә едилмишдир. Бунларын чоху- 
су Јахын вә Орта Шәрг елкәләриндән кәтирилмәдир. Ка
мин материалларын тәһлили кәстәрир ки, антик дөврдә 
Азәрбајчан гоншу өлкәләрлә чох кениш мүбадилә апар- 
мышдыр.

Күп гәбирләри мәдәнијјәти Азәрбајҹанда ерамызын VIII 
әсринәдәк давам етмишдир. Онун орта әсрләрдәки матери- 
аллары илә сонракы бөлмәдә таныш олаҹағыг.
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ӨЛКӘНИН ТӘСӘРРҮФАТ ҺӘЈАТЫ

Гафгаз Албанијасынын јашајыш јерләринин вә гәбир 
абидәләринин ејрәнилмәси өлкәнин тәсәррүфат һәјаты вә 
дини идеолокијасы һаггында бэ’зи үмуми нәтиҹәләрә кәл- 
мәјә имкан верир. Е. ә. I миниллијин II јарысында елкәдә 
әкинчилик јүксәк инкишаф мәрһәләсинә чатыр. Азәрбајчан 
тәбиәтинин зәнкинлији, әмәк аләтләринин тәкмилләшмәси 
вә мәһсулдар гүввәләрин сүр’әтли инкишафы буна сәбәб 
олду. Бу дөврүн абидәләриндән ағач вәлләр, даһа тәкмил 
формалы ораглар вә дағлыг рајонларда ән мүкәммәл шум- 
лама аләти олан дәмир каваһын тахылмыш хышлар әлдә 
едилмишдир. Бу аләтләрин тәкмил нүмүнәләри гәбир абидә- 
ләриидән вә јашајыш мәскәнләриндән әлдә едилмишдир.

Ғазынтылар заманы тапылан буғда, арпа вә дары галыг- 
лары әкинчиликдә бәрк вә јумшаг буғда нөвүнүн, алтыку- 
шәли арпанын кениш јајылдығыны сүбут едир.

Тахылын дашынмасында вә дөјүлмәсиндә өкуз, кал вә 
ат гошгуларындан кениш истифадә едилмишдир. Топлан- 
мыш мәһсул ири күпләрдә вә тәсәррүфат гујуларында сах- 
ланылырды.

Археоложи ахтарышлар заманы Азәрбајчанда үзүмчү- 
лүк тәсәррүфаты илә бағлы хејли кадди-мәдәнијјәт галыг- 
лары әлдә едилмишдир- Газынтылардан мүхтәлиф үзүм чәр- 
дәкләри илә јанашы үзүмүн е’малыны сүбут едән ирм күп- 
ләр, даш тәкнәләр, новчалар, бечәрилмәдә истифадә олун
муш бычаглар, гајчылар вэ с. тапылмышдыр.

Азәрбајҹанда бостанчылығын инкишафыны сүбут едән 
чохлу археоложи материаллар мөвчуддур. Бүтүн бунлар 
гәднм Рома вө јунан мүәллифләринин Албанијанын кезәл  
тәбиәти, чохиллик биткиләри, онларын јүкеәк мәһсулдар- 
лығы һаггындакы фикирләрини тәсдиг едир.

Гәдим Албанијада тәсәррүфатын ән мүһүм саһәлзрин- 
дән бири дә малдарлыг олмушдур. Газынтылар заманы үзә 
чыхарылан остеоложи сүмүк материалллар буну сүбут 
едир- Малдарлыгда әсас јери ирибуінузлу һејванларла 
јанашы гојунчулуг вә атчылыг тутмушдур- Азәрбајчанда 
малдарлыг јарымкөчәри характер дашымышдыр.

Албанијанын тәсәррүфат һәјатында сәнәткарлыг хүсу- 
си јер тутурду. Ајры-ајры сәнәт саһөләри дахилиндә, о чүм- 
ләдән дулусчулугда, шүшә вә метал истеһсалында ихтисас- 
лашма кедирди. Бу дөврдә Азәрбајчанда даш ишләмә, бән- 
налыг, дүлкәрлик, тохучулуг кими саһәләр артыг форма- 
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лашмыш, јени јаранмыш шәһәрләрдә сәнәткарлар хүсуси 
сосиал груп тәшкил етмишләр. Археоложи газынтылардан 
чохлу тохуҹулуг аләти, хүсусилә иј башлыглары, Дашишлә- 
мә нүмунәләри, дүлкәр аләтләри вә с. тапылмышдыр.

Албанијада сәнәткарлығын, малдарлығын вә әкинчшш- 
јин интенсив инкишафы, иҹтимаи мүнасиботләрин вә идео- 
локијанын јени истигамәтләрдә формалашмасыны тэ’мин 
етди. Ерамызын әрәфәсиндә Азәрбајчанда әһалинин сыхлы- 
ғы хејли артыр.

Албакија дөвләти өз гошунлары вә бүтөвлүкдә антик 
дүнја илә сых игтисади вә мәдәки әлагәдә олмушдур. Мин- 
кәчевирдән, Јалојлутәпәдән, Гәбәләдән, Хыныслыдан вә б. 
јерләрдән Албанијакын үмумдүнја тиҹарәтиндә фәал ишти- 
ракыны сүбут едән чохлу пуллар (антик вә јерли күмүш) 
пуллар) тапылмышдыр.

Дикәр тәрәфдән археоложи газынтылар заманы ашкар 
олунмуш мадди-мәдәнијјәт галыгларынын бәјүк бир гисми- 
ни гоншу өлкәләрдән кәтирилмиш шүшә габлар, биләрзик- 
ләр, мунҹуглар вә гијмәтли дашлардан һазырланмыш бә- 
зәк әшјалры тәшкил едир. Јазылы мәнбәләрдә Албан 
ордусунун фәалијјәтинә дайр мэ’луматлары вә газынтылар 
заманы тапылан мүхтәлиф нөв силаһлары, зиреһли кејим- 
ләри нәзәрә алсаг, ерамызын әрәфәсиндә бурада күҹлү 
мәркәзи дөвләт апаратынын олмасына шүбһә галмыр. 
Албанијада патриархал гулдарлыг мөвҹуд олмушдур. Азад  
кәндли иҹмалары өлкәнин сосиал һәјатында кѳркэмли рол 
ојнамышдыр.

Археоложи материаллар вә онларын етнографик пара- 
лелләри илк вахтлар Албанијада гулдарлыға нисбәтән 
ибтидаи иҹма тәсәррүфаты системинин һаким олдуғуну 
сөјләмәјә имкан верир. Артыг ерамызын III—IV әсрләрин- 
дән Албанијада јени иҹтимаи-игтисади систем олан феода
лизм тәшәккүлә башлајыр. Бу иеә тәбии олараг һәјатын 
бүтүн саһәләриндә ҹидди дәјишикликләр доғурур.

Тәдгигатлар кәстәрир ки, Албанијада девләтин јаранды- 
ғы илк деврдә дини тәсәввүрләр дә ејни олмамышдыр. Дики 
тәсәввүрләр дағыныглығы анимистик, фетишизм вә хүсуси 
илә сәма сәлтәнәтинә инам (астрал) көрүшләр шәклиндә 
өзүнү бүрузә вермишдир.

Јазылы мәнбәләрдә албанларын (гәдим азәрбајҹанлы- 
ларын) аја, улдуза во күнәшә ситајиш етмәләриндән вә 
онларын шәрәфинә мэ’бэдлэр тикмәләри барәдә мэ’лумат- 
лар верилир. Археоложи газынтылар Албанијанын бөјүк
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шәһәрләриндә ајрыча мә’бәдлөр саһәсинин олмасыны ашка- 
ра чыхармышдыр.

Гәбәлә шәһәри јахынлығындакы Чаггаллы дејилән јер, 
Ҝөвургала (Ағдам рајону) јахынлығындакы Хырманлар 
јери, Амарас (Ағоғлан) мэ’бэди јерлөшән әрази, Сарытәпә- 
нин үст тәбәгәси вә башгалары еһтимал ки, мэ’бэд саһәлә- 
ридир. Һәмин јерләрдәки абидөләрдә мөһтәшәм иҹтимаи 
биналарын галыглары вә мэ’бэдлэр үчүн характерик олан, 
бәлкә дә еллин мәдәнијјәтинин тэ’сири алтында ишләнмиш 
сүтуналтлыглары ашкара чыхарылмышдыр.

Ајдын тәсәввүр јаратмаг үчүн Азәрбајҹанда христиан- 
лыға гөдәрки дини тәсәввүрләр системинә гыса нәзәр салаг.

Ибтидаи чәмијјәтдә инсанларын һәр шејә ҹанлы кими 
бахыб, онларда руһун олмасына даир јаратдыглары дини 
көрүшләр топлусу а н и м и з м9 адланыр.

Бу бахымдан Азәрбајчанда инсанларын илаһиләшдир- 
дикләри тәбии објектләрдән бири дашдыр. Мэ’лум олдуғу 
кими, ибтидаи инсанларын һәјатында даш сон дәрәчә мү- 
һүм рол ојнамышдыр. Тәбиәтлә гаршыдурма даш аләтләри 
(илк әмәк аләтләрини) јаратмыш, дикәр тәрәфдән сојугдан 
вә вәһши һејванлардан горунан инсанлар даш мағараларда 
илк сығыначаг тапмышдыр. Һәтта тәбии јолла гајаларда 
әмәлә кәлмиш чалалар инсанларын илк мәишәт габлары 
олмушдур. Белөликлә, инсан һәјатында ојнадығы ролуна 
кѳрэ даша е’тигад јаранмышдыр. Гөдим инсанлар дашы бир 
нев өз һәјатынын мүһафизәчиси һесаб етмишдир.

Азәрбајҹанда Енеолит дөврүнә ади (Күлтәпәдә) дашдан 
дѳшасмасы тапылмышдыр. Кобуд формада һазырланмыш 
бу дөшасмасы саһибини пис руһлардан горумаг рәмзи кими 
дүзәлдилмишдир. Тунҹ дөврү гәбирләриндә илк вахтларда 
өлүнүн башы алтына јасты даш гојулурмуш. Һеч шүбһәсиз 
ки, бу адәт дә дини инамла әлагәдар олуб, өлән шәхси пис 
руһлардан мүһафизә етмәк мәгсәди дашымышдыр. Јенә 
һәмин дөврдә өлүнүн дашдан дүзәлдилмиш табутларда 
дәфн етмәк адәти кениш јајылмышдыр. Бундан өлавә бир 
чох гәбирләрдә өлүнүн көзү гаршысына һәр һансы аләтин, 
јахуд садәҹә бир даш гојулмасы һаллары да мүшаһидә 
едилмишдир- Бүтүн бунлар гәдим азәрбајҹанлыларын даша 
олан инамлары илә бағлыдыр. Гејд етмәлијик ки, һазырда 
даша инамла әлагәдар олан бир чох адәтләр өз көкләрини 
мәһз даша ситајиш дөврүндән көтүрмүшдүр. Мәсәлән, бэ’зи

9 Анимизм—латыы сөзүдүр, «анима»— pvh, чан демокдир.
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диндарлар арасында даш һәлә дө ниҹат, бәрәкәт, шәфа вә с. 
рәмзи кими истифадә олунур. Сон вахтларадәк гәдим Ҝән- 
чәдә чәтин ҹан верән адамын әлинә даш верирдиләр ки, 
руһу бәдәниндән дәрһал даша кечсин вә өләнин ҹаны әзаб- 
дан гуртарсын. Бакыда мәрһумун руһу даша кечсин дејә 
чан вердији јерә гара даш гојурлар. Гарабағда ҹәназәни 
көтүрәркән јеринә даш гојурлар ки, һәмин руһ дашда гал- 
сын. Һамилә гадын өләндә гәбринә даш гојмагла белә кү- 
ман едирдиләр ки, бәтниндәки ушағын руһу даша кечәҹәк 
вә с. Даша ејни заманда бир мүалиҹә васитәси кими бахан- 
лар да вардыр. Бэ’зи диндарлар шәфа үчүн Шамахыдакы 
Дәдәкүнәш пиринә кедәркән пирин мүҹавири хәстәни даш- 
ла «мүалиҹә едир»- 0 , дашы хәстәнин әлләринә, синәсинә, 
башына тохундурмагла куја хәстәлији даша кечирмиш 
олур. Вәнк кәндиндә (Дағлыг Гарабағ) Сүрүшкән даш деји- 
ләи Сир гаја вар. Хәстәләр һәмин дашы өпүб бир нечә дәфә 
үстүндән сүрүшүрләр ки, сағалсынлар. Губа рајонунун 
Афурҹа кәндиндә тәбии гаја дешијиндән бэ’зи кишиләр 
өз арвадларынын «дүзлүјүнү» јохламаг үчүн истифадә 
едирмиш. Арвадлар күнаһсыз сајылмаларындан өтрү мүт- 
ләг һәмин дешикдән кечмәлијмишләр. Лачында кеч јеримә- 
јә башлајан ушағы бэ’зэн инди дә Јери даш пиринин үстү- 
нә кәтирирләр ки, ајаг ачсын. Ушағы олмајан гадынлар 
Новханыдакы Ағ даш пиринә кедирләр. Онлар даша мых 
чалыр, мых дашы дешиб кечәрсә, демәли, зијарәтләри гә- 
бул олунур.

Бүтүн бунлардан әлавә дашлара инам дикәр етнографик 
фактларда да өзүнү көстәрир. Бир чох гәдим јолларын 
кәнарында бејүк даш топаларына тәсадүф едилир. Бу даш- 
лары бураја јолдан кечән диндарлар күнаһларыны јумаг 
үчүн атмышлар. Бир чох јерләрдә һавалар гураглыг кечән- 
дә јерә даш сәпирләр, бунунла куја көјү јағыш јағдырмаға 
мәчбур едирлэр. Сон вахтлара гәдәр бэ’зи евләрдә ун чува- 
лына даш гојурдулар ки, ун бәрәкәтли олсун.

Археоложи газынтылар сүбут етмишдир ки, суја инам 
да гәдим дини тәсәввүр олуб, анимизмин башга бир тәзаһү- 
РҮДҮР- Күлтәпәдә тапылан вә илк Тунч дөврүнә аид едилән 
бэ'зи габларын үзәринә су рәмзи олараг далғавары хәтләр 
чызылмышдыр. Академик Б. Б. Пиотровски Тунч вә Дәмир 
дөврләринә аид бир сыра бәзәкләрин вә көмәрләрин үзөрин- 
дәки гуш вә балыг рәсмләрини мәһз су рәмзи кими өһти- 
мал етмишдир.

Бир чох тәдгигатчылар Шимали Гафгаздакы мүшаһидә- 
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ләринә әсасән белә нәтичәјә кәлмишләр ки, гәднм гәбирис-
танлыгда. өлүләрин баш тәрәфинин јахынлыгдакы су мән- 
бәләринә доғру дөфн едилмзси гәдим су ајини илә бағлы- 
дыр.

Ьазырда су илә әлагәдар олан бир чох дини адәтләр, 
хүсусилә су илә фала бахмаг, суја өз нијјәтини сөјләмәк, 
јуху көрән адамын илк дәфә өз јухусуну суја данышмасы, 
өлүләрин гәбри үстүнә су чиләмәк, сәфәрә кедән адамын 
далынча су атмаг, гаранлыгда ахар судан ичмөмәк вә с. 
кбтидаи е’тигадын галығыдыр.

Кәлбәчәр рајонунда Кәмзә булағыны, Ағдамда Шаһбула- 
гыріы, Лерикдә Гызылча булағыны, Мардакертдә Јел була- 
гыны вә башга су мәнбәлөрини диндарлар ничат јери һесаб 
едкрләр.

Суја е’тигад гисмән дә олса, ислам дининдә гануниләш- 
дирилмишдир. Гуранын 86-чы сурәсинин 6, 7, 8-ҹи ајәләри 
әсасында дүзәлдилмиш «Зәмзәм сују» һаггындакы әфсанә 
илә әлагәдар олараг илин тәһвил олундуғу кечә үчүн бу 
су тутија кими бүтүн мүсәлман өлкәләринә апарылыр.

Мәһз бунун кәтичәсидир ки, бэ’зи археологлар, хүсуси- 
ло 3. Виноградов Шәргин орта әср шәһәрләриндә кениш 
јајылмыш конусвары габлары Мәккәдәки «Зәмзәм сују»нун 
тутија кими дикәр јерләрә апарылмасында истифадә олун
муш мүгәддәс габлар һесаб едирләр. Бу габларын јалныз 
мүсәлманчылыг дөврүндә мејдана кәлмәси вә онларын 
јалныз мүсәлман шәргинә мәхсус шәһәрләрдә тапылмасы 
Ј5'харыдакы фикри гисмөн дә олса тәсдиг едир.

«Су пәриләри» барәдә халг әфсанәләримиз дә гәдим су 
ајинләринин тэ’сири илә јаранмышдыр. Су ајдынлыг, ничат 
рәмзи кими узун мүддәт халг арасында е’тигад објекти 
олмушдур. Сон вахтларадәк һәтта су илә мүалиҹә һалла- 
рына да тәсадүф едилирди. Хәстәнин јанына бир газан гај- 
нар су гојулур, ичәрисинә исә үч дәфә гызармыш дәмир 
парчасы атырдылар. Куја бунунла хәстә шәфа тапырды.

Ибтидаи инсанларын чанлы сајыб инандыглары мүһүм 
тәбии објектләрин бир групуну да дағлар вә ағачлар тәш- 
кил едир. Гәдим кил габларын үзәриндә үчбучаглардан 
ибарәт һәндәси фигурлара раст кәлмәк мүмкүндүр. Тәдги- 
гатчылар һәмин үчбучаглары дағларын рәмзи һесаб едир 
еә јерли әһалинин дини көрүшләри илә әлагәләндирирләр. 
Гафгазын бир чох јерләриндә, хүсусилә дағәтәји зоналарда 
гөбирләрин (Енеолит вә Тунч дөврү абидәләриндә) дағлара 
доғру јөнәлдилдији дә мүшаһидә едилмишдир.
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Бө’зи Шәрг өлкәләриндә дағларын чоху аллаһ мәскәни 
һесаб едилирди: Азәрбајҹан әразисиндә һазырда јүксәк 
дағ зирвәләринин, о ҹумләдән Киллик дағ, Бабадағ, Муров- 
дағ, Паланлыдағ, Бешбармаг вә с. дағларын мүгәддәс сајыл- 
масыкын көкләри һәлә Тунч доврүндә кениш јајылмыш 
анимистик көрүшләрә кедиб чыхыр.

Ағача ситајиш дә әски инамларла бағлыдыр. Мэ’лум 
олдуғу кими, Азәрбајчанда инди белә аз-аз кәнд тапылар 
ки, орада бэ’зи ағаҹлар пир һесаб олунмасын. Орта әср та- 
рихчиси (V әср) Моисеј Хоренски дә Азөрбајчанда гәдим за- 
манлардан бир чох ағач пирләрин олдуғуну гејд едир. Ислам 
дининдә әфсанә кими ујдурулмуш ҹәннәтдөки «Туба»10 аға- 
чы илә әлагәдар олараг орта әср ширли габлары үзәриндә 
ән ҝекиш јајылмыш рәсмләрин бојүк әксәријјәтини ағаҹ 
тәсвирләри тутур.

Ағач тәсвирләринә һәлә чох гәдим дөзрләрдә дә раст 
ҝәлмәк мүмкүндүр. Бу бахымдан Ј. Нүммелиы 1937-чи 
илдә Кәнчәчај рајонундан (1 №-ли јашајыш јериндән) тап- 
дығы бир габын үзәриндәки ағач тәсвири даһа мараглы- 
дыр. Газан формалы һәмин габын үзәриндә ағач ковдәси 
вә бир нечә будаг тәсвир едилмишдир- Мараглыдыр ки, аға- 
ҹын будаглары уҹларындан кәсилмишдир-

Минкәчевирдә вә Хыныслыда (Шамахы) ерамызын илк 
әсрләринә аид ашкар едилмищ кил габларын үзәриндә дэ 
агач тэсвирлэринэ, чох вахт гуш тэсвирлэри илѳ бирликдэ 
раст кәлмәк мүмкүндүр.

J. һүммел Тунч дөврүнә аид гәбир абидәләриндә өлүнүн 
јандырылмасы адәтинин мөвчуд олдуғуну вә һәмин дөврдә 
јаначаг кими арчан ағачындан истифадә едилдијини мүәј- 
јәнләшдирмишдир. Елә буна ҝорә дә о арчан ағачынын 
һәлә Тунч дөврүндә мүгәддәс һесаб едилдији нәтичәсинә 
кәлмишдир.

Азәрбајчан әразисиндә кениш јајылмыш вә галыглары 
индијәдәк јашајан илк дини тәсәввүрләрдән бири дә ода 
ситајишдир. Мэ’лурл олдуғу кими, одун кәшфи илә ибтидаи 
инсанлар өзләрини сојугдан, вәһши һејванлардан горумаг, 
һејван овламаг, овладыглары һејванын әтини бишириб је- 
мәк, кечәнин гаранлығында од ишығындан истифадә етмәк 
вә с. вәрдишләрә јијәләнмишләр.

10 Дини әфсанәјә көрә, чәннәтдә «Туба» ағачы  вар. Орада һәр 
шәхеин оир јарпағы вар. Адам өлдүкдө орадан бир јарпаг дүшүр, до- 
ғулдугда исә бир јарпаг' чүчөрир.
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Одда олан бу өсрарәнкиз хүсусијјәтләрин сәбәбләрини 
билмәјән инсанлар онун е’чазкар «мәрһәмәтинә» сығын- 
мышлар.

Алимләр мүәјјәнләшднрмишләр ки, одун илк дини рәм- 
зи хач олмушдур. Ағачы ағача хачвари сүртмәклә од әлдә 
едән инсанлар хач формасыны да од рәмзи сајмышлар. 
Христианлыгдан чох-чох әввәл мүхтәлиф өлкәлөрдә хачын 
фөвгәлтәбиилик кими гәбул едилмәси дә һәмин фикри тәс- 
дигләјир. Азәрбајҹанда Тунч дөврүнә аид, сонралар исә 
һәтта күп гәбирләри археоложи мәдәнијјәтинә аид абидөләр- 
дә од рәмзи олан хач рәсминә тәсадүф едилир. Хач рәсм- 
ләри Ҝәнчәчај рајунундакы 8 №-ли кургандан тапылан кил 
габын, 21 №-ли кургандан тапылан тунч дүјмәнин, Минкә- 
чевир күп гәбирләриндән ашкар едилмиш кил габын вэ б. 
материалларын үзәриндә излэнилмишдир.

Тунч вэ Илк Дәмир дөврүнә аид кил габларын үзәриндә- 
ки хач формалы символик нахышлар бир нов эн’энэви 
характер дашымышдыр.

С. М. Газыјев Варташен рајонунун Варданлы кэндиндэ 
бир гәбирдән тапылмыш өкүз бапіы формалы мангалы вѳ 
шамданлары ода ситајишлә әлагәләндирир.

Археоложи тәдгигатларла мүәјјән едилмишдир ки, һәлә 
кки мин ил бундан әввәл күплөрдә дэфн заманы онун өнүн- 
дэ тонгал галанмышдыр. Гэдим инама кѳрэ бунунла мэр- 
һум одун «мәрһәмәтини» газанырмыш. Гобустан гајалары 
үзәриндә јаллы тәсвирләри дә ода ситајишлә бағлыдыр. 
Тәдгигатчы И. М. Чәфәрзадә һаглы олараг бу рәгси тонгал 
әтрафында дини ајинин ичра мәрасими илә әлагәләндирир. 
Үмумијјәтлә, археологлар гајаүстү тәсвирләрә вә етногра- 
фик дәлилләрә әсасән белә күман едирләр ки, һәлә Даш дөв- 
рүндә инсанлар овдан әввәл тонгалы дөврәләјиб мүхтәлиф 
дини ајинләр ичра едирләрмиш. Чех алими Ј. Аугуста кѳс- 
тәрир ки, ибтидаи инсанлар овларынын сәмәрәли кечмәси 
үчүн куја һәмин һејваны тилсимләјирләрмиш. Бу мәрасим 
заманы һејван чилдинә кирмиш чадукәр мүхтәлиф рәгс- 
ләр едирмиш. Чох күман ки, Гобустан јаллысынын тонгал 
әтрафында дѳврэ вурмасы да ејни мәгсәди күдмүшдүр.

Ода ситајиш әламәтләри инди дә јашамагдадыр- һазырда 
бир чох пирләрин очаг адланмасы һеч дә тәсадүфү дејчл- 
дир. Бир чох адәтләр, мәсәлән, чәтин доған гадыны тонгал 
үстүндән тулландырмаг, илин ахыр чәршәнбәләриндә кү- 
наһлары төкмәк үчүн тонгалын үзәриндән тулланмаг вә 
с- гәдим од ајининин галыгларыдыр.
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Сон вахтларадәк индики Варташен рајонунда сарылыг 
хәстәлијини «говмаг» мәгсәдилә хәстәнин көзү гаршысын- 
да чахмаг дашындан гығылҹым чыхарырдылар. Гусар ра- 
јону әтрафында исә гышда өлән адамын гәбри үзәриндә 
тонгал галајырдылар. Азәрбајҹанын бэ’зи гәрб рајонларын- 
да инди белә көрпә ушағы кечә бајыра чыхараркән ону шәр 
гүввәләрдән горумаг үчүн гундағына көмүр гојур, јахуд 
көз дәјмәсин дејә алнына көмүр сүртүрләр.

Илк динк тәсәввүрләр өзүнү тәсәррүфатын мүхтәлиф 
саһәләри илә әлагәдар олараг ичра едилмиш ҹадукәрлкк 
вә ја сеһрбазлыг формасында даһа чох көстәрир. Мэ’лум 

олдуғу кими, ибтидаи инсанларын әсас мәшғулијјәтләриндән 
бири овчулуг олмушдур. Ов сәфәрләринин уғурлу кечмәси 
үчүн инсанларын иҹра етдикләри мүхтәлиф ајинләр өз әк- 
сини әшјалар үзәриндәки тәсвирләрдә тапмышдыр. Бу ба- 
хымдан Е. Реслер тәрөфиндән кечән әсрии сонунда Ҝиллик- 
дағ әтрафындан тапылмыш күпә формалы бир габ даһа 
мараглыдыр. Сон дәрәчә сәлигәли һазырланмыш бу габын 
үзәриндә бир дағ кечиси тәсвир едилмиш, онун гаршысын- 
да исә кечијә ох атан адам тәсвири верилмишдир. Сағ әлин_ 
дә оху кечијә доғру узатмыш адам сол әллини башы үзә- 
риндәки чәрхифөләк нишанына доғру узатмыш вә санки 
овунун угурлу олмасы үчүн ондан көмәк истәјир.

