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GİRİŞ
Azərbaycan ərazisində arxeoloji qazıntıların digər bir istiqaməti də
yeni tikinti sahələrinin arxeoloji tədqiqi proqramına əsasən həyata keçirilir. Bu istiqamətdə 2007-2009-cu illərdə Tovuz rayonu ərazisində arxeoloji
qazıntılar aparılmış, epiqrafik tədqiqatlar həyata keçirilmişdir. Tədqiqatlar
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC və Tkiilməkdə olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti tərəfindən Tovuz rayonunun
Qazıqulu kəndi ərazisində, Tovuz və Axınca çayları üzərində tikiləcək su
anbarının inşaası ilə bağlı subasar ərazidə aparılmışdır. 2012-ci ilə qədər
bu kəndin adı Qazqulu adlanırdı. Azərbaycan Pespublikası Prezidentinin
7 mart 2012-ci il tarixli fərmanı ilə Qazqulu kəndi Qazıqulu adlandırılmışdır. Bu kənd Aşağı Öysüzlü kənd inzibati ərazi dairəsinə daxildir. Qazıquluda çöl tədqiqat işləri Tovuzçay su anbarının inşaası ilə əlaqədar tikinti
işlərindən əvvəl və bu işlərin gedişatı zamanı həyata keçirilmişdir. Arxeoloji tədqiqatlar su anbarının əhatə etdiyi 160 ha ərazidə aparılmışdır. Arxeologiyaya dair proqram 2 mərhələ çərçivəsində müəyyənləşdirilmişdir
ki, bunun da ikinci mərhələsi sırf arxeoloji qazıntı işlərini əhatə etmişdir.
Birinci mərhələdə aparılmış arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı arxeoloji abidələrin varlığının vizual müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ilkin çöl tədqiqat işləri icra olunmuş, arxeoloji baxımdan şübhəli yerlər kimi qeydə alınmış sahələrdə kəşfiyyat xarakterli çöl tədqiqat işləri yerinə yetirilmiş, həmin sahələrdə kiçik ölçülü yoxlama qazıntı işləri aparılmışdır. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu ilə yuxarıda qeyd etdiyimiz rəsmi qurumlar arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən İnstitutun arxeoloji ekspedisiyası 2007-ci ilin sentyabrın 25-dən oktyabrın 30-dək fasiləsiz olaraq Tovuzçay su anbarının əhatə edəcəyi dəryaçanın ərazisində arxeoloji-epiqrafik kəşfiyyat işlərini həyata keçirmişlər. Arxeoloji kəşfiyyat işlərinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd və ekspedisiyanın qarşısında duran vəzifə
Tovuzçay su anbarının tikintisi ilə bağlı onun əhatə etdiyi ərazidə su altında qalacaq və ya anbarın ərazisinə düşəcək yerlərdə arxeoloji, epiqrafik
abidələri qeydə almaq, onların planını çıxartmaq, müvafiq yerlərdə mədəni təbəqənin qalınlığını yoxlamaq və öyrənmək məqsədilə şurflar qoy5

maq, müşahidələr aparmaqdan ibarət idi. Bu kiçikmiqyaslı qazıntılar və
müşahidələr abidələrin ərazisini, tipini, dövrünü öyrənmək baxımından
əhəmiyyət daşıyırdı. Arxeoloji kəşfiyyat işlərinin nəticəsi olaraq ümumi
sahəsi 160 ha-dan çox olan subasar ərazidə arxeoloji kəşfiyyat qrupu tərəfindən arxeoloji və epiqrafik abidələr tapılmış, qeydiyyata alınmışdır.
Qeydə alınmış abidələr son tunc-ilk dəmir dövrünə aid (e.ə.II minilliyin
sonu - I minilliyin əvvəli) nekropol, son orta əsrlərə aid (XVII-XVIII əsrlər)
yaşayış yerləri və XVIII əsrin sonu – XX əsrin 20-30-cu illərini əhatə edən
Qazıqulu müsəlman qəbristanlığından ibarət olmuşdur.
İkinci mərhələdə, Tovuzçay su anbarının əhatə etdiyi subasar əraziyə təsadüf edən abidələrdə -Qazıqulu son tunc-ilk dəmir dövrünə aid nekropolunda və orta əsr yaşayış yerlərində 2008-ci ilin 26 may-27 iyul tarixində geniş və kiçik həcmli arxeoloji qazıntı işləri aparılmışdır. Bu mərhələ isə 2008-ci ilin iyul – 2009-cu ilin fevralında Qazıqulu müsəlman qəbristanlığının köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq etnoarxeoloji, antropoloji və
epiqrafik tədqiqatlarla yekunlaşmışdır.
Qeydə alınmış abidələrdə əsaslı tədqiqatlar 2008-ci ilin may ayından
başlanılmışdı. Arxeoloji qazıntılar və müsəlman qəbristanlığında köçürmə
işi ilə bağlı antropoloji, epiqrafik araşdırmalar AMEA AEİ tərəfindən yaradılmış ekspedisiya qrupu tərəfindən (Ş.N.Nəcəfovun rəhbərliyi,
A.M.Ağalarzadə, V.A.Əsədov, Z.C.Hacılı, D.A.Kiriçenko, Ə.İ.Əbdürrəhmanov, Y.M.Danyalovun iştirakı ilə) həyata keçirilmişdir.
Ümumilikdə, arxeoloji qazıntı işlərinin əsasını təşkil edən ikinci mərhələdə son tunc-ilk dəmir dövrünə aid Qazıqulu nekropolunda geniş, orta
əsrlərə aid iki yaşayış yerində isə kiçikmiqyaslı arxeoloji qazıntı işləri aparılmış, müsəlman qəbristanlığı tamamilə yeni sahəyə köçürülmüş, bunun
nəticəsində isə Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixinin bəzi problemlərinin həllinə işıq salan xeyli maddi mədəniyyət qalıqları aşkar edilmiş,
epiqrafik, etnoqrafik və antropoloji məlumatlar toplanılmışdır.
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I FƏSİL
ƏRAZİNİN TƏBİİ-COĞRAFİ ŞƏRAİTİ VƏ
ARXEOLOJİ CƏHƏTDƏN ÖYRƏNİLMƏSİ
1.1. ƏRAZİNİN TƏBİİ-COĞRAFİ ŞƏRAİTİ
Tovuzçay hövzəsi sakinlərinin tarixini və mədəniyyətini öyrənməkdən əvvəl, bu hövzə sakinlərinin qədim dövrlərdən yaşayıb yaratmış olduğu yerlərin təbii şəraitinə və ərazinin zənginliyinə diqqət yetirmək yerinə düşərdi.
Azərbaycanın Gəncə-Qazax bölgəsi, ümumiyyətlə Kür sahili ərazilər
müxtəlif dövrləri əhatə edən arxeoloji abidələrlə zəngindir. Bu bölgənin
əlverişli iqlim şəraiti, bol su mənbələri, münbit torpağı ərazinin lap qədimlərdən insan məskəni üçün əlverişli olduğundan xəbər verir.
Düzənlik və qismən dağətəyi zonadan ibarət bu bölgə dəniz səviyyəsindən 150-600 metr yüksəklikdə yerləşir. Bu bölgədən Kiçik Qafqaz
dağlarının şərq silsiləsinin bir hissəsi keçir [30, s.5-6]. Bu silsiləni Gəncə,
Qarabağ, Murquz dağları təşkil edir. Ağstafa çayından Kür çayına kimi
qərbdən–şərqə doğru uzanan və bir silsilə təşkil edən Gəncə və Murquz
dağlarının cənub tərəfi hündür və sıldırımlı, şimal tərəfi isə enişli və
uzundur. Şimal tərəfi bir-birindən meşə örtüyü olan dərələrlə ayrılır ki, bu
dərələrdən fasiləsiz olaraq Kür, Şəmkir, Zəyəm, Gəncə və Kürək çaylarının suları axır [30, s.6].
Kiçik Qafqazın qərb və şərq silsilələrini birləşdirən dağlardan biri də
Şah dağıdır. Şahdağla Murovdağ arasındakı böyük dərələrdən çoxlu dağ
çayları axaraq Kürə qovuşurlar. Bunlar Ağstafa, Tovuz, Axınca, Zəyəm,
Kürək, Şəmkir və Gəncə çaylarıdır [30, s.6; 40, s.8-9].
Öyrənilən ərazi Tovuzçay və Axıncaçay hövzələrini əhatə edir. Bu
zona üçün əkinçilik baxımından yararlı olan şabalıdı və qara torpaq səciyyəvidir. Eyni zamanda bu zonanın çox sahələri çöl-yarımsəhra tipli olub
əsas bitki örtüyü yovşandır. Yovşanla örtülü sahələr 500-600 m yüksəklik7

də tədricən meşələrlə əvəz olunur. Kiçik Qafqaz dağlarının dərin, dar dərələrindən axan çaylar bu yerlərdə düzənlik ərazilərə çıxır və geniş yataqlar əmələ gətirirlər. Kür çayına doğru onların yataqları dərin dərələrdən
ibarət olur. Yay aylarında bir sıra kiçik çayların suyu azalır və Kürə gəlib
çatmır [30, s.5-6].
Tovuz çayı öz başlanğıcını tarixi Azərbaycan torpaqları olan və indiki Ermənistan adlandırılan ərazidən –Şəmşəddil rayonundan (Berd rayonu) götürür. Tovuz çayı Tovuz rayonunun Qazıqulu kəndində Axınca çayına tökülür və əslində Axınca çayının sol qoludur [73, s.298]. Amma töküldüyü yerdən sonra da bu çay yerli camaat tərəfindən Tovuz çayı adlandırılır və əksər ədəbiyyatlarda Tovuz çayının mənsəbi elə Kür çayı hesab edilir. Uzunluğu 42 km, hövzəsinin sahəsi 278 km2 olan Tovuz çayı
1973 m hündürlükdən – Murğuz silsiləsinin şimal yamacından başlanır
[73, s.298]. İndiki Ermənistan adlanan ərazidə Tavuş adlanan Tovuz çayının iki böyük qolu vardır ki, onlardan biri də Noraşen (Şəmşəd) çayıdır.
Azərbaycan Respublikası ərazisində isə Tovuz çayının iki qolu – Navur və
Xunan çayları vardır. Xunan çayı suvarma və təsərrüfat məqsədli işlər
üçün süni yolla çəkilmişdir [65, s.4-5]. Bu çaylardan əhali suvarmada geniş istifadə edir. Tovuz çayı əsasən yağış və yeraltı sularla qidalanır.
Uzunluğu 76 km, hövzəsinin sahəsi 1178 km2 olan Axınca çayı isə öz
başlanğıcını Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsindən, Gədəbəy rayonu ərazisindəki Başkənd aşırımı yaxınlığından (1950 m) götürür. Ermənistan
ərazisində çaya sol tərəfdən Zamanlı (uzunluğu 12 km), Mehrab (uzunluğu 28 km), Tovuz rayonu ərazisində isə sağ tərəfdən Əsrik (uzunluğu 48
km) çaylarının suları qovuşur. İndiki Ermənistan Respublikası adlanan
ərazidən başlayan Axınca çayının üzərində Tovuz rayonunun bu respublika ilə sərhəddində 1969-cu ildən istifadəyə verilmiş su anbarı fəaliyyət
göstərir [65]. Sahəsi 92 ha, ümumi su tutumu 14 milyon m3 olan su anbarı
Axınca çayının suyunu tənzimləyir və 9 min ha sahənin suvarılmasında
istifadə olunur.
Araşdırmalar göstərir ki, bu ərazilərin ümumiyyətlə, Azərbaycanın
qərb bölgəsinin tarixi coğrafiyasında və təbii şəraitində elə bir ciddi dəyişiklik baş verməmişdir. Tədqiq olunan dövrdə temperatur və yağıntılar
müəyyən hədd daxilində artıb-azalmışdır [92, s.70-71]. Holosenin sonun8

cu, dördüncü dövrü (subboreal və subatlantika dövrü) kimi xarakterizə
olunan bu dövr daha çox antropogen amilin təbiət proseslərinə və relyef
dəyişmələrinə təsirinin aktivləşməsi ilə xarakterizə olunur. Bu tarixi dövrdə yağıntıların artması ilə əlaqədar olaraq tuqay meşələrindən ibarət meşə
zolaqları və heyvandarlığa yararlı şirəli otlaqlar genişlənmişdir. Cüzi iqlim dəyişikliyini nəzərə almasaq temperatur nisbətən yüksəlmiş rütubətləşmə çoxalmış, bəzən bu piklər üst-üstə düşmüşdür [92, s.70-71]. Qeyd
edilənlərdən belə bir nəticə çıxarmaq mümkündür ki, digər regionlarda
olduğu kimi holosenin dördüncü dövründə Tovuzçay və Axıncaçay hövzələrində də, onların ərazi və relyef quruluşunda, iqlim şəraitində heç bir
ciddi dəyişiklik olmamışdır. Ən mühüm dəyişiklik hövzənin meşə örtüyünün azalmasında özünü göstərir [92, s.71].
Tədqiq olunan ərazi üç əsas zonaya bölünür: dağlıq, dağətəyi və düzənlik. Dağlıq zona Şahdağ silsiləsinin bir neçə qollarından ibarətdir [65].
Dağətəyi zona çayın hövzəsi boyunca şimal-şərq və şərq-qərb istiqamətində uzanan yastı təpələrdən, düzənlik zona isə Tovuzçayın mənsəbinə
doğru uzanan zolaqdan ibarətdir [65, s.4-5].
Əlverişli təbii-coğrafi şərait, mülayim iqlim, flora və fauna aləminin
zənginliyi və daimi su ehtiyatı Tovuzçay hövzəsində son tunc və erkən
dəmir dövründə insanların daha sıx məskunlaşmasını şərtləndirən amillərdən olmuşdur.

1.2. ƏRAZİNİN ARXEOLOJİ CƏHƏTDƏN ÖYRƏNİLMƏSİ
Tovuzçay və Axıncaçay hövzələrinin arxeoloji abidələrinin tədqiqinə
Azərbaycanın qərb bölgəsinin (Qazax, Ağstafa, Gədəbəy ərazilərinin,
Gəncəçay rayonu, Zəyəmçay və Şəmkirçay hövzələrinin) qədim abidələrinin arxeoloji tədqiqi işi ilə əlaqəli olaraq XIX əsrin sonlarından başlanılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın bu ərazisinin tarixi-arxeoloji abidələri haqqında ilk elmi məlumatlar məhz həmin dövrə təsadüf
edir.
XIX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq 1990-cı illərə qədər Tovuzçay
hövzəsində aparılmış arxeoloji axtarışlar və qazıntılar müxtəlif xarakter
daşımaqla uzun bir dövrdə aparılmışdır [24, s.48-53]. Bu axtarışlar və ki9

çikmiqyaslı qazıntılar əvvəlcə həvəskar arxeoloqlar tərəfindən, daha sonra
isə bölgəyə yaxın ərazilərə ezam olunmuş tədqiqatçılar tərəfindən həyata
keçirilmişdir. Bu daha çox tunc və dəmir dövrlərinin qəbir abidələrinin
tədqiqinə aiddir. Ayrı-ayrı arxeoloji ekspedisiyalar arasındakı durğunluq
bəzən 30-40 il çəkmişdir. Axıncaçay və Tovuzçay hövzələrinin qəbir abidələrinin eləcə də yaşayış yerlərinin məqsədyönlü arxeoloji tədqiqi bir
məqsəd kimi uzun müddət qarşıya qoyulmamışdır. Ayrı-ayrı tədqiqatlarda hövzənin düzənlik, dağətəyi və dağlıq zonalarının arxeoloji abidələrinin qarşılıqlı münasibəti, bu zonaların ekoarxeoloji, tarixi-coğrafi vəhdəti,
məskunlaşma məsələləri, dəfn adətləri və s. haqqında danışılsa da problem kimi onlar tam həll olunmamışdır [24, s.49]. Digər tərəfdən hövzədə
aparılan son tədqiqatlar da daha yeni faktların üzə çıxmasına imkan verdiyindən bu hövzələrin qəbir abidələrinin və yaşayış yerlərinin arxeoloji
tədqiqi ilə bağlı yuxarıda qeyd olunan problemləri tam əhatə edən daha
ətraflı tədqiqat işlərinin yazılmasını zəruri etmişdir.
XIX əsrin 90-cı illərindən XX əsrin əvvəllərinədək Tovuzçay və Axıncaçay hövzələri və bu hövzələrin arxeoloji abidələri haqqında qeyd edilən
məlumatlar yalnız sadalama və təsviri xarakter daşımış, abidələrin tipi,
xüsusiyyətləri, dövrü və.s. məsələlər diqqətdən kənarda qalmışdır. Bu
dövrün məlumatları fonunda Tovuzçay hövzəsi olmasa da ona yaxın ərazilər haqqında V.Belk [26], E.Resler [22; 30; 83; 85], Y.İ.Hummel [98; 99;
100; 101; 102] və A.A.İvanovskinin [120] axtarışları dolğunluğu və elmi
dəyəri ilə seçilir. Yuxarı Qarabağ, Gədəbəy, Daşkəsən, Qazax bölgələrində, Gəncəçay, Şəmkirçay, Zəyəmçay hövzələrində onların apardıqları qazıntılar zamanı maraqlı tapıntılar və nəticələr əldə edilmişdir. Arxeoloji
qazıntıları bəsit metodoloji üsullarla aparmalarına baxmayaraq onların axtarışları zəngin maddi mədəniyyət nümunələrinin toplanmasına şərait yaratmışdır. Bu tədqiqatçılar digərlərindən fərqli olaraq apardıqları arxeoloji
qazıntıların xırda cizgilərinə qədər ətraflı hesabatlarını tərtib etmiş, bunları Rusiya İmperator Arxeoloji Komissiyasının illik hesabatlar məcmuəsində, habelə Alman Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya məcmuəsində nəşr etdirmişlər [26; 201]. Bu müddətdə adlarını qeyd etdiyimiz tədqiqatçılardan başqa həmin ərazilərdə aparılan arxeoloji qazıntıların hamısı
qeyri-elmi və təsadüfi xarakter daşımışdır.
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1981-ci ildə Girzan SES-in tikintisi ilə əlaqədar olaraq Tovuzçayın
Kür çayına töküldüyü yerdə və Kür çayı sahillərində arxeoloji tədqiqatlar
aparılmışdır. Burada Q.Q.Aslanov tərəfindən torpaq qəbirlərdən ibarət
maddi mədəniyyət abidələri tədqiq edilmişdir [91].
Birbaşa Tovuzçay və Axıncaçay hövzələri olmasa da Azərbaycanın
qərb bölgəsinin qəbir abidələrinin, dəfn adətlərinin, qədim sakinlərinin
mədəni-iqtisadi əlaqələrinin, təsərrüfat və məişətinin, sənətkarlığının öyrənilməsində, tarixi-arxeoloji, tarixi-etnoqrafik və sosial-iqtisadi baxımından araşdırılmasında İ.H.Nərimanov [67; 150], C.Ə.Xəlilov [30; 173; 181],
Q.Q.Aslanov [6; 7; 87], H.F.Cəfərov [15; 116; 117], H.P.Kəsəmənli [124; 125;
126; 127; 128; 129; 130; 131], Ş.H.Sadıqzadə [71; 163], T.R.Əliyev [18],
N.Ə.Müseyibli [40; 41; 42; 43; 44; 45; 46], Ş.N.Nəcəfov [49; 50; 51; 52; 53; 54;
55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66], V.A.Əsədov [20; 86], M.M. Hüseynov [28; 29; 106] və başqalarının əsərləri mühüm elmi əhəmiyyət kəsb
edir.
Bakı-Tiflis-Ceyhan neft (BTC), Cənubi Qafqaz qaz (CQBK), eləcə də
onun davamı olan Cənubi Qafqaz qaz kəmərinin genişləndirilməsi lahiyəsi (Şahdəniz II – CQBKG) ilə əlaqədar kəmərlərin marşurutundakı Tovuzçay nekropolunun tədqiqinə qədər bu bölgənin arxeoloji abidələrinin öyrənilməsi bu vəziyyətdə idi [94, s.28-29; 95, s.74]. Hövzənin son tunc-ilk
dəmir dövrünə aid qəbir abidələrinin öyrənilməsi işində xırda müvəffəqiyyətlər əldə edilsə də, son yüz il ərzində burada irimiqyaslı qazıntılar
aparılmamışdır.
Tovuzçay hövzəsində arxeoloji qazıntıların ən uğurlu və böyük miqyaslı mərhələsi BTC, CQBK və CQBKG marşurutlarının reallaşması ilə
bağlı olmuşdur [24; 94; 95]. Ümumiyətlə isə Tovuzçay və Axıncaçay hövzələrinin arxeoloji baxımdan öyrənilməsi yalnız yeni tikinti sahələrinin arxeoloji tədqiqi proqramına əsasən həyata keçirilmişdir [65] .
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə respublikalarının ərazisindən keçərək Xəzər neftini və təbii qazını Aralıq dənizinə çıxaran BTC, CQBK və
CQBKG kəmərlərinin çəkilişi ilə bağlı Azərbaycanda aparılan arxeoloji qazıntılar böyük elmi uğurlar sayıla bilər [36, s.3]. Bu proqram daxilində Tovuzçay hövzəsini də əhatə edən arxeoloji qazıntılar hövzənin qəbir abidələrinin sayını artırmaqla yanaşı, mühüm elmi nəticələr və yeni faktların
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üzə çıxarılmasına yol açdı.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Tovuzçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrü qəbir abidələrinin tədqiqində ən son uğurlu addım 2004-2005ci illərin yay aylarında AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun
əməkdaşları tərəfindən aparılmış Tovuzçay nekropolunun qazıntısı oldu
[40]. Tovuzçay nekropolunda aparılan arxeoloji qazıntılar BTC neft,
CQBK və CQBKG qaz kəmərlərinin çəkilişi ilə əlaqədar kəmərlərin marşurutundakı arxeoloji abidələrin təxirəsalınmadan öyrənilməsi haqqında
proqrama uyğun olaraq aparılmışdır.
Tovuzçay nekropolu Tovuz rayonunun Bozalqanlı və Əlimərdanlı
kəndləri arasında, Tovuz çayı dərəsinin hündür sol sahilində, BTC neft
kəməri dəhlizinin 378-ci km-də yerləşir [5, s.243]. Ərazi Tovuz çayının yatağına enən dərələr vasitəsi ilə müxtəlif sahələrə bölünmüşdür. Nekropol
alçaq təpəliklərdən ibarət belə sahələrdən birində yerləşir. 2004-2005-ci illərdə Tovuzçay nekropolunda Q.H.Ağayev, S.H.Aşurov, N.Ə.Müseyibli,
İ.N.Əliyev, M.M.Hüseynov, F.E.Quliyev, Ş.N.Nəcəfov qeyd edilən ardıcıllıqla arxeoloji qazıntı işləri aparmışlar [40, s.7].
Nekropolun tutduğu sahə 1,5 ha-ya yaxındır. Ərazi çınqıl və daş qatışıqlı olduğundan əkin üçün yararlı deyil. Buna görə də burada təsərrüfat
işləri aparılmadığından qəbirlər kəmərlərin tikintisinə qədər dağıntılara
məruz qalmamışdır. BTC və CQBK dəhlizi nekropolun yarıdan çox hissəsini kəsib keçirdi. Məhz bu sahədə müəyyən fasilələrlə 2004-2005-ci illərdə
90-a qədər qəbir abidəsi qazılmışdır [40, s.10].
2014-cü ilin aprel-iyul və 2016-cı ilin dekabr aylarında CQBKG qaz
kəmərinin inşaası ilə əlaqədar olaraq Tovuzçay nekropolunun kəmər dəhlizinə düşən hissəsində təkrar arxeoloji qazıntılar aparılmışdır. Bu qazıntılar zamanı 104 daş örtüklü qəbir və bir ibadətgah yeri aşkar edilərək qazılmışdır.
Qazıntılar zamanı nekropolda son tunc-ilk dəmir dövrünün müəyyən mərhələlərini özündə əks etdirən maraqlı maddi mədəniyyət nümunələri tapılmışdır. Tovuzçay nekropolu hövzənin son tunc-ilk dəmir dövrü qəbir abidələri içərisində həm sahəsinə, həm də əldə olunan maddi mədəniyyət bazasına görə seçilir.
Tovuzçay nekropolunun müxtəlif qəbir tipləri, dəfn adətləri, xrono12