Кәдәбәјдән тапылмыш бир кәмәрин үзәриндә әлиндә 
галхан тутмуш овчу, онун јанында ов ити вә бир нечә һеј- 
ван тәсвирләри верилмишдир. Овчунун атдығы ох онун 
гаршысында гачан һејванын башына санҹылмышдыр. Ов
чунун сағ чијниндә асылмыш охданын ичиндә еһтијат 
олараг хејли ох вардыр. Мараглы ҹәһәтләрдән бири дә 
будур ки, бу кәмәр үзәриндә бир нечә нөв һејван вә балыг 
тәсвирләри верилмишдир. Бу да һәмин дөврдә Азәрбајчан- 
да ов һејванларынын нөвләрини өјрәнмәк үчүн хүсуси әһә- 
мијјәтә маликдир.

Гобустан гаја тәсвирләриндә овчулугла әлагәдар дини 
сәһнәләр өз әксини даһа кениш тапмышдыр.

Бу ҹәһәтдән 938,100 нөмрәли дашлар үзәриндәки тәс- 
вирләр диггәти даһа чох чәлб едир.

9 №-ли дашын үзәриндә гачан марал вә ону архадан 
тэ’гиб едән ики нәфәр атлы овчу тәсвир едилмишдир. Овчу
нун бири марала ох атан вәзијјәтдәдир, дикэр овчунун 
атдығы јаба маралын белинә санчылмышдыр.
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134 №-ли дашын үзәриндә исэ овчу ат илэ маралы говур 
вэ чох ҝүман ки, кәмәнд васитэсилэ ону тутмаг истәјир.

Азәрбајҹан мадди-мәдәнијјәт абидәләри ичәрисиндә бу 
нөв ов сәһнәләринин ашкар едилмәси белә бир һәгигәти сүбут 
едир ки, ибтидаи инсанлар овларынын мүвәффәгијјәтли кеч. 
мәси үчүн әввәлҹәдән өз арзуларына ујғун олараг ҹаду 
сәһнәлөри дүзәлдир вә ҝуја бу әмәлијјатда һәмин һејваны 
тилсимләјирдиләр.

Овчулугла әлагәдар олан бу дини адзтләр инди дә 
Загафгазијанын бэ’зи халглары арасында, гисмән дә олса, 
јашамагдадыр. Мәсәлән, абхазлар сон вахтлара гәдәр овла- 
дыглары һејванын әтини једикдән сонра сүмүкләрини дәри- 
јә јыгыб басдырыр, куја һәмин һејванын тәкрарән дирил- 
мәсинә сәбәб олур.

Азәрбајчанда мүшаһидә едилән илк дини тәсоввүрләр- 
дән бири тотемизмдир11. Археоложи материаллардан ајдын 
олур ки, дүнјада тотемизмин илк өламәтләри һәлә Үст Даш  
дөврүндә мејдана кәлмишдир.

Гәдим инсанлар елә билирдиләр ки, ајры-ајры инсан 
гәбиләләри олдуғу кими, һејван гәбиләләри дә мовчуддур. 
Ііэтта сон вахтларадәк бир чох Сибир халглары арасында 
бу чүр тәсәввүрләр давам едирди. Мәсәлән, Сибир ненләри 
дәниз саһилиндә јашајан ағ ајылары хүсуси тајфа сајырды- 
лар. Килјаклара (низһиләрә) көрә исә довшанларын хүсу- 
си һөкмдарлары вардыр.

Үмумијјәтлә, сибирлиләрә көрә бүтүн һејванларын һөкм- 
дары вардыр. Ибтидаи инсанларын тәсөввүрләринә кѳрэ 
ајры-ајры һејван гәбиләләри битки вә әразилөри өз арала- 
рында бөлүшдүрмүшләр (мәсәлән, Сибирин бир тајфасына 
көрә јалныз пәлөнкләрө мәхсус дағлар, ајылара мәхсус 
мешәләр, балыглара мәхсус сулар вә һәтта һәр һејван гәби- 
ләсинин өзүнә мәхсус оту вә мејвәси вардыр.)- Һазырда 
Азәрбајчан әразисиндә бир чох биткиләрә, дағлара вә каһа- 
лара һејван адларынын верилмәси дејиләнләрә даһа бир 
сүбутдур. (Итбурну, иланјарпағы, маралоту вә с. биткиләр, 
Иланлыдаг, Инәк зағасы, Кечигајасы, Маралдаш, Ајы 
гәбирләри, Чејран булағы вә с. ) Ајры-ајры һејванларын

11 Тотемизм—Шимали- Америка һиндуларынын дилиндә «онун 
нәсли» демәк олуб, инсанларла һејванлар, бэ'зэн дә битки аләми ара
сында фовгәлтәбии әлагәләрин олмасы һаггында фантастик фикирлә- 
рин мәчмусундан ибарәтдир. «Тотем» сөзү елми өдәбијјатда илк дәфә 
XVIII әсрин сонунда ишләнмишдир.
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бүтләрини дүзәлтмәк вә онлара ситајиш етмәк адәти Азәр- 
бајчанда һәлә Енеолит дөврүндән мөвҹуддур. Нахчыванда, 
Күлтәпә дејилән јердә онларча кил һејван фигурлары 
тапылмышдыр. Бу фигурлар әсасән, өкүз, гејун, кечи, ат, 
ит вә с. ибарәтдир.

0 . Нәбибуллајев Енеолит дөврүнә аид һәмин фигурлары 
һаглы олараг Күлтәпә сакинләринин дини көрүшләри илә 
әлагәләндирир. Азәрбајчан әразисиндә сонракы дөврләрә 
аид белә фигурлар Минкәчевирдә, Газахда, Шамхорда, 
Кәдәбәјдә, Ханларда, Мил дүзүндә, Шамахыда вә с. јерләр- 
дә ашкар едилмишдир. Ерамызын әввәлләринәдәк кениш 
јајылмыш бу ҹүр фигурларын ичәрисиндә өкүз фигуру 
үстүнлүк тәшкил едир. Әмәк рәмзи кими танынан өкүз 
фигуруну Б. Б. Пиотровски Загафгазија гәбиләләри арасын
да мүгәддәсләшдирилмиш илк һејванлардан бири һесаб 
едир. Азәрбајчанда мөвчуд олан «гызыл өкүз» әфсанәси 
дә мәһз бунунла бағлыдыр.

Гобустан гајалары үзәриндә һәкк едилмиш бир чох өкүз, 
кечи, балыг, ит вә с. һејванларын рәсмләри дә тотемизмин 
һәмин дөврләрдә ҝениш јајылдығыны сүбут едир. 15 №-ли 
гајанын үзәриндә бир кечи, онун гаршысында исә рәгс едән 
инсан рәсми һәкк едилмишдир. 25 №-ли гајанын үзәриндә 
исә һејванларын гурбанлыг сәһнәси тәсвир едилмишдир. Ән 
мараглы тәсвирләрдән бириси дә мүхтәлиф һејванларын 
фонунда инсан тәсвиринин верилмәсидир- Белә сәһнәләр- 
дән бири 78 №-ли гајанын үзәриндәдир. Бурада бир өкүзүн 
фонунда чохлу гадын фигуру экс етдирилмишдир.

Һејванат аләминә ситајиш өз тэ’сирини сөнәткарлыгда 
да көстәрмишдир. Хүсусилә, Азәрбајчанын гәдим дулусчу- 
ларьі арасында тотемистик тәсәввүрләр өзүнү даһа ачыг 
шәкилдә кѳстэрмишдир. Археоложи газынтылар заманы 
үзә чыхарылмыш јүзләрлә зооморф габ нүмунәләри буну 
сүбут едир.

Гәбирләрдән ашкар едилмиш бир чох һејван скелетлөри 
дә чох күман ки, әрзаг еһтијатындан башга, һәм дә һејван- 
лара е’тигад едилмәси илә әлагәдардыр.

Гејд етмәлијик ки, сон вахтлара гәдәр бир чох гзбирис- 
танлыгларда башдашы үзәриндә мүхтәлиф һејван вә хүсу- 
силә ит вә ја ат тәсвирләрини, верилмәси, узун мүддөт гә- 
бир дашларынын гојун вә ат формасында һазырланмасына 
да тотемизмин галығы кими бахылмалыдыр.

Азәрбајчанда һејван фигурларынын кениш јајылдығы
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бир дөврдә антропоморф фигурлар мејдана кәлмишдир. 
Инсан фигурларынын мејдана кәлмәси инсанларын өзлә- 
ринә олан мүнасибәтинин нәтичәсидир. Гадынын (ананын) 
тәсәррүфатдакы мөвгеји, мәһсулдарлыг рәмзи кими ону 
шөһрәтләндирмиш, онун нәсилартырма габилијјәти исә 
гадыны һәјат рәмзи кими танытмышдыр- Бүтүн дүнјада 
чәмијјәтин инкишафынын мүәјјән бир дөврүнүн мәһсулу 
олан бүтпәрәстлик хүсусән, гадын бүтләринә ситајиш мәһз 
белә јаранмышды. Гәдим дүнјанын мәдәни өлкәләрин- 
дән бири олан Јунаныстанда һәјатын јарадыҹысы, аллаһ- 
ларын анасы гадын һесаб едилирди. Гәдим Јунан әсатирлә- 
риндән бириндә дејилир: «Ешит мәни, оғлум. Дүнјанын ики 
башлангычы вар. Ән башлычасы нсә биридир— Деметри 
ана. Одур торпаг, неҹә истәјирсән адландыр».

Јунан драматургу Софокл гадыны дағларын падшаһы, 
әбәди һәјатын исә ачары адландырырды.

Сон вахтларадәк бир чох Сибир халглары арасында ин
сан бүтлөринә ситајиш давам едирди.

Минкәчевнр, Шамхор, Товуз, Исмајыллы, Шамахы, Гут- 
гашен, Фүзули, Ағдам, Ләнкәран, Лерик рајонлары, Нахчы
ван МССР әразиләриндә кил, тунч, даш фигурлар б ә  бүтләр 
ашкар едилмишдир. Чәмијјәтин мүәјјән мәрһәләсиндә, хүсу- 
силә III—I минилликләрдә инсан бүтләринә ситајиш бүтүн 
Загафгазија халглары арасында ејни дәрәчәдә јајылмыш- 
ды. Ашкар олунмуш бүтләр мүхтәлиф формададыр. Гәдим 
бүтләр әсасән килдән һазырланмыш гадын фигурларыдыр. 
Минкәчевирик, Исмајыллы рајонунун Молла Исаглы кән- 
динин вә Ағдаш рајонунун Шамылы кәндиндән мэ’лум 
олан бу бүтләрин башы, әлләри вә ајаглары гырылмышдыр. 
Онларын бәдән гурулушлары ејнидир, һөвсәлә чанаглары 
олдугча бөјүкдүр, һүндүрлүјү исз 20— 25 см-дир. Фигур- 
ларын бэ’зилэри чылпаг, бэ’зилэри исә кејимлидир. Әксә- 
ријјәтинин бојнунда мунчуг дүзүмләри вардыр. Бүтләрин 
башсыз, әлсиз вә ајагсыз олмасыны бэ’зи тәдгигатчылар 
гәдим дѳврдэ инсан гурбаны адәти илә әлагәләндирир. 
Страбона көрә, гәдим Азәрбајчанда инсан гурбаны вермәк 
адәти вардыр. Бу мәсәлә илә әлагәдар олараг тарихчи Мои- 
сеј Каланкајтуклу һәлә VII әсрдә көстәрир ки, Албанија- 
да бүтпәрәстләрин гурбан кәсмәк јерләри вар иди.

Ашкар едилмиш бүтөв бүтләрин башлары, әлләри, ајаг- 
лары ејни вәзијјәтдә кәсилмишдир. Гадын бүтләринин бир 
голу вз гычы дикәрләриндән гыса сын дыры лмышдыр. Бү- 
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төв бүтләрдә голлар дирсәкдән јухары, ајаглар исә диздән 
јухары кәсилмишдир. Бунунла ајдын олур ки, бүтләрин 
кәсилмәси просеси мүәјјән ганунла иҹра едилмишдир.

1963-ҹү илдә Шамахы рајонунун Дағ Коланлы кәндин- 
дә тапылан бир даш бүтүн башы боғазындан сындырылыб 
ајрыҹа гојулмушдур.

Һәмчинин Шамахынын Дәрә Хыныслы кәкдиндә та- 
пылмыш даш бүтләр дә башсыз, өлсиз вә ајагсыздыр.

Даш бүтләр өлчүләринә кәро кил бүтләрдән фәргләнир. 
Онлар әсасән адам бојда дүзәлдилмишдир. Бунларын бо’зи- 
си јени мүсәлман дини тәсәввүрләринин јарандығы дөврдә 
гырылыб дағыдылмышдыр вә онлардан гәбирин үстүнү өрт- 
мзк үчүн истифадә едилмишдир. Фүзули рајонун Аразјаг- 
лавөкди кәндиндә бу бүтләри јығыб бир тәпәнин алтында 
басдырмышлар. Бу исә көһнә дини тәсәввүрләрин арадан 
галхмасы вә јени дини тәсеввүрләрин јаранмасы илә әла- 
гәдардыр.

Албанија әразисиндә башы, әли, ајағы олан бүтөв бүт- 
ләр дә тапылмышдыр. Бу нев бүтләр ерамызын I— VIII 
әсрләрикә аиддир. Бүтпәрәстликлә әлагәдар олан бэ’зи 
адәтләр инди дә галмагдадыр. Шамахы вә Губа рајонлары- 
нын бэ’зи кәндләриндә хәстә адамын сачындан вә дырнаг- 
ларындан хәмрә гатараг, кичик һәчмдә адам һејкели дүзәл- 
дир вә хәстәнин көјнәјиндән бир гәдәр ҹырыб, һәмин һеј- 
коли кәфәнә бүкүрләр. Сонра исә ону а га р к б  гәбиристан- 
лыгда дөфн едирләр вз куја, һемин адамык хзстәлијини 
бәдәниндән чыхарылыр.

Синифли чәмијјәтин вә девләтпн мејдака кәлмәси илә 
көһкә инамларла јанаш ы  илк дөвләт динләри јараны р. Бун- 
лардан да бири астрал дини тәсәввүрләр системидир- 
Эсасыкы сэма чисмләринә ситајиш тәш кил едөн бу тәсәв- 
вүрләрнн изләринә Һәлә Тукч дөврү абидәләриндә тәсадүф 
олѵнур. Һәмин дөврүн бир чох габларынын үзәриндә күнә- 
шин ромзи кими свастика12 тәсвири верилмишдир. Әсасән 
Ш әргдә мејдана кэлэн свастиканын бэ’зи халглар дини 
нншан кими икди дә истифадә едир.

Кеолит дөврүкдән баш лајараг А зәрбајчанда мүхтәлиф 
предметләрин, хүсусилә кил  габларын, метал әш јаларын 
узәркндә, һәтта гајаүстү тәсвирләрдо һәмин нишана тез-тез 
саст көлмск олар. Тәдгпгатчылар свастиканы одун алын-

і2 Свастика—һинд сөзүдүр, «јахшы олмаг» демәкднр Учлары 
Д\'збучаг шәклиндә ә ји лм и т хачшэкилли дини нишандыр.
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масы рәмзи сајылан хач нишанынын бир формасы һесаб 
едирләр. Од кими Күнәшин дә истилик вермәк вә ишыг 
сачмаг габилијјәтини илаһиләшдирмиш инсанлар, учлары 
әјилмиш вә һәр заман дөвр едән хач нишаныны Күнәшин 
рәмзи кими гәбул етмишләр. Азәрбајҹан әразисиндә Күнә- 
шин рәмзи тәсвири илә јанашы, онун өзүнүн тәсвирләринә 
дә тәсадүф олунмушдур. Гобустан гајаларында, бир чох 
гајалыгларын бурну үзәриндә шүа сачан күнәшин тәсвири 
гәдим Азәрбајҹан сакинләринин дини тәсәввүрләри илә 
бағлыдыр.

Астрал дини тәсәввүрләр тәкчә Күнәшә дејил, һәмчи- 
нин дикәр сәма чисимләринә (Аја вә улдузлара) ситајиш 
формасында да өзүнү көстәрир. Бу бахымдан Минкәчевир- 
дә тапылан вә ерамызын әрәфәсинә аид едилән даш мөһүр 
хүсуси мараг доғурур. Бу мөһүрүн үзәриндә әлләрини көј- 
дәки улдузлара сары галдырмыш инсан тәсвир едилмиш
дир.

Астрал дини тәсәввүрләр сон вахтларадәк јашамышдыр. 
Назырда Улдузтәпә, Ағоғлан, Дәдәкүнәш, Сарыбаба, 
Шәмси гәбри пирләри, шүбһәсиз, астрал тәсәввүрләрлә 
бағлыдыр.

Тарихи мәнбәләр сүбут едир ки, христианлыға гәд&р 
Азәрбајчанда өсас дини мәркәз мэ'бэдлэр олмушдур. Јуха- 
рыда көстәрдијимиз кими, бир чох рајонларын әразисиндә 
һәмин мэ’бэдлэрин галыглары артыг тапылмышдыр*

АЗӘРБА-ЈЧАНЫН ИЛК ОРТА ӘСР АБИДӘЛӘРИ

Ерамызын III—IV јүзилләриндән Гафгаз Албанијасынын 
игтисади, ичтимаи вә мәдәни һәјатында јени бир мәрһәлә 
башланыр. Бу дөвр Албанијада јени игтисади-ичтимаи фор- 

масија олан феодализмин тәшәккүлү, христианлығын дөвләт 
дининә чеврилмәси, јерли әлифбанын кәшфи, бир сыра 
јени типли шәһәрләрин јаранмасы кими чох мүһүм һади- 
сәләрлә сәҹијјәләнир.

Илк Орта әсрләрдә Албанија әразиси бир тәрәфдән 
Сасани, дикәр тәрәфдән Бизанс империјаларынын дөјүш 
мејданына чеврилир. Өлкәјә јаделлиләрин арамсыз һүҹум- 
лары башланыр. Нәһајәт VII әсрдән Албанијаны хилафәт 
гошунлары ишғал едир. Бүтүн бунлар археоложи абидә- 
ләрдә өз вксини тапмышдыр.

Илк Орта әсрләр үчүн характерик чәһәтләрдән бири 
бу довр абидәләриндә мәдәни тәбәгәнин зәнҝин олмамасы- 
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Илк орта әсрләрә аид I

дыр. Тэдгигат апарылмыш илк феодализм дөврүнә аид эк- 
сэр абидэлардэ бу һал мүшаһидә едилмишдир. Бу хүсусиј- 
јәт гокшу Ермәнистан вә Күрҹүстан абидәләрикдә дә излән- 
мишдир. Бу дөвр археолокијасында даһа бир ҹәһәт сәнәт- 
карлығын мүхтәлиф саһәләриндә хүсусилә кил габ истеһ- 
салында катурал истеһсал формасынын үстүн мөвге тутма- 
сыдыр. Бу исә мәһсулун кејфијјәтҹә ашағы дүшмәсинә сә- 
бәб олмушдур.

! 0Э



1—үзук мөһүр, 2 —зооыорф тәсвирли гыраг (Бакы), 
S—ш ар—габ, конусзары гае.
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Металдан вэ ҝилдән һазырланмыш чыраг вө бухурдаи





Минкәчевирдән тапылмыш үзәрнндә албан јазысы олан әшјалар
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Сон 30 ил әрзиндә Минкәчевирдә, Көвургалада (Ағдам 
рајону), Хыныслыда, Торпаггалада, (Гах рајону), Ағоғлан- 
да, Ш амахы рајонунун Ш әркаһ абидәсиндә, Гәбәләдә, Кил- 
килчај мүдафиә сәддиндә, Гутгашен рајонунун Килсәдағ 
мй’бэдиндэ апарылмыш археоложи тәдгигатлар, Мил-Гара- 
бағ, Муған, Гәрб вә Шимал-Шәрги Азәрбајҹан әразисиндә 
гејдә алынмыш мүхтәлиф характерли абидәләр Албанија- 
нын илк Орта әсрләр мадди-мәдәнијјәти һаггында мүәјјән 
тәсәввүр јарадыр.

Илк Орта әсрләр дөврүндә тәсәррүфат саһәсинин әсас 
мөнбәји олан кәнд вә кәнд әһалиги, үмумијјәтлә. деврүн 
игтисади вә иҹтимак һадисәләриндә мүһүм рол ојнамыш- 
дыр.

К. Маркс вә Ф. Енкелс көстәрмишләр ки, әкәр Актик 
дөврдә әсас чыхыш негтәси әтрафы илә бирликдә шәһәр 
олмушдурса, орта әсрләрдә бу ролу әсасән кәнд ојнамыш- 
дыр. Ьэтта Ф. Енкелс ҝөстәрир ки, орта әсәрләрдә кәндләр 
игтисади ҹәһәтдәк шәһәрләр үзәриндә һөкмран мевге тутур- 
ДУ-12

Илк Орта әсрләрдән башлајараг шәһәрләр сәнәткарлыг 
мәркәзләринә чеврилир. Кәнд јашајыш мәскәнләри исә өзүн- 
дә кәнд тәсәррүфатынын вә малдарлығын бүтүн саһәләрини 
бирләшдирмәклә бәрабәр онларда һәм дә ајры-ајры сәнәт 
саһәләри јајылмаға башлајыр.

Бу бахымдан Минкәчевирдә тәдгиг олунмуш ики вә үч 
нөмрәли јашајыш јерләри олдугҹа бөјүк әһәмијјгт кәсб 
едир. 2 №-ли јашајыш јери Күр чајынын сол еаһилиндә 
14 һектара јахын бир әразини әһатә едир. Јаш ајыш  јери- 
нин ҹәнуб-шәрғиндә онунла һәмдевр олан дулус күрәләри 
вә гәбиристанлыг, орадан 2 км аралыда Күр чајынын јуха- 
ры ахарында 5 һектарлыг бир тәпә үзәриндә исә 3 №ли 
јашајыш јери өјрәнилмишдир. Археоложи газынтылар һәр 
ики јашајыш јеринин III—XIII әсрләрдә мөвҹуд олдуғуну 
сүбут етмишдир. Бу јашајыш јерләриндә 4—4,5 м галын- 
лығында олан мәдәни тәбәгәдә 3 тикинти лајы ашкар едил- 
мишдир. (Илк тикинти дөврү III—V, орта тикинти дөврү 
V —'VIII, III тикинти дөврү исә IX —XIII әсрләри әһатә 
едир). Тикинти галыглары јашајыш евләриндән, тәсәррүфат 
биналарындан вә мә’бәдләрдән ибарәтдир.

Саһәси 10—14 кв.м олан дөрдкүнҹ отагларын чоху мөһ- 
рәдән инша едилмишдир. Диварларын галынлығы 0,50—0,80

12 К. Маркс вә Ф. Енкелс. Сечилмиш әсәрләри, ч. 1, В., Азәр- 
жәшр, 1978, сәһ. 11.
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м-дир. II тикинти дөврүнә аид биналарын иншасында 45х 
х32х10 м өлчүлү чиј кгрпичдэн, саман гарышыглы кил 
мәһлулундан кениш истифадэ едилмишдир. Диварларын 
галынлығы 1,2 м-дир. Отаглардан бири дүзбучаглы 20-25 
кв. м өлчүдәдир. Минкәченир евләринии үстүнүн гамышла 
өртүлдүјү еһтимал едилир. VI—-VII өсрләрдән исә гамыш 
кнрәмитләрлә әвәз олунур. Отагларын дөшәмәси әсасән кил- 
лә суванмыш, һамысында очаг јерләри мүшаһидә едилмиш
дир. Мүрәккәб гурулушлу күрәләрдә чох күман ки, исти- 
ликлә јанашы, һөм дә хөрәк биширилирмиш.

Отагларын ичәркеикдә вә һәјәтдә тәсәррүфат гујулары- 
на тәсадүф едилмишдир. Отагларда әрзаг сахламаг үчүн 
ири күпәләр басдырылмышдыр.

Минкәчевирин јашајыш евләриндән мәтбәх вә сүфрә габ- 
лары илә јанашы, әмәк аләтләри—кога, әрсин вә с. мәишәт 
ешјалары да ашкар едилмишдир. Онлар өз формасыны бу 
күнөдәк сахламышдыр.

Плк орта әсзрләриы чсх мараглы шәһәр типли јашајыш 
јерләрикдән бири Т о р и а г галадьір. Бу абидә Алазан 
чајынын сол саһилиндә ејни адлы тәпәнин үстүндә индики 
Гах шөһәриндән 25 км ҹәнуб-гәрбдә јерләшир. Узунсов 
планда олан тзпәнин шимал-шәрг вә ҹәнуб-гөрб истигамә- 
тиндә узунлуғу 500—510, ени исә 150—160 м-дир. Үмуми 
саһәси 1,5 һ ктардыр.

Тсрпаггаладан бина галыглары, тзпдир вә оҹаг јерләрп. 
истеһсалат очаглары, тәсоррүфат күпләри, дулус вә шүшә 
мэ’мулатынын мүхтәлиф нүмунәләри вә сүмүк галыглары 
үзрә чыхарылмышдыр.

Торпаггаланын VII газынты саһәсиндә ашкар олунмуш 
беш отағын (отагларын һамыеы јанмышдыр.) диварлары 
чиј кәрпиҹдән һөрүлглүш, таванында исә ағаҹ материалла- 
рындан истифадэ едилмишдир. Мараглыдыр ки, оҹаг јер- 
ләриндә чохлу гарғадузу тапылмышдыр. Көрүнүр, гарға- 
дузундан көн-дәри ашыламагда вә отагларын диварлары- 
нын ағардылмдсында истифадэ едилмишдир.