logiyası ilə bağlı fikirlər N.Ə.Müseyibli [40], Ş.N.Nəcəfov [191], V.A.Əsədov [20; 86], M.M.Hüseynov [106], A.M.Ağalarzadə [5], V.A.Kvaçidze,
Y.M.Danyalov [5], Z.C.Hacılı [24; 25] və Q.H.Ağayevin [20] tədqiqatlarında toplanmışdır. Bu tədqiqatçıların elmi məqalələri Tovuzçay nekropolunun dəfn adətlərini və bunun timsalında hövzənin qədim sakinlərinin dini təsəvvürlərini, ictimai quruluşunu, təsərrüfat və məişət həyatını, o
cümlədən Tovuzçay nekropolu da daxil olmaqla hövzənin son tunc-ilk
dəmir dövrü qəbir abidələrinin qonşu ərazilərin həmdövr abidələri arasında tutduğu mövqeyi müəyyənləşdirməkdə əhəmiyyətli rola malikdir.
Tovuzçay və Axıncaçay hövzələrində arxeoloji qazıntıların digər bir
istiqaməti yenə də yeni tikinti sahələrinin arxeoloji tədqiqi planına uyğun
olaraq aparılmışdır. Bu istiqamətdə 2008-ci ildə Tovuzçay hövzəsində xeyli arxeoloji qazıntılar aparılmış, etnoqrafik və epiqrafik tədqiqatlar həyata
keçirilmişdir. Söhbət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC tərəfindən Tovuz
rayonunun Qazıqulu kəndi ərazisində, Tovuz və Axınca çayları üzərində
tikiləcək su anbarının inşaası ilə bağlı subasar əraziyə düşən tarixi-arxeoloji abidələrdə aparılan tədqiqatlardan gedir [65].
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu ilə Tikilməkdə olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən İnstitutun arxeoloji ekspedisiyası əvvəlcə 2007ci ilin sentyabrın 25-dən oktyabrın 30-dək fasiləsiz olaraq Tovuzçay su anbarının əhatə etdiyi ərazidə arxeoloji kəşfiyyat işlərini, daha sonra isə
2008-2009-cu illərdə əsaslı arxeoloji qazıntı işlərini həyata keçirmişlər [65].
Arxeoloji kəşfiyyat işlərinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd Tovuzçay
su anbarının tikintisi ilə bağlı dəryaçanın ərazisində su altında qalacaq və
ya anbarın ərazisinə düşəcək yerlərdə arxeoloji abidələri qeydə almaq, onları bir növ xilas etməkdən ibarət olmuşdur.
Tovuzçay su anbarının əhatə etdiyi ərazidə arxeoloqlar tərəfindən
abidələr tapılmış və qeydə alınmışdır. Onlar son tunc-ilk dəmir dövrünə
aid (e.ə.II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəli) nekropol, orta əsrlərə aid iki
yaşayış yeri (təxminən XII-XVIII əsrlərə aid) və XVIII əsrin sonu-XX əsrin
20-ci illərini əhatə edən Qazıqulu müsəlman qəbristanlığından ibarət olmuşdur.
Bu abidələr və onlardan əldə olunmuş tapıntılar Tovuzçay hövzəsi13

nin maddi mədəniyyətini zənginləşdirən nadir tapıntılardan hesab edilir.
“Qazıqulu arxeoloji ekspedisiyası” 2009-cu ilin yanvarında Tovuz
rayonunun Aşağı Mülkülü kəndi ətrafında Tovuzçayın sol sahilində torpaq qəbirlər aşkar etmiş və burada üç qəbir abidəsi tədqiq edərək öyrənmişdir. Qısa bir müddətdə burada aparılan arxeoloji qazıntılar həm xilasetmə xarakteri daşımış (əraziyə iddialı olan kənd sakininə buranın tarixi
abidə olduğu başa salınmış və dövlət tərəfindən qorunması barədə məlumat verilmişdir) həm də buranın torpaq qəbirlərdən ibarət nekropol olduğunu üzə çıxarmışdır. Qəbirlərdən əldə edilmiş arxeoloji tapıntılar tədqiq
edilmiş və sonra müvafiq akt əsasında Tovuz rayonunun Tarix-diyarşünaslıq muzeyinə təqdim olunmuşdur.
Tovuzçay və Axınca çayları hövzəsində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində e.ə.II minilliyin sonu –I minilliyin əvvəllərində burada yaşamış əhalinin sosial-iqtisadi, təsərrüfat, etnik-mədəni və ictimai həyatının
müxtəlif sahələrində inkişaf dinamikası və dəyişikliklər haqqında ətraflı
məlumat əldə etməyə imkan verən Qazıqulu nekropolunun onlarla qəbir
abidəsi öyrənilmişdir. Bundan əlavə hövzə sakinlərinin orta əsrlərdə yaşayıb-yaratdığı mədəniyyətin izlərini qismən də olsa özündə qoruyub saxlayan kənd tipli yaşayış yerləri tədqiq olunmuş və nəhayət son orta əsrlərin
epiqrafik abidələrindən biri öyrənilmişdir. Lakin, bütün bu qeyd olunanlar ayrıca tədqiqat sahəsi kimi işıqlandırılmamışdır. Tovuzçay hövzəsinin
qədim qəbir abidələrinin böyük bir qisminin son tunc-ilk dəmir dövrünə
aid olması və Qazıqulu nekropolunda arxeoloji qazıntılar nəticəsində bu
dövrə aid zəngin və çoxsaylı materialların əldə edilməsi Tovuzçay və
Axıncaçay hövzələrinin son tunc-ilk dəmir dövrü qəbir abidələrinin və bu
dövrə aid dəfn adətlərinin ayrıca tədqiqat işi şəklində öyrənilməsinə ehtiyac olduğunu göstərdi. Hərişlitəpədə və Məhəmmədtəpədə orta əsrlərin
müəyyən mərhələlərini əhatə edən tamamilə yeni arxeoloji materialların
əldə edilməsi və Qazıqulu müsəlman qəbristanlığının köçürülməsi ilə əlaqədar antropoloji, epiqrafik və etnoqrafik araşdırmalar nəticəsində aşkar
olunan yeni elmi faktlar son illərin arxeoloji tədqiqat və qazıntıları fonunda Tovuzçay və Axıncaçay hövzələrinin qədim və orta əsrlər tarixini və etnoqrafiyasını öyrənmək baxımından böyük imkanlar açmışdır.
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II FƏSİL
QAZIQULU NEKROPOLU
Zəngin təbiətə malik Tovuzçay və Axıncaçay hövzələrində yaşayış
yerləri ilə yanaşı qədim qəbristanlıqlara da rast gəlinir. Onlardan biri də
tədqiq olunan Qazıqulu nekropoludur.
Qazıntı işləri Tovuz çayı dərəsinin hündür sol sahilində, yerli əhali
tərəfindən “Yetim Əli yurdu”, “Şimşəktəpə” yaxud da “Çalın dalı” adlandırılan ərazidə aparılmışdır [50, s.2]. Bu ərazi yerli əhali tərəfindən müxtəlif adlarla adlandırıldığından həm də Qazıqulu kəndi ərazisinə düşdüyündən bu nekropolu “Qazıqulu nekropolu” adlandırdıq. Ərazi Tovuz
çayının yatağına enən dərələr vasitəsi ilə müxtəlif sahələrə bölünmüşdür.
Nekropol alçaq təpəliklərdən ibarət belə sahələrdən birində, Tovuzçaydan
150-200 m aralı, ondan şimalda yerləşir [52, s.80; 54, s.193; 55, s.45; 66,
s.245-246]. 1980-ci illərdə su anbarının ilk layihəsi həyata keçirilərkən Xunan çayının istiqaməti süni olaraq dəyişdirilmiş, nekropolun düz mərkəzindən çəkilmişdir. Bu zaman yerli əhalinin də verdiyi məlumata əsasən
onlarla qəbir abidəsi tamamilə dağıdılmışdır. Beləliklə, nekropolun bir
hissəsi Xunan çayının sağ, digər hissəsi isə sol sahilinə düşmüşdür [148,
s.217]. Daha sonra nekropolun yerləşdiyi təpənin ətəyi qazılaraq torpağı
daşınmış və buradan torpaq yol çəkilmişdir. Nekropolun yerləşdiyi təpənin torpağı çox yerdən daşınmış, üzərindən asfalt və torpaq yollar çəkilmiş, yaşayış evləri tikilmiş, əkin və biçənək məqsədilə uzun zamanlar istifadə olunmuşdur [52, s.80; 65, s.5]. Bununla əlaqədar olaraq nekropolun
bütun qəbirlərinin yerüstü əlamətləri itmiş, onları müəyyən etmək qeyrimümkün olmuşdur. Əksər qəbirlər isə tamamilə dağıdılmışdır. Ona görə
də nekropolda qazılan 18 qəbir abidəsi nekropolun qəbirlərinin ümumi
sayını əks etdirmir [66, s.246].
Nekropolun tutduğu sahə 1,5 ha-ya yaxındır. Nekropolun ərazisində 2007-ci ildə aparılan arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı iki qəbir qazılaraq
tədqiq olunmuşdur. Onların hər ikisi qoyulmuş şurfların sahəsindən çıx-
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mışdır. Bu iki qəbir də yenilərinin üzərinə əlavə olunaraq nekropolda cəmi 18 qəbir abidəsi – daş örtüklü və torpaq qəbirlər qazılmışdır. Nekropolda III qazıntı sahəsi seçilmişdir [66, s.246; 148, s.217]. I qazıntı sahəsindən 16, II qazıntı sahəsindən 2 qəbir aşkar olunmuşdur. III qazıntı sahəsindən heç bir qəbir tapılmamışdır. I qazıntı sahəsi Xunan çayının sağ sahilində seçilmiş və sahələri 4x4 metr olmaqla 16 kvadrata bölünmüşdür.
Kvadratlar təpənin ətəyindən yuxarısına doğru qoyulmuş və bu qaydada
nömrələnmişdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 № -li qəbirlər
I qazıntı sahəsindən aşkar edilmişdir [52, s.80]. II qazıntı sahəsi Xunan çayının sol sahilində seçildi. II qazıntı sahəsi 5x5 metr olmaqla iki kvadrata
bölündü. 12 və 13 №-li qəbirlər buradan aşkar olundu. III qazıntı sahəsi I
qazıntı sahəsindən şimalda- təpənin yuxarısında seçildi. Burada ölçüləri
4x4 metr olmaqla 4 kvadrat qoyuldu. Kvadratların ikisi Xunan çayının en
kəsiyi sahilinə yaxın, qalan ikisi isə ona paralel olaraq onlardan şərqdə qoyuldu. Bu kvadratlarda qazılan ilk 10 sm-lik dərinlik xırlı-çınqıllı idi. Sonra gələn 5 sm-lik torpaqdan isə məlum olurdu ki, buranın torpağı texnika
tərəfindən qazılmış, sonradan yeni torpaq tökülərək basılmışdır [65, s.5].
Qazıntılar zamanı III qazıntı sahəsinin 1-ci kvadratında bir ədəd tunc iynə
aşkar edilərək götürüldü [52, s.80]. O, keyfiyyətli qalmışdır. Uzunluğu 8
sm idi. Bu qazıntı sahəsindən bəzi arxeoloji materialları çıxmaq şərtilə heç
bir qəbir abidəsi aşkar olunmadı. Tapılan maddi mədəniyyət nümunələri
də çox güman ki, dağıdılmış qəbir abidələrinin avadanlıqları olmuşdur.
Qazıqulu nekropolunun qəbir abidələrinin və onlardan əldə edilən
maddi mədəniyyət qalıqlarının kompleks şəkildə tədqiqi bütövlükdə son
tunc-ilk dəmir dövründə Tovuzçay hövzəsində yaşamış qədim insanların
tarixi- mədəni inkişaf səviyyələrinin öyrənilməsinə xidmət edir. Qazıqulu
nekropolu hövzənin və bölgənin digər qəbir abidələri içərisində sahəsinə,
dəfn adətlərinə, eləcə də əldə olunan maddi mədəniyyət bazasına görə seçilir [55, s.46].
Qazıqulu nekropolu çox ehtimal ki, yaxın bir ərazidə yerləşən hansısa yaşayış məskəninin qədim sakinlərinə məxsus olmuşdur. Tədqiqatlar
zamanı nekropolun mənsub olduğu yaşayış yeri hələlik tapılmamışdır.
Amma nekropola yaxın ərazidə yerləşən –Qazıqulu-Aşağı Öysüzlü kəndləri arasındakı avtomobil yolunun sağında yerləşən təpənin üzərində
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apardığımız arxeoloji müşahidələr və əldə etdiyimiz materialların oxşarlığı bu nekropolun həmin təpənin üzərində yerləşən yaşayış yerinin qədim
sakinlərinə məxsus olması fikrini təsdiqləyir.
Bir sıra lokal, fərqli dəfn adətlərinə malik olan Qazıqulu nekropolunun qəbirləri Azərbaycanın digər həmdövr qəbir abidələrindən tipinə, quruluş və xarakterinə görə seçilsələr də, arxeoloji materialların xüsusiyyətləri baxımından qətiyyən fərqlənmirlər [148, s.217].
Qazıqulu nekropolunun yerləşdiyi təpənin üstündə qəbirlər bir-birinə yaxın məsafədə olub, çox sıx salınmışdır. Qəbirlərin konkret kameraları mövcud olmuşdur. Qəbir kameralarının sərhədlərinin izlənilməsinin
çətinliyi isə bir amillə-nekropolun torpağı ilə bağlıdır. Təbii çınqıl təbəqəsində qazılmış qəbir kamerasına kənardan gətirilmiş sarı gilli torpaq tökülmüşdür. Bəzən isə həmin çınqıllı torpaqla da örtülən qəbir kameralarının sərhədlərini dəqiq təyin etmək mümkünsüzdür. Nekropolun qəbirləri
eyni prinsip üzrə qurulmuş, sonra isə üstü və ətrafı tutduqları sahəyə müvafiq olaraq çay daşları, çınqıl, qum qarışıq torpaqla örtülmüşdür. Bu xüsusiyyətlərinə əsasən nekropolun qəbirləri Zəyəmçay [46; 51; 60; 64], Həsənsu [28, s.100-104] və Tovuzçay [5; 23, s.231; 40] nekropollarının qəbirləri ilə eyniyyət təşkil edirlər [52, s.81; 66, 247].
Qazıqulu nekropolunda iki qəbir tipinə rast gəlinmişdir: daş örtüklü və torpaq qəbirlər. Nekropolda aşkar edilən 18 qəbrin 16-sı daş örtüklü,
qalan 2-si isə torpaq qəbir olmuşdur [148, s.217]. Qeyd edək ki, daş örtüklü və torpaq qəbirlər avadanlığı baxımından bir-birindən fərqlənmirlər.
Dəfn adətinin xüsusiyyəti kimi təzahür edən bu qəbirlər yalnız qəbirüstü
örtüyün növünə görə fərqlənirlər [52, s.81; 55, s.46; 148, s.217].
Qazıqulu nekropolu çoxqatlı deyildir. Yəni burada bir qəbrin üzərində sonradan digərinin salınması faktına rast gəlinməmişdir [66, s.247248]. Qazıqulu nekropolunun həm daş örtüklü, həm də torpaq qəbirləri
dövr baxımından fərqi nəzərə almasaq forma və məzmun baxımından Zəyəmçay, Tovuzçay və Həsənsu nekropolunun [28, s.100-104] qəbirlərini
təkrarlayır.
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2.1. QƏBİR ABİDƏLƏRİ
-DAŞ ÖRTÜKLÜ QƏBİRLƏR
Nekropolda aşkar edilmiş qəbirlərin əksəriyyəti daş örtüklü olub
kurqan tiplidir [50, s.2; 66, s.247]. Hətta bəzi qəbirlərin 5-6 qat daş düzümü
aşkar edilmişdir. Zəyəmçay [46; 51; 59; 60; 64] və Tovuzçay [5; 23; 24; 40]
nekropollarında olduğu kimi qəbir avadanlığının və meyitin ətrafına düzülmüş və üstündə ucaldılmış çay daşlarından ibarət belə örtüklərin bir
sıra hallarda hündürlüyü 15-20 sm-dan tutmuş 1m-dən artıq olmaqla birbaşa yerin səthindən başlamışdır [52, s.81-82]. Bəzi qəbirlərdə kurqan tipli
bu daş örtüyün daşlarının bir-birinə bərkidilməsi hallarına da rast gəlinmişdir [65; 66, s.247]. Dəfn zamanı qəbirüstü örtüyün qurulmasında istifadə olunan bu çay daşları heç şübhəsiz yaxınlıqdakı Tovuz və Axınca çaylarının dərəsindən gətirilmişdir [55, s.46]. Nekropoldakı daş örtüklü qəbirlərin örtüyü sadə daş yığımı deyil, bir növ tikili xarakteri daşıyır. Əksəriyyəti torpaq və xalis çınqıl qatında qazılmış bu qəbirlərin üstünün çay daşları ilə qurulması dəfn adətinin zəruri amili kimi icra edilmişdir. Onların
üzərində daş örtüyün qalınlığı müxtəlif olub, 1-dən tutmuş ta 6 qat daş örtüyünə qədərdir [52, s.81; 55, s.46; 65]. Qəbirlərin bəzilərinin istər üst, istərsə də alt qatlarındakı daş düzümləri dördkünc və dairəvi formadadır
[66, s.247].
1 №-li qəbir
Bu qəbir 2007-ci ildə ərazidə arxeoloji kəşfiyyat işləri aparılarkən qazılmışdı. Bu qəbir I qazıntı sahəsində qoyulan 1-ci şurfun ərazisində tapıldı. 20 sm dərinlikdən saxsı qab qırıqlarına rast gəlindi. Qəbrin üzərində 3
qat bərk çay daşlarının düzümündən ibarət örtük vardı [65, s.7]. Orta
həcmli çay daşlarından ibarət 1-ci qat 75 sm dərinlikdən üzə çıxdı. Birinci
daş örtük götürüldükdən sonra yer səthindən 1,5 m dərinlikdə h=50 sm
olan 2-ci daş örtüyü, yer səthindən 2 m dərinlikdə h=60 sm olan 3-cü daş
örtüyü aşkar olundu. Daş örtükləri arasında narın və çınqıllı- qumlu torpaq tökülmüşdü. 3-cü daş düzümünün uzunluğu 2,4 m, şimal-cənub istiqamətində eni isə 1,6 m idi. Qeyd edək ki, çay yatağı (Xunan çayının) texnika vasitəsilə genişləndirərkən qəbir kamerasının bir hissəsi, hətta qəbir18