Тәдгигатлар кәстәрмишдир ки, Торпаггалада хүсуси 
сәнәткарлыг мәһәлләси мөвҹуд олмушдур. Бурада ики әдәд 
дулус вә кәрпич күрәси, һәмчинин шүшә истеһсалы очағы 
ашкар олунмушдур. Дулус күрәләри еллипсвари олуб, ики 
јаруслудур. Һәр ики күрәдә ширсиз сахсы габлар истеһсал 
едилмишдир. Кәрпич биширилән күрә исә Загафгазија 
археоложи газынтыларындан тапылмыш иншаат материа
лы оҹағыдыр.
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Торпаггалада эн надир галыг шүшә истеһсалы очағы- 
нын ашкар олунмасыдыр. Дөрдкүнҹ формада, олдугҹа 
сәлигәли һөрүлмүш бу оҹағын ичәрисиндәк чохлу шүшә 
галыглары тапылмышдыр.

Јаш ајыш  јеринин алтында күп вә торпаг гәбирләри вә 
јахынлыгдакы әразидә Саггызлыг дејилән јердә исә хрис
тиан гәбирләри үзә чыхарылмышдыр.

Торпаггалада III—XV әсрләри әһатә едән 2-4 м галын- 
лығында мздәни тәбәгә вар. Тәпәнин әтрафындакы 1,5—2 
м һүндүрлүкдә хүсуси мүдафиә сәдди, мәдәни тәбәгәдән 
мәишәт әшјалары илә јанашы дулус күрәләри вә шүшә 
истеһсалы оҹағынын ашкар олунмасы бураны шәһәртипли 
јашајыш јери адландырмаға имкан верир.

Илі: Орта әср шәһер типли өн мөһтәшәм јашајыш мәскән* 
ләриндән бири Ковургала абкдәсидир.

Харабалығы индики Ағдам рајонунун Бојөһмздли кән- 
ди әразисиндә јерләшон бу абидә кениш саһәјә маликдир. 
Мәркәз һиссәси дүз сзтһлидир. Әтраф әразидән 6—8 м јүк- 
сәкликдәдир. Бурада илк археоложи тәдгигатлар 1958-чи 
илдә апарылг.іышдыр. Гасынтылар нетичөсиндә бу тәпәдә
III—V әсрләрдән башлајараг X —XI јүзиллијә годәр јаша- 
јышы өзүндө әкс етдирән 4 м галынлығыкда мәдәни тәбәгә 
үзә чыхарылмышдыр. Јаш ајыш  јериндә әсас иншаат мате
риалы ккми дашдан, бишмиш вә чиј кәрпиҹдән, кирәмит- 
дән истифадэ едилмишдир.

Бикалар јүксәк сәнәткарлыгла тикилмишдир. Ағ даш- 
дан инша едилмиш христиан мэ’бэди Ковургала ме’марлы- 
гыны характеризә етмәк үчүн ән јахшы нүмунәдир. Шәрг 
һиссәсиндә хүсуси отагдан ибарәт олаи меһраб еллипсзари- 
дир. Тәдгигатчылар мэ’бэдин дорд гапысы олдуғуну ашкар 
етмишләр. Дөшөмә һамар јонулмуш дашларла өртүлмүш- 
дүр. Мә’бәддән даш сәндугә гәбри ашкар олунмушдур. Сән- 
дугәнин гапағы үзәриндәки јазыдан ајдын олур ки, бурада 
Албан һөкмдары Камаманын гардашы дәфн едилмишдир-

Ковургаладан да!іа бир нечә јашајыш бинасынын галыг
лары үзә чыхарылмышдыр. Дөрдкүнч формалы бу бинала- 
рын бүнөврәси чај дашындан, үст һиссәеи исэ ar дашдан 
һөрүлмүшдүр.

Әкәр Ковургаладан ашкар олунмуш бу га.тыглар илк 
орта әсрләр үчүн сәҹијјәвидирсо, окдан бир гәдәр чәнуба 
«Хырманлар јгри» дејилән саһәдә тапылмыш әззмзтли мә’- 
бәд комплекси сон антик деврә аиддир. Бу мэ’бэд ири, чиј 
кәрпичләрдән һерүлмүш бир нечә отагдан вә үмукп саһәси 
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тәхминән 210 кв. м олан салондан ибарәтдир. Комплексин 
диварларынын галынлығы 2,1 м-дир. Онун ејванында даш- 
дан јонулмуш көзәл сүтуналтылар вардыр.

Ковургаладан тохуҹулуг, дулусчулуг, зәркәрлик вә шүшз 
истеһсалына даир хејли фактик материал топланмышдыр. 
Лакин Ковургаланы дикәр һәмдөвр абидәләриндән фәрглән- 
дирән бурада хырда-нәфис сәнәткарлығын вә тохуҹулуғун 
кениш јајылмасыдыр. Ахтарышлар заманы зәркәрлијә вә 
тохучулуға аид әмәк аләтләри коллексијасы топланмыш
дыр. Ковургала сакинләри Јахын Шәргин бир чох өлкәлә- 
ри илә игтисади вө мәдәни әлагәдә олмушдур.

Газынтылар заманы Суркјадан кәтирилмиш шүшә габ- 
лар, Бизанс императорлары адындан зәрб едилмиш пул- 
лар, Иран мәншәлн бәзәк әшјалары вә с. ашкар олунмуш- 
дур. Илк Орта әсрләрдә Ковургалаја Дәрәарасы дејилән 
јердәки булагдан түнкләрлә ичмәк үчүн су кәмәри, Габар- 
ты чајындан исә тәсәррүфат әһәмијјәтли су архы чәкил- 
мишдир.

Тәдгигатчылар Ҝовургаланын әсил ады барәдә мүхтә- 
лиф фикирләр сөјләмишләр. Бу абидәнин јери һөкмдар нәс- 
линә мәхсус гәбиристанлығын мәһз бурада јерләшмәси вә 
долајы да олса бэ’зи мәнбә мэ’луматлары бураны Албан 
һөкмдарларынын јај игамәтҝаһы кими шөһрәт газанмыш 
А л у е н шәһәринин галыглары олмасыны сөјләмәјә имкан 
верир.

Алуен шәһәри орта әсрләрдә Бәрдәдән Дәбилә (Двинә) 
кедән тичарәт јолунда јерләшмишдир. Нәмин јолун излә- 
ринә инди дә тәсадүф едилир. Бу јол үзәриндә илк шәһәр- 
типли јашајыш јери дә мәһз Ковургаладыр.

Албан һөкмдарынын гардашынын гәбринин бурада олма- 
сы да тәсадүфи дејилдир. Чүнки Алуен шәһәри Албанла- 
рын дини вә ичтимаи тәдбирләринин кечирилдији әсас јер 
иди. Садаладығымз бүтүн кејфијјәтләр Ковургаланы өлкә- 
нин дини зәминдә инкишаф етмиш ән мөһтәшәм јашајыш 
мәскәнләри ҹәркәсинә аид етмәјә имкан верир.

IV әсрин 20-чи нлләриндә Албанијада христнанлығын 
дөвләт дпни е’лак олунмасы өлкәдә христиан еһкамлары- 
на мүвафиг мэ’бэдлэр ннша олунмасына сәбәб олду. Үму- 
мијјәтлә, Албан хрзістианлыгында дѳрд нѳз мэ’бэд вә ја 
ибадәткаһ инша едилмишдир. Бунлар садә, узунсов, бир 
нефлк заллардак, мүрәккәб ме’марлыг гурғусу олан даи- 
рәви мэ’бэдлэрдэн, христианлыгын ән кениш јајылмыш 
абидәси олан үч нефли базилнкалардан, меһраблы вә ја
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меһрабсыз тикилмиш кичик сөвмәләрдән ибарәтдир. Дини 
тәләбләрин там формалашмадығы бир дөврүн мәһсулу олан 
бир нефли, садә формалы мэ’бэдэ Минкәчевирдә вә Ковур- 
галада тәсадүф едилмишдир. Мүрәккәб гурулушлу даирә- 
ви мэ’бэдлэр исә Гутгашен рајонунда, Килсәдағ дејилән 
јердә вә Гах рајоиунун Ләкит кәндиндәдир. Өз гурулушуну 
гәдим Шәрг ме’марлығындан көтурмүш, мәркәздә овал, 
күмбәзвари өртүјү олан дикэр мэ’бэдлэр групу исә Гара- 
бағда, Шәки, Загатала зонасында өјрәнилгдишдир. Ахырын- 
чылар христиан еһкамлары бахымындан там формалаш- 
мыш бә  христианлыгдан әззәлки абидәләрин бир чох еле- 
мектләрини озүндә сахламышдыр.

Газынтылар заманы христианлығын ән кекиш јајыл- 
мыш абидәси олан үч нефли базиликалар Минкәчевирдә, 
Мүгәддәс Јелисеј мэ’бэди комплексиндә, Хотовәнкдә, Ағоғ- 
ланда, Гумда вә с- јерләрдә гејдә алынмыш вә гисмән тәд- 
гиг едилмишдир. Бу мэ’бэдлор гәрб—шәрг истигамәтпндә, 
гапысы Гәрбә, меһрабы исә IXIəprə доғру тикилирди. Mə’- 
бәд залы даш вә ја кәрпич сүтунларла үч һкссәјә (нефлә- 
рә) бөлүнүрдү. Бир гајда олараг мәркәз иефин гаршысын- 
да овал формада меһраб јүксәлдилир, сағ вә сол нефләр 
гаршысында исә ҹүббәханалар13 инша едилирди. Базилика- 
ларын кирәчәјиндә бир гајда олараг дәһлиз тикилир, дәһли- 
зин үстә исә зәнкхана гурулурду.

Албан христианлығынын ән кениш јајылмыш абидәси 
кичик сөвмәләрдир. Саһәси 6,5 м-дән 1^-16 м-дэк олан бу 
сөвмәләр ә.сасән тиҹарот јоллары үзәриндә, бөјүк мэ’бэдлэ- 
рнн һәјотиндә, көч јолларынын кәнарында, бэ’зэн исә 
тәбирүстү абидә кими инша едилирди. Онлар меһраблы вә 
меһрабсыз олурдулар.

Ағдам, Кәлбәчәр, Лачын, Губадлы вә б. рајонларын 
әразисиндә албан христианлығына аид мағара—мэ’бэдлэр 
дә гојдә алынмыш вә гисмән ејрәнилмишдир. Сылдырьш 
гајалыгларда тикилмиш бу мэ’бэдлэр әрәб ишғалындан сон- 
ра даһа да артмышдыр.

Лакин христианлыг Албанијада Ермәнистан вә Күрҹүе- 
танда олдуғу кими дэрин кѳк сала билмәмишдир. Бунун 
әсас сәбәби, христианлығын дахилиндә үч бөјүк ҹәрәјанын 
(Монофизитләрин, диофизитләрин вә несторианларын) бир- 
бири илә кәскин мүбаризәси, Сасанилэрин дѳвлэт дини

13 Чүббәхана—Килсәләрдә меһрабын cap вә сол тәрәфләриндә 
тикилмиш кичик отаглара дејилир.
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олан Зәрдүштлүјүн Албанијада күчлү тэ’сири вә нәһајәт 
өлкәдә ибтидаи дини тәсәввүр галыгларынын чох олмасы 
иди. Беләликлә, дини һәрч-мәрчлик вә деврүн сијаси вәзиј- 
јәти әрәб ишғалындан сонра әһалинин күтләви исламлаш- 
масына сәбәб олду. Албанијанын азлыгда галан христиан 
әһалисинин бир гисми ермәни григорјан килсәсинин, дикәри 
исә күрҹү диофизит килсәсинин тэ’сири алтына дүшдү.

Христианлыг Азәрбајчан Археолоҝијасында мүәјјән мәр- 
һәлә тәшкил едир.

Христиан әдәбијјатыны әсас күтлә арасында јајмаг зә- 
руәти V әсрдә ортаЈа чыхды- Бу мәгсәдлә Албан һөкмдары 
Арсваһанын вә јерли зијалы Бениаминин тәшәббүсү илә 
Албан әлифбасы јарадылды, өлкәдә мәктәбләр ачылды. 
Јухарыда гејд етдијимиз кими бу јазыларын бөјүк бир 
коллексијасы Минҝәчевир газынтылары заманы ашкар 
олунмушдур.

Илк Орта әсрләрин ме’марлыг абидәләринин бөјүк бир 
групу мүдафиә истеһкамларыдыр. Тәкҹә ону демәк кифа- 
јәтдир ки, илк орта әсрләрдә Албанијанын шималында мәш- 
һур Албан кечиди гаршысында Дәрбәнд, Самур, Ҝилкил- 
чај (Шабран) вә Бешбармаг кими чох мөһтәшәм мүдафиә 
сәдләри инша едилмишдир. Јүксәк дағ зирвәси илә била- 
васитә дәнизи бирләшдирән бу сәдләр һәм шималда, (Дәр- 
бәнд) вә һөм дә ән чәнубда (Бешбармаг) гоша гала дивар- 
ларындан ибарәт олуб, Сасаниләр дөврүндә инша едилмиш
дир. Дәрбәнд сәддиндән башга галан сәдләр чиј кәрпиҹдән, 
һамысынын бүневрәси исә бишмиш ҝәрпичдән тикилмнш- 
дир.

Килкилчај вә Дәрбәнд сәдләри даирәви бүрҹләр силси- 
ләсинә малик олмагла хүсуси нарынгала илә тамамлан- 
мышдыр. Килкилчај сәддинин нарынгаласы Чыраггала 
ады илә танынан јүксәк бир дағын зирвәсиндә инша едил
мишдир.

Илк Орта әсрләрин ән мөһтәшәм мүдафиә тикилиләрин- 
дән бири дә индики Исмајыллы рајонунун Талыстан кәнди 
әразисиндәки Чаваншир галасыдыр. Дикәр гала Загатала 
рајону әразисиндә ејрәнилмишдир. Нәһајәт, даһа мүрәккәб 
плана малик олан белә абидәләрдән бири индики Марда- 
керт рајону әразисиндәки мәшһур Чараберт галасыдыр.

Бизанс, Хәзәр, Сасани, сонралар исә әрәб тәһлүкәсинә 
гаршы уҹалдылан сәдләр Азәрбајчан ме’марлыг сәнәтиндә 
хүсуси бир мәрһәлә тәшкил едир.
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ГӘБИР АБИДӘЛӘРИ

Ислама гәдәрки дөврүн гәбир абидәләриндә ваһид адәт- 
ән’әнәјә тәсадүф олунмур. Үмумијјәтлә, илк орта өсрләрдә 
дөрд груп гәбир абидәләринә тәсадүф едилир: күп гәбир- 
ләри, катакомбалар, даш гутулар вә мүхтәлиф тип хрис
тиан гәбирләри.

Сон вахтлара гәдәр күп гәбирләриндәки дәфн адәтинин 
Азәрбајҹанда б. е. II әсринә гәдәр давам етдији күман еди- 
лирди. Лакин Шамахынын Бағырлы кәнди әразисиндә 
Ш әЈкаһ адлапан јердә әјрәнилмиш күп гәбирләр бу дәфн 
адәтинин Азәрбајчанда VIII әсрәдәк давам етдијини сүбут 
етди.

Ш әркаһ күп гәбирләри 1 —1,5 м дәринликдә, мүхтәлиф 
истигамәтләрдә басдырылырды. Әввәлки доврдә олдуғу 
кими, бурада да өлү бүкүлү вәзијјәтдә, сағ вә ја сол бөјрү 
үстә гојулмушдур. Ш әркаһ күп гәбирләриндән илк орта 
әсрләр үчүн характерик мадди-мәдәнијјәт галыглары топ- 
лаимышдыр. Бу материалларын ичәрисиндә Иран мәншәли 
мадди-мәдәнијјәт галыгларына даһа чох тәсадүф едилир. 
Мараглыдыр ки, күп гәбирләринин материаллары, даш гу
ту вә катакомба гәбирләринин аваданлыглары илә ејни- 
дир. Илк орта әсрләрә аид күп гәбирләри һәләлик анҹаг 
Ш әркаһдан тапылмышдыр. Ширван әразиси үчүн харак
терик гәбир абидәләринин бир групуну да Хыныслыдан 
ашкар олунмуш Даш гуту гәбирләри тәшкил едир. Бу гәбир- 
ләрин дөрд тәрәфинә даш ловһәләр дүзүлмүшдүр. Јан  даш- 
ларын һүндүрлүјү 0,9, узунлуғу 6,6-2,6, ени 0,4-0,9 м-дир. 
Күп гәбирләриндә олдуғу кими бурада да скелетләрин ва- 
һид истигамәти јохдур. Даш гуту гәбирләриндән кил габ- 
лар, шүшә вә метал предметләр, бәзәк әшјалары, һәмчинин 
әмәк аләтләри тапылмышдыр.

Илк феодал доврү гәбир типләриндән бири дә катаком
балар олмушдур. Орта әср катакомбалары әввәлки дөврдә- 
киләрдән өз гурулушуна көрә фәргләнмир. Бу фикри онлар- 
дакы дәфн адәти вә аваданлыг һаггында демәк олмаз.

Илк орта әср катакомбаларында коллектив дәфн адәти- 
нә даһа чох тәсадүф олунур. Бэ’зэн бир катакомбада 15 
скелет мүшаһидә едилмишдир. Һәмчинин бу катакомба- 
ларда гәбир материалы аздыр.

Албанијада христианлыг гәбул едилдикдән сонра гәбир 
адәтләриндә дә ҹидди христианлашма кедир. Христиан 
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гәбирләри һәм торпагда газылыр, һәм дә даш гуту форма- 
сында дүзәлдилирди.

һәр  ики нөв гәбир типи демәк олар ки, Гафгаз Албани- 
јасынын бүтүн әразиси үчүн сәҹијјәвидир.

Лакин христиан гәбирләри үчүн ән орижинал форма- 
лардан бири даш сәндугәләрдир. Гәбәлә, Шәки, Бәрдә, Мир- 
бәшир, Ағдам, Мардакерт рајонлары әразисиндә мүшаһидә 
олунмуш бу абидәләри ағ дашдан јонулуб, ағзы гапаглы- 
дыр. Узунлугу 1,7 м, ени 48—50 см-дир. Бу тип гәбирләр 
һеч шүбһәсиз варлы адамлар үчүн дүзәлдилмишдир.

Христиан гәбирләриндә елүнү архасы үстә, әлләри га- 
рын бошлуғунда чарпазлашмыш һалда дәфн етмишләр. Бу 
гәбирләрдән хырда бәзәк әшјалары нәзәрә алынмазса, 
башга аваданлыг тапылмамышдыр.

ШӘҺӘРЛӘР

Азәрбајҹанын орта әср шәһәрләринин тәдгигинә һәлә 
1920—1930-чу илләрдә башланмышдыр вә о вахтдан бәри 
Гәбәләдә, Бејләганда, Ш амахыда, Амарасда, Харабаки- 
ланда, Хунанда (Торпаггала), Шабранда, Бакыда вә дикәр 
абидәләрдә кенишмигјаслы, Бәрдә, Нахчыван вә дикәр шә- 
һәрләрдә исә кәшфијјат характерли археоложи газынтылар 
апарылмышдыр.

Азәрбајчан әразисиндә шәһәрләрин инкишафы үч мәр- 
һәлә кечмишдир. Илк мәрһәлә е. ә. I миниллијин II јары- 
сындан ерамызын III—IV әсрләринәдәк бир дөврү әһатә 
едир. Феодализмин тәшәккүлүндән, јени феодал дөвләтлә- 
ринин јаранмасына гәдәрки дѳвр (IV—IX әсрләр) II мәрһә- 
лә, IX әсрдән феодал?ізмин сүр’әтли инкишафы вә ајры- 
ајры феодал дөвләтләринин јарандығы дөвр III мәрһәләдир. 
Гәбәлә, Нахчыван, Ш амахы, Дәрбәнд вә башга шәһәрләр 
һәр үч мәрһәләдә мовчуд олдугларындан онларын тарихи 
хүсуси мараг доғурур.

Тәәссүф ки, индијәдәк гәдим вә орта әсрләрә аид мәнбә- 
ләрдә ады чәкилән бир чох шәһәрләрин јери дәгигләшмә- 
миш, хәритәси тәртиб едилмәмишдир. Азәрбајчанда Ковур- 
гала, Торпаггала, Ш әркаһ вә с. адларла танынан хејли шә- 
һәр харабалыглары да бәллидир- Бу шәһәрләрлә бағлы бир 
чох фактлар һәлә дәгигләшмәмишдир. һазырда шәһәрләрин 
тәдгиги бир нөв өзүнүн башланғыч мәрһәләсиндәдир.

Бәшәр тарихиндә шәһәрләрин мејдана кәлмәси вә инки
шафы зәмини мүхтәлиф олмушдур. Бир чох тәдгигатчылар
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шәһәрләрин бир груп феодал маликанәләри вә ја дини иба- 
дәт комплексләри, јахуд да хырда базарлар вә карвансара- 
лар зәмининдә мејдана кәлдијини иддиа едирләр. Үмумиј- 
јәтлә, көтүрдүкдә исә демәк лазымдыр ки, тарихән шәһәр- 
ләр инзибати, һөрб Eg тичарәт мәркәзләри кими мејдана 
ҝәлмишдир. Амма јаранма зәмининдән асылы олмајараг 
6ә’зи үмуми чәһәтләр онларын һамысыны бирләшдирир. 
Мәсәлән, шәһәрләрин инкишафында әсас ролу сөнәткарлыг 
вә тичарәт ојнамышдыр. Бу бахымдан, Азәрбајчанын аз 
гала бүтүн шәһәрләрини өлкәнин игтисади мәркәзлөри сај- 
маг олар. Дикөр үмуми чәһәт кими онларык план гурулуш- 
ларыны ҝөстәрмәк лазымдыр. Чүнки башга шәрг шәһәрлә- 
ри кими, Азөрбајчанын инкишаф етмиш орта әср шәһәр- 
ләринин һамысы үч һиссәдән, нарынгаладан, шәһристандан 
вә рабаддан ибарәтдир.

Шәһәрләрин нарынгаласы, үмумијјәтлә, шәһәр әразиси- 
нин ән јахшы јериндә (јүксәкликдә, су мәнбәјинә јахын, 
мүдафизси әлверишли јердә) тикилир вә бир гајда олараг 
онун әтрафына ајрыча гала динары чәкилирди. ШәҺәрин 
бу һиссәси өз тикилиләринин сыхлығы, су тәчһизаты, кана- 
лизасија системи вә с. илә дикәр саһәлөрдән есаслы еурәт- 
дә фәргләнир.

Бир гајда олараг нарынгала диварларындан кәнарда 
шәһристан јерләшир. Бурада әсасән сәнәткарлар вө тачир- 
ләр јашајыр. Јаш ајыш  евләри илә јанашы шөһриетанда 
базарлар, карвансаралар, һамамлар, мүхтөлиф сәнәт е’ма- 
латханалары вә с. иҹтимаи биналар тикилирди. Орта әср 
шәһәрләринин шәһристан һиссәси дә хүсуси гала дивары 
илә дөврәләнмишдир.

Шәһәрләрин рабад һиссәси адәтән шәһристан диварла
рындан кәнарда олур. Бурада јашајан әһали әкинчилик вә 
ја малдарлыгла мәшғул олурдулар.

Инкишаф етмиш орта әср шәһәрләриндән фәргли олараг 
илк орта әср шәһәрләриндә рабад јох иди. Исламагәдәрки 
Шәрг шәһәрләринин план гурулушундан данышаркән көр- 
кәмли шәргшүнас В. В. Бартолд ҝөстөрирди ки, бу дөврдә 
шәһәрләр анчаг ики һиссәдән, нарынгаладан вә шәһристан- 
дан ибарәт олмуш вә һәмин һиссәләр бир-бириндән әсаслы 
сурәтдә фәргләнмишдир. Коркәмли алимин фикриичә белә 
бөлкү шәһәрләрин инзибати вә сосиал характериндөн ирә- 
ли кәлмишдир. Азәрбајҹанын археоложи ҹәһәтдән кениш 
тәдгиг едилмиш шәһәрләринин тимсалында бүтүн бу чәһәт- 
ләри даһа ајдын көрмәк мүмкүндүр.
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Г Ә Б Ә Л Ә. Харабалығы Гутгашен рајонунун Чухур Гә- 
бәлә кәнди әразисиндә олан бу шәһәр—һәрби-стратежи ба- 
хымдан чох әлверишли бир јердә—Ҹоурлу вә Гара ҹајла- 
рын арасында јерләшир. Гәбәлә чөнубдан һәмин чајларын 
бирләшмәси, шималдан исә дәрә илә әһатә олунмушдур. Бу 
тәбии сәдләрлә јанашы шәһәрин әтрафына бишмиш кәрпиҹ- 
дән мөһкәм гала диварлары тикилмишдир.

Јазылы мәнбәләрдә Гәбәләјә Кабала, Хабала, бэ'зэн исә 
Капалак демишләр. Ерамызын I әсриндә јашамыш Рома 
тарихчиси Бөјүк Плини Гәбәләни Албанијанын баш шәһә- 
ри кими тәсвир едир. Пајтахт Бәрдә шәһәринә көчәндән сон- 
ра да (V әсрин орталарында XVIII әсрәдәк) узун мүддәт 
Гәбәлә өлкәнин сәнәткарлыг вә тиҹарәт мәркәзләриндән 
бири олараг галмышдыр. Шәһәр Сәлбир, Гала, Камалтәпә, 
Хуршуд тәпәси, Чаггаллы вә с- адларла танынан абидәләр 
комплексный бирләшдирир.

Гәбәләдә ҝенишмигјаслы археоложи газынтылар Чаг- 
галлыда, Сәлбирдә вә Гала адланан һиссәдә апарылмыш- 
дыр.

Чаггаллы Гәбәләнин нарынгала һиссәсиндән кки км. 
шәргдә, Гарачајла Гочаланчај арасында јерләшир. Ҹәнубда 
онун әтрафына хүсуси торпаг сәдди чәкилмишдир. Сәддин 
е- ө. IV әсрии сону вә III өсрин әввәлләриндә јарадылдығы 
еһтимал едилир.

Чаггаллыда апарылан археоложи газынтылар Гәбәлә 
шәһәринин антик дөврүнү өјрәнмәк бахымындан чох ма- 
раглы материаллар вермишдир. Бурадан мүхтәлиф кил габ- 
лар, бәзәк әшјалары, Рома, Парфија Албанијада кәсилмиш 
күмүш пуллар, е. ә. Күрҹүстанда кәсилмиш гызыл пул, 
хариҹи өлкәләрдән кәтирилмиш аваданлыг вә с. үзә чыха
рылмышдыр- Бүтүн бунлар Чаггаллыда һәлә антик дөврдә 
јүксәк шәһәр мәдәнијјәти олдуғуну сүбут едир. Бурада уму- 
ми саһәси 587 м2 олан ири бина, онун үст өртүјүнү тәшкил 
етмиш бөјүк өлчүлү кирәмитләр, әразинин хүсусијјәти вә с. 
тәдгигатчылары белә бир гәнаәтә кәтирмишдир ки, Чаггал
лы Гәбәлә шәһәринин мэ’бэдлэр саһәси олмушдур. Шәһәрин 
әсас һиссәсинин—Сәлбир вә Галанын саһәси 25 һектардыр. 
Бура үчбуҹаг формалы һүндүр тәпәнин үзәриндә јерләш- 
миш вә хүсуси хәндәклә ортадан ики һиссәјә бөлүнмүшдүр. 
Һәмин хэндэкдэн шимала олан һиссә Сәлбир, ҹәнубда олан 
һиссә исә Галадыр. Онларын әтрафына бишмиш кәрпиҹдән 
мөһтәшәм гала чәкилмишдир. Узун илләрдән бәри апары
лан археоложи газынтылар антик, илк феодал вэ инкишаф
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етмиш орта әсрләрә, еләҹә дэ сон орта әсрләрә аид зәнкин 
мәдәни тәбәгәни үзә чыхармышдыр. Шәһәрин мүдафиә сис- 
теми вә истеһсалат саһәләри дә өјрәнилмиш, гәбир абиДә- 
ләри вә дәфн адәтләри барәдә мүфәссәл материал топлан- 
мышдыр.

Арашдырмалар көстәрир ки, Гәбәлә гәдим карван јолу 
(бу јол халг арасында елчи јолу адланыр) үзәриндә ocac 
мәнтәгә кими дә шөһрәт газанмышдыр.

Археоложи газынтылар Гәбәләнин ири иҹтимаи бина- 
ларыны, бөјүк дулусчулуг күрәләрини, шәһәрин су тәҹһи- 
заты системини үзә чыхармышдыр. Шәһәр әһалисинин 
игтисади, иҹтимаи вә мәдәни һәјатыны өзүндә әкс етдирән 
хејли материал да топланмышдыр.

Тәдгигатлар шәһәрдә дулусчулуг, металдөјмә, шүшә 
истеһсалы, дашишләмә, зәркәрлик вә с. кими сәнәт саһәлә- 
ринин јүксәк сәвијјәдә инкишаф етдијини мүәјјөнләшдир- 
мишдир. Тапылмыш материаллар Гәбәләнин орта Шәрг 
өлкәләри илә кениш игтисади әлагәсини сүбут едир.

Гәбәлә әһалисинин дини дүнјакөрүшү дә мүхтәлиф ол- 
мушдур. Бурада торпаг, катакомба, христиан вә мүсәлман 
гәбирләри ашкар олунмушдур. Илк орта әсрләрдә Гәбәлә 
Албан каталикослуғунун мәркәзләриндән олмушдур.

Б Е Ј Ј 1 Ә Г А Н .  Шәһәрин Өрәнгала ады илә танынан 
харабалығы индики Жданов рајону әразисиндә—Кәбирли 
кәнди јахынлығында јерләшир. Јазылы мәнбәләрдә Пајта- 
каран аДы илә мәшһур олан бу шәһәр дәфәләрлә јаделли 
ишғалчыларын һүчумларына мэ’руз галмышдыр. Шәһәр 
харабалығынын Гала диварларындан ичәридә олан саһәси 
40 һектара јахындыр.

Өрәнгаланын үмуми саһәси дүзбуҹаг шәкилли ајрыҹа 
гала дивары илә ики һиссәјә бөлүнмүш, елми әдәбијјатда 
бојүк вә кичик шөһәр ады илә таыыныр.

Бөјүк шәһәрин әтрафына чәкилмиш гала диварынын 
узунлуғу 2400 м, кичик шәҺәринки исә 1525 м-дир.

Тәдгигатчыларын фикринҹә, Бејләган илк дәфә Өрәнга- 
ладан 7 км чәнуб-шәргдә, индики Тәзәкәнд әразисиндә јер- 
ләшмишдир. Тәзәкәнддәки шәһәр саһәси 5 һектардан чох 
әразини әһатә едир. Газынтылар нәтичәсиндә бурада тәхми- 
нән 4 м галынлығында мәдәни тәбәгә үзә чыхарылмышдыр. 
Мүәјјән едилмишдир ки, Тәзәкәнд саһәсиндәки шәһәр ера- 
мызын әрәфәсиндә мејдана кәлмиш, VII әсрдән исә бурада 
һәјат кәсилмишдир. Тәдгигатчылар буну Азәрбајҹанда сүн’и 
суварманын ән мөһтәшәм абидәси олан Кавурархын чәкил- 
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мөси илө өлагөлөндирир, һәмин вахтдан шәһәрнн Өрәнгала 
әразисинә көчүрүлмәси вә онун Бејләган адландырылмасы 
фикрини сөјләјирләр.

Археоложи газынтылар VI әсрдән башлајараг Бејләга- 
нын игтисади, ичтимаи вә мәдәни һәјатыны өзүндә әкс етди- 
рән зәнкин мәдәни тәбәгәләри үзә чыхармышдыр. Бејләган- 
да әсас тикинти материалы кими чиј вә бишмиш кәрпиҹдән 
истифадэ едилмишдир. Ьэмин материалдан ики дәфә, VI—
VII эсрлэрдэ вэ IX —X әсрләрдә гала дивары чэкилмишдир. 
Бејләганын 8—10 м һүндүрлүјүндә гэдим гала дивары 
дөрдкүнҹ формада олмуш вә мүхтәлиф олчүлү чиј кәрпич- 
дән һөрүлмүшдүр. Шәһәрин IX —X әсрләрдә инша едилмиш 
гала диварынын саламат галан һиссәсинин һүндүрлүјү 3,5 
м-дир. Тәдгигатчылар Бејләганын гала диварларында дөрд 
тикинти дөврүнүн (ахырынҹы дѳврдэ кичик шәһәри дөврә- 
ләјән гала тикилмишдир) изләрини мүәјјәнләшдирмишләр.

Гала диварларынын ичәрисиндә металишләмә, дулусчу- 
луг, шүшәдүзәлтмә, дашишләмә вә дикәр сәнәткарлыг саһә- 
ләринә мәхсус истеһсалат очаглары, әмәк аләтләри, истеһ- 
салат мәһсуллары вә с. тапылмышдыр. Мэс’уд Ибн Намдар
XII әсрдә Бејләганда дәмирчи, бәнна, дүлкәр, дулусчу, тоху- 
чу, бојагчы, рәнксаз, даббаг вә с. сәнәт саһәләринин вә чәк- 
мәчи, пинәчи, палтарјујан, гәссаб, памбыгтәмизләјән, дәл- 
ләк, һамбал, чахьірчы кими пешәләрин олмасы барәдә мә’- 
лумат верир. Газынтылар заманы Азәрбајчанда вә еләчә 
дә дүнјанын бир чох өлкәләриндә V I—VII әсрләрдән баш- 
лајараг XI—XII әсрләрәдәк кәсилмиш сиккәләр тапыл
мышдыр. Бүтүн бунлар Бејләганын ән ири сәнәткарлыг вә 
тичарәт мәркәзләриндән бири олдуғуну сүбут едир. Илк 
орта әсрләрдә һәрби-инзибати вә ја довләт әһәмијјәтли гала- 
шәһәр характерный дашыјан Бејләган IX —X әсрләрдә мөһ- 
тәшәм феодал шәһәринә чеврилмишдир. Бу деврдә шәһәрин 
игтисади әһәмијјәтинин артмасы нәинки шәһәрин дахилин- 
дәки мәдәни тәбәгәдә, һәмчинин гала диварларындан кәнар- 
да да өзүнү кѳстэрир. Бурада ајрыча сәнәткар мәһәлләси 
формалашмыш вә ајры-ајры сәнәтләр дахилиндә хырда 
саһәләр үзрә ихтисаслашмаја әлверишли зәмин јаранмыш- 
дыр.

X I—XIII әсрләрдә Бејләган өзүнүн чичәкләнмә дөврүнү 
кечирмишдир. Бу дөврдә шәҺәр әһалисинин сыхлығы арт- 
мыш, сәнәткарлыг, тиҹарәт вә мәдәнијјәт ҹошғун инкишаф 
етмиш, шәһәрәтрафы мәһәлләләри о чүмләдән сәнәткарлар 
мәһәлләси хејли кенишләнмиш, јени јарашыглы јашајыш
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биналары тикилмишдир. Шәһәрин сосиал тәбәгәләшмәси 
һәмин деврдэ там формалашмышдыр. Ән варлы тәбәгә шө- 
һәрин мәркәзи һиссәсиндә јаранмышдыр. Бу һиссә су илә 
даһа јахшы тәҹһиз едилмиш вә мүдафиә системи даһа е’ти- 
барлы гурулмушдур. Гала диварлары јахынлығындакы вә 
шәһристандакы евләр исә садәлији вә план гурулушунун 
бир чох хүсусијјәтләри илә фәргләнир вә шәһәр јохсулла- 
рынын һәјат тәрзини өзүндә әкс етдирир- Шәһәрин мәркәзи 
һиссәсиндә даһа зәриф, әсасән харичи өлкәләрдән кәтирил- 
миш мадди-мәдәнијјөт галыгларына тәсадүф олунурса, 
јохсуллар мәһәлләсиндә бу мәнзәрәнин әксини керүрүк.

1221-чи илин сонларында монголларын Бејләгана бас- 
гыны ҹидди дағынты төрәтмиш вә шәһәрин тәнәззүл дөврү 
башланмышдыр.

Шәһәрин әсас су мәнбәјинин—Ковурархын гурумасы 
Бејләганда һәјатын тәдричән сөнмәсини вә әһалинин әтраф 
јерләрдә јурд салмасыны даһа да сүр’әтләндирмишдир.

Н А Х Ч Ы В А Н .  Азәрбајҹанын ән гәдим вә чохтәбәгәли 
шәһәрләриндәндир вә ејниадлы чајын сағ саһилиндә салын- 
мышдыр- Илк дәфә гәдим јунан алими Клавди Птоломеј 
«Ҹоғрафија» әсәриндә (II әср) шәһәрин адыны Наксуана 
шәклиндә гејд едир.

VI әсрдә Нахчыван зәрбханасында сиккәләрдә шәһәрин 
адынын «Нахч» шәклиндә гыса јазылышына раст кәлирик.

Орта әсрин әрәб дилли мәнбәләри Нахчываны Нәхҹуан, 
Нәшәва, јахуд Нәшәви шәклиндә хатырладыр. Јагут Һәмә- 
ри өзүнүн «Муҹәм-әл-булдан» әсәриндә јазыр: «Бэ’зилэри 
бураја Нәгчуан вә о кекдән олмајан Нәшәва дејирләр».

Әһмәд ибн Лүтфуллаһ (мүнәҹҹимбашы) «Китаби-ҹами- 
әд-дувал» әсәриндә јазыр: «Нәшәва шәһәри һәмин Нахчы- 
вандыр».

IX —XI әср әрәб ҹоғрафијачы сәјјаһларынын әсәрләрин- 
дә шәһәрин ады јалныз Нәшәва шәклиндә ишләдилир. Нә- 
шәва сөзүнүн әрәб дилиндә лүғәти мэ’насы бејүјән, инки- 
шаф едән демәкдир. Мараглыдыр ки, шәһәрин адыны Нәшә- 

ва шәклиндә, әсасән IX —XI әср мүәллифләри ишләтмишләр. 
X I—XII әсрләрдән башлајараг әрәб мәнбәләринин чохунда 
шәһәрин ады «Нахчыван» кими јазылмышдыр.

Бу күнәдәк сахланылмыш тарихи вә ме’марлыг абидә- 
ләринин үзәриндә шәһәрин ады Нәхчуван шәклиндә гејд 
?лунмушдур.

«Нахчыван» сөзүнүн мэ’насы чүрбәҹүр јозулур. Б&’зи
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фарс мүәллифләри Нахчыванын «Нәхчир» сөзүндән тәшәк- 
күл тапдығыны гејд едирләр. Бу сөз ов едилән јер вә гәни- 
мәт мэ’насыны верир.

Шәрғ мәнбәләриндә, хүсусилә, Иран вә Түрк мәнбәлә- 
риндә Нахчываны бэ’зэн Нәгши-чаһан адландырырлар. Нәг- 
ши-чаһан әрәб вә фарс кәлмәләриндән ибарәт олуб, «дүнја- 
нын бәзәји» мәнасыны верир.

Е. ә. мејдана ҝәлән Нахчыван шәһәри илк орта әсрләр 
дөврүндә Сасани һөкмдарлығына табе олмуш вә онларын 
чанишинләри—мәрзбанлар тәрәфиндән идарә едилмишдир. 
Һәлә ерамызын әввәлләриндәи Нахчыван карван јоллары 
ајрычында јерләшән шәрг вә гәрб өлкәләри арасында көрпү 
ролуну ојнамышдыр. Карван Нахчывандан Ирана, Һиндис- 
тана, Орта Асија шәһәрләринә, Чинә, Авропа өлкәләринә 
кечиб кетмишдир. Нахчыван бу дөврдә «дүнјанын ән көзәл 
вә мәшһур шәһәрләриндән» һесаб олунмушдур. Нахчыван 
әһалисинин сајы да буну сүбут едир.

К. А. Никитин кѳстэрир ки, илк феодализм дөврүндә бу 
шәһәрдә отуз минәдәк јашајыш еви вә 150 мин әһали ол- 
мушдур.

Хилафәт гошунларынын илк јүрүшләри дөврүндә (VII— 
VIII әсрләр) б и р  чох шәһәрләр кими Нахчыван да дағыл- 
мыш, ез әввәлки игтисади вә мәдәни ролуну итирмишдир. 
Әрәб әмирләри бэ’зи шәһәрләри, о чүмләдән Нахчываны 
бәрпа етмәјә башладылар. Бунун да башлыча сәбәби дир- 
чәлән шәһәрләрин бөјүк игтисади вә мәдәни әһәмијјәти иди.

IX әсрин II јарысындан башлајараг мәһсулдар гүввәләрин 
вә истеһсал мүнасибәтләринин инкишафы Азәрбајчанда 
игтисади јүксәлиш доғурурду. Бу јүксәлиш Нахчывана да 
өз тэ’сирини кѳстэрмишдир.

Һәмин дѳврдэ Нахчыванын тәсәррүфат һәјатында сәнәт- 
карлыг чох мүһүм јер тутмушдур. Шәһәрдә бачарыглы ме’- 
марлар, дүлкәрләр, бәнналар, дулусчулар, дәмирчиләр, тоху- 
чулар, даббаглар, бәззазлар, башмагчылар, ојмачылар, хал- 
чачылар, зәркәрләр, бојагчылар вә дикәр пешә саһибләри 
јашамышдыр. Онлар адәтән базарларда вә јахуд ајры-ајры 
«мәһәлләләрдә» мәскән оалмышдылар. Одур ки, һәмин мә- 
һәлләләри дә пешәләрә көрә адландырырдылар.

Тәдгигатчылар Нахчыван шәһәриндәки мәдәни тәбәгә- 
нин галынлығынын 10—13 м-ә јахын олдуғуну гејд едирләр. 
Мө’минәхатун түрбәси әтрафында апарылан газынтылар 
нәтичәсиндә 4—5 м галынлығында мәдәни тәбәгәни үзә чы-
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хармыш вә шәһәрин 9—10-ҹу әсрләрдән сонра даһа интен
сив инкишаф етдијини көстәрән үч тикинти дөврү мүәјјән- 
ләшдирмишдир- Сон заманлар Нахчыванын орта әср әрази- 
синдән хејли археоложи материал топланмышдыр, (ширли 
вә ширсиз кил габ нүмунәләри, метал, шүшә әшјалар, 
сиккәләр вә с.) әлдә едилмиш сахсы габлар вә 1969-чу илдә 
Мө’минәхатун түрбәси әтрафында апарылан газынтылар 
Нахчыван шәһәриндә сахсы мэ’мулаты һазырлајан ири 
е’малатханаларын олмасы фикрини сөјләмәјә әсас верир.

Нахчыванын ширли сахсы габларында башлыҹа олараг 
көј, мави, јашыл, гәһвәји, сары, бәнөвшәји, ағ, гара бојалар- 
дан истифадэ едилмишдир. Онларын үзәриндә јүксәк зөвглә 
илан, балыг, марал, ҹејран тәсвирләри ишләнмишдир.
X —XII әсрләрдә шәһәр әһалисинин мәишәтиндә бәзәк вә 
зәриф шүшә мэ’мулаты кениш јер тутмушдур. Газынтылар 
заманы Нахчывандан тапылмыш бир нечә шүшә габ форма- 
сына көрә, Азәрбајчанын башга шәһәрләринин шүшә нүму- 
нәләри илә охшарлыг тәшкил едир. Шүбһә јохдур ки, Нах
чыванын шүшә мэ’мулаты арасында истәр јерли, истәрсә 
дә хариҹи өлкәләрдән кәтирилмә габлар вардыр. Тарихи 
мәнбәләрин көстәрдији кими X —XIII әсрләрдә иншаат иш- 
ләри Нахчыванда кениш вүс’әт тапыб- Биналарын чохуну 
јерли бәнна вә ме’марлар тикмишдир. Јаш ајыш  вә тәсәррү- 
фат биналарынын тикинтисиндә чиј вә бишмиш кәрпичдән, 
дашдан, һәмчинин хүсуси кил мәһлулундан истифадэ едил
мишдир- Тикилән сарајлар, галалар, мәгбәрәләр вә јашајыш 
евләри сүбут едир ки, Нахчыван бәнналары камил уста ол- 
мушлар. Чох мараглыдыр ки, ҺЗмин әсрләрдә Нахчыванда 
кәмигајырма сәнәтинин вә бунунла мәшрул олан устала- 
рын Еарлығы фактларына раст кәлмәк мүмкүндүр. Илк 
мэ’хэзлэрин вердији мэ’лумата көрә, 1064-ҹү илдә Алп 
Арсланын гошунлары Араз чајыны кечәркән јерли устала- 
рын һазырладыглары чај кәмиләриндән истифадэ етмишләр. 
Нахчывандан өлкәнин дикәр шәһәрләринә, еләҹә дә Јахын 
Шәрг өлкәләринә дуз, мис, памбыг, тахыл, мејвә гурусу, 
балыг, һәмчинин зәриф парчалар, ҹүрбәчүр бәзәкләр, инҹә 
нахышлы тахта вә сахсы габлар апарылмышдыр. Јахын 
Шәрг өлкәләриндән исә Нахчывана ипәк парчалар, ширли 
сахсы габлар, метал әшјалар, силаһлар, әдвијјат вә с. кәти- 
рилмишдир.

XIII әсрин әввәлләриндә монгол истиласы шәһәрин игти
сади һәјатына агыр зәрбә вурмуш, амма тамамилә мәһв 
едә билмәмишдир.
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Б Ә Р Д Ә. Мәнбәләрдә «Партава», «Фирузабад», «Бәрдә» 
адлары илә шөһрәт тапмыш бу шәһәр Тәртәрчајын сол са- 
һилиндә јерләшмишдир. Тарихчиләр шәһәрин јашы барәдә 
ејни фикирдә дејилләр- Албан тарихчиси Моисеј Каланкај- 
туклунун јаздығына көрә Бәрдәни Сасани һөкмдары Фиру- 
зун дөврүндә Албан һөкмдары Ваче (459—488) бина етдир. 
мишдир.

һәмдуллаһ Гәзвини шәһәрин тикилмә тарихини даһа гә- 
димләрә апарараг Македонијалы Искәндәрин ады илә бағ- 
лајыр вә Сасани һөкмдары Губад тәрәфиндән кенишләнди- 
рилдијини көстәрир.

Тарихи фактлар исә Македонијалы Искәндәрин Азәрбај- 
чанда олмадығыны көстәрир.

Әрәб мүәллифи әл-Балазуринин фикринчө, «Сасани 
һөкмдары Губад (488—581) Арранда бүтүн өлкәнин баш шә- 
һәри олан Бәрдәни тикдирди». Бу фикир дә јанлышдыр. 
Чүнки сасаниләр олкәнин пајтахтыны Бәрдәјә көчүрәндә 

шәһәр артыг мѳвчуд иди. Бәрдәнин әрәб хәлифәси Әбдүлмә- 
лик ибн Мәрванын (685—705) дөврүндә Мәһәммәд ибн Мәра- 
ғинин салдырдыгы да иддиа едилир. Бу фикирдә дә һәгигәт 
јохдур- Чүнки Бәрдәнин һәлә V әсрдән варлығы һаггында 
мүхтәлиф мәнбәләрдә мэ’лумат вардыр- Дикәр јанлыш фик- 
рин тәрәфдарлары исә шәһәри 704-чү илдә Әбдүл Әзиз ибн 
Катимин тикдирдијини сөјләјирләр-

Шәһәрин јашы барәдә гәти фикир гәдим Бәрдәнин хара- 
балыгларында апарылаҹаг археоложи арашдырмалардан 
сонра сөјләмәк мүмкүндүр.

Шәһәрин гәдим харабалығында көрүлән тәсәррүфат иш- 
ләри, һәмчинин илкин археоложи арашдырмалар заманы 
тапылан мадди-мәдәнијјәт галыглары (пул дәфинәләри. кил 
габ нүмунәләри вә с.) сүбут едир ки, һәлә- антик дөврдә бу 
әразидә ири јашајыш мәскәни олмушдур. Шәһәрин тарихи- 
нин әсасән V әсрдән һесабланмасына сәбәб исә еһтимал ки, 
о вахт Бәрдәнин пајтахта чеврилмәси вэ Албан һөкмдары 
Ваче илә Сасани һөкмдары Губадын буранын әразисини 
кенишләндирмә тәдбирләри илә бағлы олмушдур.

Мәнбәләр VII—IX әсрләрдә Бәрдәнин тәхминән 30 кв. км 
саһә тутдуғуну вә әтрафына мөһкәм гала дивары чәкилдији- 
ни билдирир- Ири дәмир дарвазалры олан бу гала дивары 
о дәрәҹәдә мөһтәшәм олуб ки, ҹидди тәһлүкә заманы шәһә- 
рин әтраф әразисинин әһалиси дә дүшмәндән горунмаг үчүн 
бураја сыгынмышдыр. Һәмин дөврдә Бәрдәдә 100 миндән 
чох адам јашајырмыш. Шәһәрдә 4 бөјүк базар, ајрыча.сә- 
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нәткар мәһәлләләри, бир нечә һамам вә чохлу дини, ичти- 
маи биналар мөвҹуд олмуш, Бәрдә зәрбханасында мүхтәлиф 
һөкмдарларын адына мис, күмүш вә гызыл пуллар кәсил- 
мишдир-

Шәһәрин тарихи мәнзәрәси илә таныш олмагдан өтрү 
гәдим мүәллифләрин бэ’зи фикирләрини көстәрәрәк X әсрдә 
јашамыш әрәб чоғрафијашүнасы әл-Истәхри јазыр: *0 ки, 
галды Бәрдәјә, бу шәһәр ени вә узуну бир фәрсәнк олан бө- 
јүк, сағлам тәбиәтли, кетдикҹә чичәкләнән- дедикҹә бол 
мејвәли вә кениш әкин саһәли бир шәһәрдир- Ирагдан вә Хо- 
расандан, Рејдән вә Исфаһандан сонра өз јеринин көзәлли- 
јинә, мејвәләринин боллуғуна көрә Бәрдәдән әһәмијјәтли 
бир шәһәр јохдур. Бәрдәнин дарвазалары јанында *әл-Кур
ку» адланан бир фәрсәнк бојда базар вардыр. Һәр базар 
күнләриндә бураја чохлу адам кәлир. Кәләнләрин ичәри- 
синдә хариҹи өлкәләрдән, хүсусилә, Ирагдан даһа чох адам 
олур. Бу базарда чохлу ипәк маллар сатылыр. Бәрдә ипәји 
Ирана вә христиан өлкәләринә ихрач едилир.

Суријада олдуғу кими, Бәрдәдә дә хәзинәләр мәсҹидләрин 
јанындадыр. Хәзинә биналары адәтән 9 сүтуну, дәмир гапы- 
сы вә мөһкәм дамы олан тикилиләрдир. Бәрдәдә һөкумәт 
сарајы да мәсчидин јанында бина едилмишдир. Шәһәрин 
үчдә бир фәрсәнклијиндән Күр чајы ахыр, Күр чајы ез Сүр- 
маји адлы балығы илә мәшһурдур. Бу балыгларын бөјүк 
бир гисми дузланараг хариҹә ихрач олунур. Бундан әлавә 
Күрдә Заракан вә Ишубет адлы дикәр балыглар да вардыр».

Башга бир мүәллиф—әл-Мүгәддәси и^ә јазыр ки, Бәрдә 
олдугча бөјүк вә көзәл олуб, бу вилајәтин Бағдадыдыр. Мү- 
әллифи билинмәјән «Нүдуд-үл-Аләм» адлы гәдим бнр әлјаз- 
масында да Бәрдә барәДә мэ’лумат вардыр: «Бәрдә олдугҹа 
бөјүк шәһәрдир. Орада чохлу не’мэт вар. 0 , Арранын пај. 
тахты, Арран вилајәтләри һакимләринин игамәткаһыдыр, 
Бәрдәнин әтрафында һәмишә беҹәрилән бәрәкәтли торпагла- 
ры, кениш тарлалары, зәмиләри, бол мејвә бағлары вардыр. 
Орада јол боју битмиш чохлу тут ағаҹлары вардыр. Бу шә- 
һәрдән ипәк, гырмызы рәнкли гәшәнҝ парча, шабалыд вә 
һил ихрач едилирди». IX әсрдә јашамыш әл-Балазори исә 
шәһәрин әтрафында чохлу кәклик, тураҹ, кол хорузу вә ди- 
кәр гушларын овланмасы һаггында мэ’лумат верир-

Тарихи фактлар көстәрир ки, Бәрдәнин ән чичәкләнән 
вахты V I—XII әсрләр олмушдур. Шәһәр бу деврдә Азәрбај- 
чанын инзибати, дини, игтисади мәркәзинә чеврилмишдир.
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Бөрдәни орта әсрләрде шәрг тичарәтинин дүјүн нөгтәси 
адландырырдылар.