dəki insan skeletinin bir hissəsi kəsilib götürülmüşdür [65, s.7]. Şübhəsiz
ki, çay yatağına düşən çoxlu qəbirlər texnika vasitəsilə dağılmışdır. Qəbir
I qazıntı sahəsinin 7-ci kvadratına düşürdü. Qəbir kamerası yer səthindən
266 sm dərinlikdə aşkar olundu və kamerdakı ilk saxsı qabın ağzı göründü. Kameranın uzunluğu şimal-cənub istiqamətində 150 sm, eni isə şərqqərb istiqmətində 90 sm idi. Qəbir kamerasına xeyli çay daşları (15x20 sm,
10x15 sm) atılmışdır. Onlar yəqin ki, dəfn adətinin bir növü kimi pərakəndə halda tökülmüşdülər. Kamera daşlardan təmizləndikdən sonra daşların ağırlığından tamam yararsız hala düşən insan skeleti aşkar edildi. Ona
görə onu tam təmizləmək mümkün olmadı. Skeletin istiqaməti şimal-qərb
- cənub-şərqə tərəf idi. Ehtimal ki, meyit qəbrə arxası üstə, ayaqları dizdən
yarıqaldırılmış halda qismən bükülü qoyulmuşdu [55, s.48]. Qəbir kamerası ilə birlikdə skeletin ayaq sümükləri də kəsilmişdir. Qəbir kamerasının
dərinliyi 75 sm idi [65, s.7].
Qəbirdən bir ədəd açıq qırmızı bardaq tipli (skeletin kəlləsi yanında), bir ədəd qazan tipli, 2 xeyrə tipli gil qablar, pasta muncuq, tunc bilərzik və daş amulet aşkar edilərək götürüldü. Açıq qırmızı rəngli, şargövdəli, bardaq tipli gil qabın divarının qalınlığı 0,7 sm olub, gil tərkibi qarışıqdır. Bardaq alçaq boğazlı olub, ağız kənarı düzdür. Çiyni üzərində qulp
yerinin izi qalmışdır. Oturacağı enli və yastıdır. Üzərinin bəzi yerlərini ərp
örtmüşdür. Ölçüləri: h=25 sm; h (boğaz)=5,2 sm; d (ağız)=7 sm; d (gövdə)=15 sm; d (otur.)=10,5 sm idi. Qara rəngli qazan tipli saxsı qabın isə ölçülərini götürmək mümkün olmadı. Tamamilə yararsız idi. Üzərində heç
bir naxış elementinə rast gəlinmədi. Tunc qolbaq skeletin sol qol sümüyünün bilək hissəsindən tapılmışdır. En kəsiyi lentvaridir. Ucları bir-birinə
birləşmir. D= 5,5 sm-dir. Göy rəngli pasta muncuq isə skeletin sol qol sümüyünün bilək hissəsindən tapıldı. D=0,3 sm-dir.
Açıq-yaşıl rəngli topaz cinsli çay daşından hazırlanmış amuletin diametri 4,3 sm-dir. Dairəvi, təkər formalıdır. Kənarları yaxşı yonulmuş, hər
iki üzü sürtülmüşdür. Qalınlığı 0,5 sm-dir. Ortasından sap keçirib boyundan asmaq üçün diametri 0,5 sm olan deşiyi vardır.
2 №-li qəbir
Bu qəbir də 1 №-li qəbir kimi 2007-ci ildə ərazidə arxeoloji kəşfiyyat
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işləri zamanı qoyulan 2-ci şurfun ərazisində (4x4 m) tapıldı. Müvafiq
kvadratlar üzrə bölgüdə I qazıntı sahəsinin 2A kvadratına düşür [65, s.8].
80 sm dərinlikdə qəbirüstü daş örtük aşkar olundu. Daş örtüyün
uzunluğu (şimal-cənub istiqamətində) 175 sm, eni isə (şərq-qərb istiqamətində) 80 sm idi. Daş düzümü 10x12 sm, 12x15 sm ölçüsündə çay daşlarının yığımından ibarət idi. Daş düzümünün h=65 sm idi. Daşların arasında
qara rəngli keramika qırığı, sapand daşı və insana məxsus bud sümüyü ilə
kəllə sümüyünün bir hissəsi tapıldı. Bu daş düzümü götürüldükdən sonra
onun altından heç bir şey aşkar olunmadı [55, s.48]. Onun altında 210 sm
dərinlikdə xırlı-çınqıllı torpaq qatı izlənilirdi. Qəbrin dəqiq kamerası
(120x175 sm) mövcud olsa da oradan tutarlı arxeoloji materialların əldə
olunmaması yəqin ki, dəfn adəti ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, qəbirdə kremasiya (ölüyandırma) həyata keçirilmiş və yaxud meyit çöldə dəfn edilmişdir. Lakin qəbir kamerasında kremasiya adətinin izlərini təsdiq edə biləcək yanğın, kül və kömürə rast gəlinmədi [65, s.9]. Qəbir kamerasından tapılan açıq-boz rəngli küpə tipli saxsı qab keyfiyyətsiz hazırlanmış, qeyrisabit temperaturda bişirilmişdir. Gil tərkibi qum qarışıqlıdır. Divarının
qalınlığı 0,5 sm-dir. Boz rəngli çay daşından hazırlanmış sapand daşının
ölçüsü isə 4x3 sm-dir. Daşın üzərinin müəyyən hissələrini ərp örtmüşdür.
3 №-li qəbir
Bu qəbir kvadratlar üzrə bölgüyə uyğun olaraq I qazıntı sahəsinin 1ci kvadratında aşakr olundu. Yer səthindən 50 sm dərinlikdə çay daşlarının sıx düzümünə rast gəlindi. Bu düzüm çox kiçik bir sahəni- 30x40 sm
əhatə edirdi (tablo II, şəkil 1). Daş düzümü kvadratın qərb divarına bitişik
olub, ondan bir az da kənara – çayın dərəsi olan hissəyə düşürdü [65, s.9].
Daş düzümünün h=15 sm idi.
Daşlar götürüldükdən sonra onun altından qəbir kamerası aşkar
edildi. Qəbir kamerasının torpağı ətrafın xırlı-çınqıllı torpağından fərqli
olaraq sarı rəngli, qum qarışıq torpaqdan ibarət idi. Kameranın ölçüsü
80x90 sm idi. Qəbir kamerası şərq-qərb istiqamətində uzanırdı.
Qəbir kamerasında bir insan skeleti aşkar olundu. Ehtimal ki, bu
uşaq skeleti idi. Kəllənin quruluşu və sümüklərin ölçüsü bunu deməyə
əsas verirdi. Sümüklər çox pis vəziyyətdə qalmışdı. Kəllənin altında tor20

paq üzərində oxra izləri aydın hiss olunurdu [55, s.49]. Skeletin vəziyyətindən aydın olurdu ki, meyit şimal-qərb – cənub-şərq istiqamətində üzü
şimal-şərqə tərəf, sol çiyini üstə, ayaqları dizdən yarımbükülü vəziyyətdə
basdırılmışdır. Skeletin boyun hissəsindən 1 ədəd qara rəngli obsidian daşı, sağ qolunun bilək hissəsindən isə 1 ədəd qolbaq tapıldı. Qəbirdən tapılan arxeoloji material yalnız bunlardan ibarət idi. Qəbir kamerasının dərinliyi 15 sm olub, yerin üst səthindən kameranın döşəməsindən h=80 smə bərabər idi [65, s.10].
Tuncdan hazırlanmış qolbaq qalın tunc məftildən hazırlanmışdır. En
kəsiyi dairəvidir. Bütöv qalmışdır. Ucları bir-birinə bitişir. Diametri 4,5 sm
olan qolbaq skeletin sağ bilək sümüyünün üstündən tapılmışdır. Qara
rəngli obsidian daşı isə üçbucaq formasındadır. İki tərəfində zəif dişəklənmə izi görünür. Ölçüsü 3x4x2,5 sm-dir. Qəbirdəki skeletin boyun sümüklərinin üstündən aşkar edilmişdir.
4 №-li qəbir
Bu qəbir I qazıntı sahəsinin 5-ci kvadratında aşkar olundu. Xunan
çayının sahil kəsiyindən onun daşları çox aydın görünürdü [65, s.10]. Qəbir kvadratın şimal divarına bitişik, cənub divarından 130 sm, şərq divarından 290 sm aralı idi. Qəbrin çox hissəsi kvadratdan bir qədər kənara –
qərbə tərəf çıxır və çayın dərəsinin kəsiyinə düşürdü. Qəbir yer səthindən
45 sm dərinlikdə aşkar edildi. Onun üzərində müxtəlif ölçülü çay daşları
(20x30; 15x20; 10x15) düzülmüşdü (Şəkil 1.3). Çay daşlarının düzümü şimal-cənub istiqamətində 230 sm idi. Kameradan kənarda yumşaq sarı gilli
torpaq mövcud idi. Qəbrin 1-ci daş düzümü nisbətən iri daşlardan ibarət
olub daha sıx idilər. 1-ci daş düzümünün h=15 sm idi. Onlar götürüldükdən sonra 2-ci daş düzümü aşkar edildi. Bu daş düzümü nisbətən seyrək
olub, pərakəndə idi. Onun h=20 sm idi.
2-ci daş düzümü götürüldükdən sonra 3-cü daş düzümü aşkar olundu. Bu daş düzümü nisbətən kiçik ölçülü daşlardan ibarət olub, daha nizamlı vəziyyətdə idi. 3-cü daş düzümünün h=18 sm idi. Daş düzümünün
müəyyən bir hissəsi kvadrata düşürdü. Sonrakı arxeoloji qazıntı zamanı
müəyyən olundu ki, bu qəbrin çox böyük hissəsi, demək olar ki, hamısı
Xunan çayı süni yolla çəkilən zaman texnika vasitəsilə qazılıb aparılmışdır
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[65, s.11]. Qəbir kamerasının qalan hissəsi 30x30 sm-ə bərabər idi. Kameranın döşəməsindən yerin üst qatınadək h=115 sm idi. Qəbir kamerasının
torpağı sarı rəngli qumlu-gilli torpaq idi. Qəbir kamerasından yalnız 1
ədəd tunc qolbaq və bir neçə ədəd keramika qırığı tapıldı. Qəbir kamerasının dərinliyi 15 sm idi.
Boz rəngli, keyfiyyətli hazırlanaraq sabit temperaturda bişirilmiş keramika qırıqları müxtəlif qabların hissələri olub, əsasən gövdə, çiyin hissələri əks etdirir. Nazik tunc məftildən hazırlanmış qolbaq isə dairəvi en kəsiklidir. Ucları 1 sm uzunluğunda bir-birinin üstünə keçir. Tunc qolbaq
bütöv qalmışdır. Qolbağın üzəri hər 2 sm-dən bir 8 ədəd kəsmələrlə naxışlanıb. Diametri 7 sm-dir.
5 №-li qəbir
5 № li qəbir I qazıntı sahəsinin 6-cı kvadratında aşkar olundu (Şəkil
13-14). Qəbir kvadratın qərb divarına bitişik idi. O, müəyyən qədər kvadratdan kənara çıxırdı və çayın dərəsinin kəsiyində onun daşları görünürdü [65, s.11]. Qəbir yer səthindən 80 sm dərinlikdə aşkar olundu. Bu dərinlikdə qəbir kamerasının 1-ci daş düzümü aşkar olundu. Onun h=25 sm
idi. Bu daş düzümünün şimal-cənub istiqamətində uzunluğu 300 sm,
şərq-qərb istiqamətində eni 230 sm idi. Qəbirdəki 1-ci daş düzümünün
çıxdığı yer ilə kvadratın şərq divarı arasındakı məsafə 230 sm idi. Qəbrin
içərisindəki torpaq xırlı-çınqıllı idi.
2-ci daş düzümü götürüldükdən sonra torpaq sarı gilli-qumlu oldu.
2-ci daş düzümü seyrək, iri həcmli çay daşlarının düzümündən ibarət idi.
Bu düzümün h=15 sm idi. 2-ci daş düzümü götürüldükdən sonra 3-cü daş
düzümü aşkar olundu. 3-cü daş düzümü aypara formasında idi [65, s.12].
Ayparanın ağzı cənub tərəfə idi. Ayparanın daşları dikinə torpağa basdırılmış vəziyyətdə idi. Ayparanın ortasındakı torpaq sarı rəngli tökmə torpaq idi. Ayparanın ucları arasındakı məsafə 220 sm (şərq-qərb), ortasındakı məsafə isə 140 sm idi [52, s.86]. Ayparanın daşları orta və kiçik ölçülü
çay daşlarından ibarət idi. 3-cü daş düzümünün (ayparanın) h=60 sm idi
[55, s.49].
3-cü daş düzümü götürüldükdən sonra onun altından nisbətən əvvəlkilərdən fərqli olaraq xırlı-çınqıllı torpağın izlərinə rast gəlindi. Daha
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sonra 4-cü daş qatı göründü. 1-ci daş düzümünün üzərindən 4-cü daş düzümünün altına qədər ümumilikdə h=125 sm idi. 4-cü daş düzümünün
özünün h=25 sm idi.
4-cü daş düzümü də götürüldükdən sonra onun altından sarı qumlu
gilli yumşaq torpaq aşkar olundu [65, s.12]. Bu torpaq təmizləndikdən
sonra qəbir kamerasında insan skeleti aşkar edildi. Insan skeleti yaxşı vəziyyətdə qalmışdı. Onun yalnız ayaq və ayaq barmaq sümükləri tamamilə
çürüyüb torpağa qarışmışdı.
Skeletin vəziyyətindən aydın olurdu ki, o qərb-şərq istiqamətində
(başı qərbə-ayaqları şərqə doğru uzadılmaqla) arxası üstə, başı (daha doğrusu üzü) şimal-şərqə qismən əyintili vəziyyətdə basdırılmışdır. Meyitin
sol qolu uzadılmış vəziyyətdə, sağ qolu ilə dirsəkdən bükülüb yuxarıya
qaldırılmış halda dəfn edilmişdir [50, s.2; 66, s.248]. Skelet bütün qəbir kamerasını əhatə edirdi. Qəbir kamerası da qərb-şərq istiqamətində uzanırdı. Onun bu istiqamətdə uzunluğu 184 sm, şimal-cənub istiqamətində isə
eni 160 sm idi. Skeletin uzadılmış halda uzunluğu 176 sm idi. Çox ehtimal
ki, skelet qadına məxsus idi. Onun üst çənəsi üzərinə qoyulan çay daşlarının ağırlığından içəriyə doğru batmışdı. Skeletin kəlləsinin solunda 20x15
sm diametrindəki sahədə oxra tökülmüşdü. Oxranın qəbirə tökülməsi astral inamın ifadəsi idi. Həmin yerdə kəllənin yuxarı sol hissəsində bir ədəd
qırmızı rəngli bardaq formalı orta həcmli gil qab tapıldı. Skeletin sol qolunun çiyin hissəsindən iki ədəd kiçik həcmli gil qab, bir ədəd dəmir biz, boyun hissəsindən bir ədəd yastı formalı şüşə pasta muncuq, sol biləyindən
dəmir qolbaq, sol barmaqları yanından bir ədəd tunc üzük, sol biləyi tərəfindən çox kiçik həcmli simvolik hazırlanan (kobud) xeyrə, kəllədən solda
iy başlığı tapıldı. Qəbrin döşəməsindən yerin üst səthinədək h=245 sm idi.
Qəbirdən tapılan arxeoloji materiallar:
1. Kiçik həcmli, boz rəngli, gilində narın qum qarışığı olan keyfiyyətli hazırlanaraq sabit temperaturda bişirilmiş xeyrə tipli gil qab. Bütövdür.
Heç bir naxış elementi yoxdur. Skeletin sol çiyin sümüyü yanından tapılmışdır. Ölçüləri: h=3 sm; h (çiyın)=1,3 sm; d (ağız)=10,5 sm; d (otr.)=5,5 sm.
2. Xeyrə tipli kiçik simvolik gil qab. Boz-qonur rəngli qab iki yerə
parçalanmış, lakin tam bərpa edilmişdir. Gilinin tərkibi qum qarışıqlıdır.
Ağız kənarı azca daxilə əyintilidir. Sabit temperaturda bişirilmişdir. Sadə
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formalıdır. Skeletin sol tərəfindən qabırğa sümükləri yanından tapılmışdır. Ölçüləri: h=2,5 sm; d(ağız)=6 sm; d(otr.)=3,5 sm.
3. Kiçik həcmli kuzə tipli gil qab. Əldə kobud hazırlanmışdır. Qonur
rənglidir. Gil tərkibi təmizdir. Ağzının kənarında kiçik qopuqlar olsa da
qab bütöv qalmışdır. Üzərinin bəzi yerlərində yanma izlərinin olması
onun məişətdə istifadəsinin göstəricisidir. Boğazı kiçikdir, ağız kənarı xaricə əyintilidir. Üzərində heç bir naxış elementi yoxdur. Qəbirdəki skeletin
sol çiyini tərəfdən, 12 №-li inventarın içindən tapılmışdır. Ölçüləri: h=9,5
sm; h (boğaz)=2 sm; d (ağız)=4,7 sm; d (gövdə)=8,7 sm; d (otr.)=3,7 sm.
4. Açıq-qırmızı rəngli, orta tutumlu kuzə tipli gil qab. Gil tərkibi narın qum qatışıqlıdır. Ağız kənarı xaricə əyintilidir. Boğazı dardır və alçaqdır. Ağız kənarı ilə çiyini birləşdirən bir ədəd qulpun üzərində qab bişirilməzdən əvvəl basma üsulu ilə 6 ədəd kanalvari batıqlar açılmışdır. Gövdəsi şarvaridir. Qab əldə nisbətən kobud hazırlanmışdır. Qulpu dairəvi en
kəsikli olub, yarımşar formalıdır. Qəbirdəki skeletin sağ çiyni yanından
kəlləyə yaxın yerdən tapılmışdır. Ölçüləri: h=28,7 sm; h (boğaz)=5,5 sm; h
(qulp)=7,5 sm; d (ağız)=10,2 sm; d (gövdə)=24,5 sm; d (otr.)=10,5 sm.
5. Boz rəngli, dairəvi, təkər formalı iy başlığı [55, s.52]. Gildən keyfiyyətli hazırlanmışdır. Ortasındakı deşiyin d=0,6 sm-dir. Özünün diametri
isə 2,4 sm-dir. Skeletin sağ əl sümükləri arasından tapılmışdır.
6. Dəmirdən hazırlanmış biz. Nisbətən yaxşı vəziyyətdə qalmışdır
[55, s.52]. Uc tərəfi daha yaxşı, baş tərəfi isə bir qədər paslanmış, qopuqlarla müşayiət olunur. En kəsiyi dödküncdür. Skeletin sol biləyinin yanından tapılmışdır. Uzunluğu 6,5 sm-dir.
7. Dəmirdən hazırlanmış qolbaq. Qəbirdə yaxşı, forma verən vəziyyətdə olsa da çıxarılarkən tamamilə qırıqlardan ibarət oldu. En kəsiyi lentvaridir, yastı formalı dəmirdən hazırlanmışdır. Ucları ağız-ağıza dayanır.
Skeletin sol qolunun bilək sümüyü üstündə idi. Diametri 6,5 sm, eni=1
sm-dır.
8. Tunc məftildən hazırlanmış üzük. Çox nazik məftildən hazırlanmışdır. Ucları bir-birinin üstünü 0,5 sm ölçüdə kəsır. En kəsiyi lentvaridir. Yaxşı qalmışdır. Qəbirdəki skeletin sol qolunun barmaqları üzərindən
(uzun barmaq) tapılmışdır. Diametri 2 sm-dır.
9. Şüşə pastadan hazırlanmış muncuq. Parçalanmış vəziyyətdədir.
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En kəsiyi lentvaridir. Daxili səthində şüşə, üzərində isə pasta görünür.
Skeletin sol qolunun bilək sümüyü yanından tapılmışdır. Uzunluğu=1,7
sm; eni=0,8 sm-dır.
7 №-li qəbir
7 №-li qəbir I qazıntı sahəsinin 7-ci kvadratının mərkəzində aşkar
olundu. Yer səthindən 55 sm dərinlikdə çay daşlarından ibarət düzüm aşkar olundu [65, 16]. 1-ci daş düzümünün h=40 sm idi. Qəbir kvadratın şimal divarından 95 sm, cənub divarından isə 48 sm aralı idi. Daş düzümü
dairəvi formada olub, bir-birindən aralı idi. Çay daşları müxtəlif ölçüyə
malik idilər (15x10; 15x20; 30x25 sm).
1-ci daş düzümü (d=110x85 sm) götürüldükdən sonra 2-ci daş düzümünə rast gəlindi. Onun h=90 sm idi. Bu daş düzümü də götürüldükdən
sonra müəyyən qədər boş torpaq səthi izlənildi. Qəbir kamerasının torpağı sarı rəngli gilli torpaq idi və boş yumşaq idi. Qəbir kamerasının eni
(şərq-qərb) 75 sm, uzunluğu isə (şimal-cənub istiqamətində) 105 sm idi.
Qəbir kamerası yer səthindən 180 sm dərinlikdə açıldı. Kameranın döşəməsindən yerin üst səthinədək h=205 sm idi. Qəbir kamerasından yalnız
bir ədəd kiçik dopu tapıldı. Açıq qırmızı rəngli, keyfiyyətsiz hazırlanaraq,
qeyri-sabit temperaturda bişirilən dopu tipli gil qabın gilinin tərkibinə
xeyli qum və torpaq qatılmışdır. Sadə formalıdır, naxış elementi yoxdur.
Ölçüləri: h=6 sm; d (ağız)=4 sm; d (gövdə)=3,5 sm; d (otr.)=5 sm idi. Digər
avadanlığa və skeletə rast gəlinmədi. Qəbirdə yalnız bəzi sümük çürüntüləri və bir ədəd insan dişi tapıldı [65, s.16].
8 №-li qəbir
Bu qəbir qazıntı sahəsinin 6-cı kvadratında tapıldı. Yer səthindən 55
sm dərinlikdə orta ölçülü çay daşlarının düzümündən ibarət 25 sm qalınlığında olan 1-ci daş qatı aşkar olundu. Bu daş düzümü kvadratın şərq divarından 40 sm aralı, cənub divarından 10 sm aralı, qərb divarından isə
120 sm aralı idi [65, s.17].
1-ci daş düzümü götürüldükdən sonra onun altından 2-ci daş düzümü aşkar edildi. Onun ərazisi də 1-ci kimi olub, şərq-qərb istiqamətində
150 sm, şimal-cənub istiqamətində isə 175 sm idi. 2-ci daş düzümünün qa25

lınlığı 20 sm idi [65, s.17].
Daha sonra 3-cü daş düzümü aşkar edildi. Qeyd edək ki, daş düzümləri arasına nazik yumşaq gilli torpaq tökülmüşdü və bu da ətrafın
xırlı-çınqıllı torpağından seçilirdi. 3-cü daş düzümünün h=30 sm idi. Bu
daş düzümü də götürüldükdən sonra yumşaq torpaqdan ibarət qəbir kamerası göründü. Qəbir kamerasında görünən ilk qabdan yer səthinədək
olan h=195 sm idi.
Qəbir kamerasının dərinliyi 18 sm idi. Qəbir kamerası şimal-qərb-cənub-şərq istiqamətində salınmışdı. Onun şimal-qərb–cənub-şərq istiqamətində uzunluğu 120 sm, şimal-şərq–cənub-qərb istiqamətində eni isə 80 sm
idi. Qəbir kamerasının torpağı sarı gilli yumşaq torpaq idi [65, s.17].
Qəbir kamerasından bir ədəd insan skeleti və insan kəlləsinin yanından iki ədəd gil qab aşkar edildi. Skeletin vəziyyətindən aydın olurdu ki,
meyit arxası üstdə şimal-qərb-cənub-şərq istiqamətində basdırılmışdır.
Qabların biri kəllənin sağına, o birisi isə soluna qoyulmuşdu (Şəkil 3.1).
Skeletin sümükləri tamamilə yararsız qalmışdı, kəllənin vəziyyəti isə qismən yaxşı idi. Kəllə iki yerə ayrılmış, alt və üst çənə yerindən çıxmışdır.
Çox güman ki, kəllənin parçalanması dəfn adətinin bir hissəsi – bir amili
kimi icra edilmişdir [65, s.17]. Skeletin kəllədən başqa qalan hissəsi nisbətən şimala meylli idi. Bu qəbirdəki qablar isə keyfiyyətli hazırlanmış və gil
tərkibi təmiz idi. Qəbirdən cəmi 2 ədəd gil qab və bir ədəd pasta muncuq
tapıldı.
1. Qara rəngli, yaxşı hazırlanaraq sabit temperaturda bişirilmiş parç
(şəkil 19).Yaxşı vəziyyətdə qalmışdır. Ağız kənarı qismən dağılsa da bərpa
edilmişdir. Qabın ağız kənarı nahamardır. Divarının qalınlığı 0,4 sm-dir.
Qab sadə formalı olub, heç bir naxış elementinə sahib deyil. Qabın ağız
kənarı boğazdan maili olub xaricə meyllənir. Qab skeletin kəlləsinin sol
tərəfindən aşkar edildi. Ölçüləri: h=8 sm; h (boğaz)=3,5 sm; d (ağız)=11 sm;
d (gövdə)=11,5 sm; d (otr)=6,2 sm.
2. Açıq boz-qara rəngli badya tipli gil qab. Ağız kənarı xaricə azca
meyllidir. Boğazı hündürdür. Çiyindən 4 ədəd bir-birinə paralel batıq kanalvari xətt keçir. Üzərinin bəzi yerlərində qopuqlar vardır. Çiyinlə gövdə
hissəni bir ədəd qulp birləşdirir. Qulp şarvari formaya malik idi. Qulpun
çiyinə və gövdəyə birləşən hissəsində qabın üstündə çərtmələr (qulpun
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sağında və solunda) vardır. Qulpun üzərində yuxarıda bir ədəd yapma
məməcik, ortasında batıq kanalvari xətt vardır, aşağı hissədə isə 4 ədəd
basma nöqtələr vardır. Gövdəsi qabarıqdır. Oturacağı dabanlıdır. Qab
skeletin kəlləsinin sağ tərəfində aşkar edildi. Ölçüləri: h=17,5 sm; h (boğaz)=4,5 sm; h (qulp)=5,5 sm; d (ağız)=11 sm; d (gövdə)=15,7 sm; d
(otr)=7,7 sm.
3. Ağ rəngli pastadan hazırlanmış muncuq. Dairəvi formalıdır. Kəllənin üstündən tapıldı. Diametri 0,6 sm-dir.
9 №-li qəbir
Bu qəbir 1-ci qazıntı sahəsində 3-cü və 4-cü kvadratların kəsişdiyi
yerdə qazıldı. Şərq divarından 75 sm aralı olan qəbir yer səthindən 80 sm
dərinlikdə aşkar edildi. Qəbrin üstündə iri həcmli 5 ədəd çay daşı (15x22;
24x31 sm) qoyulmuşdu. Onlar götürüldükdən sonra daha sıx düzülmüş
və orta həcmli daşlardan ibarət 2-ci daş düzümü aşkar olundu. 2-ci daş
düzümünün h=15 sm idi. Qəbir dairəvi formada olub, ölçüsü 180x210 sm
idi [65, s.19]. Qəbirdə 2-ci daş düzümü götürüldükdən sonra 3-cü daş düzümünə rast gəlindi. Bu düzümün h=18 sm idi. Bu daş düzümü nisbətən
daha səliqəli və kiçik ölçülü idi. Qəbrin torpağı kənardakı sarı rəngli torpaqdan fərqli olaraq xırlı-çınqıllı, qumlu idi. Qəbir torpağının kənardan
gətirilib kameraya doldurulması şübhə doğurmur. Qəbirdə 3-cü daş düzümü götürüldükdən sonra kiçik ölçülü, müxtəlif yerlərdən qopulmuş insan sümüklərinə rast gəlindi. Bu sümüklərlə yanaşı bir neçə ədəd xırda
keramika qırıqlarına rast gəlindi. İnsan sümüklərinin bədənin hansı hissəsinə məxsusluğu məlum deyildi [65, s.19]. O cümlədən, qab fraqmentləri
də müəyyən formanı vermirdi. Qəbirdə bundan başqa iki daş əşya aşkar
edildi. Kameranın dərinliyi 75 sm idi. Qəbrin döşəməsindən yerin üst səthinədək h=155 sm idi. Qəbrin avadanlığı aşağıdakılar idi:
1. Boz rəngli saxsı qırıqları. Əsasən gövdə və oturacaq hissəni təmsil
etdiyindən hansı tip qaba məxsusluğu məlum deyil. Yaxşı hazırlanıb, təmiz gil tərkibə malik olması görünür. Divarın qalınlığı 0,6 sm-dir. 9 ədəd
qırıqdan ibarətdir.
2. Boz rəngli çay daşından hazırlanmış sapand daşı. Üzərinin müəyyən hissəsini ərp örtmüşdür. Yumru formalıdır. Üzərinin bir hissəsində
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döymə izləri görünür. D=4,5x3,5-dir. Qəbir kamerasının şərq küncündən
tapıldı.
3. Açıq boz rəngli çay daşından hazırlanmış daş alət sürtmə və əzmə
məqsədilə istifadə olunmuşdur. Daş alətin hər iki ucunda döyüm izləri
vardır. Üç tərəfi isə sürtülmə nəticəsində işlənmişdir. Qəbir kamerasının
qərb küncündən tapıldı. Uzunluğu=8 sm; eni=6 sm; qalınlığı=5,5 sm-dir.
10 №-li qəbir
Bu qəbir I qazıntı sahəsinin 2-ci kvadratında, yer səthindən 28 sm
dərinlikdən aşkar olundu. Bu dərinlikdə çay daşlarının nizamsız halda
düzümünə rast gəlindi. Onlar orta ölçülü olub (20x15; 10x18; 9x12 sm) pərakəndə düzülmüşdülər [65, s.20]. Daş düzümünün eni (şimal-cənub istiqamətində) 3 metr, uzunluğu isə (şərq-qərb istiqamətində) 3,90 m idi. Bu
daş düzümünün h=20 sm idi. Daha sonra 2-ci daş düzümü aşkar olundu.
Onun h=25 sm idi. 3-cü daş düzümünün h=25 sm; 4-cü daş düzümünün
h=20 sm; 5-ci daş düzümünün h=25 sm; 6-cı daş düzümünün h=20 sm idi.
1-ci və 6-cı daş düzümləri arasında narın, yumşaq torpaq mövcud idi (Şəkil 2.2-3). Daş düzümləri 4-cü qatdan etibarən nizamlı olub, nisbətən səliqəli düzülmüşdü. Daş düzümlərinin ölçüsü 1-ci və 6-cı qatlar arasında heç
dəyişmədi [65, s.20].
6-cı daş qatı da götürüldükdən sonra qəbir kamerası açıldı. Qəbir kamerası yer səthindən 140 sm dərinlikdə açıldı. Qəbir kamerasının özünün
dərinliyi 10 sm idi. Kameranın döşəməsindən yerin üst səthinədək h=150
sm idi.
Kameranın istiqaməti şərq-qərb istiqamətində idi. Bu istiqamətdə
onun uzunluğu 135 sm, şimal-cənub istiqamətində isə eni 95 sm idi. Qəbir
kamerasında bir insan skeleti aşkar olundu. Skeletin sümükləri nisbətən
yaxşı qalmışdı. Sonrakı qazıntılar zamanı daha bir skelet də aşkar olundu
[65, s.21].
1-ci skelet qəbir kamerasının uzunu boyunca qərb-şərq istiqamətində, arxası üstdə, əlləri yanında uzadılmış halda, sifəti isə şimal-şərqə istiqamətlənmişdir (Şəkil 2.3). Skeletin istiqaməti bir qədər üstdəki daşların
ağırlığından dəyişmişdir. Skeletin ayaq sümükləri tamamilə dağılmışdır.
Skeletin uzunluğu 184 sm idi. Skeletin qabırğa və sinə sümükləri üstündə
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3 ədəd orta ölçülü (15x10x20 sm) çay daşı aşkar edildi.
Skeletin ayaq sümükləri altında-daha doğrusu aşağısında uşaq skeleti aşkar edildi. Onun sümükləri yaxşı qalmamışdır. Uşaq skeletinin istiqaməti cənub-şimal (kəlləsi cənub, ayaqları şimala doğru) istiqamətində
idi [52, s.83; 55, s.47]. Kəlləsinin istiqaməti qərbə tərəf-yəni 1-ci skeletə tərəf idi [65, s.21].
Qəbir kamerasında heyvan skeleti də aşkar olundu. Ehtimal ki, bu
xırdabuynuzlu heyvan (qoyun, ya da keçi) skeleti idi [55, s.50]. Bu skelet
1-ci skeletin qarın istiqamətində, ondan şimalda qoyulmuşdu. Təxminən
insan skeletinə bitişik idi. Heyvan skeletinin yanında kiçik bir dopu da aşkar edildi.
Qəbirdən zəngin arxeoloji material aşkar edildi. Kamerada insan
skeletinin sol ayaq sümükləri üstündən bir ədəd dəmir qolbaq (dağılmış
halda), diz, bud, sağ qolunun bilək sümükləri ətrafından 100-dək müxtəlif
təyinatlı muncuqlar -pasta, əqiq, şüşə - pasta, sədəf, kükürd, sümük muncuqlar tapıldı. Şüşədən hazırlanmış daha bir gözmuncuğu mərhumun çanaq sümüyü tərəfdə aşkar edildi. 1-ci skeletin kəlləsinin yaxınlığından –
ondan 25 sm aralı – qərbdə bir ədəd orta tutumlu küzə, skeletin döş qəfəsi
sümükləri yanından (sol qolu tərəfdə) 1 ədəd dəmir xəncər (uzunluğu 33
sm) tapıldı. Xəncərin tiyə və dəstəsi bütöv dəmirdən idi. Bud sümüklərinin çanaqla birləşdiyi yerdə bir ədəd açıq-qırmızı rəngli küpə, xəncərin
yanından isə bir ədəd kiçik küpə tapıldı. Heyvan skeletinin üstündən,
xəncərin yanından bir ədəd cida ucluğu, xəncərin dəstə hissəsinin yanında – ona paralel olaraq yuxarısında bülöv daşı tapıldı [65, s.21]. Qəbirdən
xeyli artefakt tapıldı.
1. Sarı-qırmızımtıl rəngli, keyfiyyətli hazırlanaraq, sabit temperaturada bişirilmiş küzə tipli gil qab (şəkil 8). Ağız və oturacaq hissəsində qismən qopuqlar olsa da qab tam bərpa edilmişdir. Ağız kənarı xaricə əyintilidir. Boğazı hündürdür və dardır. Bir ədəd qulpu ağız kənarı ilə çiyini
birləşdirir. Dairəvi en kəsiyə malik qulp aypara formalıdır. Çiyin hissəsində bir-birinə paralel iki dalğalı çərtmə naxış keçir. Çiyindən gövdənin ortasınadək üçbucaq təsvirləri cızma üsulu ilə naxışlanmışdır. Gövdə şarvaridir. Enli oturacağa malikdir. Qabın səthi yaxşı cilalanmışdır və şüyrələnmişdir. Qabın müəyyən səthini ərp örtmüşdür. Qab qəbirdəki insan skele29

tinin qərb tərəfində tapıldı. Ölçüləri: h=29,5 sm; h (boğaz) =5 sm; h
(qulp)=9 sm; d (ağız)=9,7 sm; d (gövdə)=23,5 sm; d (otur)=10, 7.
2. Boz rəngli, kiçik tutumlu küpə. Gil tərkibi narın qum və xırda çınqıl qarışılıdır. Ağız kənarında xırda qopuqlar vardır. Qab keyfiyyətli hazırlanmış, sabit temperaturda bişirilmişdir. Qab bişirilərkən onun gilində
qopuqlar düşmüş və xırda deşik formasında izləri qalmışdır. Küpə silindrik formadadır. Ağız xaricə azca meylidir. Gövdə hissə qabarıqdır. Qabın
üzərində bəzi dərin yanma izləri vardır. Gil qab xəncərin yanından tapılmışdır. Ölçüləri: h=6,8 sm; d (ağız)=5,5 sm; d (gövdə)=8,5 sm; d (otur.)=4,5
sm.
3. Qırmızı rəngli, kiçik həcmli küpə (Şəkil 20). Gil tərkibi narın qum
və torpaq qarışıqlıdır. Nazik divarlıdır (0,5 sm). Keyfiyyətsiz hazırlamış,
qeyri-sabit temperaturda bişirilmişdir. Üzərinin əksər yerlərində qopuqlar
vardır. Qab qismən bərpa edilmişdir. Küpənin ağız kənarı xaricə qismən
əyintilidir. Üzərində heç bir naxış elementi yoxdur. Qabın gövdəsi şarvaridir. Dulus çarxında hazırlanmışdır. Gil qab skeletin çanaq sümüyünün
üzərində aşkar edildi. Ölçüləri: h=11,5 sm; d (ağız)=8,5 sm; d (gövdə)=13,5
sm; d (otur)=4,2 sm.
4. Dəmirdən hazırlanmış xəncər. Tökmə üsulu ilə hazırlanmışdır [55,
s.56]. Dəstəyi də dəmirdən olan xəncər pis vəziyyətdə qalmışdır. Onun
dəqiq ölçüləri yerindəcə götürülmüşdür. Dəstək tiyədən xaç formasında
ayrılır. En kəsiyi lentvaridir. Skeletin döş və qabırğa sümükləri yanından
tapılmışdır. Ümumi uzunluğu 33 sm, eni 3,5 sm, dəstəyin uzunluğu 11
sm-dir.
5. Dəmirdən döymə üsulu ilə hazırlanmış cida ucluğu [55, s.55]. Nizə ucluğundan fərqli olaraq kiçik və nazikdir, paslanmışdır. Lakin yaxşı
vəziyyətdə qalmışdır. Ucu bizdir. Ucluğundan bir çıxıntı arxaya doğru
əyilir. Bu yəqin ki, batırdıqdan sonra lazım olan şeyi dartmaq və yaranı
cırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sonluğu–ağac dəstəyə keçirilən hissəsi
yastı və enlidir. Dairəvi en kəsiklidir. Xəncərin aşağısından tapıldı. Uzunluğu 9,5 sm; eni=0,9 sm.
6. Dəmirdən hazırlanmış qolbağın hissələri. Paslanmışdır (Şəkil 8).
Bir neçə hissədən ibarətdir. Bir ucu yoğun, digər ucu isə nazikdir. Dairəvi
en kəsiyə malikdir. Skeletin sağ bilək sümüyündən tapıldı. D=6,5 sm-dir.
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7. Tünd qırmızı, açıq-qırmızı, qırmızı-sarı, açıq-sarı, sarı-ağ rəngli,
şəffaf əqiq daşından hazırlanmış muncuqlar (Şəkil 58). Doğrama üsulu ilə
hazırlanıblar. Cəmi 18 ədəddir. 1 ədədi uzunsov, səthi hamar olub silindirikdir. Onun rəngi tutqun şəffafdır. Uzunlugu 1,5 sm olub, d=1 sm- dır.
Ortasından ip keçirmək üçün mövcud olan deşiyin d=0,3 sm-dır. Qalan 7
ədədi həm açıq qırmızı, həm qırmızı, həm də tünd qırmızı olub bəziləri təkər, bəziləri də çəllək formalıdır. D=1-0,5 sm arasında dəyişir. İki ədəd
muncuğun üzəri kələ-kötür, qopuqlarla müşayiət olunur. Onlardan biri
dördbucaqlı formalıdır. Qalan 8 ədəd əqiq muncuğun rəngi ağ-qırmızı,
tünd qırmızı olub, formaca təkəri xatırladır. D=0,4-0,7 sm arasında dəyişir.
Deşik olan ortaları içəriyə doğru batıqdır. Skeletin boyun, çanaq, bilək hissələrindən tapılmışdır.
8. Qara rəngli şüşədən hazırlanmış muncuq. Şəffaf olub çəlləkvari
formaya malikdir. Üzərində batıqlar var və bu batıqlara sarı kükürd doldurulmuşdur. Bir növ müasir “göz muncuğu”nu xatırladır. Ortasından ip
keçirmək üçün mövcud olan deşiyin d=0,5 sm-dir. D=1,3 sm, uzunluğu =
1,5 sm-dir. Skeletin sağ bilək sümüyü ətrafında tapılmışdır.
9. Tuncdan hazırlanmış metal muncuq. Lentvari məftildən hazırlanmışdır. Ehtimal ki, boyun bəzəyi olmuşdur. Tunc lentin ucları bir-birinin
üzərinə qatlanmışdır. D=0,5 sm-dir.
10. Tunc məftildən hazırlanmış metal muncuq. Spiral formasında
əyilərək hazırlanmışdır. Yumrudur, təkər formalıdır. Üzəri döyülərək yastılanmışdır. Ehtimal ki, asma bəzəyin bir hissəsidir. Skeletin çanaq sümüyü yanından tapılmışdır. D=0,6 sm-dir.
11. Sümükdən hazırlanmış badam formalı asmalar. Ehtimal ki, asma
bəzəyin bir hissəsidir. 2 ədəddir. Yuxarısı nazik, aşağı hissəsi isə yumru
badam formalıdır. Üzərinin bəzi yerlərində qopuqlar vardır. Yuxarısında
d=0,3 sm olan ipə keçirmək üçün deşikləri vardır. Uzunluqları 2,4 və 1,7
sm-dir.
12. Sümükdən hazırlanmış muncuqlar. Keyfiyyətsiz qalmışdır. Cəmi
19 ədəddirlər. Təkər formalı olub ortadan ip keçirmək üçün deşikləri vardır. Diametrləri 0,3-0,7 sm arasında dəyişir.
13. Ağ rəngli pastadan hazırlanmış muncuqlar. Cəmi 14 ədəddir.
D=0,4-0,6 sm arasında dəyişir. Bəziləri təkər, bəziləri isə çəllək formalıdır.
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Nazik və qalındırlar. Ən naziyi 0,1, ən qalını isə 0,4 sm-dir.
14. Qara rəngli, kiçik ölçülü şüşə muncuqlar. Bəziləri çox keyfiyyəsiz
qalmışdır. Üzərlərinin bəzi yerlərini ərp örtmüşdür. Cəmi 7 ədəddirlər.
D=0,4 sm-dir.
15. Yaşıl və göy rəngli sədəf muncuqlar (Şəkil 51). Üzərilərini parıltılı
sədəf şüşə qarışığından haızrlanmış xüsusi təbəqə örtmüşdür. Cəmi 4
ədəddir. Təkər formalıdır. Ortasından ip keçirmək üçün açılan deşiyin
d=0,5 sm-dir. D=0,6-0,8 sm-dir.
16. Açıq-yaşıl rəngli pastadan hazırlanmış muncuq. Çəllək formalıdır. Ortasından ip keçirmək üçün mövcud olan deşiyin d=0,3 sm-dir.
D=0,7 sm-dir.
17. Qonur rəngli əqiq daşından hazırlanmış muncuq. Yumru, təkər
formalıdır. Ortada deşiyi vardır. D= 0,7 sm.
18. Ağ rəngli əqiq daşından hazırlanmış (doğrama üsulu ilə) muncuqlar [55, s.58]. Kiçik (d= 0,3 sm) və orta ölçülüdürlər (d=0,7 sm). 11 ədədi
yumru təkər formalı, 10 ədədi dördkünc formalı, 2 ədədi isə dördbucaqlı
(daha çox kvadrat formalı) olub, ortalarından ip keçirmək üçün deşikləri
vardır. Axırıncı iki ədəd muncuğun ortasından iki ədəd deşiklər olub, birinin üst səthində basma damğa izi də var. Muncuqların ümumi sayı 23
ədəddir. 10 ədədinin ölçüləri d=0,5-0,6 sm arasında dəyişir.
19. Boz rəngli çay daşından hazırlanmış pilək daşı (Şəkil 62). Üzünün
müəyyən yerlərində ərp izləri vardır. En kəsiyi dördküncdür. Hər iki ucu
yumrudur. Bir ucunda ip keçirib asmaq üçün deşik açılmışdır. Deşiyin
d=0,6 sm-dir. Uzunluğu =10,5 sm, eni=1,6 sm.
11 №-li qəbir
Bu qəbir I qazıntı sahısinin 3A və 4A kvadratlarının kəsişdiyi sahədə
aşkar olundu. Qəbir kamerası 3A kvadratının qərb divarından 85 sm aralı,
cənub divarından 345 sm aralı yerləşir [65, s.25]. Qəbirin üstündən dörd
qat daş düzümü aşkar edilərək götürüldü. Belə ki, yer səthindən 45 sm
dərinlikdə qəbrin ilk yerüstü əlaməti -1-ci daş düzümü aşkar edildi. Dairəvi formada olan daş düzümünün ölçüsü 80x110 sm idi. 1-ci daş düzümünün h=30 sm idi. Daha sonra 2-ci daş düzümü aşkar edildi (Şəkil 3.2). 45
sm hündürlüyündə olan 2-ci daş düzümünün diametri 1-ci ilə eyni idi.
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Amma bəzi daşlar 3-cü kvadrata tərəf də uzanırdı, 2-ci daş düzümünün
altından çıxan 3-cü daş düzümünün h=40 sm oldu. Daha çox pərakəndə
formada olan bu daş düzümü kvadratın şərq divarında birdən kəsilirdi.
Ümumiyyətlə şərq divarı texnika vasitəsilə dağıldığından sümüklərin bəzisi üzdə qalmışdır. Ola bilsin ki, bu qəbir kamerasındakı skeletə məxsus
idi. Bu hissədən inşaatçıların məlumatına əsasən təpənin xırlı-çınqıllı torpağı çıxarılıb aparılmış, əlavə torpaq buraya tökülmüşdür. Ona görə də
qəbir kamerasının bir hissəsi texnika vasitəsilə kəsilmişdir. 3-cü daş düzümü götürüldükdən sonra 4-cü daş düzümü aşkar olundu. Bu qatın h=45
sm idi. Daş düzümləri götürüldükdən sonra yumşaq sarı rəngli torpağa
malik olan qəbir kamerası göründü. Ətrafın xırlı-çınqıllı və bərk sarı gilli
torpağından fərqli olaraq qəbir kamerasının sarı gilli yumşaq torpağı var
idi [65, s.26]. Kameranın sərhədlərini konkret izləmək mümkün idi. Kamera yer səthindən 195 sm dərinlikdə aşkar olundu. Kameranın özünün dərinliyi isə 25 sm idi. Beləliklə, qəbrin döşəməsindən yer səthinədək olan
h=2,20 sm idi.
Qəbir kamerası qərb-şərq istiqamətində idi. Bu istiqamətdə onun
uzunluğu 145 sm, şimal-cənub istiqamətində isə eni 90 sm idi.
Qəbir kamerasında bir ədəd insan skeleti aşkar edildi. İnsan skeletinin ayaq sümükləri torpaq işləri görülən zaman texnika tərəfindən kəsilmişdir. Skeletin vəziyyətindən aydın oldu ki, meyit sol çiyni üstə yarımbükülü vəziyyətdə şimal-qərb- cənub-şərq istiqamətində üzü şimala doğru basdırılmışdır [65, s.26].
Kəllə onurğa sümüyündən aralıda (10 sm aralı) düşmüşdür. Kəllənin üzü şərqə idi. Kəllə və sümüklər yarımdağılmış vəziyyətdə idi. Skelet
qəbir kamerasının şimal-qərb divarı boyunca aşkarlandı. İnsan skeletinin
bud və baldır sümüklərinin bəziləri kameranın cənub və şərq divarından
aşkar edildi. Ehtimal etmək olardı ki, kamerada dəfn parçalanaraq həyata
keçirilmişdir. İnsan skeletinin vəziyyətindən aydın olurdu ki, onun sağ əli
üzünə tərəf yarımbükülü vəziyyətdə qaldırılmışdır. Skeletin çanaq sümüyünün arxasından qəbir kamerasının cənub-şərq küncündə bir ədəd kiçik
həcmli küpə qoyulmuşdur. Skeletin qabırğa sümüyünün üstündən bir
ədəd qara rəngli obsidiandan hazırlanmış üçtilli bıçaq (hər iki tərəfi yaxşı
dişəklənərək işlənmiş) tapıldı. Sağ əlinin barmaq sümüklərinin üstündə
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dəmir üzük, sol əlinin barmaq sümükləri ətrafından isə daha bir üzük, sağ
bilək sümüyünün üstündən tunc qolbaq, sinə və qabırğa sümükləri ətrafından isə pasta, sümük və şüşə muncuqlar, qəbir kamerasının cənub küncündən bir ədəd əhəng daşından hazırlanmış asma amulet (ağ rəngli) tapıldı [65, s.26].
Qəbirdəki küp təmizlənərkən onun içindən xırda quş sümükləri aşkar olundu. Küpənin altından isə dəmir biz tapıldı. Daha sonra qəbirdən
sırğalar, muncuqlar, dəmir qarpun, əhəngdaşından hazırlanmış iy başlığı
tapıldı. Skelet təmizlənərkən məlum oldu ki, meyit basdırılarkən onun sol
əli sol qulağının altına tərəf uzadılmış halda qoyulmuşdur. Qəbirdən tapılan arxeoloji materiallar:
1. Kiçik həcmli küpə tipli qab. Gil tərkibi narın və xırda qum qarışıqlıdır. Keyfiyyətli hazırlanmış, qeyri-sabit hərarət rejimində bişirilmişdir.
Divarının qalınlığı 0.6 sm-dır. Qab qırıqlardan ibarətdir. Qismən bərpa etmək mümkün olmuşdur. Ağız kənarı xaricə azca əyintilidir. Gövdəsi yarımşar formalıdır. Rəngi açıq-qırmızıdır. Skeletin çanaq sümüyünün arxasında, qəbir kamerasının cənub-qərb küncündən aşkar edilmişdir. Ölçüləri: h=8,7 sm; d (ağız)=8 sm; d (gövdə)=12 sm; d (oturacaq)=8 sm.
2. Dəmirdən hazırlanmış qarpun (Şəkil 38). Cida ucluğundan bir qədər fərqlidir. Keyfiyyətsiz qalmışdır. Üç yerə bölünmüşdür. Ucu bizdir, uc
hissəsində dəmir çıxıntı vardır və o, arxaya doğru əyilmişdir. Bu çıxıntı
hər hansı ovu ovlarkən onun bədəninə batırılmış qarpunun asanlıqla çıxmamasına və çıxarılarkən sancıldığı yeri dağıtmasına xidmət edirdi. Sonluğunda isə ağac dəstəyə keçirilmək üçün sağa və sola çıxıntı vardır. Balıq
tutmaq üçün istifadə olunması ehtimal edilir. Skeletin sinə sümükləri arasından tapılmışdır. Uzunluğu 6,2 sm-dır.
3. Dəmirdən hazırlanmış biz. Qopuqlarla müşayiət olunur. Ucluğu
qopub düşmüşdür. Keyfiyyətsiz qalmışdır. Qəbirdəki 1 ədəd küpənin altından çıxarılmışdır. Uzunluğu 4,9 sm-dır.
4. Dəmirdən hazırlanmış üzük. Keyfiyyətsiz qalmış, üzərinin çox
hissəsini korroziya örtmüşdür. Bir hissəsi qırılmışdır. D=2,7 sm-dır.
5. Tunc məftildən hazırlanmış üzük (Şəkil 47). Ucları bir-birinə birləşmir. En kəsiyi lentvaridir. Ortadan iki hissəyə qırılmışdır. Skeletin sol
əlinin barmaq sümükləri ətrafından tapılmışdır. D=1,9 sm-dır.
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6. Tunc məftildən hazırlanmış sırğalar (Şəkil 47). En kəsikləri dairəvidir. Ucları bir-birinə birləşmir. Ucları ilan başı formasında hazırlanmışdır. Uc hissəyə doğru yastılanır və deşikləri vardır. Ehtimal ki, bu deşiklər
tunc halqalarla və yaxud tunc məftillə bağlanırmış. D= 4 sm-dır. Kəllənin
qulaq nahiyəsindən tapılmışdır.
7. Tunc məftildən hazırlanmış zəncirvari asmanın bir hissəsi. Halqanın digərini tapmaq mümkün olmamışdır. Biri digərinin üstünə keçirilmişdir. Badam formalıdır. D=0,4 sm-dır.
8. Tuncdan hazırlanmış qolbaq (Şəkil 46). Yaxşı qalmışdır. Dairəvi
en kəsiyə malikdir. Ucları yastılanmış və uc-uca əyilmişdir. Lakin ucları
birləşmir. Döyülmüş, yastılanmış uclarının üzərində çərtmələr və nöqtə
döymələr vardır. Skeletin sağ bilək sümüyünün üzərindən tapılmışdır.
D=5,5 sm-dır.
9. Açıq-qırmızı rəngli, əqiq daşından hazırlanmış muncuq. Kobud
formalıdır. Kiçik ölçülüdür. D=0,5 sm-dır.
10. Sümükdən hazırlanmış muncuqlar. Pis vəziyyətdə qalmışdır.
Kiçik ölçülüdürlər. Cəmi 12 ədəddirlər. D=0,3 sm-dır.
11. Ağ və açıq yaşıl rəngli pastadan hazırlanmış 2 ədəd pasta muncuq. Hər ikisi piramida formasındadır. Kobud formada qalmışdır. Üzəriləri qismən dağılmışdır. Açıq-yaşıl rəngli pasta muncuğun üzərində şüyrələr vardır. D=1,1 və 0,6 sm-dir.
12. Qara rəngli şüşə muncuqlar. İki ədəddir. Uzunsov olub, boru
formasındadır. Üzərinin bəzi yerlərini ərp örtmüşdür. Uzunluğu =0,6 sm,
d=0,3 sm-dir.
13. Ağ və yaşıl rəngli sədəf muncuqlar. Yaşıl rəngli muncuq kiçik,
ağ rəngli isə böyükdür. Ortalarından ip keçirmək üçün deşikləri vardır.
Üzəriləri parıltılı sədəflə örtülmüşdür.
14. Qara rəngli obsidian (dəvəgözü) daşından hazırlanmış kəsici
alət (bıçaq). Bıçaq iki tilli olub, hər iki tərəfi yaxşıca dişəklənmiş, itilənmişdir. Uc hissəsi bizdir. Ehtimal ki, ağac saplağa bərkidilmişdir. Skeletin qabırğa sümüklərinin üstündən tapılmışdır. Uzunluğu 8,2 sm-dır.
15. Ağ rəngli əhəngdaşından hazırlanmış iy başlığı [55, s.52] (Şəkil
40). Piramida formasındadır. Ortasındakı deşiyin d=0,7 sm-dır. Skeletin
çanaq sümüyünün altından tapılmışdır. Ölçüləri: h=1,5 sm, d=3,3 sm-dır.
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16. Ağ rəngli əhəngdaşından hazırlanmış amulet və ya iri asma
muncuq [55, s.48] (Şəkil 42). Təkər formalıdır. Ortasından ip keçirib boyundan asmaq üçün yaxşı yonulmuş deşiyi vardır. Deşiyin d=0,7 sm-dır.
Qəbir kamerasının cənub küncündən tapılmışdır. Ölçüləri: h=1,5sm, d=2,1
sm-dır.
12 №-li qəbir
Bu qəbir II qazıntı sahəsinin 2-ci kvadratında aşkar olundu. Bu qəbrin üst daşları yer səthindən 100 sm dərinlikdə aşkar olundu. Bu 1-ci daş
düzümü idi. Daş düzümü orta ölçülü çay daşlarının (10x15 sm; 12x14 sm)
düzümündən ibarət olub, nizamlı düzülmüş idi [65, s.29]. Daş düzümü
qərb-şərq istiqamətində idi. Bu istiqamətdə onun uzunluğu 195 sm, şimal-cənub istiqamətində isə eni 150 sm idi. Daş düzümü 2-ci kvadratın şimal divarından 65 sm, cənub divarından 230 sm aralı məsafədə idi [52,
s.83-84].
1-ci daş düzümü götürüldükdən sonra onun altından 2-ci daş düzümü aşkar olundu. 1-ci daş düzümünün h=15 sm idi. 2-ci daş düzümünün
eni (şimal-cənub istiqamətində) 190 sm, uzunluğu (şərq-qərb istiqamətində) isə 220 sm idi. Bu daş düzümü əsasən orta ölçülü çay daşlarının yığımından ibarət idi [55, s.47].
3-cü daş düzümün h=15 sm
4-cü daş düzümün h=15 sm
5-ci daş düzümün h=20 sm
6-cı daş düzümün h=15 sm
Qəbirdə 6-cı daş düzümü götürüldükdən sonra qəbir kamerasının
yumşaq torpağı göründü. Əslində 4-cü daş düzümündən sonra qəbrin üstündəki xırlı-çınqıllı daş düzümü arasındakı bərk, torpaq qatı yumşaldı.
Qəbir kamerası yer səthindən 175 sm dərinlikdə aşkar edildi. Daş düzümlərinin ümumilikdə h=80 sm idi (şəkil 4).
Qəbir kamerası qərb-şərq istiqamətində salınmışdır [65, s.29]. Qəbir
kamerasının bu istiqamətində uzunluğu 175 sm, şimal-qərb istiqamətində
isə eni 100 sm idi. Kameranın torpağı yumşaq sarı torpaq idi. Kameranın
dərinliyi 15 sm idi.
Kamerada bir ədəd insan skeleti aşkar olundu. Skeletin istiqamətin36