Гејд етмәлијик ки, Бәрдә шәһәри бир нечә дәфә өз јерини 
дәјишмишдир, Буна сәбәб вахташыры дашгынлар—Тәртәр- 
чајын ҹошғун селләри вә јаделли басгынлары олмушдур. 
һазырда шәһәрдә ҹәми ики јерүстү абидә горунуб галмыш- 
дыр- Онлардан бири јерли әһали арасында Нүшабә түрбәси 
адланыр. Бурасыны хатырладаг ки, дөврүнүн кѳзэл ме’мар

лыг әсәри олан бу абидәни һеч дә Нүшабә тикдирмәмишдир- 
bəp шејдән әввәл Нүшабәнин тарихи шәхсијјәт олмасы һәлә- 
лик дәгиг билинмир. Дикәр тэрэфдэніисэ һәмин абидәнин 
даш јазысы онун XIII әсрдә тикилдијни сүбут едир. Ики- 

мәртәбәли бу абидәнин биринҹи мәртәбәси даирәви формада 
тикилмишдир. Ширли кәрпичләрлә бӘ зӘ Д И Л М И Ш  икинҹи мәр- 
тәбәси исә елә тикилмишдир ки, дөврәләмә «аллаһ» сөзү 
охунур. Нүшабә түрбәси јахынлығында апарылан археоло
жи газынтылар заманы чохлу мадди-мәдәнијјәт галыглары 
илә јанашы Нүшабә түрбәсиндән әввәлә IX —X эсрлэрдя, 
тикилмиш мөһтәшәм христиан мэ’бэди галығы вә хачпәрәст 
адәти илә басдырылмыш өлүнүн скелети үзә чыхмышдыр- 
Бу, орта әсрләрдә шәһәр әһалисинин мүхтәлиф дини мәнсу- 
бијјәтдә олдуғуну көстәрир.

Саламат галан икинчи јерүстү абидә «Имамзадә» ком- 
плексидир- XVIII әсрдә тикилмиш бу абидә мүсәлман ме’- 
марлығынын бир чох инчәликләрини өзүндә бирләшдир- 
мишдир.

Һәләлик кениш мигјаслы археоложи арашдырмалар апа- 
рылмадығындан шәһөрин јералты абидәләри һаггында фи
кир сөјләмәк мүмкүн дејил. Тәсәррүфат ишләри заманы 
тапылан мадди-мәдәнијјәт галыглары вә шәһәрин мэ’бэдлэр 
саһәсиндәки кәшфијјат газынтылары вахтилэ бурада мөһ- 
тәшәм һамам комплексинин, канализасија системләринин 
вә кил түнкләрлә чәкилмиш гурғуларын олдуғуну көстәрир.

Дағыдычы монгол һүҹумлары (XIII әср) Бәрдәнин нү- 
фузуну хејли сарсыдыр. Пајтахт Кәнҹәјә көчүрүлдүкдән 
сонра исә Бәрдә-сијаси-инзибати әһәмијјәтини итирир вә 
јалныз мүһүм тиҹарәт мэнтэгэси кими галыр-

Д Ә Р Б Ә Н Д. Гәдим Јунан вэ Рома мәнбәләриндә Каспи 
вә Албан кечиди, ермәни, күрчү вэ албан мәнбәләриндә Чора 
(Чога вә ја Чола) гапылары, Дәниз дарвазалары вә ја Дару- 
бәнд, Бизанс мәнбәләриндә Тзор вә ја Таур сәдди, Иран мән- 
бәләриндә Дәрбәнд, Сурија мәнбәләриндә Тораје гапысы,

133



Әрәб мэ’хэзлэриндэ Баб-үл-Әбваб (гапылар гапысы) вә ја 
Баб әл-Хадид (Дәмир гапы), бэ’зэн исә Сул галасы адланан 
монголларын Кахулга (гапы), түркләрин Дәмир гапы, рус- 
ларын Дербенд, јахуд дәмир гапы дејиб таныдыглары Дәр- 
бәнд шәһәри чоғрафи вә һәрби-стратежи бахымдан олдугча 
әлверишли јердә—Бөјүк Гафгаз дағ силсиләләриндән бири 
илә Хәзәр дәнизи арасындакы тәбии дар кечиддә јерләшир.

Дәрбәнд Азәрбајчанын о шәһәрләриндәндир ки, јаранды- 
гы дөврдән јаделлиләрин арамсыз басгынларына бахмајараг 
нә адыны, нә јерини, нә дә ки, тарихдәки ролуну дәјишмә- 
дән бу күнәдәк јашајыр-

Истәр шәһәрин, истәрсә дә Дәрбәнд галасынын јашы ба- 
рәдә фикирләр узун мүддәт һачаланмышдыр- Орта әсрлә- 

рин бир чох тарихчиси Дәрбәндин тикилмәсини сасани һөкм- 
дары Хосров I Әнуширәванын (531~579) ады илә бағламыш- 
дыр. Дикәр мәнбәләрдә шәһәрин даһа гәдим дөврләрдә 
тикилмәси иддиа едилмиш вә бу заман ики мүлаһизә ирәли 
сүрүлмүшдүр: Дәрбәндин мејдана кәлмәси ја гәдим Иранын 
мифик һөкмдары Леһрасанын, ја да Македонијалы Искәндә- 
рин ады илә бағланмышдыр.

Мүхтәлиф мәнбәләрдә әксини тапан бу јарынағыл мүла- 
һизәләрин нә дәрәҹәдә керчәк олдуғуну јалныз археоложи 
газынтылар мүәјјәнләшдирә биләрди. Бу бахымдан 1971-ҹи 
илдән башланан кәшфијјат газынтылары вә даһа сонра апа- 
рылан арашдырмалар, кенишмигјаслы археоложи тәдгигат- 
лар Дәрбәндин тарихини, инкишаф мәрһәләләрини вә шәһәр 
һәјатынын дикәр мәсәләләрини кифајәт гәдәр ајдынлашдыр- 
мышдыр.

Газынтылар һәлә е. ә. III миниллијин әввәлләриндән 
Дәрбәнд әразисиндә гәдим јашајыш јери олдуғуну үзә чы- 
хармышдыр. (Евләри киллә суванмыш вә гамышдан һөрүл- 
мүшдүр). Лакин мэ’лумдур ки, Дәрбәнд тарихән һәрби гала 
кими танынмышдыр. Е. ә. V III—VII әсрләрә аид мәдәни 
тәбәгәдә мәһз белә галанын изләринә тәсадүф едилмишдир. 
Гала изләринин Дәрбәнд тәпәси адланан јердә (һазырда бу 
әрази Дәрбәнд нарынгаласы адланыр) тапылмасы тәсадүфи 
дејилдир. Дәниздән 3,—3,5 км аралыда јерләшән бу тәпәнин 
үмуми саһәси 14—15 һектардыр. Илк вахтлар јашајыш тәпә- 
нин шнмал-шәргиндә 4—5 һектарлыг бир саһәни әһатә ет- 
мишдир- Тәпәнин галан јерләри исә тәдриҹән мәскәнләш- 
мишдир. Үзә чыхарылан мәдәни тәбәгәләрдә археоложи 
материалларын тәдгиги сүбут етмишдир ки, Дәрбәнд әрази- 
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синдә сасаниләрә гәдәр дә мөһтәшәм гала диварлары олмуш- 
дур. Бу диварлар нарынгала дејилән тәпәнин әтрафына 
чәкилмиш вә өз планыны Сасаниләр дөврүндә белә дәјишмә- 
мишдир. Гәдим дивар азча јонулмуш балыггулағы гарышы- 
ғы олан јерли дашлардан кил мәһлулу илә инша едилмиш
дир. Гала диварынын саламат һиссәсинин һүндүрлүјү 1—2, 
ени исә 6—7 м-ә чатыр. Газынтынын стратиграфијасына, 
бурадан ашкар олунмуш мадди-мәдәнијјәт галыгларына вә 
аналожи материаллара әсасланараг тәдгигатчылар Дәрбән- 
дин әразисиндә илк гала диварыны е. ә. VIII—VII әсрләрә 
аид едирләр.

Шәһәр ерамызын I —III әсрләриндә икинчи јүксәлиш 
деврүнү кечирмишдир. Бу дөвр Гафгазын тарихиндә 
ҹидди сосиал игтисади вә сијаси дәјишикликләрлә сәчијјә- 
ләндирилир вә чох вахт Дәрбәнд бу һадисәләрин мәркәзиндә 
дурурду. Елә һәмин дөврдән башлајараг Дәрбәнд тәкчә 
мүдафиә галасы кими дејил, һәм дә сөнәткарлыг вә тича- 
рәт мәркәзи кими шөһрәт тапмышдыр.

Ерамызын III әсриндә Дәрбәнд сасаниләрин шималда ән 
е’тибарлы дајағына чеврилир. Бурада сасани дөврүнү сә- 
чијјәләндирән 1,5 м галынлығында мәдәни тәбәгә үзә чыха
рылмышдыр. Мэ’лум олмушдур ки, һәлә II Јездәкирд Дәр- 
бәнддә чиј кәрпичдән «узун дивар» тикдирмишдир.

Дәрбәнд галасынын индики диварларыны тәдгкгатчылар 
VI әсрин I јарысына аид едир вә Сасани һөкмдары Губадын 
ады илә бағлајырлар. .

Тарихдә ән мөһтәшәм, мүкәммәл вә мүрәккәб мүдафиә 
истеһкамларындан бири олан бу гала диварынын үмуми 
узунлугѵ 40 км-дир. Галанын шимал вә ҹәнуб сәмтләриндә 
14 гапысы олмушдур. Икигат диварын шимал һиссәси 3650 
м, чәнуб һиссәси 350 м узунлуғундадыр. Дәрбәнд кечидинин 
ени бу һиссәдә 3,5 м-дир.

Дзрбэндин шимал диварында һәр 70 метрдән бир 46 
бүрч вардыр. Бүрчләр јарымдаирәви, дөрдкүнч вә овал 
формада тикилмишдир-

Археоложи газынтылар нәтичәсиндә тапылан мадди-мә- 
дәнијјәт галыглары һәм дә шәһәр һәјаты барәдә мүәјјән тә- 
сәввүр јарадыр.

Арашдырмалар вә јазылы мәнбәләр көстәрир ки, һәлә 
V—VI әсрләрдә Дәрбәнддә мәһкәм су тәчһизаты системи, 
карвансаралар, мүхтәлиф сәнәткар е’малатханалары олмуш- 
Дур. Дәрбәнддә дулусчулуг, шүшә истеһсалы, дәмирчилик, 
зәркәрлик, даш ишләмә, рәнксазлыг вә дикәр сәнәт саһәлә-
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ринин кениш јајылмасы барәдә хејли материал топланмыш- 
дыр-

Дүнја әһәмијјәтли гуру вә су јоллары үзәриндә јерләш- 
мәси шәһәрдә тиҹарәтин јүксәк инкишафыны шәртләндир- 
миш вә бу өзүнү VIII—X әсрләрдә хүсусилә бүрузә 
вермишдир. Ьѳмин дөврдә Дағыстандан, Ш имали Гафгаздан 
вә Хәзәрбојундан ихраҹ едилән малларын Һамысы Дәрбәнд- 
дән кечирмиш. Шәһәр Шәргдә хәзәрләр, руслар вә шимал 
өлкәләри арасында көрпү ролуну ојнамышдыр. Дәрбәнд 
һәм карван јолу үзәриндә, һәм дә дәниз јолу үзәриндә Хезәр 
саһилиндә әзәмәтли лимана чеврилир. Археоложи газынты
лар заманы бураја хариҹи өлкәләрдән—Самара, Реј, Багдад 
шәһәрләриндән, Мисир, Бизанс, Чин, Ьиндистан еә башга 
өлкәләрдән кәтирилмиш шүшә вә кил габлар, бәзәкләр вә с- 
тапылмышдыр.

Инкишаф етмиш феодализм дөврүндә Дәрбәнд ири сә- 
нәткарлыг мәркәзи кими дә шөһрәтләнмишдир. Бурада 
тохуҹулуг (хүсусилә, палаз вә мәсхурә тохумаг) килдән вә 
металдан һазырланмыш сүфрә вә мәтбәх габ-гачагы, ушаг 
ојунчаглары, тикинти материаллары истеһсалы, дашишләмә 
сәнәти сон дәрәҹә инкишаф етмишдир.

Бу барәдә әл-Истәхри, ибн-Нөвгәл, әл-Идриси вә Јагут 
Кәмәви кениш мэ’лумат верир.

Тәдгигатчылар Дәрбәнддә металишләмәнин, IX —X әср- 
ләрдә исә һејкәлтәрашлыг вә хәттатлығын јүксәк инкишаф 
мәрһәләсинә чатдығыны тез-тез хатырладырлар.

Ш А М А X Ы. Гәдим, мөһтәшәм јашајыш јери зәминин- 
дә мејдана кәлмиш Азәрбајчан шәһәрләриндән бирк дә Ша- 
махыдыр. Мәнбәләрдә «Кемахија», «Әшшамахијјө», «Језзид- 
дијјә», «Шамахи» вә «Шамахы» кими таныдылан бу шәһәр 
орта әсрләрдә Азәрбајчанын ән әһәмијјәтли сәнәткарлыг вә 
тиҹарәт мәркәзләриндән бири олмушдур-

Археоложи газынтылар Ш амахы әразисинин һәлз антик 
дөврдән (Хыныслы) интенсив јашајыш јери олдуғуну сүбут 
едир. Тәдгигатчыларын бир гисми бу фикрә кәлмишләр ки, 
ј. е. ә. VII әсрдән Ш амахы Хыныслы дејилән јердә олмуш, 

сонра индики Ш амахыдан 5—6 км шимал-шәргә—Бинә ПТир-
ван адланан јерә кочмүшдүр. Сон тәдгигатлар сүбут етмиш
дир ки, Ш амахы нәинки орта әсрләрдә, һәтта сон антик 
дәврдә белә инДики шәһәрин јериндә олмушдур- Археоложи 
газынтылар заманы үзә чыхарылан зәнкин мәдәни тәбәгә 
вә гала дивары галыглары буну ајдынча кәстәрир.
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Шәһәрин антик вә илк орта әсрләр дөврү һәләлик лазы- 
ми сәвијјәдә өјрәнилмәмишдир. VIII—XI әсрләрдә Ш амахы 
Јездијјә ады илә вә Ш ирваншаһларын инзибати мәркәзи 
кими мәшһур олмушдур. Тәдгигатчыларын фикринҹә, әрәб 
ҹанишини Језид (Језид ибн-Нүсејни әс-Сулами) VIII әсрки 
II јарысында Ш амахыда бэ’зи тикинти ишләри апардығын- 
дан шәһәри дә өз ады илә адландырмышдыр. Бу дөврдә 
Јездијјә өзүнүн сиккә зәрбханасы илә мәшһур олмуш, ејни 
заманда «дар-әл мүлк», јә’ни һакимләр еви (пајтахт) кими 
дә шөһрәт тапмышдыр-

IX —X әсрләрдән башлајараг, феодал мүнасибәтләринин 
кәскинләшмәси дикәр шәһәрләрдә олдуғу кими Ш амахыда 
да истеһкам гурғуларынын мөһкәмләндирилмәсини шәрт- 
ләндирди. Һәмин дөврдә шәһәрин ајрыҹа мүдафиә галасы— 
Күлүстан тикилмишдир.

Мәнбәләрин вердији мэ’лумата көрә XII әсрдә Ш амахы
да тәхминән 100 минә јахын әһали јашамышдыр-

Археоложи тәдгигатлар кестәрир ки, орта әсрләрдә Ш а
махыда сых евләр вә күчәләр олмушдур.

Ш амахыда иншаат материалы кими ағ дашдан вә биш
миш кәрпиҹдән кениш истифадэ едилмишдир. Евләр дүзбу- 
ҹаглы планда тикилмиш вэ зөвгохшары ме’марлыгы илә се- 
чилмишдир. Үзлүк кәрпиҹләр һәмин евләрә хүсуси јарашыг 
вермишдир.

Газынтылар заманы шәһәрин су тәчһизаты системини 
өзүндә әкс етдирән архлар, һовузлар вә кил борулар үзә 
чыхарылмышдыр. Тәдгигатчыларын фикринҹә, Шамахынын 
су тәҹһизатында овдан вә кәһризләрдән дә истифадэ олун- 
мушдур-

Ш амахы дөврүнүн јүксәк инкишаф етмиш сәнәткарлыг 
вә тиҹарәт мәркәзләриндән сајылмышдыр- Јазылы мәнбә- 
ләр, еләҹә дә археоложи материаллар шәһәрдә металишлә- 
мә, силаһгајырма вә зәркәрлик сәнәтләринин јүксәк инки- 
шафыны көстәрир. Дикәр орта әср шәһәрләри кими, 
Ш амахыда да сәнәткарлығын ән күтләви формасы дулус- 
чулуг олмушдур. Бурада бөјүк вә иҹтимаи әһәмијјәтли ду
лус күрәләри, дулусчулугда ишләнмиш әмәк аләтләри, 
һөмчинин әлавә кил габ нүмунәләри тапылмышдыр. Ш ама
хы дулусчулары ән зәриф, ширли кил габларла јанашы, 
ири вә садә тәсәррүфат күпләри дә һазырламышлар.

IX—XII әсрләр Ш амахысында шүшә истеһсалы да чох 
кениш јајылмышдыр. Јарарлы хаммал еһтијатына малик
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олан усталар шүшә габларла јанашы, пәнҹәрә шүшәси дә 
(XII әсрдән башлајараг) һазырламышлар- Ш амахыда тоху- 
ҹулуг, дәрзилик вә с- сәнәт саһәләри һаггында да хејли ма- 
териаллар топланмышдыр.

Карван јолу үзәриндә јерләшмәси Ш амахыда тиҹарәтин 
дә инкишафына тәкан вермишдир. Јазылы мәнбәләр вә 
археоложи материаллар орта әсрләрдә Ш амахынын Иран, 
Һиндистан, Орта Асија вә бир сыра Авропа өлкәләри илә 
сых тичарәт әлагәсиндә олдуғуну сүбут едир. Шәһәр һәмин 
дөврдә Азәрбајҹанын мүһүм мәдәнијјәт мәркәзләриндән са- 
јылмышдыр. Ш амахы «Дар-әл-әдәб»и (академијасы) дүн- 
јаја һүгугшүнас Әбубәкр Мәһәммәд, һәким вә философ Кави 
әд-Дин Осман, астроном Фазил Фәрид ад-Дин Фәләки Шир- 
вани, даһи шаир Хагани Ширвани вө бир чох башгалары 
кими коркәмли шәхсијјәтләр вермишдир.

Б А К Ы -  Инкишаф етмиш орта әсрләрдә мејдана кәлән 
шәһәрләрдән бири дә Бакыдыр-

Јазылы гајнагларда «Бакуһ», «Баку», «Бакуја», «Бәдку- 
бә» вә с. формаларда ишләнмиш «күләкләр шәһәри» вә ја 
«тәпә үстүндә шәһәр» кими изаһ олунмуш Бакынын нә вахт 
мејдана кәлмәси һәләлик елмә дәгиг мэ’лум дејил.

Бэ’зи тәдгигатчылар Бакыны тарихдә ады чәкилән Бага- 
ван шәһәри илә ејниләшдирәрәк, онун һзлә антик дөврдә 
мејдана кәлдијини иддиа едирләр. Башгалары исә шәһәрин
VIII әсрдә салындығыны, тезликлә Ширван һөкмдарлары- 
нын игамәткаһына чеврилдијини сөјләјирләр. Бу фикир шә- 
һәр әразисиндә апарылмыш археоложи газынтылар васитә- 
си илә дә сүбут едилмишдир. Үмумијјәтлә, шәһәр инкишаф 
етмиш орта әсрләрдә Азәрбајҹанын ән ири сәнәткарлыг вә 
тиҹарәт мәркәзинә чеврилмиш, XII әсрдән исә Ширваншаһ- 
ларын пајтахты олмушдур. Лакин шәһәрии инкишафында 
ики мүһүм амил һәлледиҹи рол ојнамышдыр. Дәниз кәна- 
рында јерләшмәси онун орта әсрләрдә бир лиман шәһәрм 
кими кениш инкишафына зәмин јаратмышдыр. Бакы әт- 
рафынын нефт јатаглары илә зәнкин олмасы исә ону 
Шәргдә танытмышды. Үмумијјәтлә, Бакы нефт истеһсалын- 
да көркәмли јер тутурду. Нефт орта әсрләрдә мәишәтин бир 
чох саһәләриндә ишләндији кими, һәм дә шәһәрләрин зәбт 
олунмасында сон дәрәҹә тәһлүкәли бир васитә иди. Кәтта 
әрәб ордусунун тәркибиндә хүсуси «Нефтатанлар» дәстәси 
вар иди. Гајнагларда әрәб хәлифәләринин Бакы нефтинә 
гајғысы, ондан көтүрүлән веркиләр, ајры-ајры һәкмдарла- 
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рын мүхтәлиф фәрманлары барәдә олдугҹа кениш мэ’лумат 
вардыр. Бакы нефти уғрунда узун Мүддәт Дәрбәнд Мәлик- 
ләри илә Ш ирваншаһлар арасында ҹидди мүнагишәләр вә 
тоггушмалар олмушдур-

X әср әрәб мүәллифи әл-Истәхри јазырды ки, дәниздә 
чохлу ағ вә ачыг боз рәнкли нефт јатаглары олан Бакы шә- 

һәри јерләшир- Мүәллифи мэ’лум олмајан бир ҹоғрафија әсә- 
риндә (X әср) дејилир: «Бакы, дәнизин саһилиндә, дағын 
дөшүндә јерләшир, дејләмиләрин ишләтдији бүтүн нефт 
бурадан апарылыр».

IX —X әсрләрдән Бакы өлкәнин ән әһәмијјәтли тиҹарәт 
мәркәзләриндән биринә чеврилир. Бу дөврдә Хәзәр дәнизи- 
нин гәрб саһилиндәки тиҹарәт јолу вә кәмичилијин артма- 
сы шәһәрин игтисади инкишафына хүсуси тәкан верди.

Һазырда «Ичәришәһәр» адланан Көһнә Бакы гајалыгда 
салынмыш, она көрә дә шәһәрин су кәмәрләри, архлары, 
тәсәррүфат гујулары, биналарын чохунун бүнөврәләри вә с. 
гајада газылмышдыр.

Кәшфијјат характерли газынтылары нәзәрә алмасаг, 
Бакынын әсаслы археоложи өјрәнилмәсинә 1969-чу илдән 
башланмышдыр- Кәмин дөврдән «Ичәришәһәрдә» Азәрб- 
ССР ЕА Тарих Институтунун даими експедисијасы газынты 
ишләри апарыр. Археологлар Ичәришәһәрдә ики мәдәни тә- 
бәгәнин варлығыны мүәјјән етмишләр. I мәдәни тәбәгә 
VIII—XIII, II мәдәни тәбәгә исә XIV—XVIII әсрләри әһатә 
едир. Нәр ики тәбәгә мүхтәлиф тикинти дөврләри кечир- 
мишдир. Тәбәгәләрдә зәнкин мадди-мәдәнијјәт галыглары; 
кил, шүшә, метал материалларла јанашы нумизматик га- 
лыглар, хүсусилә, аббасиләрә аид сиккәләр даһа чохдур.

Археоложи газынтылар заманы ИчәришәҺәрин мүхтә- 
лиф јерләриндән Бакујјәдә, Пәнаһабадда, Тәбриздә, Ирәван- 
да, Маһмудабадда, Кәшанда вә с. јерләрдә Ш ирваншаһлар, 
Елдәкизләр, Илханиләр, Чәлаирләр, Гызыл Орда вә Ағго- 
јунлу дөвләтләри адындан кәсилмиш пуллар ашкар едил
мишдир- Бурадан һәмчинин мүхтәлиф пуллардан ибарәт 
дәфинә дә тапылмышдыр.

Ме’марлыг абидәләриндә дә елми ахтарышлар апарыл- 
мышдыр. Бунлардан Гыз галасыны, Мәһәммәд Әбубәкр оғ- 
лунун шәрәфинә инша едилмиш мәсҹиди, XI әсрин ән мөһ- 
тәшәм абидәси олан «Сыныггаланы», елә бурада тикилмиш 
Бәззаз мәсчидини, XII әсрә аид Ләзки мәсҹидини, һамам- 
лары, карвансаралары вә с. көстәрмәк олар.
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һүндүрлүјү 28 м-ә чатан Гыз галасы 8 мәртәбәлидир. 
Диварынын галынлығы бэ’зи јерләрдә 5 м-ә чатыр- Орта 
әсрләрин ән мүрәккәб гурғусу олан Гыз галасында хүсуси 
су тәҹһизаты, истилик вә канализасија системи вардыр- 
Абидә мүдафиә характерлидир.

Газынтылар заманы ашкар олунмуш шәһәрәтрафы ком- 
плексләрдән бири (өјрәнилмәсинә һәлә 1938—1940-ҹы ил- 
ләрдә башланмышдыр) «Бајыл дашлары»дыр. Јерли әһали- 
нин һәлә дә «Сәбаил» адландырдығы бу абидә узун мүддәт 
сујун алтында галмышдыр. Мүәјјән едилмишдир ки, Шир- 
ваншаһ III Фәрубурз 1234—1235-ҹи илдә дәниздә иншаат 
ишләри апармышдыр. Бу абидә 180 м узунлугунда, 40 м 
ениндә инша едилмиш, 15 бүрчлә һашијәләнмиш галадан 
ибарәтдир. Гала бүтүн дивар боју ири әрәб хәттлариндән 
мүхтәлиф габарыг нахышлар вә тәсвирләр фонунда јазылар- 
дан ибарәтдир. 70 см узунлуғунда, 25—50 см ениндә вә 
15—20 см галынлығында олан бу даш лөвһәләр мүхтәлиф 
реал вә ја стилистик тәсвирләрлә бәзәдилмишдир- Ат, өкүз, 
ҹамыш, дәвә башлары даһа реалдыр. Абидәнин епиграфика- 
сында ону уста Ширванлы Зејн-әд-дин Әбу Рәшидин инша 
етдији гејд олунмушдур.