dən aydın olurdu ki, meyit arxası üstə basdırılmışdır (qərb-şərq istiqamətində). Sağ ayağı dizdən yarımbükülü, o biri ayağa tərəf, sol ayağı da eynilə dizdən yarımbükülü, sağ ayağının altı tərəfə uzadılmışdı, sanki bardaş qurmuş formada [54, s.194; 66, s.248]. Başı boyun hissədən əyilərək sola istiqamətlənmiş, onurğa və boyun sümüklərinin düzümündən aydın
olurdu ki, kəllə qopardılmamış, əyilmişdir. Kəllənin alt çənəsi qopardılaraq aşağıda qoyulmuşdur, üst çənə isə yerində qalmışdır. Kəllə yarım üzü
üstə düşmüş, üzü qərbə tərəf qalmışdır. Əlləri yanında uzadılmışdır.
Kəllənin boyun hissəsindən bir ədəd boruşəkilli muncuq, sağ əlinin
barmaq sümükləri arasından bir ədəd tunc üzük, üç ədəd gil qab, daha
sonra xəncər, xəncərin dəstəsinin yuxarısından uzunsov pilək daşı, sağ
qolunun bilək hissəsindən 6 ədəd tunc ox ucluğu və 1 ədəd dəmir nizə ucluğu tapıldı [54, s.194]. Ox ucluqlarının sonluğunda ağac saplaqlar qalmışdır. Qəbirdən tapılan arxeoloji materiallar:
1. Boz rəngli yaxşı hazırlanaraq sabit temperaturda bişirilmiş dopu
tipli gil qab (Şəkil 25). Nazik divarlıdır. Əldə kobud hazırlanmışdır. Təmiz
gil tərkibə malikdir. Üzərinin əksər yerlərini ərp örtmüşdür. Üzərinin cilalandığı hiss olunur. Ağzı xaricə azacıq istiqamətlidir. Ölçüləri: h=7,7 sm; d
(ağız)=5,5 sm; d (gövdə)=8,5 sm; d (otr)=5,2 sm.
2. Açıq-qırmızı rəngli parç tipli gil qab (Şəkil 21). Nazik divarlıdır
(0,5 sm). Ağız kənarı azca qırılsa da qab tam bərpa edilmişdir. Gil tərkibi
təmizdir, qum qarışığı azdır. Keyfiyyətli hazırlanmış, sabit temperaturda
bişirilmişdir. Ağız kənarı xaricə azca meyllidir. Çiyin hissəsi hündürdür.
Ağızdan gövdəyə qədər olan hissəsi (9 sm) gövdədən oturacağa qədər
olan hissədən (5 sm) böyükdür. Bir ədəd qulpu dairəvi en kəsikli olub yarımşar formalıdır. Səthi cilalanmışdır. Üzərində heç bir naxış elementi olmayan gil qabın ölçüləri belədir: h=13,7 sm; h(çiyin)=6,5 sm; h(qulp)=7,5
sm; d(ağız)=11 sm; d(gövdə)=13,5 sm; d(oturacaq)=10 sm.
3. Qonur rəngli küpə tipli gil qab. Nazik divarlı (0,6 sm) olub, gil tərkibi təmizdir, heç bir qarışığa malik deyildir. Keyfiyyətli hazırlanaraq sabit tempraturda bişirilmişdir. Ağız kənarı xaricə meylli olub, azca dağılmışdır. Boyun hissəsi qısa (4 sm) olub, bir ədəd lentvari en kəsikli qulpu
ağız kənarı ilə çiyini birləşdirir. Qulp yarımdairəvi formalıdır. Gövdəsi isə
şarvaridir. Oturacağı yastı və enlidir. Üzərinin bəzi yerlərini ərp örtmüş37

dür. Boğazdan çiyinə doğru şüyrələnmə vardır. Gövdə hissədə bir-birinə
paralel iki batıq kanalvari xətlər (bir-birindən 2,5 sm aralı), onların arasından iki üçbucaq formalı, çəpinə çərtmə naxışlar keçir. Qabın üzəri yaxşı cilalanmışdır. Ölçüləri: h=18 sm; h(qulp)=7 sm; d(ağız)=8 sm; d(gövdə)=17,7
sm; d(oturacaq)=8,7 sm.
4. Dəmirdən hazırlanmış nizə ucluğu (Şəkil 36). Keyfiyyətsiz, korroziyaya uğramış halda qalmışdır. Bir qədər əyri formadadır. Hər iki tərəfdən döyülərək ağac dəstənin üzərinə qaldırılmışdır. Kiçik ölçülüdür. Ucu
bizdir. Az bir hissəsi qırılmışdır. Uzunluğu 7 sm, eni isə 1,8 sm-dır.
5. Dəmirdən hazırlanmış xəncər (Şəkil 37). Pis vəziyyətdə qalmışdır.
Nazik və uzun, yastı formada olub, lentvari en kəsiyinə malikdir. Qırıq
vəziyyətdədir. Ölçülərini qəbirdəcə götürmək mümkün oldu. Dəstəyi və
tiyəsi bütövlükdə dəmirdən olub, dəstə tiyədən xaçvari dəmir hissə ilə ayrılır. Döymə üsulu ilə hazırlanmışdır. Skeletin sağ qolunun bilək sümükləri yanından tapılmışdır. Uzunluğu 26 sm, eni isə 3 sm-dır.
6. Tuncdan hazırlanmış 6 ədəd “skif tipli” ox ucluğu (Şəkil 32-33).
Onların hər birinin sonluğunda ağac qalıqları da aşkar edilmişdir. Onların
üçü eyni formada, qalan digər üçü də eyni formadadır. Lakin hamısı üçtilli olub, şiş uca və sonluğunda ağac saplağa keçirmək üçün boruya malikdirlər. 1-cinin ucu kəsmə üçbucaq formada olub til ucundan qalxaraq borusunun üstündə yenə ona birləşir. Digəri sadəcə üçtilli olub tilinin sonluğu kəsilərək birləşir. Bir digərinin ucu üçbucaq biçimli olub, yuxarısından
bir tili borusunun üstü boyunca ona paralel gəlir. Qalan üç ox ucluğunun
forması “raket” formalı olub, ucu biz formada, yuxarısında bir tili əyilir.
Uzunluqları 2-2,5 sm, borusunun d=0,5 sm-dır.
7. Tunc məftildən hazırlanmış üzük. Çox nazikdir. Dairəvi en kəsikli
olub, ucları bir-birinin üstünə 1,5 sm keçmişdir. Keyfiyyətli qalmışdır.
D=1,7 sm olan üzük skeletin sağ əlinin barmaq sümükləri üstündən tapılıb.
8. Аçıq səma rəngli, əridilmiş, tərkibi müəyyən edilməyən materialdan (tərkibində yapışqan vardır) hazırlanmış muncuğun yarısı. Uzununa
bölünmüş, yarısı qalmışdır. Hər iki ucundan qırılmışdır. Qalan hissənin
uzunluğu 2 sm-dır. Üzərinin bəzi yerlərini ərp örtmüşdür. D=1 sm, uzunluğu 2 sm-dır.
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9. Boz-qara rəngli çay daşından hazırlanmış pilək daşı (bülöv) (Şəkil
62). Boz-qara rəngli çay daşından hazırlanmış pilək və ya bülöv daşıdır.
Kvadrat en kəsikli olub, uzundur. Bir səthini tamamilə ərp örtmüşdür.
Səthi sayadır. Bir ucunda ip keçirib asmaq üçün d=0,5 sm olan deşik vardır. Qəbir kamerasındakı xəncərin baş tərəfində, onunla düz xətt istiqamətində tapılmışdır. Uzunluğu 11,5 sm, eni isə 2,1sm-dır.
13 №-li qəbir
Bu qəbir də II qazıntı sahəsindən 1-ci kvadratdan (5x5 metr) aşkar
olundu. Kvadratın çay yarğanı tərəfdən görünən en kəsiyindən qəbrin
daşları, saxsı qab qırıqları və insan kəlləsinin qırıqları tapıldı [65, s.32]. Qəbir 1-ci kvadratın çay dərəsinə düşən kəsiyindən tapıldı. Kvadratın bir
hissəsi çay dərəsinə düşdüyündən dağılmışdır. Qəbir daşları yer səthindən 90 sm dərinlikdə aşkar olundu. Daş düzümü şimal-cənub istiqamətində uzanırdı. Bu istiqamətdə onun uzunluğu 260 sm, şərq-qərb istiqamətdə
isə eni 110 sm idi. Qəbrin enini çay dərəsi çəkilən zaman texnika kəsib götürmüşdür. Eninin ölçüsünü qalan hissədən hesabladıq. Qəbrin üst daşları
orta və kiçik ölçülü çay daşlarının düzümündən ibarət idi. Bu daşlar
kvadratın qərb divarından 215 sm, şimal divarından 95 sm məsafədə idi
[65, s.32].
1-ci daş düzümü götürüldükdən sonra 2-ci daş düzümü aşkar edildi.
1-ci daş düzümünün h=40 sm idi.
2-ci daş düzümünün h=70 sm idi. Bu düzüm nisbətən daha çox daralırdı. Belə ki, bu daş düzümü dairəvi formada olub, ölçüləri 100 sm (qərbşərq istiqamətində) və 90 sm (şimal-cənub istiqamətində) idi. Bu daş düzümünün altından qəbir aşkar edildi. Qəbir kamerası 170 sm dərinlikdən
aşkar edildi. Qəbir kamerasının torpağı ətrafın xırlı-çınqıllı torpağından
fərqli olaraq nisbətən sarı yumşaq torpaq idi. Qəbir kamerası şimal-cənub
istiqamətində uzanırdı. Bu istiqamətdə onun uzunluğu 145 sm, şərq-qərb
istiqamətində isə eni 95 sm idi. Qəbir kamerasının şərq tərəfi Xunan çayının dərəsi çəkilən zaman kəsilib götürülmüşdür. Kameranın dərinliyi 25
sm idi. Qəbir kamerasında bir ədəd insan skeleti aşkar edildi. İnsan skeleti
dağılmış vəziyyətdə idi. Skeletin yaxşı saxlanmamasının səbəblərindən biri də yəqin ki, torpağın tərkibində mineral duzların çoxluğu ilə əlaqədar39

dır [52, s.85]. Qəbir kamerasındakı skeletin istiqamətini dəqiq təyin etmək
mümkün olmadı. Çünki, bu qəbirdəki skelet parçalanaraq dəfn olunmuşdu. Kəllə, ayaq sümükləri yanından aşkar olundu. Ayaq sümükləri şimalcənub istiqamətində qoyulmuşdu [55, s.49; 65, s.33].
Qəbirdən bir ədəd gil qab aşkar edildi. Onun da yarı hissəsi qəbir
kamerası ilə birlikdə kəsilib götürülmüşdü. Gil qab insan skeletindən cənubda, qəbir kamerasının cənub küncündə qoyulmuşdu. Qəbir kamerasının qərb küncündə materialı məlum olmayan bəzək əşyasının qalığı tapıldı. O, torpaqda tamam korroziyaya uğrayaraq itib getmişdi. Qəbir kamerasının qərb küncündə qoyuna məxsus sümüklər də aşkar edildi. Gil qabın yanından bir ədəd iy başlığı aşkar edildi. Qoyun skeletinin yalnız bəzi
sümükləri qalmışdı. İnsan kəlləsinin altından bir ədəd zoomorf quş fiquru
və tunc zəncir halqası (ehtimal ki, saç borusu idi) tapılaraq götürüldü.
1. Qəhvəyi rəngli gil tərkibi narın qum və kiçik çınqıl qarışıqlı bardaq tipli gil qab. Üzəri yaxşı cilalanmışdır. Qırıqlardan ibarət olub, bərpa
edilmişdir. Ağız kənarı xaricə azca əyintilidir. Divarının qalınlığı 0,5 smdir. Bir ədəd qulpu dairəvi en kəsikli olub, ağızla çiyini birləşdirir. Qulpun üzərində basma naxışlar vardır. Çiyindən sünbülvari naxışlar, çiyindən gövdəyə doğru isə şaquli və üçbucaq formalı (günəş şüaları) naxışlar
keçir. Gövdəsi şarvaridir. Oturacağı yastıdır. Ölçüləri: d (ağız)=7,5 sm;
h=24 sm-dir; d (gövdə)=21,5 sm; d (otr)=9 sm.
2. Tuncdan tökmə üsulu ilə hazırlanmış zoomorf fiqur [55, s.57].
Quş fiquru (Şəkil 48). Quş fiquru yəqin ki, asma bəzəyin bir hissəsi olmuşdur. Çünki, onun başındakı tac dairəvi istiqamətdə düzəldilmiş və boynunun arxasına birləşdirilmişdir. Quşun dimdiyi, gözləri üçbucaq formalı
quyruğu, qarşıda iki ayağı çox aydın çizgilərlə verilmişdir. Quş fiqurunun
sinəsindən iki ədəd bir-birinə paralel qabarıq xətlər keçir. Ehtimal ki, bunlar tunc məftil kimi düzəldilmiş, sonra fiqura qaynaq edilmişdir. Dimdiyinin uzunluğu 0,4 sm-dir. Quyruğunun uzunluğu isə 0,7 sm-dir.
3. Tunc lövhədən bükülərək hazırlanmış saç borusu (Şəkil 48). Bütövdür. Üzərində nöqtələr vardır. Tunc lövhənin bir ucu getdikcə nazilir.
Qəbirdəki insan skeletinin kəlləsinin yanından tapılmışdır.
4. Ağ rəngli əhəngdaşından hazırlanmış, ortasında d=1sm deşiyi
olan iy başlığı [55, s.52]. Əhəngdaşından kobud surətdə yonularaq hazır40