Галанын әразисиндән 9 јашајыш бинасы ашкар едил
мишдир. Онлардан икисинин ичәрисиндә очаг јери вардыр. 
Бу галанын һаггында елми әдәбијјатда мүхтәлиф фикирләр 
вардыр. Тәдгигатчыларын чеху онун мүдафиә вә ја карван- 
сара мәгсәди илә тикилдијини јазырлар-

Бакы ме'марлыгы өзүнүн ән јүксәк мәрһәләсинә Шир- 
ваншаһлар сарајынын тикинти комплексиндә чатмышдыр- 

Ш ирваншаһлар сарајы комплексинин әсасы XV әсрдә I 
Хәлилүллаһ дөврүндә гојулмуш вә сонралар мүхтәлиф ти- 
кинтиләрлә зәнкинләшдирилмишдир. Ш ирваншаһлар сара- 
јы комплексинә «Диванхана», мәсчид, Сејид-Јеһја Бакуви 
вә ја «Дәрвиш түрбәси», овдан, һамам вә с. дахилдир. Ики- 
мәртәбәли сарај 52 отаглыдыр. Сарај гуллугчулары вә әрзаг 
сахламаг үчүн нәзәрдә тутулмуш алт мәртәбәдә 27 отаг 
вардыр. Тәдгигатлар Бакынын дикәр абидәләри кими Шир' 
ваншаһлар сарајынын да гаја үзәриндә инша едилдијини 
сүбут етмишдир-

К Ә Н Ҹ Ә- Инкишаф етмиш орта әсрләрдә Азәрбајҹанын 
ән әзәмәтли шәһәрләриндән бири дә Кәнчәдир. Јазылы мән- 
бәләрдә «Кәнҹә», «Ҹәнза», «Ганча», «Ганзак» кими гејд- 
олунмуш бу шәһәрин адынын мэ’насы «хәзинә» демәкдир. 

Кәнҹә һаггында илк јазылы мэ’луматлара IX —X әсрләр-
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дә јашамыш әрәб, фарс, ермәни вә күрҹү мәнбәләриндә тә- 
садүф олунур. Лакин бу мәнбәләрдә шәһәрин мејдана ҝәлмә- 
си вә тарихи һаггында әтрафлы мэ’лумат верилмир.

1938—1940-чи илләрдә бөјүк Азәрбајчан шаири Низами 
Кәнҹәвинин анадан олмасынын 800 иллик јубилејинә һа- 
зырлыгла бағлы, шәһәрдә археоложи тәдгигат ишләринә 
башланмышдыр. Тәдгигатчылар бу нәтиҹәјә кәлмишләр ки, 
Кәнҹә чох гәдим јашајыш јеринин зәмининдә, шәһәрдән 
5—6 км шимал-шәргдә, Кәнчәчајын саһилләриндә салын- 
мышдыр. Шәһәрин чичәкләнмә дөврү IX әсрдән башлан
мышдыр. Дүнја әһәмијјәтли тиҹарәт јолларындан биринин— 
Бәрдә—Тифлис јолунун үзәриндә јерләшмәси шәһәрин 
сүр’әтли инкишафына сәбәб олмушдур. X әсрдән исә бу шә- 
һәр Шәддади феодал һөкмдарлығынын инзибати мәркәзинә 
чеврилир.

Кәнҹәнин XI әсрдәки вәзијјәтини тәсвир едән XVII әср 
түрк тарихчиси Мүнәҹчимбашы јазыр: «455-ҹи (миладын 
1053-ҹү или) илдә Әбүлсевәр Кәнҹәнин дөврәсиндә мөһкәм 
гала дивары тикдирди вә она давамлы дарваза гапылары 
гојдурду. Гара һасарынын әтрафында дәрин хәндәк газдыр_ 
ды. Беләликлә, Кәнҹә әввәлкиндән ики дәфә бөјүдү»-

Кәнчә шәһәринин мүдафиә системи һәмин дөврүн дикәр 
шәһәрләриндән фәргләнмишдир. Археоложи газынтылар 
шәһәрин әтрафына 3 мөһтәшәм гала диварларынын чәкил- 
дијини мүәјјән етмишдир. Шәһәрин икинҹи гала диварлары 
кил мөһрәдән тикилмиш, галынлығы исә 3 м-ә јахындыр. 
Диварын ортасында чај дашларындан да истифадэ едил
мишдир. Гала диварынын даирэви вэ јарымдаирәви бүрҹлә- 
Ри олмушдур- Бүрҹләрин бүнөврәси чај дашындан кил мәһ- 
лулла һөрүлмүшдүр. Бүрҹләрин һүндүрлүјү 5 м-дән чох ол
мушдур. Биринҹи гала дивары илә икинҹинин арасында 
әсаслы фәрг јохдур.

Гала диварынын ичәрисиндә 4 м галынлығында мәдәни 
тәбәгәдән илк орта әсрләр үчүн характерик (42X 42X 12; 
33X 33X 8 см өлчүдә) чиј кәрпичләр ашкар олунмушдур. 
Бу исә шәһәрин икигат гала дивары илә дөврәләнмиш мәр- 
кәз һиссәсинин әтрафлара нисбәтән даһа гәдим олмасыны 
сүбут едир. Бурадан шәһәр әһалисинин мәишәтини өзүндә 
әкс етдирән хејли мадди-мәдәнијјәт галыглары үзә чыха
рылмышдыр. 16 груп кил габ нүмунәләри, 18 груп мис вә 
тунҹ әшјалар, 6 груп дәмир предметләр, даш аләтләр, бәзәк 
әшјалары, орта әсрләр Кәнҹәсинин игтисади вә мәдәни 
һәјатыны өјрәнмәк үчүн вачиб материаллардыр-
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Археоложи газынтылар заманы шәһәрин гала диварла- 
рынын јашы вә гурулушу, мәдәни тәбәгәнин характери, шэ- 
һәрин некрополу вэ с. өјрәнилмишдир. Шәһәрин тикилмә- 
синдә мөһрәдән, чиј вэ бишмиш кәрпичләрдән, чај дашын- 
дан истифадэ едилмишдир. Гала диварларынын илк нөвбәси 
VIII әсрдә тикилмишдир. Бурада мәдәни тәбәгәнин галын- 
лыгы 3—4 м олуб, шәһәрин өзүндән әввәлки јашајыш зәми- 
ниндә, VIII әсрдән башлајараг кениш инкишаф етдијини 
көстәрир. Шәһәрин гәбиристанлығында мүсәлман вә хрис
тиан гәбирләринә тәсадүф едилмишдир.

Газынтылар заманы тапылан вә V III—XVIII әсрләри 
әһатә едән 23 нѳв пул Ҝәнҹәнин дүнја базары илә сых әла- 
гәсини көстәрир. Бу фикри Чин, Һиндистан, Иран, Сурија вә 
дикәр өлкәләрдән кәтирилмиш кил, шүшә, метал әшјалар 
да сүбут едир.

Гәдим Кәнчәдә археоложи газынтылар давам едир. Бу, 
јахын кәләчәкдә шәһәр барәдә даһа долгун фикир сөјләмә- 
јә имкан верәҹәк-

Ш А Б Р А Н. Шимал-шәрги Азәрбајҹанда Хәзәр дәнизи- 
нин гәрб саһили илә кедән дүнја әһәмијјәтли тиҹарәт јолу 
үзәриндә мејдана кәлән шәһәрләрдән бири Шабран олмуш- 
ДУР-

Шабран феодализмин илк инкишафы дөврүндә мејдана 
кәлмиш Азәрбајҹан шәһәрләриндәндир.

Харабалығы һазырда Дәвәчи рајонунун Шаһнәзәрли 
кәнди әразисиндә олан бу шәһәрин әсаслы өјрәнилмәсинә 
1980-ҹи илдән башланмышдыр. Мэ’лум олмушдур ки, Шаб
ран ејни адлы чајын һәр ики саһилиндә гырх, әлли һектар- 
дан чох әразини әһатә едир. Шәһәр XVIII әсрәдәк интенсив 
јашајыш мәскәни олмушдур. Бунун нәтиҹәсиндә Шабранда 
6 м зәнкин археоложи тәбәгә јаранмышдыр. Тәбәгә әсасән 
үч тикинти лајындан ибарәтдир. Биринҹи тикинти дөврү
IV —VIII, икинчи IX—XII вә үчүнҹү X III—XVIII әсрләри 
әһатә едир. Шәһәр илк дөврдә нисбәтән кичик бир әразидә, 
Шабран чајынын сол саһилиндә олмушдур. Тәдриҹән VII—
VIII әсрләрдән сонра шәһәр ҹәнуба догру кенишләнәрәк 
чајын car саһилини дә тутмушдур.

Газынтылар заманы иҹтимаи вә јашајыш биналарынын 
галыглары, мәдәни-мәишәт тикинтиләри вә хејли истеһсалат 
очаглары ашкар едилмишдир. Шабранда мүмкүн олан бү- 
түн тикинти материалларындан, чиј вә бишмиш кәрпичләр- 
дән, чај вә аг дашлардан истифадэ едилмишдир- Иҹтимаи 
биналарын чохусунун дөшәмәси даш, јахуд да кәрпиҹлә ер-
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түлмүшдүр. Бэ’зэн 9—11 отаглы биналара тәсадүф едил- 
мишдир Бурадан тапылмыш дулус күрәләриндән бири ел- 
липсвари олуб, 1 јарусда ики кил сүтун дүзәлдилмишдир. 
Һәмин сүтунлар II јарусун дөшәмәсинә дајаг ролуну ој- 
намышдыр. Бу нөв кил габ биширилән күрә орта әсрләр 
үчүн надир тапынтылардан һесаб олунур-

Шабранда зәрбхана галыглары, јарымфабрикат һалда 
кәсилмиш пуллар, чыхарлар, мис лөвһәләр вә әмәк аләтлә- 
ри ашкар олунмушдур.

Јазылы мәнбәләрдән мэ’лумдур ки, Шәргин ән бөјүк 
зәрбханаларындан бири мәһз Шабранда јерләшмишдир.

Азәрбајчанда IX әсрә аид канализасија системи илк дә- 
фә Шабранда ачылмышдыр. Даш вә кәрпичдән һерүлмүш 
бу гурғу шәбәкәли вә өртүлү олмуш, шәһәрин мәркәзи мә- 
һәлләсини чај илә бирләшдирмишдир.

Ш абранлылар X I—XII әсрләрдә 14 км мәсафәдән хүсуси 
түнкләр васитәсилә шәһәрә булаг сују кәтирмишләр.

Мәдәни тәбәгәдән топланмыш мадди-мәдәнијјәт галыгла- 
рынын бөјүк бир групуну кил габлар тәшкил едир- Бурада 
ширсиз вә ширли сахсы габ нүмунәләри һазырламышлар. 
Бир гајда олараг Шабран дулусчулары һазырладыглары 
габа өз мөһүрләрини вурмушлар. Бу меһүрләрин 11 нөвү һа- 
зырланмышдыр. Бу о демәкдир ки, Шабранда 11 нәфәр мәш- 
һур дулус е’малатханасынын саһиби олмушдур. Кил габ 
истеһсалы әмтәә характери дашымышдыр.

Сәнәткарлығын чох мүһүм саһәләриндән бири шүшә ис- 
теһсалы олмушдур. Газынтылар заманы дәрман вә әтријјаг 
сахламаг үчүн истифадә едилән шүшә габлар үзә чыхарыл- 
мышдыр.

Бурада металишләмә сәнәти дә јүксәк инкишаф мәрһәлә- 
синә чатмышдыр. Гызыл, күмүш, мис, тунч вә дәмирдән 
һазырланмыш әмәк аләтләри, бәзәк әшјалары, мәишәт габ- 
ларынын ашкар олунмасы буну сүбута јетирир- Шабран өз 
чөрәји, дүјүсү вә дикәр мәһсуллары илә мәшһур олмушдур. 
Тәдгигатчылар тәрәфиндән Шабранда мөһтәшәм иҹтимаи 
бина галыглары, XI әсрә аид шәһәрин күчә вә мејданлары- 
нын үмуми планы мүәјјәнләшдирилмишдир. Шабранда 
археоложи тәдгигат давам едир.
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нәтичә

Бүтүн дејиләнләрдән ајдын олур ки, Азәрбајчан әразиси 
бәшәр мөдәнијјәтинин илк мәркәзләриндән биридир. Бура
да чәмијјәт тарихинин бүтүн мәрһәләләри тәмсил олунмуш- 
ДУР-

Ајры-ајры дөврләрин археоложи бахымдан изләнмәси 
сүбут едир ки, әсрләр боју Азәрбајҹан халгы езүнәмәхсус 
зәнкин мадди вә мэ’нэви мәдәнијјәт јаратмышдыр. ССРИ 
әразисиндә ән гәдим археоложи мәдәнијјәт сајылан вә Даш 
дөврүнүн илк мәрһәләсини тәшкил едән Гуручај мәдәнијјә- 
ти материалларынын тәһлили, дүнјанын ән зәнкин инсан 
дүшәркәләриндән олан Азых, Тағлар вә Дамҹылы мағара- 
ларынын, һәмчинин бир чох ачыг Палеолит дүшәркәләри- 
нин хроноложи чәһәтдән изләнмәси, бунлардан әлдә едил- 
миш зәнкин мадди-мәдәнијјәт галыгларынын елми чәһәтдән 
арашдырылмасы нәинки Азәрбајчан әразисиндә, еләҹә дә 
бүтүн Гафгазда ибтидаи инсанларын биоложи тәкамүл про- 
сәсини, онларын һәјат тәрзини изләмәјә имкан вермишдир. 
Чох мараглыдыр ки, Азәрбајчан әразисиндә Даш дөврүнүн 
бүтүн мәрһәләләринә аид, о ҹүмләдән, Палеолит, Мезолит, 
Неолит вә Енеолит дөврләринә аид абидәләрин бүтүн нөвлә- 
ри мѳвчуд олмушдур вә онлар хроноложи ҹәһәтдән бири 
дикәрини тамамлајыр. Бу о демәкдир ки, мин илләрлә да
вам етмиш Даш дөврүндә Азәрбајҹанда јашајыш ардыҹыл 
олмушдур. Бу ардыҹыллыг сонракы дөврләр үчүн дӘ харак- 
терикдир. Мәһсулдар гүввәләрин үмуми инкишафында әсас 
амилләрдән олан бу ардыҹыллыг Азәрбајҹанда илкин 
отураг әкинчи вә малдарлыг тајфаларын ганунаујғун һалда 
формалашмасыны тэ’мин етмишдир-
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Техники чәһәтдән мүрәккәб, естетик ҹәһәтдән зөвглү һа- 
зырланмыш әмәк аләтләри Азәрбајчанда тәсәррүфатын 
ајры-ајры нөвләрини, о ҹүмләдән дә металишләмә вә дулус- 
чулуг кими сәнәт саһәләрини өјрәнмәјә имкан вермишдир.

Археоложи тәдгигатлар ҝөстәрир ки, е. ә- III миниллик- 
дән башлајараг демәк олар Азәрбајчан башдан-баша (дағ, 
дағәтәји, вә дүзәнликләр) әһали тәрәфиндән мәнимсәнилир 
вә бу әрази сых јашајыш јеринә чеврилир. Азәрбајҹан әһа- 
лиси бу дөврдә Мәркәзи вә Шәрги Загафгазијаны бүрүмүш 
Күр-Араз археоложи мәдәнијјәтинин әсас јарадыҹыларын- 
дан бири олур. Мәһз бу мәдәнијјәтин зәмининдә сонралар 
Азәрбајҹанда ири тајфа иттифаглары јараныр, тајфаларара- 
сы мүбадилә мејдана кәлир. Ајры-ајры тајфалар үчүн ха- 
рактерик олан ихтисаслашмыш тәсәррүфат саһәләри јара- 
ныр. Бу исә өзлүјүндә јени типли јашајыш мәскәнләринин, 
тәсәррүфат һәјаты илә бағлы, ајры-ајры рекионлар үчүн 
характерик олан адәт вә ән’әнәләрин мејдана кәлмәсинә 
сәбәб олур. Көстәрилән просес ј. е. ә. IV әсрдә индики Шима- 
ли Азәрбајҹан әразисиндә күҹлү бир дөвләтин—Албан дөв- 
ләтинин јаранмасы илә нәтиҹәләнир. Елә бу дөврдән дә 
башлајараг Азәрбајҹанда дүнја шөһрәти тапмыш шәһәрләр 
инкишаф етмәјә башлајыр. Доғрудур, Азәрбајҹанда шәһәр 
мәдәнијјәтинин изләринә, јә’ни әтрафы мөһкәмләндирил- 
миш, хүсуси плана малик, мәшғулијјәтиндән вә ичтимаи 
мөвгејиндән асылы олараг хүсуси мәрһәләләрә ајрылан ја- 
шајыш јерләринә һәлә чох гәдимләрдән, јә’ни Орта Тунҹ 
дөврүндән тәсадүф едилир- Лакин синифли ҹәмијјәт үчүн 
характерик олан шәһәрләрин јаранмасы вә инкишафы мәһз 
е. ә. I миниллијин II јарысына тәсадүф едилир. Үмумијјәтлә, 
Азәрбајҹан шәһәрләринин јаранмасы просесини үч хроноло- 
жи дөврә бөлмәк олар: 1. Антик шәһәрләр (Гәбәлә, Шама- 
хы, Нахчызан, Дәрбәнд); 2. Илк орта әср шәһәрләри (Бәрдә, 
Бејләган, Хунан, Шабран вә б.); 3- Инкишаф етмиш орта 
әср шәһәрләри (Кәнчә, Бакы вә б.) bəp  үч дөвр шәһәрләри- 
нин археоложи чәһәтдән өјрәнилмәси, үмумијјәтлә, Загаф- 
газијада шәһәрсалма ишинин инкишаф тарихини изләмәјә 
имкан верир.

Мадди-мәдәнијјәт галыгларынын тәһлили, ајры-ајры 
археоложи дөврләрдә Азәрбајчан халгынын дини дүнјакө- 
рүшүнү вә онун инчәсәнәтини тәсәввүр етмәјә имкан верир. 
Дини идеолокија бахымындан, Азәрбајчан үч хроноложи- 
дөвр кечирмишдир- Бунлардан биринчиси ибтидаи дини тә- 
сәввүрләр системинин мөвчуд олдуғу дөврдүр. Бу мәрһәлә
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дөвләтин јаранмасына гәдәр давам етмишдир. Дөвләт јаран- 
дыгдан сонра өлкәдә дини бахымдан ики истигамәт—атәш- 
пәрәстлик вә астрал тәсәввүрләр мүшаһидә олунур. Ерамы- 
зын IV әсринин әввәлләриндә исә өлкәдә христианлыг 
дөвләт дини е’лан олунур. Лакин христианлыг әһалинин 
ашағы тәбәгәләринин күтләви дининә чеврилә билмир. Хи- 
лафәтин Азәрбајчаны ишғалындан сонра—VIII—IX әсрләр' 
дән әһали исламлашмаја м әруз галыр.

Археоложи маетриалларын һәртәрәфли тәһлили даһа 
бир мүһүм нәтиҹәјә кәлмәјә имкан верир- Азәрбајҹан халгы 
мәһз бу әразидә мејдана кәлмиш, тарихин бүтүн дөврләрин- 
дә өз өлкәсиндә јашамыш, антроположи хүсусијјәтләри, 
адәт вә ән’әнәләри вә дили е’тибары илә бурда формалаш- 
мышдыр. Чоғрафи шәраитин, иҹтимаи инкишафын вә бун- 
лара мүвафиг олараг тәсәррүфат һәјатынын мүхтәлифлији, 
нәһајәт бир чох һалларда јаделлиләрин тэ’сири илә халгын 
етник тәркибиндә локал вариантларын мөвҹуд олмасы онун 
тарихән јаранмыш бүтөвлүјүнү—ваһидлијини поза билмә- 

мишдир- Елә буна кәрә дә Азәрбајчан, археоложи бахымдан, 
бир кѳк үзәриндә ардычыл олараг инкишаф едиб формалаш- 
мыш халглар сырасына дахилдир.
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Р . Б . Г Е Ю Ш  Е В

АРХЕОЛОГИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

РЕЗЮМЕ

Территория Азербайджана богата разнообразными и 
разновременными археологическими памятниками. Изуче
ние археологических памятников началось еще во второй 
половине XIX в. В то время многие любители-археологи про
водили раскопки, главным образом, могильников Мугань-Та- 
лышской, Гянджа-Карабахской и Нахичеванской зон. Мно
гие уникальные археологические находки были переданы 
Германии, Франции и др. странам мира. Необходимо отме
тить, что до революции археологи-любители не ставили пе
ред собой задачу планомерного изучения истории обще
ства Азербайджана. В основном, это были кладоискатели.

Развитие археологии в Азербайджане как самостоятель
ной отрасли науки непосредственно связано с установлени
ем здесь Советской власти. С 1920 г. создается ряд научных 
организаций, на которые была возложена задача охраны и 
исследования памятников истории и культуры Азербай
джана.

Важной мерой в деле изучения материальной культуры 
явилось создание в 1920 г. в Баку Государственного Музея 
истории Азербайджана.

Документом огромного значения стал декрет об учете 
и охране памятников старины, изданный Совнаркомом 
республики 4 марта 1924 г. Между тем, еще в 1922 г. в Азер
байджане было создано Археологическое общество, тогда
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же начала существовать и Комиссия по охране памятников 
старины при Государственном Музее. В 1923 г. было созда
но Общество обследования и изучения Азербайджана, имев
шее отделения в Ленкорани, Гяндже и Нахичевани. В 
1924 г. состоялся первый краеведческий съезд Азербайджа
на, где была разработана научная программа по археологи
ческим исследованиям в республике. С 1923 г. эти организа
ции были слиты в Азербайджанский археологический ко
митет при Наркомпросе республики. Комитет занимался ре
гистрацией, охраной и изучением памятников материаль
ной культуры. В 1927 г. Комитет был переименован в Азер
байджанский комитет охраны памятников старины, искус
ства и природы, который имел свои отделения в Нахичеван
ской АССР и в Нагорно-Карабахской автономной области.

Хронологические рамки археологических материалов, 
выявленных в 20-х гг., охватывают широкий диапазон от 
периода ранней бронзы до позднего средневековья.

В начале 30-х гг. в Азербайджане на базе Общества об
следования и изучения Азербайджана был создан Азербай
джанский Государственный и научно-исследовательский ин
ститут (АГНИИ) и сектор истории материальной культуры 
при Азербайджанском отделении Закавказского филиала 
АН СССР (АзОЗФАН).

С этого времени организуется ряд экспедиций, в работе 
которых участвуют такие ученые Азербайджана, как 
Д. И. Шарифов, А. К. Алекперов, И. М. Джафарзаде, 
С. М. Казиев и др.

В исследовании памятников Азербайджана важное зна
чение имеют работы Я. И. Гуммеля в Гянджа-Карабахской 
зоне. В это время ученые вели работу в Шемахинском, Ис- 
маиллинском, Ханларском районах, в Мильской, Муган- 
ской степи, в Мингечауре и т. д. На основе выявленных ма
териалов ученые смогли обобщить сведения о культуре и 
быте народа, его обрядах и обычаях.

С 1945 г. начался новый этап в развитии археологии 
Азербайджана. Это связано, в первую очередь, с созданием 
Академии наук Азербайджанской ССР. С 1946 г. организо
вана Мингечаурская археологическая экспедиция с зоне 
строительства ГЭС, сыгравшая важную роль в археологии 
Азербайджана. В течение восьми лет в Мингечауре были 
выявлены памятники материальной культуры, начиная от 
энеолита и до позднего средневековья. Полученные данные 
позволили создать хронологическую шкалу и определить
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основные этапы развития материальной культуры и истории 
азербайджанского народа.

В археологии Азербайджана большое значение имела и 
созданная в 1947 г. Гобустанская археологическая экспе
диция, где было зафиксировано и изучено несколько тысяч 
петроглифов—наскальных изображений. В дальнейшем пет
роглифы зафиксированы на Апшероке, в Кельбаджаре и 
в Нахичеванской АССР.

В 50-х гг. организуется ряд экспедиций по исследованию 
археологических памятников Азербайджана, относящихся 
к различному периоду. С 1953 г. при участии С. Н. Замят- 
нина были проведены разведки с целью изучения памятни
ков палеолита. В эти же годы были продолжены исследо
вания городища Оренкала. С 1951 г. началось изучение ве
ликолепного многослойного памятника Кюльтепе I в Нахи
чевани. Организуется Казахская, Куба-Хачмасская, Муган- 
ская, Торпаглинская, Хыныслинская и др. экспедиции. Ны
не в Институте истории АН Азербайджанской ССР органи
зован специальный сектор археологии и этнографии, объе
диняющий 11 отделов и лабораторий, где работает свыше 
ста сотрудников, из них более 10 докторов наук. Сектором 
органиеовано свыше 20 экспедиций по различным районам 
Азербайджана.

Особое внимание в последние годы уделено проблемам 
археологических изысканий в соответствии с принятыми з 

•Советском Союзе методическими требованиями и направле
ниями. В институте организован специальный отдел архео
логических исследований в зоне новостроек.

Сейчас по всем периодам истории Азербайджана выяв
лено и исследовано значительное количество археологичес
ких памятников, позволяющих воссоздать общую картину 
жизни азербайджанского народа как в древний период, так 
и в средневековье.

Больших успехов добились археологи, изучающие па
леолит, систематическое изучение которого на территории 
Азербайджана началось с 1956 г.

Для решения проблемы первоначального освоения чело
веком Азербайджана наиболее важные памятники были от
крыты в районе Малого Кавказа. До настоящего времени 
на территории Азербайджана установлено более ?5 памят
ников эпохи палеолита. Из них—пять стоянок относятся к 
типу пещерных, а остальные являются памятниками откры- 
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того типа. Среди них огромное значение имеет Азыхская 
пещера, обнаруженная в 1960 г. и являющаяся одной из 
древнейших многослойных стоянок человека, известных в 
Советском Союзе.

Азыхская пещера расположена на левом берегу р. Ку
ру чай и находится на высоте более 900 м над уровнем моря. 
По мнению М. Гусейнова, который является одним из круп
нейших специалистов в области палеолита Кавказа, в Азых- 
ской пещере представлены три стадии развития палеолити
ческой эпохи: дошелльская, шелль-ашелль и первая по
ловина мустьерской. По его же мнению, здесь хорошо пред
ставлена эволюция каменной индустрии. Очевидны истори
ческие корни, созданных древнейшим человеком зубчато
выемчатых орудий, появление рубил среднего мустье. Эта 
преемстзенность дала основу специалистам для выделения 
локальной, так называемой Куручайской культуры.