lanmışdır (Şəkil 41). Piramida formasındadır. Bəzi yerlərində qopuqlar
vardır. Ölçüləri: d=2,8 sm; h=1,7 sm-dır.
14 №-li qəbir
Bu qəbir I qazıntı sahəsində, 9-cu və 8-ci kvadratların kəsişməsində
aşkar olundu. Qəbir yer səthindən 35 sm dərinlikdə aşkar olundu. Bu dərinlikdə qəbrin üst daşları göründü [65, s.34]. Qəbir daşları orta ölçülü
(10x12 sm; 12x14sm) çay daşlarının uzununa (cənub-qərb–şimal-şərq istiqamətində) düzümündən ibarət idi. Bu daş düzümü 8, 9, 8A və 9A kvadratlarının birləşdiyi mərkəzə düşürdü. Daş düzümünün yerləşdiyi qəbir
kamerası 8-ci kvadratın şimal divarından 152 sm cənuba doğru, şərq divarından 132 sm şərqə doğru (8A kvadrata tərəf), 130 sm isə 9A kvadrata tərəf uzanırdı. Daş düzümünün cənub-qərb –şimal-şərq istiqamətində eni
92 sm idi. 1-ci daş düzümü götürüldükdən sonra (onun h=20 sm idi) 2-ci
daş düzümü aşkar edildi. 2-ci daş düzümünün şimal-şərq istiqamətində
uzunluğu 310 sm (cənub-qərbə doğru), şimal-qərb – cənub-şərq istiqamətində isə eni 210 sm idi. 2-ci daş düzümü götürüldükdən sonra qəbir kamerası açıldı. Ətrafın xırlı-çınqıllı torpağından fərqli olaraq qəbir kamerasının üzərindəki daşların bəzisi texnika vasitəsilə sıyrılıb kənara atılmışdır. Belə ki, qəbir avadanlığı da kameradan kənarda, pərakəndə atılmış
halda tapıldı. Qəbir kamerası şimal-şərq – cənub-qərb istiqamətində uzanırdı. Qəbir kamerasının ölçüləri 2-ci daş düzümünün ölçüləri ilə eyni idi
[65, s.35].
Qəbir kamerasında heç bir skelet aşkar olunmadı. Kameradan 2
ədəd gil qab götürüldü. Qəbir kamerasının dərinliyi 14 sm olub, döşəmədən yerin üst səthinədək h=110 sm idi. Qəbirdən tapılan arxeoloji material:
1. Açıq-qırmızı rəngli, təmiz gil tərkibli olub, keyfiyyətli hazırlanaraq sabit hərarət rejimində bişirilmiş kiçik həcmli parç tipli saxsı qab. Ağız
kənarı azacıq dağılmışdır. Ağzı xaricə əyintili olub, boğazı dardır. Ağızdan çiyinə qədər olan məsafə çiyindən oturacağa qədər olan məsafəyə bərabərdir. Bir ədəd dairəvi en kəsikli qulpu ağızla çiyini birləşdirir. Üzərində heç bir naxış elementi yoxdur, ərplə örtülmüşdür. Əldə kobud hazırlanmışdır. Qəbir kamerasının mərkəzindən tapılmışdır. Ölçüləri: h=9 sm;
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h (qulp)=6 sm; d (ağız)=7,5 sm; d (gövdə)=9 sm; d (otur)=5,4 sm.
2. Açıq-qırmızı rəngli, dəbilqə formasında olan gil qab [55, s.51] (Şəkil 23). Sərpuş formalıdır. Keyfiyyətli hazırlanmış, sabit hərarətdə bişirilmişdir. Üzərinin bəzi yerlərini ərp örtmüşdür. Təmiz gil tərkiblidir. Çox
ehtimal ki, hansısa gil qabın ağzını örtmək üçün istifadə edilmişdir. Bir
ucunda günbəz formalı çıxıntı vardır. Eynilə minarəni xatırladır. Sonra
şişkinləşir, daha sonra nazilərək ağıza doğru yenidən açılır. Bəlkə də miniatür formalı olub, ritual məqsəd daşımışdır. Qəbir kamerasının şimalqərb küncündən tapılmışdır. Ölçüləri: h=21,5 sm; d (ağız)=11,5 sm.
15 №-li qəbir
Bu qəbir I qazıntı sahəsindəki 9-cu kvadratdan aşkar olunmuşdur.
Qəbir yer səthindən 45 sm dərinlikdə aşkar olundu. Bu dərinlikdə qəbrin
ilk daş örtüyü göründü. Qəbrin daş örtüyü orta ölçülü çay daşlarının şimal-qərb – cənub-şərq istiqamətində düzülüşündən ibarət idi [65, s.36]. Bi
istiqamətdə onun uzunluğu 160 sm, şimal-şərq – cənub-qərb istiqamətində isə eni 90 sm idi. Qəbrin daş örtüyünün bir ucunda – şimal-qərb küncündə 1 ədəd qara rəngli cilalı qab və onun yanında sümüklər aşkar edildi. Qəbir sarı rəngli yumşaq torpaqla doldurulmuşdur. Kameranın torpağı ətrafın eyni rəngli torpağından yalnız yumşaqlığı ilə seçilirdi.
Qəbrin üzərindəki daş örtüyün h=25 sm idi. Qəbirdə cəmi 1 ədəd
daş düzümü var idi (Şəkil 3.3). Bu daş düzümü götürüldükdən sonra qəbir
kamerası açıldı. Qəbir kamerası yer səthindən 90 sm dərinlikdə açıldı. Kameranın özünün dərinliyi 15 sm idi. Qəbir kamerası qərb-şərq istiqamətində uzanırdı. Bu istiqamətdə kameranın uzunluğu 140 sm, şimal-cənub istiqamətində eni isə 95 sm idi [65, s.36].
Kamerada yeniyetmə qıza məxsus skelet aşkar olundu. Skeletin vəziyyətindən aydın olurdu ki, meyit kameranın uzunu boyunca yəni qərbşərq istiqamətində sağ böyrü üstə yarımbükülü vəziyyətdə (ayaqları dizdən əlləri isə dirsəkdən üzünə tərəf yarımbükülü halda) dəfn edilmişdir.
Skeletin qarşısı cənuba tərəf, kəllənin üzü isə boyundan bir qədər əyilərək
cənub-şərqə tərəf basdırılmışdır. Skeletin kəlləsi bir qədər dağılmışdır. Lakin onurğa, əl və ayaq sümükləri yaxşı vəziyyətdə idi. Qəbirdən gil qab,
dəmirdən hazırlanan üzük, tunc qolbaq, xeyli sayda əqiq, şüşə, araqonit,
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sədəf və s. muncuqlar, dəmir sırğalar tapıldı.
1. Qara rəngli, gilində narın qum və kiçik çınqıl qarışığı olan qazan
tipli gil qab (Şəkil 4.17). Keyfiyyətli hazırlanmış, sabit hərarətdə bişirilmişdir. Uzun zaman məişətdə istifadə olunduğundan üzərində dərin yanma
və his izləri vardır. Kiçik həcmlidir. Qab qırıqlardan ibarət olsa da tam
bərpa edilmişdir. Ağız kənarı xaricə meyllidir. Boğazı daralır və sonra şarvari formalı gövdəyə keçir. Oturacağı enli və yastıdır. Ağız kənarında və
gövdədə çərtmə sünbülvari naxışlar vardır. Oturacaq bir qədər içəriyə batıqdır. Qəbirdəki qab insan skeletinin kəlləsinin yuxarısından tapılmışdır.
Ölçüləri: h=12,5 sm, d(ağız)=13 sm, d(gövdə)=16,5 sm, d(otr)=9,5 sm.
2. Dəmir üzük. Skeletin barmaq sümükləri yanından tapılmışdır.
Paslanmışdır. Ölçüləri: d=2 sm-dır.
3. Dəmir sırğalar. 2 ədəddir. Keyfiyyətsiz qalmışdır. D=3,5 sm-dır.
4. Tunc qolbaq. Nazik tunc məftildən hazırlanmışdır. Ucları nazilir
və biz formasını alır. En kəsiyi dairəvidir. D=5,5 sm-dır.
5. Dəmir muncuq. 1 ədəddir. Keyfiyyətsiz qalmışdır.
6. Pasta muncuqlar. Ağ, yaşıl rəngdə olub 6 ədəddir. D= 0,3 sm-dır.
7. Qara rəngli pasta muncuqlar (Şəkil 49). 7 ədədi badam formasında,
qalan 6 ədədi isə təkər formalıdır. D=0,7 sm-dır.
8. Tuncdan hazırlanmış metal muncuqlar (Şəkil 52). 11 ədəddir.
D=0,4 sm-dır.
9. Boz rəngli əqiq daşından hazırlanmış muncuqlar. 9 ədəddir. Hamısı çəllək formalıdır. D=0,9 sm-dır.
10. Sümük muncuqlar. İnsan dişindən hazırlanmışdır (Şəkil 59). 5
ədəddir. Uzunsov formalıdır. Uzunluqları 1,7-1,9 sm arasındadır. Bir uclarından asmaq üçün deşik açılmışdır.
11. Əqiq muncuqlar (Şəkil 54). Badam, çəllək, təkər formalı olub, kiçik və böyük ölçülüdürlər. 26 ədəddir.
12. Şüşə muncuqlar (Şəkil 55). Üzərlərinə sədəf çəkilmiş və bəzilərinin üzərində kükürd qaynaqlar edilmişdir. 10 ədəddir. H=1,9 sm, d=1,5
sm, ortadakı deşiyin diametri isə 0,5 sm-dır.
16 №-li qəbir
Bu qəbir I qazıntı sahəsinə düşür. 8A kvadratının şimal divarı və 9A
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kvadratının cənub divarı yaxınlığından aşkar olundu. Qəbrin üzərində
daş düzümü aşkar edildi [65, s.38]. Daş düzümü 45 sm dərinlikdən tapıldı. Daş düzümü şimal-cənub istiqamətində uzanırdı və bu istiqamətdə
onun uzunluğu 195 sm, şərq-qərb istiqamətində isə eni 120 sm idi (Şəkil
1.2). 1-ci daş düzümü götürüldükdən sonra (onun hündürlüyü 15 sm idi)
qəbir kamerası göründü. Qəbir kamerasının torpağı sarı rəngli yumşaq
tökmə torpaq idi. Kamerada əvvəlcə 2-3 ədəd qara rəngli cilalanmış keramika qırıqları tapıldı. Onlar əsasən daş düzümü ilə qəbir kamerası arasındakı torpaq qatı arasından aşkar edildi. Qəbir kamerası açıldıqdan sonra
onun içərisindən xırda sümüklər və bir ədəd tunc qolbaq tapıldı. Tunc
qolbaq sümüklərin daha çox rast gəlindiyi kameranın qərb divarı yanından aşkarlandı. Dairəvi en kəsikli qolbağın en kəsiyinin d=0,6 sm-dır. Bütöv və keyfiyyətli qalmışdır. Ucları bitişmir. Uc hissələrində rombvari və
kəsmə naxışlarla naxışlanmışdır. D=6 sm-dır.
Qəbir kamerasından aşkar edilən sümüklər insana məxsus olub bud
və qabırğa sümüklərindən ibarət idi. Qəbir kamerasında bu qeyd etdiklərimizdən başqa əlavə heç bir şeyə rast gəlinmədi. Qəbir kamerasının dərinliyi 20 sm idi. Kameranın döşəməsindən yerin üst səthinədək hündürlük 85 sm idi [65, s.38].
18 №-li qəbir
Bu qəbir I qazıntı sahəsindən, 8A kvadratın cənub-şərq divarı yaxınlığından aşkar olundu. Qəbir yer səthindən 65 sm dərinlikdə tapıldı. Bu
dərinlikdə qəbrin üst daşları göründü. Daş düzümü şimal-cənub istsqamətində uzanırdı. Bu istiqamətdə onun uzunluğu 115 sm, şərq-qərb istiqamətində isə eni 80 sm idi. 1-ci daş düzümü orta ölçülü çay daşlarının nizamlı düzülüşündən ibarət olub, hündürlüyü 25 sm idi [65, s.39-40] (Şəkil
16).
1-ci daş qatı götürüldükdən sonra onun altından 2-ci daş düzümü
aşkar olundu. 2-ci daş düzümünün hündürlüyü 45 sm idi. Bu qat daha böyük çay daşlarının düzümündən ibarət olub, nisbətən pərakəndə düzülmüşdü. Bu daş düzümü götürüldükdən sonra qəbir kamerası açıldı. Kameranın dərinliyi 20 sm idi. Onun istiqaməti şimal-cənub istiqamətində
olub, bu istiqamətdə uzunluğu 95 sm, şərq-qərb istiqamətində isə eni 70
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sm idi. Qəbir kamerasında 4 ədəd obsidian daşı və bir ədəd sapand daşı
aşkar edilərək götürüldü. Qara rəngli obsidian daşlarından biri böyük
(5,5x3,5 sm), qalan 3 ədədi isə kiçik ölçülüdür (Şəkil 63). Böyük obsidian
parçasının iki tərəfində dişəklənmə izləri aydın görünür. Məsaməli çay
daşından hazırlanmış sapand daşının ölçüləri 4x2,5x2 sm-dır. Dağılma və
qarət izlərinin heç birisinə rast gəlinməyən qəbir kamerasında yuxarıda
qeyd etdiyimiz cüzi avadanlığdan başqa heç bir əlavə arxeoloji material
və skeletə rast gəlinmədi [65, s.40].
-TORPAQ QƏBİRLƏR
Nekropolda cəmi iki torpaq qəbir (6 və 17 №-li qəbirlər) aşkar edilmişdir. Torpaq qəbirləri seyrək çay daşları qarışıq torpaqdan ibarət örtüyə
malikdirlər [55, s.46; 65; 66]. Quruluşuna görə heç də sadə olmayan bu torpaq qəbirlərin torpaq örtüyündə də xırda çay daşlarına təsadüf olunur.
Torpaq qəbirlər də eynilə daş örtüklü qəbirlər kimi nekropolun çınqıllıqumlu torpağında qazılmış, lakin bəzilərinin üzəri narın torpaq və qumla
örtülmüşdür. Eyni nekropolda həm daş örtüklü, həm də torpaq qəbirlərə
rast gəlinməsi şübhəsiz ki, dəfn adətinin təzahürü kimi ortaya çıxmışdır
[96, s.73-74]. Qeyd edək ki, bu qəbir tipləri arasında xronoloji dövr baxımından heç bir fərq yoxdur [65]. Bunu qəbirlərdən aşkar olunmuş arxeoloji materiallar da təsdiqləyir [55, s.46]. Torpaq qəbirlərin heç birindən insan skeleti aşkar edilməmişdir. Qazqulu nekropolunun həm daş örtüklü,
həm də torpaq qəbirləri forma və məzmun baxımından Zəyəmçay [46; 51;
60; 64], Tovuzçay [5; 23; 24; 40; 86; 94] və Həsənsu [28; 44; 95] nekropollarının qəbirlərini təkrarlayır.
6 №-li qəbir
Bu qəbir I qazıntı sahəsinin 10-cu kvadratından, kvadratın qərb divarına bitişik aşkar edildi [65, s.14]. Qəbrin çox hissəsini çay dərəsi kəsirdi.
Qəbrin üzərində iri ölçülü çay daşları qoyulmuşdu (Şəkil 15). 50 sm dərinlikdən aşkar edilən qəbrin istiqaməti şimal-cənub idi. Qəbir kamerası
80x90 sm ölçüyə malik olub, çox kiçik idi. Qəbir kamerası dairəvi formaya
malik idi. Bu qəbir çox sadə olub, üzərində yalnız bir neçə ədəd çay daşı
vardır. Qəbir kamerasının h=40 sm idi. Qəbrin döşəməsindən yerin üst
45

səthinədək h=90 sm idi. 6 №-li qəbir avadanlıq baxımından da çox kasıb
idi. Burada 3 ədəd saxsı qab aşkar edildi. Qəbirdə insan və digər skeletə
rast gəlinmədi. Çox ehtimal ki, çay dərəsi çəkilən zaman qəbir kamerasının çox hissəsi ilə birlikdə insan skeleti də məhv edilmişdi [65, s.15]. Qəbirdən tapılan arxeoloji material:
1. Açıq-boz rəngli, gilində narın qum və torpaq qatılmış kiçik xeyrə
tipli simvolik qab. Bəlkə də hər hansı məqsədlə istifadə olunubdur. Lakin
daha çox simvolik xarakter daşıyır. Əldə kobud hazırlanmışdır. Qırıqlardan ibarətdir. Qismən bərpa edilmişdir. Qəbirdəcə ölçülərini götürmək
mümkün olmuşdur. Çiyinləri xaricə çıxıntılı, ağız kənarı daxilə meyllidir.
Ölçüləri: h=3,5 sm; d (ağız) 6,5 sm; d (oturacaq)=2,7 sm).
2. Açıq qırmızı rəngli kiçik həcmli küpə. Gil tərkibi narın qum qarışıqlıdır. Keyfiyyətli hazırlanmış, qeyri-sabit temperaturda bişirilmişdir.
Sadə formalıdır. Ağız kənarı azca xaricə əyintili olub, boğazı hündürdür.
Çiyindən 1 ədəd batıq kanalvari xətt keçir. Ondan aşağı gövdəyədək günəş şüaları formasında şüyrələnmişdir. Divarının qalınlığı 0,5 sm-dir. Oturacağı enlidir. Qırıqlardan ibarətdir. Qismən bərpa edilmişdir. Ölçüləri:
h=8 sm; h (boğaz)=2 sm; d (ağız)=6,5 sm; d (gövdə)=10 sm; d (otr)=7 sm.
3. Boz rəngli, təmiz gil tərkibə malik bardaq tipli gil qab (Şəkil 17).
Keyfiyyətli hazırlanmış, sabit temperaturda bişirilmişdir. Qismən bərpa
edilmişdir. Sadə formalıdır. Ağız kənarı xaricə açılmışdır. Boğazı hündürdür. Çiyindən bir-birindən 1,5 sm aralı olan iki ədəd batıq dalğalı kanalvari xətlər keçir. Belə formalı düz kanalvari xətt gövdədən azca yuxarıdan
keçir. Gövdədən 3 sm enində kəmər qurşaq keçir. Üzərində bəzi yerini
ərp örtmüşdür. Qırıqlardan ibarətdir. Ölçüləri: h=27,5 sm; h(boğaz)=4,5
sm; d(ağız) =11 sm; d(gövdə)=23,5 sm; d(otr)=9,5 sm.
17 №-li qəbir
Bu qəbir də I qazıntı sahəsindən aşkar edilmişdi. 8-ci kvadratın qərb
divarından – Xunan çayının sahil kəsiyindən aşkar edildi [65, s.38]. Qəbrin üzərinin daşları əsasən kvadratdan bir qədər kənara çıxırdı- yəni qərbə
tərəf. Bu qəbirin daşları yer səthindən 60 sm dərinlikdə aşkar olundu. Daş
düzümü orta ölçülü (10x15; 12x17 sm) çay daşlarının düzümündən ibarət
olub pərakəndə halda düzülmüşdü. Qəbrin torpağı yumşaq olmağı ilə se46

çilirdi. Qəbir kamerasının üzərindəki daş düzümünün hündürlüyü 20 sm
idi. Daş düzümü götürüldükdən sonra onun altından qəbir kamerası açıldı. Qəbir kamerasından 3 ədəd boz rəngli yaxşı bişirilmiş və keyfiyyətli
hazırlanmış keramika və bir ədəd tunc nizə ucluğu tapıldı. Qəbir kamerasından heç bir skelet aşkar olunmadı. Qəbir kamerasının çox hissəsi Xunan çayının dərəsi süni yolla çəkilən zaman texnika vasitəsilə qazılıb götürülmüşdür. Qəbir kamerasının döşəməsindən yerin üst səthinədək hündürlük 75 sm idi [65, s. 39]. Qəbirdən tapılan arxeoloji materiallar:
1. Boz rəngli, yaxşı bişirilmiş, keyfiyyətli hazırlanmış, təmiz gil tərkibə malik keramika qırıqları. Əsasən orta həcmli küpə tipli gil qabların
gövdə və çiyin hissələrini əks etdirirlər.
2. Tuncdan hazırlanmış nizə ucluğu [55, s.55] (Şəkil 34). Tunc lövhədən bükülərək düzəldilmişdir. Ucu bizdir və sancılmaq üçün yaxşı hazırlanmışdır. Uc hissənin kənarları döyülərək yastılanmışdır. Ağac dəstəyə
keçirilməsi üçün borusu vardır. Nizə ucluğunun ağac dəstəyə bərkidilməsindən ötrü mıx vurmaq üçün borunun qurtaracağında deşiyi vardır. Uc
hissənin uzunluğu 8 sm, boru hissənin uzunluğu isə 6,5 sm-dır. Ümumilikdə uzunluğu 14,5 sm-dır.