Азыхская пещера знаменита также своими палеоантро
пологическими находками. Обломки нижней челюсти иско
паемого человека обнаружены в VI слое. Челюсть «азыхан- 
троііа > по массивности, морфологическим и другим призна
кам укладывается в переходную стадию между синантро
пом и ранним палеантропом. Выявленные материалы из 
Азыха позволяют исследовать отдельные проблемы палео
лита от эпохи галечной культуры до мустьерской включи
тельно и воссоздать общую картину природного окружения 
первобытного человека.

Для изучения последующего периода большое значение 
имеет Тагларская пещера, материалы которой достаточно 
освещены в научной литературе. Пещерная стоянка Таглар 
является уникальным памятником мустьерской эпохи, куль
турные отложения которого достигают 7 м. Богатейшие ма
териалы из Таграла позволяют выявить локальные особен
ности развития мустьерской культуры и проследить этапы 
ее эволюции.

Памятники палеолита исследованы также в пещере Газ- 
ма в Ильичевском районе Нахичеванской АССР. В пещере 
Газма найдено большое количество материалов мустьерско- 
го периода. В целом, исследования памятников Азербайджа
на позволяют сказать, что древнейшие люди на территории 
СССР появились не в раннем ашелле, как полагалось, а в 
более раннее время.

За последние годы уникальные памятники мезолита бы
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ли открыты в районе Гобустана, где получена большая кол
лекция орудий труда.

Среди памятников мезолита особое место занимает сто
янка «Фируз». Во время раскопок здесь была обнаружена 
могила, относящаяся к концу эпохи мезолита. В могиле 
были захоронены десять взрослых и один ребенок. Рядом 
со скелетами находились некоторые орудия труда и укра
шения, изготовленные из кости, камня и ракушек. К эпохе 
мезолита относятся группа наскальных изображений.

На основе позднепалеолитической и мезолитической 
культур в Азербайджане возникает неолитическая культу
ра. Неолитические памятники были выявлены в зоне быв
шего Ханларского и Шамхорского районов (Киликдаг и 
Курган у с. Гелицино), курганы № 119 и 125 у г. Степа
накерт, группы наскальных изображений в Гобустане и от
дельные находки в Мингечауре. Среди этих памятников бо
лее или менее хорошо изученным является верхний слой 
стоянки «Фируз». Неолитический слой стоянки «Фируз» 
содержит кремневые микропластннки, микроскребки, по
лукруглые скребки, на отщепах мелкие трапецивидные 
формы.

Обобщая материалы, ученые пришли к выводу о том, что 
в эпоху позднего неолита в Азербайджане уже развивалось 
земледельческо-скотоводческое хозяйство. Но оно как са
мостоятельная отрасль хозяйства формируется главным об 
разом в эпоху энеолита. Изучение энеолита в Азербайджа
не надлежащим образом началось с раскопок поселения 
Кюльтепе I, около Нахичевани. Раскопками Кюльтепе I 
установлено, что в V—IV тыс. до н. э. в Закавказье бытовала 
древнеземледельческая оседлая культура, охваченная про
цессом «неолитической революции», переднеазиатского ти
па. Это подтверждается исследованиями таких крупных 
памятников энеолита, как Иланлытепе и Чалагантепе в 
Миль-Карабахской зоне, Аликемектепе в Мугани, Тойретепе 
и Шомутепе в Гянджа-Казахской зоне и многие другие. 
Археологические находки, полученные при раскопках ука
занных памятников, свидетельствуют о том, что переход 
от присвоений даров природы к производящему хозяй
ству, т. е. неолитическая революция, произошел в Азер
байджане задолго до развития здесь Кура-Араксской куль
туры. Благоприятные природно-географические условия спо
собствовали тому, что древнейшие земледельцы Азербай
джана расселялись, главным образом, в равнинных местно- 
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стях. Именно здесь возникли раннеземледельческие посе
ления типа «жилых холмов».

Среди энеолитических памятников Азербайджана осо
бое значение имеет Шомутепе. Раскопками 1961—64 гг. 
установлено, что материалы Шомутепе имеют ряд харак
терных черт. Шомутепе представляет собой холмообразное 
поселение. Жилые строения здесь, в основном, представлены 
з круглом плане и построены из плоских кирпичей. Пол и 
стены домов обмазаны глиной. Племена, живущие в Шому
тепе, главным образом, занимались земледелием и ското
водством. Они выращивали твердую и мягкую пшеницу; 
двухрядовый и многоряДовый ячмень, разводили крупный 
рогатый скот. Жители Шомутепе занимались и домашни
ми ремеслами, в том числе изготовлением каменных и ко
стяных орудий, гончарством, ткачеством и т. д.

Что касается погребальных памятников, то надо отме
тить, что, по мнению Р. М. Мунчаева, в V—IV тыс. до н. э. 
з Закавказье и Дагестане практиковался обычай погребе
ния сородичей на поселении; обычай этот был распростра
нен достаточно широко, почти по всему ареалу расселения 
древнейших оседлоземледельческих племен и связан с куль
том предков и всей системой идеологических представлений 
ранних земледельцев Старого Света.

Больших успехов добились археологи в изучении па
мятников Кура-Араксской раннебронзовой культуры, ареал 
которой охватывает практически все Закавказье.

Наиболее изученными памятниками этой культуры яв
ляются Кюльтепе 1 (второй слой, Бабадервиш (верхний слой), 
Мингечаурский комплекс, Гаракепектепе, Гюнештепе и др.

Общее количество зафиксированных памятников Кура- 
Араксской культуры на территории Азербайджана превы
шает шестьдесят. Значительная часть этих памятников 
представлена многослойными холмами в бассейнах рек, бла
гоприятных участках для земледелия и скотоводства. По 
мнению специалистов, многие холмы служили местом оби
тания отдельной семейно-родовой общины. В эпоху ранней 
бронзы начинается освоение горных районов. В отдельных 
случаях поселения раннебронзового периода обладали ук
реплениями.

Наиболее распространенным типом жилищ этого перио
да являются дома круглого плана на каменном фундамен
те. Но в раннебронзовой эпохе широкое распространение по
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лучили и жилища прямоугольной формы. Анализ археоло
гических материалов, выявленных при раскопках ранне
бронзовых поселений, свидетельствует о том, что общий 
прогресс в хозяйственно-культурной жизни местных племен 
в эпоху освоения бронзы обусловили превращение земле
делия в главную и ведущую форму хозяйства. Это было ос
новной предпосылкой для сложения на данной территории 
новой и довольно высокой оседло-земледельческой культу
ры. Земледельческое хозяйство ранвсбронзовой культуры 
было многоотраслевым. По предположениям ученых, земле
дельцы раннебронзовой эпохи использовали и искусствен
ное орошение.

В хозяйстве местных племен второе место занимало ско
товодство. Доминирующую роль в скотоводстве играл круп
ный рогатый скот, значительным было и овцеводство. Имен
но в этот период начинается использование крупного рога
того скота в качестве тягловой силы. Развивается колесный 
транспорт. Этот период характеризуется также резким уве
личением поголовья мелкого скота.

Наряду с земледелием и скотоводством широко разви
вается освоение металлообработки.

В III тыс. до н. э. в Азербайджане, как впрочем и во всем 
Закавказье, был полностью освоен весь цикл металлурги
ческого производства .начиная от добычи медной руды и 
кончая изготовлением разнообразных орудий труда, ору
жия и украшений из медно-мышьяковистой бронзы.

В эпоху ранней бронзы высокого уровня достигло гон
чарное производство. Развивается и ткачество.

Среди племен, населявших территорию Азербайджана 
в раннебронзовый период, прочно сложился культ предков. 
Об этом свидетельствуют большие коллекции, полученные 
из многочисленных погребальных памятников. Встречают
ся погребения в> курганах, грунтовых могилах, сырцовых 
сооружениях и каменных ящиках.

Больших успехов добились археологи Азербайджана и 
в изучении памятников культуры ^похи средней бронзы, пе
риод которой составляет отдельный этап в древнейшей ис
тории азербайджанского народа.

Исследования памятников эпохи средней бронзы нача
лись еще в конце прошлого столетия. В 1896 г. науке стал 
известен памятник Кызылванк (вблизи Нахичевани), а в 
1901 г. братьями Морганами в зоне Лерика (у села Ховиль) 
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был обнаружен ряд памятников, относящихся к эпохе сред
ней бронзы.

Планомерное изучение памятников данного периода на
чалось после установления Советской власти в Азербай
джане. В 1926 г. экспедицией Общества обследования и изу
чения Азербайджана был зафиксирован ряд памятников на 
территории Нахичеванской АССР. Эти памятники, главным 
образом, расположены в долинах рек Арпачай, Алинджа- 
чай и Нахичеванчай. В последующие годы экспедициями 
Института истории АН Азерб. ССР были изучены Кюльте
пе I, II, Узерликтепе, Гаракепектепе, Гюнештепе, Шортепе, 
Нахаджир, Джаварханлы, Мишарчай I, курган Борсунлу и 
многие другие памятники, которые позволили исследовате
лям изучить историю общества указанного периода.

Многие поселения эпохи поздней бронзы имели оборо
нительные системы. Оборонительные системы из крупных 
каменных глыб были исследозаны в крепостях Чалханкала, 
в бассейне р. Джахричай, на территории памятников Кюль
тепе II. Вайхыр, Гявуркала и др. В зависимости от рельеф
ного расположения поселений их план везъма разнообра
зен.

Что касается погребальных памятников эпохи средней 
бронзы, то они главным образом состоят из грунтовых, ка
менных ящиков и курганов.

Основными отраслями хозяйства людей эпохи средней 
бронзы были земледелие и скотоводство, горное дело и т. д. 
При раскопках памятников были выявлены многочислен
ные изделия, позволяющие охарактеризовать степень раз
вития этих хозяйств.

Если в эпоху ранней бронзы в Азербайджане выделяет
ся Кура-Араксская культура со своими локальными особен
ностями, то в эпоху средней бронзы археология Азербай
джана характеризуется, главным образом, памятниками На
хичеванской культуры.

Наиболее характерной чертой этой культуры являются 
керамические изделия. Здесь в массовом количестве встре
чаются изделия монохромной и полихромной расписной 
керамики, среди которых особое место занимают так назы
ваемые «чайники».

Во II тыс. до к. э. в Азербайджане господствует плуж
ное земледелие. Основываясь на археологических находках, 
исследователи пришли к выводу, что в период средней брон
зы особое развитие получило овцеводство.
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Важных результатов добились археологи в изучении 
общественного строя эпохи средней бронзы. Определено, что 
для населения была характерна сильно выраженная иму
щественная дифференциация, Это наблюдается в фортифи
кационных системах различных поселений, внутренней пла
нировке поселений и могильном инвентаре данной эпохи.

В результате, в ряде памятников Азербайджана наблю
даются элементы зарождения раннеклассового общества и 
так называемой городской цивилизации.

В эпоху средней бронзы связи между племенами Азер
байджана и Ближнего и Среднего Востока расширяются. 
Об этом свидетельствуют многочисленные материалы.

Большой сдвиг в хозяйстве и общественном строе наб
людается в эпоху поздней бронзы и раннего железа.

Исследования памятников этого периода также начались 
в прошлом столетии. Для обогащения музейных экспонатов 
и частных коллекций многие русские и зарубежные иссле
дователи, среди которых были В. Белк, Ф. Байери, Ж. де 
Морган, Э. Реслер, Г. Розендорф, А. Ивановский и др., про
водили раскопки многочисленных погребальных памятни
ков, имеющих богатый вещественный инвентарь. Но нн один 
из них не придавал нужного значения исследованию по
селений. Это стало возможным после победы Советской вла
сти в Азербайджане. Ныне археологами Азербайджана ис
следовано большое количество разнотипных археологичес
ких памятников, географический ареал которых весьма об
ширен. Они были исследованы в Миль-Муганской степи, Ка
рабахе, Гянджа-Казахской, Куба-Хачмасской зонах, на 
Апшероне. Среди них особый интерес представляют много
слойные памятники Мингечаура, памятники Ходжалы-Ке- 
дабекской культуры, наскальные изображения Гобустана и 
Апшерона, а также так называемые циклопические соору
жения Малого Кавказа и многие другие.

Циклопические сооружения представляют собой возве
денные на вершинах гор или возвышенностях строения, сло
женные из огромных, необработанных камней, примыкаю
щих друг к другу без связующего раствора. Циклопические 
сооружения не имеют четкой планировки. Очень часто их 
планировка зависит от рельефа той местности, где они бы
ли возведены. Они почти всегда образуют замкнутое кольцо 
с одним или двумя входами.

За последние годы циклопические сооружения обстоя
тельно исследуются в зоне Кедабекского района. Исследо- 
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зания показали, что эти сооружения носили характер ли
бо укреплений, либо поселений или же крепостей. Во время 
раскопок в них были выявлены предметы быта, орудия тру
да и оружие. Были выявлены также жилые помещения. Ис
следования циклопических сооружений в зоне Кедабека, 
главным образом, датируются X I—XII вв. до н. э.

В эпоху поздней бронзы и раннего железа на террито
рии Азербайджана были образованы разнотипнвіе поселе
ния. Встречаются поселения с могильным культурным сло
ем, характерным для оседлой жизни, в хозяйстве которой 
доминирующая роль принадлежала земледелию. К таким 
поселениям относятся Ханлар I, второй слой поселения № 1 
з Мингечауре, поселение вблизи Кызылванка, Галджил, 
Карабаглар в Нахичевани, Сарытепе в Казахском районе 
и др.

Другие поселения характерны для жителей, занимаю
щихся отгонным скотоводством. К этой категории поселе
ний прежде всего относится Учтепе в Мильской степи.

Ряд поселений указанного периода имеет каменные ог
рады и земляные валы. Жиилща в этих поселениях состоя
ли из наземных комплексов или полуземлянок. В основном, 
они были четырехугольного плана. Строительный матери
ал был весьма разнообразен. Встречаются, в основном, сте
ны из необработанного камня, булыжника, но чаще—глино
битные. В Мингечауре археологами были обнаружены стены 
из камыша и прутьев на глиняном растворе. Обязательной 
принадлежностью жилища были очаг различной формы и 
хозяйственные ямы.

Большой научный интерес представляют погребальные 
памятники эпохи поздней бронзы и раннего железа, кото
рые, главным образом, представлены разнотипными курга
нами, каменными ящиками и грунтовыми могилами.

Опираясь на исследования разнотипных могильных со
оружений и обряды захоронений в них, а также анализируя 
инвентарь этих могил, археологи выделили две археологи
ческие культуры для данной эпохи. Первой и наиболее рас
пространенной из них является Ходжалы-Кедабекская ар
хеологическая культура, характерная для всего Централь
ного и Восточного Закавказья. Памятники этой культуры 
датируются XIV—VII вв. до н. э. Характерными памятни
ками этой культуры являются курганы с земляной и ка
менной насыпью, каменными ящиками, кромлехи, дольме
ны и циклопические сооружения.
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Распространенным обрядом в погребениях является 
скорченное положение трупа на боку, реже в вытянутом 
или сидячем положении. Наряду с этим встречается обряд 
трупосожжения. В погребениях встречается как одиночное, 
так и коллективное захоронение.

Большое разнообразие наблюдается в инвентаре этих мо
гил. В основном, они состоят из бронзовых, железных и 
каменных изделий, а также разнотипных керамических из
делий.

Среди бронзовых предметов преобладают широколез
вийные длинные мечи, плоские топоры, секиры, кинжалы, 
ножы, двухлезвийные вилы, втулчатые копья. Найдены 
также бронзовые изделия кухонной утвари. Встречаются 
разнотипные украшения из камня, бронзы, кости и ■?, д. На 
одной из бусин, найденных в Ходжалы, начертано имя ас
сирийского царя Ададнерари.

В слоях, относящихся к последнему этапу этой культу
ры, обнаружены и железные предметы, состоящие из на
конечников копей, ножей, кинжалов и др.

Большим разнообразием представлены изделия керами
ки Ходжалы-ЬСедабекской культуры. Они представлены 
черными, темно-серыми и реже красноглиняными мисками, 
кувшинами, маслобойками, горшками, чаілами и т. д. Во 
многих случаях изделия керамики этой культуры имеют 
роскошную орнаментацию. При помощи врезных линий на 
них изображены сцены охоты, солярные знаки, фигурки 
человека, животных и др. Эти врезные линии инкрустируют 
белой пастой.

Памятники Ходжалы-Кедабскской культуры делится ка 
три локальных варианта: Карабахскую, Кировабадску» и 
Кедабекскую, каждый из которых имеет с б о и  отличитель
ные черты.

Племена этой культуры занимались земледелием и ско
товодством. Высока была развита и металлургия.

Для изучения экономики и быта населения Азербай
джана в эпоху поздней бронзы и раннего железа важное 
значение имеют памятники Талыш-Муганской археологи
ческой культуры, установленной, главным образом, в гор
ных районах Талыша и на юге Муганской степи на основе 
погребальных памятников.

Погребальные памятники здесь представлены каменны
ми ящиками и грунтовыми могилами. Характерными пред
метами этой культуры являются узколезвийные мечи, раз- 
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нотипные кинжалы, топоры, наконечники копей, черноло
щеная керамика, предметы украшений.

В горных районах ведущей отраслью было скотоводство, 
а па равнине—земледелие. Высоко было развито и ремесло.

Однако слабое изучение этой культуры не позволяет 
вскрыть ряд специфических форм хозяйства этого края в 
указанный период.

Всесторонний анализ выявленных памятников позволя
ет сделать вывод, что в указанном периоде в земледелии, 
скотоводстве, металлообработке и во многих других видах 
ремесел произошли значительные сдвиги. Этот же процесс 
наблюдается и в социальной структуре.

Племена Азербайджана находились в тесной связи в 
области культуры и экономики со странами Передней Азии. 
Об этом свидетельствуют найденные привозные изделия из 
Ассирии, Ирана, Египта, Палестины и др. Азербайджан, 
в свою очередь, экспортировал мед, различные цветные 
камни, сельскохозяйственные продукты (особенно шерсть) 
и др.

Для характеристики социально-экономического и куль
турного положения страны первой половины первого тыся
челетия до нашей эры большую роль играют материалы, вы
явленные из различных погребальных памятников. Иссле
довав памятники материальной культуры Закавказья, 
М. Н. Погребова пришла к выводу, что «период этот в из
вестной степени переходный; для него характерны появ
ление в Закавказье новых этнических элементов, нарушение 
определенной стабильности жизни, присущей предшествую
щей эпохе, сложение новых объединений и союзов». Все 
эти изменения она справедливо связывает с началом рас
пространения здесь скифов и влиянием Ахеменидов. Наря
ду с местными материалами в памятниках Азербайджана, 
относящихся к V II—VI вв. до н. э., встречается большое ко
личество предметов скифского происхождения. Они, в ос
новном, состоят из разнотипного оружия, конского убора с 
различными орнаментальными мотивами, различных укра
шений, на которых встречаются зооморфные сюжеты и др.

Главным событием второй полозины 1 тыс. до н. э. яв
ляется образование с конца IV в. на значительной террито
рии нынешнего Советского Азербайджана и Южного Даге
стана, государства Албания. За исключением некоторых мо
гильных сооружений, которые были исследованы Г. О. Ро- 
зендсрфом, В А . Скиндером и Е. А. Лалаяном в зоне Хан-
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лара и окрестностях с. Нидж Нухинского уезда, планомер
ное изучение памятников материальной культуры Албании 
состоялось в советский период. Еще в 1926 г. под руковод
ством Д. М. Шарифова были произведены раскопки древней 
столицы Албании—Кабалы и в местности Ялойлутепе.

Начиная с 1927 г., под руководством И. И. Мещанино
ва и А. К. Алекперова были исследованы кувшинные по
гребения в различных районах Азербайджана. Большое 
значение имели исследования Т. С. Пассека у с. Джафара- 
хан Сабирабадского района в 1937 г., памятники Кавказ
ской Албании в зоне Алазанской долины были изучены 
Г. К. Ниорадзе.

В послевоенный период изучением памятников Албании 
занимались такие видные ученые, как Е. А. Пахомов, 
И. М. Джафарзаде, С. М. Казиев и многие другие. Ныне 
появились фундаментальные исследования Дж. А. Халило
ва, Р. Б. Геюшева. И. А. Бабаева, Ф. JI. Османова, Р. М. Ваи- 
дова, А. Б. Нуриева, где отражены различные стороны ис
тории этого государства, игравшего весьма важную со
циально-экономическую, политическую и культурную роль 
в истории Кавказа.

Впервые об Албании сообщает историк II в. Арриан в 
связи с событиями IV в. до н. э. Начиная с I в., античные 
авторы всегда касались истории Албании, когда речь шла 
о Кавказе.

Общественный строй и экономика Албании в античный 
период были весьма своеобразными. В это время наблюда
ется патриархальное рабство, но с III в., в основном, на базе 
сельских общин и патриархального общества постепенно 
развиваются феодальные отношения.

Как по всему Закавказью, так и в Албании, производ
ство, в основном, развивалось по линии сельского хозяйства 
и ремесла. Археологические материалы и сообщения древ
них авторов позволяют представить степень развития ука
занных отраслей хозяйства.

При раскопках в Мингечауре и в других районах Кура- 
Араксинской равнины были обнаружены сельскохозяйст
венные орудия, в том числе железная мотыга, железный 
серп, остатки зерна, ячменя й проса.

Страбон описывает деревянный плуг, которым пользо
вались албанцы.

Во время археологических исследований в ряде мест бы
ли выявлены ирригационные сооружения, относящиеся к
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отмеченному периоду. Такие сооружения были характерны 
для Мильской, Муганской степи и для зоны Шамхора.

Во время раскопок в Мингечауре на поселении Судагы- 
лан были обнаружены грунтовые ямы, в которых храни
лось зерно. На дне одной из ям были собраны истлевшие 
остатки зерновых культур: пшеницы, проса, ячменя. По 
данным керамики и найденной аршакидской монеты яма 
датируется I—III вв.

У древних авторов сохранились данные о садоводстве 
в древней Албании: «Вся страна эта богата плодами, са
довыми (плодовыми) деревьями и вечнозелеными (расте
ниями), она производит маслину». В 1957 г. во время рас
копок на древнем городище в зоне Карабаха была обнару
жена маслодобывающая мастерская.

Благодаря благоприятному географическому положению, 
животноводство в Албании также получило широкое раз
витие. По свидетельству Страбона, албанцы «более склон
ны к пастбищному образу жизни и ближе к типу кочев
ников».

Если они «ближе» к кочевникам, то такого характера 
скотоводство можно назвать отгонным. Интересные сведе
ния по этой отрасли хозяйства дает Эллиан в своем труде 
*0 животноводстве». Он указывает, что в каспийской зем
ле имеется много стад быков и табунов лошадей. Наряду 
с крупным рогатым скотом, отмечает он, в хозяйстве кас- 
пиев водились и козы, «очень белые, безрогие, небольшого 
роста и тупоносые». По словам Эллиана, большое значение 
придавали верблюд ім, которых у каспиев было множество. 
Шерсть этих верблюдов отличалась «большой нежностью, 
так что по мягкости она не уступала милетской шерсти... 
жрецы носят одежду из нее... — самые богатые и имущие 
ценили эту шерсть очень высоко».

Археологические раскопки выявили остеологические 
остатки, при помощи которых можно представить степень 
развития скотоводства в Кавказской Албании. В кувшин
ных и в катакомбных погребениях, относящихся к пер
вым векам нашей эры, были найдены кости коз, овец, сви
ней и коров.

Во многих погребениях Азербайджана были обнаруже
ны кости лошадей. Такие остатки найдены в разных моги
лах Карабаха, который и поныне славится своими конями.

Наряду с сельским хозяйством в Албании развивались 
также различные ремесла. Многочисленные археологичес-
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кие находки позволяют нам определить те виды ремесла, 
которые занимали главенствующее место в жизни городско
го населения. Высокое развитие еще в глубокой древности 
получила металлообработка По словам А. А. Иессена, ал
банцы с древнейших времен занимались рудными разработ
ками, добывая медь, золото, железо и т. д.

Важное место занимало и камнетесное дело. Во время 
раскопок ряда античных памятников были найдены раз
ные камни-печати из агата, халцедона, яшмы и других, 
добытых из месторождений Малого Кавказа. Это свидетель
ствует не только о занятии камнерезным делом, но и об 
умении добывать камень и местной его обработке.

В указанный период достигнуты сравнительно высокие 
успехи и в строительном деле. Вскрытие общественных зда
ний и жилых домов во время раскопок в Кабале, Амара- 
се, Хыныслы и Гявуркале свидетельствует не только о вы
соком развитии этого ремесла, но и о связях албанцев с 
эллинистическим миром.

Заметное место в ремесле занимало керамическое про
изводство. Гончарное ремесло в хозяйственной жизни насе
ления древней Албании имело очень большое значение — 
не менее важное, чем металлургия и ткачество, и было од
ной из наиболее развитых.

Одной из основных отраслей ремесла являлось также 
ткачество. Наряду с многочисленными орудиями, использо
вавшимися в ткачестве, были обнаружены остатки шерстя
ных и льняных тканей, которые, по мнению исследовате
лей, были местного происхождения.

Археологические раскопки свидетельствуют также о вы
соком развитии таких видов ремесла, как ювелирное дело, 
обработка кожи, красильное дело и многие другие. Прав 
В. Н. Левиатов, отмечая, что обильные археологические ма
териалы свидетельствуют об отделении ремесла от земледе
лия и о довольно значительной дифференциации в самом 
ремесленном производстве. Необходимо отметить, что если 
в деревне в условиях натурального хозяйства ремесло пол
ностью не отделилось от сельского хозяйства и составляло 
подсобное занятие крестьян, то в городе оно являлось ос
новным занятием городских ремесленников. Здесь быстро 
развивалась специализация производства, носившего то
варный характер.

Рассматривая общественный строй Албании в описы
ваемый период, К. В. Тревер выдвигает следующие положе-
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ния: в Албании существовало несколько укладов: «наряду 
с родоплеменными отношениями, с первобытнообщинным 
укладом мог существовать и рабовладельческий (на землях 
царя и знати он может быть и в городах, куда тоже посту
пали военнопленные). В некоторых частях страны мог су
ществовать и феодальный уклад, сложившийся в результа
те разложения первобытнообщинного строя, когда стала 
распадаться сельская община, когда стало увеличиваться 
число крупных землевладельцев и когда общинники, со
хранившие свой мелкий надел вместе с посаженными на 
землю рабами (там, где они имелись), постепенно образовы
вали феодально-зависимое крестьянство».