2.2. ARXEOLOJİ MATERİALLARIN TƏSNİFATI
Qəbirlərdən xeyli arxeoloji materiallar əldə edilmişdir. Bu materiallar müxtəlif məzmunlu və formalı keramika nümunələrindən –xeyrələr,
küpələr, bardaqlar, kuzələr, dopular, kasalar, camlar, dolçalar və s.-dən;
məişət əşyalarından –tunc və dəmirdən hazırlanmış bıçaqlardan, gildən
və əhəngdaşından hazırlanmış iy başlıqlarından; bəzək nümunələrindən əqiq, pasta, şüşə, sümük, kauridən hazırlanmış muncuqlardan, tuncdan
hazırlanmış asma, zınqrov, boyunbağı, qolbaq, üzük və sırğalardan; silah
nümunələrindən –tuncdan hazırlanmış 6 ədəd skif tipli ox ucluğu, tuncdan və dəmirdən hazırlanmış nizə və cida ucluqları, dəmirdən hazırlanmış xəncərlərdən ibarətdir.
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-MƏİŞƏT ƏŞYALARI
Bu sıraya əsasən müxtəlif funksiyalar daşıyan əşyalar daxildir. Misal
olaraq gil qabları, tunc bıçaqları, iynə və bizləri və s. göstərə bilərik. Məişətdə işlədilən əşyalar içərisində birinci yeri heç şübhəsiz saxsı qablar tutur. Qazıqulu nekropolunun son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən əldə edilmiş arxeoloji materiallar içərisində gil qablar say etibarı
və növ zənginliyi baxımından üstünlük təşkil edirlər [55, s.50].
Qəbirlərə qoyulan saxsı qablar adətən meyidin ətrafında yerlışdirilirdi. Qəbrə qoyulan qabların miqdarı ehtimal ki, dəfn olunmuş şəxsin sağlığındakı ictimai və iqtisadi vəziyyətindən asılı olmuşdur [106, s.152]. Əksər
hallarda gil qablara boş, bəzi hallarda isə ərzaq qalıqları ilə birlikdə təsadüf edilir. Bunun dini inam kəsb etməsi və dini dünyagörüşlə bağlılığı
şübhəsizdir [30, s.76; 55, s.50].
Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən aşkar edilən gil qablar hazırlanma texnologiyası baxımından iki qrupa bölünürlər: dulus çarxında hazırlananlar və əldə kobud formalaşdırılan gil qablar. Azərbaycanın qərb
bölgələrində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə edilmiş gil qabları T.S.Passek və B.A.Latınin iki əsas qrupa bölmüşlər: -qara rəngli, naxışları ağ maddə ilə doldurulmuş və kobud hazırlanmış gil qablar; tutqun
boz rəngli, bəzi hallarda qara rəngli, dulusçuluq dəzgahında mükəmməl
və incə hazırlanmış gil qablar [154/a, s.136].
Az sayda keramika nümunələrini çıxmaq şərtilə, saxsı qabların böyük əksəriyyəti dulus çarxında hazırlanmışdır. Qazıqulu və Aşağı Mülkülü nekropollarından aşkar olunmuş əksər saxsı qablar tərkibinə narın və
iri qum, xırda çınqıl qatılmaqla sadə dulus kürələrində bişirilmişdir. Qəbirlərdən aşkar edilən saxsı qabları istifadə məqsədlərinə görə iki qrupa
bölə bilərik: təsərrüfat qabları və mətbəx-məişət qabları [55, s.51].
Qazıqulu qəbirlərindən aşkar edilən saxsı qab nümunələri müxtəlif
ölçülü və təyinatlı olub, zərifliyi, özünəməxsusluğu və naxışların üslubuna və ya müxtəlifliyinə görə bir-birindən fərqlənir (Şəkil 4, 5).
Qəbir abidələrindən tapılan birinci qrupa aid məişət keramikası dulusçuluq dəzgahında hazırlanmış əsasən qara və tünd boz rəngli gil qablardan ibarətdir. Buraya əsasən enli və ya şarvari gövdəyə malik qulplu və
qulpsuz, bəzən isə qulp əvəzinə qabın boğaz və çiyin hissəsində göbələk48

vari çıxıntısı olan (belə çıxıntılar bir və ya bir neçə ədəd olur) qablar, dopular və küpələr, kasa və boşqablar, kuzə və bardaqlar, xeyrələr və s. daxildir.
Bu tip gil qablar Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinin yayıldığı
ərazilər eləcə də bütün Cənubi Qafqaz üçün səciyyəvidirlər [104, s.10]. Belə qablara Qazax rayonunda Sarıtəpə [67/a, s.9-10,13-15;], Sarvantəpə yaşayış yerlərində və Eşşəktəpə nekropolunda [34, s.140-150], Daşkəsən rayonu ərazisində Qoşqarçay sahilindəki kurqanlarında [124, s.90-97], Ağstafa
rayonunda Həsənsu son tunc-ilk dəmir dövrü nekropolunda [28, s.100104], Tavatəpə yaşayış yerində [45, s.47-48], Qıraq Kəsəmən ilk dəmir dövrü yaşayış yerində [29, s.550-551], Zəyəmçay və Tovuzçay nekropolları
[40; 60; 64] və Gədəbəyin əksər həmdövr yaşayış yerlərində [30; 120], Muğan çölləri, Talış dağları ətəklərində Həsən Zəmini, Ağaevlər, Çilaxana,
Şırşır, Veri, Xoca Davud Köprü, Coni, Şuquladərə, Kraveladidən [141,
s.65-75; 182], Naxçıvanda [11; 12, s.15-20], Abşeronda [112, s.81-90; 114],
Ağsu ərazisində [69] və s. yerlərdə, indiki Ermənistanın Göyçə gölü hövzəsi, Gürcüstanın Samtavr qəbiristanlığı [178, cədvəl 5] və başqa yerlərdə
geniş rast gəlinmişdir. Bu qabların üzəri yaxşı – daha doğrusu incə cilalanaraq hamarlanmış və şüyrələnmiş, çox vaxt batıq xətlər və zolaqlarla,
kəndirvari, sünbülvari və novlarla bəzədilmişdir.
Qazıqulunun qəbir abidələrindən aşkar olunan keramika məmulatı
içərisində xeyrələr say etibarı ilə üstünlük təşkil edirdilər [55, s.51; 65].
Xeyrələr həcmlərinə görə boşqablardan böyükdür. Bunların ağız kənarını çox vaxt bir basma xətt əhatə edir. Dulus çarxında hazırlanmış xeyrələr digərlərinə nisbətən çox səliqəli hazırlanmış və simmetrik formalara
malikdirlər (Şəkil 4.7-10). Bu xeyrələrin xarici səthi hamardır. Oturacaqdan
başlayaraq yuxarı qalxdıqca gövdəsi genişlənir, ağız hissədə bir qədər daralır və kənarları xaricə doğru qatlanır. Xeyrələr arasında dəyirmi ağızlı,
maili divarlı, yastı oturacaqlı, bilavasitə ağıza şaqulu və ya üfiqi surətdə
bərkidilmiş kəsikdə dairəvi kiçik qulplara malik formalılara rast gəlinir
[55].
Nekropoldan tapılan xeyrələrin bəzilərinin ağızdan oturacağa doğru
həm xaricdən, həm də daxildən cızma xətlər çəkilmişdir (Şəkil 4.13-14).
Xeyrələrin bir qismi son tunc-ilk dəmir dövrü üçün səciyyəvi olan, cilalan49

ma üsulu ilə çəkilmiş, qabın oturacağı ilə çiynini birləşdirən paralel xətlərə
və zolaqlarla bəzədilmişdir. Qazqulu və Aşağı Mülkülü nekropollarının
qəbirlərindən tapılan xeyrələr (cəmi 11 ədəd) əldə kobud hazırlanmaları
ilə seçilirlər. Bu cür xeyrələrin oxşarlarına Zəyəmçay, Şəmkirçay və Gəncəçay hövzələrində [64/a, s.19; 67/a, tablo XXI, şək.6; 83, s.53-62], Naxçıvanda [11; 12, s.15-20], Qobustanda [38, s.50], qədim Quşçu qəbiristanlığında [98, s.136, şək. 5, IV-85] o cümlədən Sarıtəpədə Qazaxbəyli qəbiristanlığında, Mingəçevirdə, Oğuz rayonundakı Kərimli kəndində (köhnə
Vardanlıda) [104, s.53-62] aparılan arxeoloji qazıntılarda geniş rast gəlinmişdir.
Küpələr əsasən tünd boz, qonur və qara rəngdədirlər. Dar və geniş
ağızlı, şar gövdəli, bəzən isə bikonik formalı olub, dar oturacağa malik küpələrin səthi, xüsusilə də onların çiyin hissəsi torşəkilli, üçbucaqşəkilli,
dalğavari ornamentlərlə, içəridən basmaqla qabartmalarla bəzədilmişdir.
Bikonik formalı küpələrin bir qayda olaraq yapma üsulu ilə düzəldilmiş
dördkünc formalı çiyinvari çıxıntısı vardır. Çiyinlərində quş və ilan başı
fiqurlarından ibarət yapmalara da rast gəlinən küpələrdə belə çıxıntılar
dairəvi formalıdır [63, s.76].
Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən tapılan küpələrin (cəmi 6
ədəd) rəngi boz olub, ağızları xaricə azca əyintilidir. Bəziləri silindrik formadadırlar. Şarvari gövdəyə malik küpələrin əksəriyyəti dulus çarxında
hazırlanmışdır [55, s.51].
Tədqiqatçıların fikrincə, daha çox süd və süd məhsullarının saxlanılmasında istifadə edilən küpələrə Mingəçevirdə [102, s.59,61,73), Talışda
[141], Bozalqanlı yaşayış yerində [53, s.96] Ağstafada Tavatəpə [45, s.47]
və Qıraq Kəsəmən ilk dəmir dövrü yaşayış yerlərində [29, s.550-551] Şəmkir, Zəyəm çayları hövzələrində [15, s.124; 30, s.78, tablo XIV şək. 1, 3;
64/a, s.22] geniş rast gəlinir.
Qazanlar əsasən tünd boz, bəzən isə qonur və qara rəngdə hazırlanmışdır. Qazanlar içərisində ağız kənarı köbəli olanlar sayca çox deyil. İri
dənəli qum qatışıqlı gildən hazırlanmış qazanlar zəif bişirilmiş və daha
çox aşılanmaya məruz qalmışdır [65]. Səthi qeyri-hamar olub, bəzi hallarda daraqvari alətlə işlınmiş qazanların naxışlanmasında başlıca olaraq düz
və dalğavari kəsmə xətlərdən, kanalvari xətlərdən, çərtmələrdən, yapma
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və burma naxışlardan istifadə edilmişdir. Əsasən çiyin hissəni əhatə edən
naxış komponentlərinin olmadığı qazanlara təsadüfi hallarda rast gəlinir
[55, s.51].
Əldə edilən saxsı qazanlar əsasən düz oturacaqlı, qalın divarlıdır
[40]. Onların bəzilərinin ağız kənarı xaricə azca qatlanmışdır. Tovuzçay
hövzəsi ilə yanaşı Abşerondan [112, s.85, şək.I, 86, şək.6; 113], Mingəçevirdən [172, s.78, cədvəl IV, şək.12], Göygöldən [98, s.54, cədvəl 22, 68, cədvəl 29,71, cədvəl 30], Daşkəsəndən [124, s.130-131], Zəyəmçay nekropolundan [64/a, s.22], Bozalqanlı yaşayış yerindən [53, s.95-96], Şortəpədən
[12, s.15-20] Nərimankənd nekropolundan [147, s.418-419] da xeyli sayda
aşkar edilmiş belə qazanlar kifayət qədərdir.
Kuzələr müxtəlif ölçülərə malik olub, uzunsov və şargövdəlidirlər.
Əsasən tünd boz, bəzən isə qara rəngli kuzələrin səthi anqoblanaraq sığallanmış, bəzən isə zəif cilalanmışdır. Ağız kənarları bir qayda olaraq xaricə
qatlanmış kuzələrin böyük əksəriyyətinin səthində naxış komponentinə
rast gəlinmir. Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən 3 ədəd kuzə tapılmışdır [55, s.51; 65].
Qazıqulu nekropolundan tapılan bardaqlar (3 ədəd) isə əksinə naxış
elementi baxımından seçilirlər [55, s.51; 65]. Gil tərkibli narın qum və kiçik
çınqıl qarışıqlı bardaqların üzəri yaxşı cilalanmış, şüyrələnmişdir (tablo
VI). Bəzilərinin qulpları üzərində basma naxışları vardır. Çiyindən sünbülvari naxışlar, çiyindən gövdəyə doğru isə şaquli formalı (günəş şüaları) naxışlar keçir [65].
Qazıqulu və Aşağı Mülkülü nekropolunun qəbirlərindən nehrə tipli
gil qablar aşkar olunmamışdır [65]. Tovuzçay hövzəsinin son tunc-erkən
dəmir dövrünə aid yaşayış yeri olan Bozalqanlıdan [53, s.97] və Sarıtəpədən [67/b, s.91] nehrə fraqmentləri çox sayda aşkar edilmişdir. Nehrələr
qədim dövrdən başlayaraq son orta əsrlərədək öz forma və məzmununu
qoruyub saxlamışlar [14].
Aşağı Mülkülü nekropolunun 3 №-li qəbrindən aşkar edilən cəmi
bir ədəd kasanın forması sadə olub, oturacağı içəriyə doğru unbonludur,
divarı isə qalındır. Tovuzçay hövzəsinin kasaları [53, s.97] Ağstafa rayonu
ərazisindəki Tavatəpə son tunc-ilk dəmir dövrü yaşayış yerinin kasaları
ilə forma və məzmun baxımından eyniyyət təşkil edir [45, s.47].
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Dopular tünd boz rəngdə olub, gilinin tərkibi qum qatışıqlıdır (Şəkil
5). Ağız kənarları azacıq xaricə qatlanıb, oturacaqları düzdür. Dopuların
sığallanmış və ya zəif cilalı səthində naxışlar azdır. Təsadüfi hallarda çiyin
hissəsinin kəsmə xətlərlə əhatələndiyi dopulara rast gəlinir. Qazıqulu nekropolundan cəmi 2 ədəd dopu tipli gil qab aşkar edilmişdir [65].
Aşağı Mülkülü nekropolunun 3 №-li torpaq qəbirindən tapılan əsasən qara və tünd boz rəngli çölməklərin (2 ədəd) üzərində his qalıqlarına
rast gəlinməsi onların qəbirlərə qoyulmazdan əvvəl məişətdə istifadə edildiyini göstərir. İri dənəli qum qarışıqlı çölməklər zəif bişirilmiş, geniş və
düz oturacağa malikdirlər. Onlar müxtəlif dərəcədə bişirildiyindən üzərində müxtəlif rəngli ləkələr nəzərə çarpır.
Çölməklər ağız kənarı yüngülcə yana açılaraq düz və ya çəpinə vəziyyətdə kəsilən qabarıq gövdəli, gen ağızlı qablardır [67/b, s.84]. Çölmək
tipli qablarda əsasən zəif cilalar səciyyəvidir. Çölməklər ilk tunc dövründən başlayaraq tunc dövrünün sonuna kimi heç bir ciddi dəyişikliyə uğramadan istehsal edilmiş və işlədilmişdir [53, s.97].
A.A.İvanovskinin Gədəbəy ərazisində, qazdığı 11, 36, 38, 56, 68 №-li
daş qutu qəbirlərdən əldə edilmiş enli gövdəli, ağız kənarı xaricə azca qatlanan üzəri zəif cılalanmış, dalğavari, düz batıq xətlərə, yaxud çərtmələrlə
naxışlanmış çölməklərin əksəriyyəti eyni formaya malik olub dulus çarxında hazırlanmışdı [30, s.82].
Qazıqulu nekropolunun qəbir abidələrindən sərnic, parç, dolça tipli
saxsı qablar çox nadir halda da olsa tapılmışdır [65]. Dolçalar əsasən əyintili ağıza malik olub, enli gövdəli, düz oturacaqlı, yandan, yaxud da arxadan çiyni ilə ağzının kənarını birləşdirən tək qulpla təchiz edilmişlər. Dolçalardan biri çiyindən və ağzının kənarından qırmızı boya ilə çevrələnmişdir (Şəkil 5).
Keramika nümunələri içərisində Qazıqulu nekropolunun 14 №-li
daş örtüklü qəbirindən tapılan açıq-qırmızı rəngli, dəbilqə formasında
olan gil qab diqqət cəlb edir [65, s.35]. Keyfiyyətli hazırlanmış, sabit temperaturda bişirilmiş qabın bəzi yerlərini ərp örtmüşdür (Şəkil 23). Təmiz
gil tərkibli olub, bir ucunda günbəz formalı çıxıntı vardır. Eynilə minarəni
xatırladır. Sonra şişkinləşir, daha sonra nazilir və ağıza doğru yenidən açılır. Bəlkə də, miniatür formalı olub, ritual məqsəd daşımışdır [55, s.51; 65,
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s.35].
Məişətdə ərzaq saxlamaq, xörək bişirmək, su doldurmaq, yağ əldə
etmək, süd saxlamaq, taxıl və başqa dənli bitkilər yığmaq, qurutmaq və s.
məqsədlər üçün istifadə edilən bu saxsı qabların formaları onların hansı
məqsədlə işlədilmələri haqqında aydın təsəvvür yaradır.
Qəbir abidələrindən bütöv qablara bir sırada külli miqdarda qab qırıqları da tapılmışdır. Belə maraq doğuran qab parçalarından birinin üzəri
kəsmə xətlərlə naxışlanmışdır [65]. Bu tip gil qab parçaları Dağıstanda və
Qroznı vilayətində aşkara çıxarılmış Qayakənd-Xoroçoyev arxeoloji mədəniyyətinin nümunələrinə çox bənzəyir və onlarla eyni dövrə aid edilir
[132/b, s.40].
Qazıqulu nekropolunun qəbir abidələrindən aşkar edilən bəzi qablar
əsasən sabit temperaturda bişirilmişdir. Lakin bəziləri sabit olmayan temperaturda bişirilmiş və üzərində müxtəlif rəng çalarları vardır. Tovuzçay
nekropolunda da belə qablar aşkar olunmuşdur. Kültəpə qazıntılarında
tunc dövrünün əvvəllərinə aid olan belə qablara geniş sayda rast gəlindiyini yazan O.H.Həbibullayev bu dövrdə Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarının sıx əlaqəsini göstərir [75]. Tədqiqatçı sübut edir ki, Naxçıvanın cilalanmış və şüyrələnmiş qabları [11], tunc məmulatının müəyyən hissəsi
Gədəbəyin, Qarabağın, Qazaxın, Mingəçevirin materialları ilə oxşardır
[75, s.97]. Buna misal olaraq ucları genişlənən çıxıntıları olan çölmək tipli
qabları, tuncdan spiralvari və quş formasında asma bəzək əşyalarını göstərmək olar [104, s.56, şək. 28; 120, tablo X, şək. 4].
Qazıqulu nekropolunun qəbir abidələrindən əldə olunan keramika
nümunələri naxışlarına görə bir qrupa aiddirlər: həndəsi naxışlı qablar
[65].
Həndəsi naxışlı qabların üzərindəki əsasən cızma, çərtmə, yapma
üsulu ilə çəkilən xaç və xətli naxışlardır. Onların bəzilərinin üzərində heyvan təsvirli yapma qulplara, svastikalara da rast gəlirik [104, s.65]. Həndəsi naxışlı qablar üzərində əsasən xaç, svastika, romb təsvirinə rast gəlinir.
Tovuzçay hövzəsinin keramika məmulatında əsasən geometrik təsvirlər
üstünlük təşkil edir. Onlar əsasən üçbucaqlardan, lentvari və dalğavari,
xaçvari, rombvari, torşəkilli naxışlardan ibarətdir. Tovuzçay nekropolunun gil məmulatı əsasən kəsmə, cızma, şüyrələmə və s. üsullarla naxışlan53

mışdır. Bəzi qablarda spiralvari, ziqzaqvari naxışlara da rast gəlinir. Şüyrələmə və cızma üsulu ilə naxışlara analoji olaraq Trialeti qablarında da
rast gəlinir [133, tablo XXI, şək.37]. Azərbaycanda qabların şüyrələmə üsulu ilə naxışlanması tunc dövrünün sonuna aid Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti abidələrinin gil qablarında əsas bəzək növlərinin biri olmuşdur [45,
s.47-48; 144, s.115].
Keramika üzərindəki qədim naxışlar Cənubi Qafqazın qədim sakinlərinin mənəvi mədəniyyətini əks etdirir [124, s.90-97]. Xarakter, stil və
kompanovka özünəməxsusluğu ilə seçilən həndəsi naxışlar əsasən horizontal və arasıkəsilməyən meandır, şaquli və üfiqi xətlərdən ibarətdir. Daha çox boğaz və çiyin hissəsində müxtəlif variantlarda həndəsi fiqurlu
qablara da rast gəlinir.
Həndəsi təsvirli qablara İran, Şərqi Anadolu və İkiçayarasında hələ
e.ə. III minillikdə, hurrit, urartu tayfalarının məişətində isə e.ə. II minilliyin ortalarında rast gəlinmişdir [104, s.70-71; 187; 197]. İranda Deyləm, Luristan ərazisində bu cür təsvirli keramika nümunələri xeyli saydadır [182;
200]. Keramika nümunələrinin analizi sübut etmişdir ki, Təpə-Giyan, Təpə-Sialk, Boğazköydə, Salattəpədə, Yumuktəpədə və Panaztəpədə bu tip
keramika nümunələrinə e.ə. XII-XI əsrlərdə rast gəlinir və görünür ki, burada həmin dövrlərdə Cənubi Qafqaz incəsənətinin böyük təsiri vardır
[104, s.71; 180, s.201-214; 184, s.25-36; 193, s.51-64; 195, s.43-50; 200].
Tovuzçay hövzəsinin qədim sakinlərinin məişətində işlədilmiş əşyaların sırasına hövzənin qəbir abidələrindən əldə edilən bıçaqları da daxil
etmək olar. Bu bıçaqlar tuncdan və dəmirdən hazırlanmış və əksəriyyətinin ucları yuxarıya doğru qaldırılmış vəziyyətdədir [30, s.93]. Əksər hallarda kişi qəbirlərindən aşkarlanan bu bıçaqları formalarına görə bir silah
kimi istifadə edilmələrini mümkünsüz sayan C.Ə.Xəlilov onları yalnız
məişətdə işlədilən əşyaların sırasına daxil edir. Tədqiqatçı qeyd edir ki,
belə bıçaqların döyüş və savaş vaxtı deyil, yalnız kəsmək və lazım gəldikdə heyvanların dərisini soymaq üçün işlədildikləri şübhəsizdir [30, s.92].
A.A.İvanovskinin Gədəbəy rayonunda 6, 14, 29, 61 №-li daş qutu qəbirlərdən əldə etdiyi tunc məişət bıçaqlarının dəstəyi ağac və sümükdən olmuşdur [120, s.138, tablo XII, şək.1,8]. Aşağı Mülkülü nekropolunun 1 №-li
torpaq qəbrindən tapılan bıçaq da forma və məzmun baxımından böyük
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maraq doğurur. Tovuzçay hövzəsi ilə yanaşı belə bıçaqlar Göyçə gölü
hövzəsindəki Gözəldərə kəndi ətrafındakı 73 №-li daş qutu qəbirdən,
Zəngəzur ətrafındakı nekropoldan son tunc-ilk dəmir dövrünə aid avadanlıqla birlikdə tapılmışdır [30, s.92]. S.M.Qazıyev qeyd edir ki, tunc
dövrünün sonlarına və dəmir dövrünün əvvəllərinə aid bıçaqların çoxu
tuncdan hazırlanmışdır. Ehtimal ki, ev işləri üçün düzəldilmiş bıçaqların
ucları arxaya doğru əyri [35, s.9, tablo I, şək.12,13,14], çöl, ov və s. üçün
hazırlanmış bıçaqların ucları şiş qayrılmışdır [35, s.9, tablo I, şək.15].
S.M.Qazıyevə görə ola bilsin ki, ucu şiş olan iri bıçaqlardan mizraq və
xəncər kimi də istifadə edilmişdir [35, s.11]. Tovuzçay hövzəsindən fərqli
olaraq Zəyəmçay hövzəsinin qəbirlərindən tapılan bıçaqların bəziləri ikiağızlıdır və tiyənin uc hissəsi ya oval şəkillidir ya da oval şəkilli deşiklidir.
Tiyələrinin aşağı hissələrində ağac dəstə üçün saplaq yerləşdirilmişdir.
A.A.İvanovski bu cür bıçaqlara Gədəbəy rayonunda 51 və 67 №-li daş qutularda rast gəlmişdir [120, tablo XVI]. J.de Morqan Lənkəran ətrafı rayonlarda apardığı arxeoloji tədqiqatlar zamanı bu cür bıçaqlardan tapmış və
onları ülgüc adlandırmışdır. Bu fikri daha sonralar V.A.Kvaçidze də müdafiə etmişdir. Lakin bu fikir kökündən yanlışdır [67].
Arxeoloji materialları demək olar ki, eynilə Tovuzçay və Zəyəmçay
nekropollarının tapıntıları ilə eyniyyət təşkil edib onunla eyni dövrə aid
Şəmkir rayonu ərazisindəki Hacıvəlilər nekropolundan da bu cür bıçaqlar
tapılmışdır [43, s.83-85; 111, s.96-97].
Qazıqulu nekropolunun 11 №-li daş örtüklü qəbirindən 1 ədəd obsidiandan hazırlanmış bıçaq da tapılmışdır [65, s.28]. Qara rəngli obsidiandan hazırlanmış kəsici alətin iki tili olub, hər iki tərəfi yaxşıca dişəklənmiş,
itilənmişdir (Şəkil 63). Uc hissəsi bizdir. Ehtimal ki, ağac dəstəyə bərkidilmiş bıçaq qəbirdəki skeletin qabırğa sümüklərinin üstündən tapılmışdır.
Bıçağın uzunluğu 8,2 sm-dır [55, s.51].
Qəbirlərdən bir çox digər məişət əşyaları ilə birlikdə çoxlu miqdarda
tuncdan düzəldilmiş iynə və bizlərə rast gəlinmişdir [40]. Bu alətlərə həm
kişi, həm də qadın qəbirlərində təsadüf edilmişdir. Qazıqulu nekropolundan 2 ədəd dəmir biz [65], Aşağı Mülkülü nekropolunun 3 №-li qəbirindən isə 2 tunc, 1 dəmir biz və 1 ədəd tunc iynə tapılmışdır. Onlara bəzən
bütöv, bəzən isə qırıq vəziyyətdə rast gəlinmişdir. Qazıqulu nekropolu55