Существование одновременно различных укладов в Ал
бании — вполне возможное явление. Ему способствовали 
своеобразные природные условия, обусловившие зональное 
развитие экономики страны. К этому надо добавить, что ал
банское общество сложилось из целого ряда племенных 
союзов, находившихся на различном уровне общественно
экономического развития, что немало влияло на дальней
шее экономическое и культурное развитие страны. Видимо, 
поэтому дохристианские верования албанцев были весьма 
различными. «Здесь мы встречаемся не только со следами 
скрещивающихся влияний, синкретизмом, но и с элемен
тами идеологий разных стадий исторического развития».

Албанцы поклонялись стихиям природы и разным ее 
явлениям: молнии, небесным светилам (солнцу, луне, звез
дам), девам, которые «поднимают буры и метель», и все
му тому, что было величаво и недоступно в природе: вы
сокой мрачной скале, высокому громадному дубу и непри
ступным вершинам гор, обоготворимых албанцами. Чтобы 
.расположить их милосердие к себе, чтобы смягчить их 
гнев, от которого могли случиться различные несчастья, 
чтобы отблагодарить за наказание врагов и неприятелей, 
чтобы вообще заблаговременно подкупить их доброту, ал
банцы приносили им жертвы.

Согласно данным Страбона, на территории Кавказской 
Албании жили племена, говорившие на 26 языках. По дан
ным того же географа, если первоначально каждое племя 
имело своего царя, то накануне нашей эры «над всеми 
властвует один». Таким образом, в период Страбона на тер
ритории Албании обитали разные этнические группы и 
они отличались друг от друга не только своим этническим 
обликом, но и социально-экономическим положением.
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Именно это было причиной различных религиозных веро
ваний в Албании. Видимо, каждое племя, жившее в зам
кнутых условиях, имело свою религию, отличную от рели
гии соседей.

Одним из основных источников изучения христианской 
идеологии албанцев являются погребальные памятники и 
погребальный ритуал. В дохристианской Албании установ
лены следующие типы погребальных памятников:

1. Грунтовые погребения.
2. Ямные погребения.
3. Глиняные саркофаги.
4. Кувшинные погребения.
5. Сырцовые погребения.
6. Срубные погребения.
7. Катакомбные погребения.
8. Захоронения в каменных ящиках.
Следует отметить, что из числа этих обрядов кувшин

ные, каменные ящики, сырцовые, катакомбные погребения 
продолжали бытовать в Албании и в период христианства, 
поэтому о них будет речь идти в разделе «Борьба с язы 
чеством».

Грунтовые погребения являются самым распространен
ным и долго бытовавшим типом могильного сооружения в 
Албании. Они хорошо изучены почти во всех зонах Азер
байджана и Южного Дагестана.

По конструкции грунтовые ямы имеют четырэхуголь- 
ную и овальную форму. Глубина могильных ям различная 
(от 0,5 м — до 2,5 м). Скелет в них лежит в скорченном по
ложении. Ориентация костяка также различная. В этом 
отношении интересно наблюдение О. Ш. Исмизаде. По его 
мнению, носители грунтовых погребений хоронили женщин 
на правом боку, головой на запад, ногами на восток; муж
чин — на левом боку, головой на юго-восток, ногами — на 
северо-запад, причем во всех случаях лица погребенных 
были обращены в сторону наибольшего освещения погребе
ния солнцем.

По мнению исследователей, носители грунтовых погре
бений поклонялись солнцу и почитали огонь. Это мнение 
базируется на очень важном ритуале, который характерен 
для грунтового погребения.

Иногда в погребениях могильников Кабалы, Ялойлуте- 
пе, Мингечаура, Шемахи, Торпаккалы, Нюди и др. встре
чаются кусочки угля (иногда целого костра), а иногда, хс- 
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тя в единичных случаях, красная краска (из Кабалы), что 
можно считать материальным выражением символа огня.

Вообще, поклонение солнцу и почитание огня являлись 
одними из основных элементов культа дохристианской Ал
бании и в отдельных районах бытовали в виде реликтов и 
в христианский период.

На южном склоне Большого Кавказа синхронно с грун
товыми погребениями засвидетельствованы и ямные погре
бения. Особенно хорошо и последовательно они были изу
чены в зоне Ширвана (в районе города Шемахи).

По форме могильные ямы почти не отличаются от хо
зяйственных. Основное их различие наблюдается только по 
размеру. Глубина могильной ямы колеблется от 1 м до 5 м, 
диаметр дна — 0,8—2,2 м, а верхний диаметр сравнитель
но узкий. Скелет в них почти во всех случаях скорчен, на 
правом или на левом боку. Ориентация погребенных раз
ная. По наблюдениям Дж. Халилова, одной из характерных 
черт ямных погребений является обязательное наличие в 
числе инвентаря хозяйственного кувшина или глиняной по
суды большого размера, расположенной у головы покойни
ка. В некоторых случаях под скелетом сложены обломки 
керамической посуды. Это явление также характерно для 
ямных погребений.

Во многих отношениях ямные погребения сходны с 
кувшинными. Даже сама форма ямы весьма сходна с кув
шинами, назначенными для захоронения. Ямы обычно име
ют овальную форму. Верхний край сравнительно узкий. 
Таким образом, форма ямы повторяет форму большого кув
шина, располагающегося у головы умершего.

Наконец, материалы этих двух типов погребений почти 
аналогичные. Что касается положения скелета в яме или 
в кувшинах, то здесь также не отмечается различие. Это 
сходство наводит на вопрос, не являются ли ямные погре
бения вариантом кувшинных погребений или же наоборот? 
Это предположение, на наш взгляд, требует специального 
исследования. Тем не менее уверенно можно сказать, что 
оба эти обряда захоронения связаны с магией предков.

В зоне Гирдыманчая и в районе городища Кабалы, а 
также в зоне Мингечаурского гидроузла наряду с выше
указанными памятниками были распространены и глиня
ные саркофаги.

Большинство погребальных саркофагов имеют красно
ватый обжиг и изготовлены ручным способом из глины, со
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держащей примесь песка. В ряде случаев их поверхность 
была окрашена беловатым глиняным раствором.

По краям этих саркофагов часто встречаются вдавлен
ные орнаменты. В отдельных случаях, как и у погребаль
ных кувшинов, у саркофагов видим круглое отверстие. Не
которые же из них имели вертикальную петлезидную 
ручку.

Почти все саркофаги были изготовлены из двух частей. 
Основная часть — это ванна, имеющая овальную форму и 
крышку. В зависимости от роста умершего, саркофаги 
встречались различных размеров. Могильные ямы для сар
кофагов имеют четырехугольную форму с арочным пере
крытием, иногда стены погребальных ям были сложены из 
булыжника. Костяк в ванне лежал на левом боку б скор
ченном положении. У скелета, как обычно, были положены 
многие мелкие вещи, т. е. украшения или часть оружия, а 
вокруг саркофага встречается глиняная посуда разной 
формы. Большие сосуды в этих могилах почти отсутству
ют. Этот ритуал в определенных зонах Албании продолжал 
бытовать и в эпоху раннего феодализма

Среди погребальных памятников дохристианской Алба
нии надо отметить и наличие срубньіх погребений, распро
страненных в зоне Мингечаура. Погребальные срубы — 
это бревенчатые гробы из бревен дерева местной породы 
(арчан). Кстати, надо отметить, что в эпоху бронзы арчан 
являлся основным материалом в ритуале кремации в Азер
байджане. Арчан и ныне считается священным дерезом.

В отличие от других типов погребений обряд захороне
ний в срубах отличается некоторыми деталями.

Во-первых, в подавляющем большинстве в срубах 
встречаются парные захоронения лицом к лицу. Во-вторых, 
в них наблюдается общая закономерность в ориентации. Го
ловы покойников ориентированы на юго-восток. В-трэтьих, 
во всех случаях покойников хоронили в одежде. Учитывая 
эти особенности и нераспространенность этих могил, можно 
предположить, что они принадлежат какому-то пришлому 
населению, в дальнейшем подвергнутому ассимиляции. Но 
в отдельных зонах этот обряд продолжал бытовать з Алба
нии до VI—VII вв.

Для изучения дохристианских верований албанцез ог- • 
ромное значение имеют многочисленные предметы культо
вого назначения, обнаруженные в различных памятниках.

Мы не будем подробно анализировать все эти ггатериа-



лы, но хочется вкратце остановиться на некоторой группе 
памятников из этой категории, наиболее ясно отражающих 
дохристианскую идеологию албанцев.

Среди них особенно выделяются глиняные статуэтки и 
каменные изваяния людей. Эти памятники широко были 
распространены в нижнем течении Аракса и в зоне Шир- 
ваНа.

Глиняные женские фигурки с отбитыми головами и 
конечностями составляют особую типологическую разновид
ность. Они, в основном, отличаются своими схематичными и 
грубыми формами. Найденная Е. А. Пахомовым з селе 
Молла-Исаклы Исмаиллинского района женская статуэтка 
высотой 9 см является типичным образцом этой группы. Не* 
которой особенностью отличается синхронная с исмаиллин- 
ской мингечаурская красноглиняная статуэтка высотой 
20 см. Главное отличие статуэтки — наличие украшения 
на длинной шее с девятью рядами бус. Лепным способом 
отмечены пояс и фаллические признаки, которые связыва
ют ее с культом плодородия и размножения. По мнению 
ученых, эта статуэтка носила магический характер против 
злых духов и дурного глаза в культовых обрядах плодо
родия.

В политическом отношении указанный период характе
рен тем, что народы Закавказья продолжая борьбу за свою 
независимость, вступали в сношения и столкновения с рим
скими императорами, с царями Парфии и племенами Се
верного Кавказа.

Между дохристианской Албанией и странами Малой 
Азии развиваются интенсивные экономические и культур
ные связи, несмотря на столкновения Рима с Парфией.

С распространением христианства во всей Езропе и на 
Ближнем Востоке перед мастерами-архитекторамп зстали 
новые и весьма сложные задачи. Они должны были создать 
специальные сооружения, отличающиеся от прежних рели
гиозных зданий и соответствующие новым христианским 
религиозным ритуалам. Выявленные памятники, относя
щиеся к начальному этапу христианства, наглядно показы
вают, что новая задача, стоящая перед мастерами-архитек- 
торами Албании, была решена не сразу, ибо они не могли 
сразу отказаться от вековых традиций, сложившихся з Ал
бании. Поэтому перзые христианские памятники имели 
больше сходства с раннеязычными памятниками и резко 
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отличались от последующих церковных сооружений Ал
бании.

В каноническом отношении албанское церковное здание 
оформилось в период строительства сооружений базилич- 
ного типа. Что касается простых прямоугольных храмов и 
храмов круглого плана, то они содержат многие дохристи
анские элементы, противопоказанные каноническим требо
ваниям христианства.

После тщательного анализа, основываясь, главным обра
зом, на хорошо датированных памятниках, можно прийти 
к заключению .что самыми ранними типами церковных 
зданий Албании были храмы, представляющие собой 
удлиненное некупольное здание. До сих пор изучено всего 
шесть памятников из этой категории. Четыре из них обна
ружены в Мингечауре, один — на городище Гявуркала и 
один в комплексе хотаванского монастыря.

Хронологически строительство этих типов памятников 
началось с IV в. и параллельно с другими, более сложны
ми церковными строениями продолжалось до VIII в.

Известно, что строительство церковных зданий нередко 
«зависело от щедрости жертвователей» и, конечно, от эко
номической возможности и социального положения брав
ших на себя все расходы строительства. Видимо, это и яв
лялось одной из причин долгого существования подобного 
типа простого некупольного сооружения в Албании.

С усилением экономической мощи церкви усовершен
ствуются и церковные сооружения. С V—VI вв. в Албании 
доминируют четырехкупольные круглые храмы, а в даль
нейшем самым популярным церковным сооружением явля
ется трехнефная базилика.

В период господства христианской идеологии на терри
тории Албании широкое распространение получают и раз
нотипные часовни. Здесь встречаются также пещерные мо
настыри.

В эпоху раннего феодализма среди погребальных памят
ников Кавказской Албании доминирующая роль отводится 
христианскому обряду захоронения. До сих пор известны 
следующие виды могильных сооружений с христианскими 
обрядами захоронения:

1. Грунтовые могилы с деревянным или грунтовым пе
рекрытием.

2. Каменные или кирпичные ящики.
3. Каменные саркофаги.
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4. Склепы, построенные из камней или обожженного 
кирпича.

Наличие перечисленных разновидностей, по всей веро
ятности, было связано с географическими условиями, т. е. 
наличием строительных материалов, эволюцией формиро
вания обрядов захоронения и, наконец, с социальным поло
жением умерших. Последнее подтверждается тем, что на 
одном могильнике встречаются несколько разных видов 
перечисленных погребений.

Не только могильные сооружения отличаются друг от 
друга, но часто отличаются и расположения скелетов. На
личные археологические материалы пока что не дают воз
можности точно определить хронологическую последова
тельность отдельных видов могильных сооружений, хотя это 
очень важно. Но, тем не менее, известно, что каменные сар
кофаги с христианским обрядом захоронения появились 
не ранее VII—VIII вв. Что касается остальных видов ука
занных могильных сооружений, они встречаются парал» 
лельно почти во все периоды существования христианства 
в Албании.

В азербайджанской советской археологии большое вни
мание уделяется исследованиям древних и средневековых 
городов.

Говоря о ранних городах Кавказской Албании, следует 
отметить, что у древних авторов сохранились названия 29 
городов и поселений типа городов. Вот названия из списка 
Птолемея: *3а устьем реки Соаны — город Тебайба: устье 
Герра — город Гелда; устье реки Кайсия — город Алба- 
на; устье реки Албан — город Гайтара, за которым устье 
реки Куры; городов и селений в Албании между Иберией и 
рекою (текущей) с Кавказа и впадающей в Куру, которая 
течет по всей Иберии и Албании отделяя от них Армению; 
Тагоду, Бактрию, Санву, Диглану и Нигу. Между указан
ной рекой и рекой Албаном, которая течет с Кавказа, рас
положены Мосига, Самунида, Иобула, Мамехия, Оссика, 
Сиода и Барука. Между Албаном и рекой Кайсией распо
ложены Хабала Хоботан Мозиата, Мисия, Хандака и 
Аламос. Между рекой Геррой и Соанной расположен Тил- 
бис; а между Кайсией и рекой Геррой — города Гииауна 
и Табилака».

У Страбона упоминаются названия еще двух городов в 
области Утн. По его словам, «айнианы в Ути построили го
род со стенами, который называется Айниана, и там можно
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увидеть и греческое вооружение, и бронзовые сосуды, и 
гробницы, есть там еще город Анариака, где, говорят, мож
но увидеть прорицалище спящих».

Большинство городов и сел того времени исчезли, бо
лее или менее хорошо обследованы только три города — 
Кабала; городища, находящиеся на территории нынешнего 
Куткашенскго района, Кемахия, городища которого распо
ложены в зоне нынешней Шемахи и Мингечаура.

В первые века н. э. возникают новые города, которые 
сразу же становятся крупными центрами ремесла и Тор
говли. Из числа таких городов можно указать на Пайта- 
каран и Юнан в Мильской степи, Барду на побережье Ку
ры, Ширван — около Шемахи и Дербент (ныне в Дагестан
ской АССР).

Значительное развитие экономики и культуры влияло 
на планировку и характер городов и поселений. Углубле
ние имущественной дифференциации усиливало борьбу 
между имущими и неимущими. Поэтому имущие слои 
стремились отгородиться от основной массы населения и 
укрывались за дополнительными оборонительными стена
ми. С этого времени в Албании широко распространяются 
укрепленные города и поселения.

В дальнейшем эти города и поселения получают закон
ченный феодальный облик. Говоря об удельном весе горо
дов Албании в первые взка н. э., необходимо отметить, что 
они обычно подчинялись непосредственно царям и их на
местникам, сохраняя свою старую—дофеодальную органи
зацию, основанную на самоуправлении. Население городов, 
в основном, состояло из купцов и свободных ремесленников. 
Но начиная с V в., в связи с развитием и углублением фео
дальных отношений, города постепенно теряют самостоя- 
тельнось. Городское население уже в V —VIII в. подчиня
лось земледельцам и зависило от них. Ремесленники рабо
тали ғ частном хозяйстве феодалов, в мастерских монасты
рей и церквей.

Одним из ранних городов Кавказской Албании явля
лась Кабала, развалины которой ныне находятся на терри
тории Куткашенского района. Археологическое изучение 
Кабалы началось еще в 20-х гг. и продолжается по сегод
няшний день.

Древнегреческий автор Плиний Старший (И в. до н. э.) 
называет Кабалу «главенствующим городом страны».
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Основное ядро Кабалы составляли поселения Сельбир, 
Кала II Чакгаллы. Если Сельбир и Кала были окружены 
мощными крепостными стенами, то поселение Чакгаллы 
было обнесено земляными валами.

В истории азербайджанской археологии огромное зна
чение имеют материалы городища Байлакан, развалины 
которого находятся ныне на территории Ждановского райо
на. По данным армянских источников, Байлакан (Пайта- 
каран) еще в V в. стал крупным ремесленным и торговым 
центром страны в Мильской степи. Город возник в каче
стве узлового пункта на торговом пути, ведшем из Ирана 
на север. Археологические исследования города начались 
еще в 30-х гг. Но планомерное изучение на территории го
рода началось с 1953 г. и велось совместными экспедиция
ми Ленинградского отделения Института археологии АН 
СССР с Институтом истории АН Азерб. ССР. Археологичес
кие исследования показали, что город Байлакан сначала 
возник на территории Тазакента, где сохранились поселе
ния с мощным культурным слоем; затем жители города 
переселились на поселение, в последующий период получив
шее название «Оренкала». После завоевания города монго
лами, он потерял свое былое значение.

В Мильской степи Байлакан был единственным городом, 
где сосредоточилось значительное количество ремесленни
ков. Автор XII в. Масуд ибн Наждар сообщает, что в горо
де жили жестянщики, каменотесы, гончары, текстильщики, 
красильщики, обойщики, сапожники, аптекари, парикмахе
ры, пекари, мясники, виноделы, хлопкоочистители и др. Рас
копками выявлено большое количество орудий труда, свиде
тельствующих о существовании этих видов ремесел и про
фессий в Байлакане.

Одним из крупных административных, экономических и 
культурно-просветительных центров Азербайджана был 
г. Барда.

Находясь на перекрестке торговых путей, Барда разви
валась быстрыми темпами и в V—VI вв. становится глав
ным городом страны. По данным письменных источников, 
Барда возникла в V в. Но археологические исследования 
показывают, что город возник в более ранний период.

Археологическое изучение города началось еще в 
1970-х гг. Пока археологические материалы из Барды не 
позволяют установить полную классификацию культурных 
слоев города.
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В этом отношении большой интерес представляет иссле
дование г. Шемахи, являвшегося одним из древнейших 
культурно-экономических центров Азербайджана.

Самое древнее сообщение о Шемахе впервые встречает
ся у греческого автора Птолемея, который называет город 
«Кемахия». Археологические исследования в местечке Хы- 
ныслы и на территории нынешнего города показали, что 
г. Шемаха возник на базе крупного поселения, относящего
ся к I тыс. до н. э., а в последующий период превратился в 
крупный город, расположенный на пути из Барды в Дербент. 
В средние века Шемаха славилась своими различными 
ремесленными и сельскохозяйственными продуктами. В 
письменных источниках Шемаха особо славится своими 
шелками, ковроткачеством, обработкой металлов и др. По 
сообщениям письменных источников, ткацкая промышлен
ность Шемахи имела большое значение как во внутренней, 
так и в международной транзитной торговле. Великий 
азербайджанский поэт Хагани XII в., сравнивая Шемаху 
с Бардой, отмечал, что «могущество Шемахинской земли 
затмило великолепную Бухару».

В культурно-экономической и политической жизни 
страны огромную роль играла Нахичевань — один из древ
нейших городов Азербайджана. Еще во II в. Птолемей на
зывает ее «Наксуана», сасаниды — «Нахч», арабы «На- 
шава», а поздние авторы называют город «Нахчван» и т. д. 
Разведочные археологические раскопки в 1969 г. произ
водились автором. Ныне в Институте истории планируется 
создать специальный археологический отряд для изучения 
города.

Нахичевань возникла в качестве узлового пункта на 
перекрестке торговых путей между Востоком и Западом. 
По данным письменных источников, Нахичевань представ
ляла собой крупный ремесленный центр, но наряду с этим, 
население города занималось также земледелием и ското
водством. Отмечая социальное положение ремесленников, 
источники сообщают, что ремесленники Нахичевани прек
расно знают свою профессию, и потому они богато живут». 
Ныне в Нахичевани сохранились многочисленные архитек
турные сооружения, являющиеся шедевром древнего Во
стока и свидетельствующие о наивысшем уровне развития 
здесь строительного искусства. В Нахичевани находится 
один из крупнейших монетных дворов Востока.
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На территории северо-восточного Азербайджана одним 
из крупнейших городов являлся Дербент, возникший еще в 
эпоху ранней античности в качестве узлового пункта на 
восточном склоне Большого Кавказа.

Дербент прославился своими мощными оборонитель
ными стенами, которые соединяли крутые склоны горы с 
Каспийским морем. Дербент главным образом имел воен
но-стратегическое значение, поэтому его называли Баб-ль- 
абваб (т. е. «Железные ворота»). Находясь на самой север
ной границе Кавказской Албании, город не раз язлялся 
надежной преградой на пути захватнических набегоз се
верных кочевников.

Поскольку город возник в качестве узлового пункта 
на мировом торговом пути, он славился своими базарами, 
где можно было встретить торговцев из самых различных 
стран мира.

Одним из сравнительно хорошо исследованных городов 
Азербайджана является Шабран, возникший в начале на
шей эры в качестве узлового пункта на западном побе
режье Каспийского моря.

Арабоязычные авторы приписывают основание города 
сасанидскому царю Хосрову Ануширвану (531—579 гг.).

Ряд ученых отождествляют город Шабран с Птолемее
вым Шапотранном.

У арабских авторов Истахри и Якута сообщается, что 
Шабран маленький, но укрепленный город, он имеет мно
го рустаков. Ал-Мукаддаси сообщает, что Шабран не име
ет крепости, он расположен на самой границе.

По данным источников, Шабран славился своими шел
ками, сельскохозяйственными продуктами. Здесь добы
вался черный камень для пробы золота. Эти сообщения 
наглядно подтверждаются археологическими данными.

Раскопками, проведенными на различных участках го
родища, установлено, что его наиболее насыщенная остат
ками материальной культуры территория, охватывает пло
щадь около 40 га. Она состоит из многослойных культур
ных отложений, достигающих мощности 5 м.

Выделяются четыре строительных периода: первый 
(нижний) горизонт отражает раннесредневековый период, 
второй охватывает IX —XI вв., третий — X II—XIII вв. и 
четвертый — XIV—XVII вв.

Во время раскопок собрано огромное количество метал- 
ѵ лических, керамических, стеклянных и др. остатков ма-
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теригльной культуры, позволяющих охарактеризовать 
жизкь и хозяйство шабранцев.

Одной из высокоразвитых отраслей ремесла в Шабране 
было производство глазурованной керамики. Шабранские 
мастера хорошо разбирались в качестве глин, технике по
лучения красок и глазури.

На выявленных глазурованных изделиях в обязатель
ном порядке имеются клейма мастеров, судя по которым 
в Шабране в IX —XII вв. функционировали 14 специализи
рованных мастерских.

Б Шабране производили стекло. Это подтверждается 
фрагментом стеклянного изделия, имеющего надпись: 
«Амали—Шабран» (?) (Сделано в Шабране).

Почти во Е с е х  арабских источниках имеются сведения 
о тст.% что Шабран славился своим черным камнем (ме- 
хак), который использовали для определения пробы золо
та. Найденные при раскопках подобные камни и ювелир
ные изделия, в том числе кольца, пряжки, браслеты, бусы, 
различные подвески из меди, бронзы, серебра и золота на
глядно подтверждают свидетельства письменных источ
ников.

Одной из кардинальных проблем, стоящих перед уче
ными Азербайджана, является изучение благоустройства 
средневековых городов.

В Шабране выявлен значительный материал, освещаю
щий этот вопрос.

В слое X I—XII вв. вскрыта улица, выложенная из 
камня. Она располагалась между крупными общественны
ми зданиями.

В различных участках города обнаружены остатки си
стемы водоснабжения. В источниках есть сведения о том, 
что посредством глиняных труб в город была проведена во
да из родников, расположенных в 14 км от него.

Важным открытием археологов было выявление систе
мы канализации, ведущей к реке. Канализационное соо
ружение закрытого типа, относящегося к XI в., является 
уникальным для Азербайджана.

Одним из крупнейших городов, возникших на базе бо
лее древнего населенного пункта и в дальнейшем стазшим 
крупным культурно-экономическим центром страны, яв
ляется Гянджа.

Великий Низами, говоря о Гяндже XII в., в своей поэме 
«Сокровищница тайн» пишет:
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«Гянджа—Вавилон мой — Харута сожгла.
Душа, как Зухрэ, ввысь звездою взошла».
Ныне изучением города занимается самостоятельная 

археологическая экспедиция.
В истории азербайджанского народа эпохи развитого 

феодализма огромную роль играл Баку. Баку как город 
возник еще в VIII в. Благоприятные природно-географиче
ские условия способствовали тому, что в IX —XII вв. Баку 
стал крупнейшим центром торговли и ремесла. Город осо
бенно славился своими уникальными архитектурными со
оружениями, такими как Гыз галасы (Девичья башня), 
комплекс Дворца ширваншахов и мн. др.

В настоящее время археология Азербайджана занима
ет достойное место в системе гуманитарных наук в рес
публике. Она развивается в тесном контакте с такими вспо
могательными историческими дисциплинами, как нумиз
матика, эпиграфика, антропология, этнография, геральди
ка и др.

Ученые республики умело применяют в своих исследо
ваниях различные химические, физические, математичес
кие и др. методы. Особую заботу проявляют они по спасе
нию и документированию памятников, попадающих в зо
ну новостроек. В этой связи проводится большая научно
изыскательская работа в зоне строительства Евлах-Бело- 
канской железной дороги, газопровода Кази-Магомед-Моз- 
док, Алазанского, Шамхорского, Еникендского, Таузского 
гидроузлов и мн. др. объектов.

Во всех этих делах ученые Азербайджана ежедневно 
ощущают заботу партии и правительства о духовном бо
гатстве народа.
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