nun 5№-li daş örtüklü qəbrindən tapılan dəmir biz nisbətən yaxşı vəziyyətdə qalmışdır (tablo XI, şəkil 8). Uc tərəfi daha yaxşı, baş tərəfi isə bir
qədər paslanmış, qopuqlarla müşayiət olunur. En kəsiyi dördküncdür.
Ucu şişdir. Skeletin sol biləyinin yanından tapılmışdır. Uzunluğu 6,5smdır [65, s.14]. 11 №-li daş örtüklü qəbirdən tapılmış dəmir biz də eynilə
qopuqlarla müşayiət olunur. Ucluğu qopub düşmüşdür. Keyfiyyətsiz qalmış, qəbirdəki 1 ədəd küpənin altından çıxarılmışdır. Uzunluğu 4,9 smdır [65, s.27].
Tovuzçay hövzəsinin qədim sakinlərinin məişətində istifadə edilən
əşyalardan biri də maqqaşlardır. Belə maqqaşlardan 3 ədədi Aşağı Mülkülü
nekropolunun 3 №-li torpaq qəbrindən tapılmışdır. Bu maqqaşları formasına görə iki qrupa bölmək olar:
-birinci iki maqqaşın iki enli qanadları vardır. Bu qanadların üzərində də tunc halqa keçirilmişdir ki, bu da maqqaşların uclarının bir-birinə
sıx yapışdırılmasına kömək edir. Bu formalı maqqaşlar Mingəçevirdən
[90], Türkiyə ilə Naxçıvan MR sərhəddində İqdır adlanan yerdən də tapılmışdır [134/a, s.37, tablo V, şək.4].
-3-cü maqqaş isə ensiz qanada malikdir və bunun içəriyə doğru qatlanan ucları vardır. Qanadının üstündə tunc halqa yoxdur. Belə maqqaşlar
İranda Deyləm və Kafaristandan [174; 200], Gürcüstanın Dmanisi [153] və
Cəlaloğlu adlı yerindən [171, s.54-70], indiki Ermənistanın Artik [189],
Şeytandağ, Ağtala, Mövüc yeri adlı yaşayış yerlərindən də tapılmışdır [30,
s.96; 118]. B.A.Kuftin maqqaş və maşaların meydana gəlməsini metal dövrünün başlanğıcına aid edərək yazır ki, bu məişət alətləri metal dövrünün
başlanğıcından bir neçə min illər boyu Qafqazda, Yaxın Şərqdə və Avropada geniş surətdə yayılmışdır [133, s.37; 174].
Şübhəsiz ki, son tunc-ilk dəmir dövründə Tovuzçay sakinlərinə toxuculuq məlum idi. Bunu hövzənin qəbir abidələrindən və yaşayış yerlərindən tapılan daşdan hazırlanmış iy başlıqları bir daha sübut edir (tablo
VI). Qazıntılar zamanı Qazıqulu nekropolundan 3 ədəd iy başlığı aşkar
edilmişdir [55, s.52; 65]. 5 №-li daş örtüklü qəbirdən tapılan boz rəngli,
dairəvi təkər formalı iy başlığı gildən hazırlanmışdır. Piramida formalıdır
–yəni bir tərəfi yuxarıya doğru qabarıq, digər tərəfi isə yastıdır. Bütöv qalmışdır. Keyfiyyətli hazırlanmışdır. Ortasındakı deşiyin diametri 0,6 sm56

dır. Özünün diametri isə 2,4 sm-dır. Skeletin sağ əl sümükləri arasından
tapılmışdır [65, s.14]. 11 №-li daş örtüklü qəbirdən tapılan ağ rəngli
əhəngdaşından hazırlanmış iy başlığı da piramida formasında olub, skeletin çanaq sümüyünün altından tapıldı. Onun hündürlüyü 1,5 sm, diametri
isə 3,3 sm idi [65, s.28]. 13 №-li daş örtüklü qəbirdən tapılmış 3-cü iy başlığı da ağ rəngli əhəngdaşından olub, piramida formasında kobud surətdə
yonulub hazırlanmışdır. Hündürlüyü 1,7 sm, diametri isə 2,8 sm-dır [55,
s.52; 66, s.34].
Tovuzçay sakinləri çox ehtimal ki, toxuculuqda xammal kimi yun işlədirmişlər. Yunu isə daşdan və gildən düzəldilmiş əyircəklər keçirilmiş əl
iyləri vasitəsilə əyirmişlər. Qazqulu nekropolundan tapılmış iy başlıqlarının analoji oxşarları Sarıtəpədən [67/b, s.90], Zəyəmçay nekropolunun 87
№-li torpaq qəbrindən tapılmışdır [46, s.60-61; 59]. Çay daşından hazırlanmış bu iy başlığı kobud hazırlanmışdır. Daha 2 ədəd oxşar iy başlığı 1938ci ildə Y.İ.Hummelin Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndi yaxınlığında qazdığı 126 №-li daş qutudan tapılmışdır [30, s.57; 183]. F.S.Bayern əldə edilmiş
bəzi qalıqlara əsasən bu dövrdə ümumiyyətlə çox nazik ip əyrildiyini yazmışdır [91/a, s.19; 201, s.55-60].

-SİLAHLAR
Tovuzçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbristanlıqlarından əldə edilmiş avadanlığın içərisində əsas yerlərdən birini silahlar tutur. Onların böyük əksəriyyəti metaldan hazırlanmışdır. Artıq sübut olunmuşdur ki, metallurgiyanın meydana çıxma ocaqlarından biri Qafqaz olmuşdur və burada kəmiyyət etibarilə hər hansı bir ibtidai metallurgiyanın
tələblərindən qat-qat artıq filiz vardır [32, s.84-91; 161]. Xüsusən Azərbaycanın qərb bölgələri bu cəhətdən çox zəngindir [121, s.7-226]. Qazıntılar
nəticəsində əldə edilmiş maddi mədəniyyət nümunələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, son tunc-ilk dəmir dövründə Qafqazda beş böyük metallurgiya rayonu mövcud olmuşdur [155, s.98]. Bunlardan ikisi Dağlıq
Qarabağ və Gədəbəy ərazisində yerləşirdi [121, s.151; 155, s.54-55; 183].
Ərazinin bu metallurgiya rayonlarının tələbatını yalnız Gədəbəy mis yataqları ödəyirdi.
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Tovuzçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən əldə edilən silah nümunələrinin bəziləri öyrəndiyimiz dövrdə Tovuzçayın qədim sakinlərinin məişətində metal istehsalının hansı səviyyədə olması barədə ətraflı məlumat verir. Tovuzçay hövzəsinin yerli sənətkarları son tunc-ilk dəmir dövründə böyük ustalığa yiyələnmişdilər və
məişət əşyalarını, silah nümunələrini bərk maddədən hazırlanmış qəliblərə, bəzək əşyalarını isə tez əriyən və tez alışan mum, yaxud digər bu tipli
maddələrdən olan modellərə tökmə yolu ilə hazırlayırdılar. Bu ustalar bəzi məişət (qazan və s.), bəzək (alınlıq, kəmər və s.) və silah (nizə ucluğu və
s.) nümunələrini isə hazır metal lövhələrdən hazırlayırdılar [6, s.39; 192].
Qazıqulu və Aşağı Mülkülü nekropollarının qazıntısı zamanı tuncdan və dəmirdən hazırlanmış xeyli materiallar aşkar edilmişdir [55; 65].
Bunlar xəncərlər, ox ucluqları, nizə ucluqları, müxtəlif növ bəzək və məişət əşyaları, muncuqlar, zoomorf fiqurlar və s.-dir. Bunların içərisində
tuncdan hazırlanan metal məmulatı daha çoxdur və onların hazırlanması
zamanı isə çoxlu əlavə metal qarışıqlardan istifadə edilmişdir. Tunc əşyaların tərkibində bəzən qalayın yüksək faizdə olması və ümumiyyətlə onu
əvəz edə biləcək metalın (sürmənin) olduğu halda, qalaydan istifadə edilməsi göstərir ki, hər hansı vasitə ilə bu metal Qafqaza, daha konkret desək
Tovuzçay hövzəsinə gətirilirdi. Çünki, geoloji axtarışlar sübut etmişdir ki,
Qafqazda istismar əhəmiyyətinə malik olan qalay yataqları olmamış və
yoxdur [32, s.84-91; 161]. Bu isə yalnız mübadilə yolu ilə mümkün idi. Qalay bəzən əridilmiş parçalar və bəzən isə hazır əşyalar şəklində özünü büruzə verir. 1890-cı ildə V.Belkin Gədəbəy ətrafındakı daş qutu qəbirlərin
birindən tapdığı təmiz qalaydan tökülmüş bir ədəd bilərzik mübadilənin
ikinci vasitəsinə əyani misaldır [30, s.146; 121, s.226]. Belə bir fakt qeyd
olunan dövrdə mədəni-iqtisadi əlaqələrin artan səviyyəsindən xəbər verir.
Aşkar edilmiş metal məmulatının içərisində hansılarının daha qədim
olduğunu söyləmək çətindir. Qəbirlərdən dövrünə görə inkişaf etmiş və
müəyyən məqsədlər üçün işlədilmiş silahlar tapılmışdır [40; 65]. Bu silahları təyinatına görə bu cür qruplaşdıra bilərik: uzaqvuran silahlar, hücum
və müdafiə silahları.
Qazıqulu nekropolundan 6 ədəd tunc ox ucluğu; 2 ədəd dəmir xəncər; 2 ədəd nizə ucluğu (1 ədəd tunc, 1 ədəd dəmir); 1 ədəd isə dəmir cida
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ucluğu tapılmışdır [65]. Aşağı Mülkülü nekropolunun torpaq qəbirlərindən isə 4 ədəd ox ucluğu (3 ədəd tunc, 1 ədəd sümük); 2 ədəd xəncər (1
ədəd tunc, 1 ədəd dəmir); 1 ədəd isə dəmirdən nizə ucluğu aşkar edilmişdir (Şəkil 7).
Qəbir abidələrindən tapılan uzaqvuran silahlar içərisində birinci yeri
ox-yay, daha doğrusu isə ox ucluqları tutur. Çünki, yay və yaxud kaman
hissələrinin torpaq altında qalıb çürüməsinə baxmayaraq ox ucluqları metaldan olduğu üçün dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Ox ucluqları əsasən
müxtəlif daşlardan (çaxmaqdaşı, dəvəgözü, yaşma), tuncdan və dəmirdən
olmuşdur [32, s.84-91]. Tovuzçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrünə
aid qəbir abidələrindən tapılmış ox ucluqlarını ümumiləşdirərək, onları
aşağıdakı tiplərə bölə bilərik:
-daşdan (əsasən obsidiandan) hazırlanmış badam formalı ox ucluqları [30, s.15, tablo XII, şək.12,13,17,18];
-sümükdən hazırlanmış ox ucluqları [30, s.73, tablo VI, şək.2];
-tuncdan qanadlı və ağaca keçirmək üçün saplaqlı ox ucluqları [30,
s.73, tablo XI, şək.3];
-“skif tipli” tunc ox ucluqları [30, s.95, tablo, tablo XIX, şək.4,5];
-dəmirdən hazırlanmış yarpaqşəkilli ox ucluqları [30, s.108, tablo
XXII, şək.6];
Birinci tipə daxil olan ox ucluqlarına Qafqazın müxtəlif yerlərində
tez-tez rast gəlinir. A.A.İvanovski Gədəbəy rayonu ərazisində tədqiq etdiyi daş qutulardan 36 ədəd [120, s.85-184], V.Belk isə qeyd olunan ərazilərdə tədqiq etdiyi 300-dən çox daş qutu qəbirdən 43 bu cür ox ucluqları tapmışdır [26, s.158]. Amma, Tovuzçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qeyd etdiyimiz nekropollarından o dövr üçün xarakterik olan obsidiandan (dəvəgözü) hazırlanmış ox ucluqları hələlik aşkar edilməmişdir
[25, s.203-204].
İkinci tipə sümükdən hazırlanmış ox ucluqları daxildir. Çox cüzi sayda
tapılsalar da daxil olduqları tipin təsnifatını verməkdə kifayət edirlər.
Aşağı Mülkülü nekropolunun 1 №-li torpaq qəbrindən tapılan 1 ədəd sümük ox ucluğu isə bu sahədə məlumatlarımızı daha da dərinləşdirir. Sümükdən hazırlanmış bu ox ucluğu uzunsov formalı olub, üçbucaq kəsiklidir və elmi ədəbiyyatda Cənubi Qafqaz tipli adı altında tanınır. Cənubi
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Qafqaz tipli ox ucluqlarının sümükdən hazırlanması Qafqaz abidələri
üçün səciyyəvi deyildir. Bunlar yalnız Azərbaycanda IV Babadərviş yaşayış yeri [80, s.230, şək.6-8], Ağstafada Yastıtəpə yaşayış yeri, Gürcüstanda
Samtavr qəbirstanlığı [153; 177, s.120, şək.12; 178, s.54-61], Dağıstandan və
Şimali Qafqazın digər yerlərindən [132/a, s.62, şək.21] geniş halda məlumdur. Yaxın Şərq abidələrində sümükdən hazırlanan bu ox ucluqları ilk
tunc dövründən məlumdur [188, s.394]. Qeyd etmək lazımdır ki, Qazıqulu, Aşağı Mülkülü nekropollarının qəbirlərindən tapılan sümük və metal
ox ucluqları hövzənin qədim sakinlərinin ox yaydan geniş istifadə etdiyini
qəti sübut edən qiymətli sənəddir.
Üçüncü tipi tuncdan olan qanadlı, arxeoloji ədəbiyyatlarda Cənubi
Qafqaz tipi adını almış ox ucluqları təşkil edir. Orta hissələri qabarıq, aşağı
hissələri isə ağac keçirmək üçün uzun olan bu ox ucluqları üçbucaq biçimlidirlər [32, s.84-91]. Aşağıda saplağın birləşdiyi hissənin hər iki tərəfində
ox ucluğunun şiş qanadları yerləşmişdir [25, s.203-204].
Aşağı Mülkülü nekropolundan tapılan 3 ədəd (1 №-li qəbirdən 1
ədəd, 3 №-li qəbirdən isə 2 ədəd) tunc ox ucluqları da yarpaqşəkilli olub,
bəzilərinin qanadlarının sonluqları çürüyərək dağılmışdır [50; 65]. Ucluqların ağaca keçirilən hissələri dördsəthli olub kvadrat kəsiklidir. Qeyd etmək lazımdır ki, Qafqazın qədim abidələrindən tapılan ox ucluqları içərisində birinci yeri bu tip ox ucluqları tutur [7; 16, s.29-33; 201]. Qafqazın ilk
tunc dövrü abidələrindən məlum olan bu cür ox ucluqlarını S.M.Qazıyev
e.ə. I minilliyin ortalarına qədər olan bir dövrə aid etmişdir [35, s.14, tablo
III, şək.13,15,18,19].
H.F.Cəfərov yazır ki, bu tip ox ucluqlarının ilkin vətəninin Azərbaycan olması gümanı əsassız deyil [15]. Bu gümanla yanaşı, həmin tip ucluqların həm Cənubi Qafqaz regionunda, həm də Ön Asiya ölkələrinə yayılmasında Azərbaycan mühüm rol oynamışdır. Eyni sözləri tədqiqatçı şəbəkəli başlıqlı xəncərlərə də aid edir [15, s.164].
Yarpaq formalı, sallaq qanadlı Cənubi Qafqaz tipli ox ucluqlarına
Xocalıda [115, s.41-45] və Mingəçevirdə [35, s.11], Qızılburunda [33, s.109,
tablo 13], Gürcüstanda isə Cəlaloğluda [25, s.204] daha çox rast gəlinmişdir. V. Belkin qazıntıları zamanı isə bu tipdə 14 ədəd tunc, 3 ədəd dəmir
ox ucluğu tapılmışdır [26, s.158]. Belə ox ucluqları İranda Kafaristan və
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Deyləmdə [200] Mərkəzi Anadoluda isə ən çox Alacahöyük rayonunda tapılmışdır [188, s.334, tablo XIX, şək.20].
Dördüncü tipə arxeoloji ədəbiyyatda “skif tipli” adlanan ox ucluqları
daxildir. 6 ədəd «skif tipli» ох ucluqları Qazıqulu nekropolundakı II qazıntı sahəsinin 2-ci kvadratındakı 12 №-li qəbirdən aşkar edilmişdir [54,
s.193-194; 65, s.31]. Kamerada bir ədəd insan skeleti aşkar olundu. Skeletin
istiqamətindən aydın olurdu ki, meyit qərb-şərq istiqamətində arxası üstə
basdırılmışdır. Sağ ayağı dizdən yarımbükülü əyilərək sol ayağa tərəf, sol
ayağı da eynilə dizdən yarımbükülü sağ ayağın altına tərəf uzadılmışdır.
Sanki bardaş qurmuş və ya oturdulmuş vəziyyəti xatırladır. Başı boyun
hissədən əyilərək sola istiqamətləndirilmiş, onurğa və boyun sümüklərinin düzümündən aydın olur ki, kəllə yerindən qopardılmamışdır [65,
s.29]. Alt çənə qopardılmış, nisbətən aşağıda qoyulmuşdur. Üst çənə isə
yerində idi. Kəllə yarımüzü üstə düşmüş, üzü qərbə tərəf qalmışdır. Meyitin əlləri isə yanında uzadılmışdır. Qəbirdən zəngin arxeoloji material əldə
edilmişdir [54, s.194]. Belə ki, skeletin boyun hissəsindən bir ədəd boruşəkilli muncuq, sağ əlinin barmaq sümükləri arasından bir ədəd tunc məftildən üzük, skeletin boyun hissəsinin arxasından üç ədəd gil qab, sağ qolunun bilək sümükləri yanından səliqə ilə qoyulmuş dəmir xəncər aşkar
edildi. Dəmir xəncərin dəstə hissəsinin yanından, ona paralel uzadılmış
boz rəngli çay daşından hazırlanmış bülöv daşı da tapıldı. Dəmir xəncər
aşkar olunan hissədən, yenə də sağ qolun bilək sümüklərinə paralel uzadılmış 6 ədəd tuncdan ox ucluqları və bir ədəd dəmir nizə ucluğu tapıldı.
Ox ucluqlarının hamısı bir-birinə çox yanaşı, paralel şəkildə, səliqə ilə qoyulmuşdu. Ehtimal ki, onlar ya dəridən ya da hansısa materialdan hazırlanmış qabın içərisində olmuş, bu qab sonradan tamamilə çürümüşdür.
Onların qoyuluş tərzi və ətrafındakı çürüntünün izləri bunu deməyə imkan verir. Ox ucluqlarının hamısının istiqaməti (yəni ucları) cənuba tərəf
idi. Ox ucluqlarının ağac saplağa keçirilən hissələrində yarımçürümüş
ağac qalıqları aşkar edildi [54, s.194].
Bu ox ucluqlarının 3-ü bir, qalan digər 3-ü də digər bir formalı olsalar da diqqətlə nəzərdən keçirildikdə məzmun baxımından da kiçik fərqlər nəzərə çarpır [55, s.53]. Onların hamısı üçtillidir (Şəkil 7, 32, 33). 1-ci və
4-cü ox ucluqları da hər ikisi üçtilli olub, hər ikisinin yuxarısında ağac
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saplağa keçirilmək üçün boruları vardır [54, s.194]. Hər ikisinin boru hissəsində ağac qalıqları qalmışdır. Onların boru və til hissələrinin kəsişdiyi
yerdən yuxarıya doğru-yəni ağac saplağa doğru bir ədəd qövsvari çıxıntısı vardır. Bu çıxıntı oxun hədəfə daha yaxşı və maneəsiz batmasını, eyni
zamanda isə oxun yaradan çıxarılarkən yaranı cırmasını və döyüşçünün
bədənində ölümcül yara açmasını təmin etmək məqsədilə düşünülmüş bir
əlavədir. Bu görkəmi skif ox ucluğunu digərlərindən fərqləndirən əsas
əlamətidir. 1-ci ox ucluğunun uzunluğu 3 sm, 4-cünün uzunluğu isə 3,1
sm-dır. 4-cü ox ucluğunun borusu üzərindəki çıxıntı borusundan uzundur [55, s.53]. Onların hər iksinin boru və ucluq hissələrinin birləşdiyi yerdə -ox ucluğunun daralan hissəsində tilə doğru bir tərəfdən açıq yer mövcuddur ki buradan da ağac saplağın ucu görünür. 1-ci ucluq nisbətən enli
və qalın lövhədən, 4-cü ucluq isə nazik və incə tunc lövhədən hazırlanmışdır [54, s.194].
2-ci və 3-cü ox ucluqları forma və məzmun baxımından bir-birinə
daha çox yaxındır. 2-ci ox ucluğunun uzunluğu 2,8 sm, 3-cünün uzunluğu
isə 3,2 sm-dir. Onların hər ikisində ağac saplaq üçün borunun diametri eyni olub, 0,5 sm-dır. 3-cünün borusunun içində ağac qalığı vardır [55, s.53].
Hər ikisi ucdan boruyadək üç til formasında olub, heç bir əlavə çıxıntıya
malik deyildir. 3-cü ucluğun uc hissəsi 0,5 sm uzunluğunda bütöv olub,
sonradan tillər arasında boruya qədər batıq vardır [54, s.194].
5-ci və 6-cı ox ucluqları da forma və məzmun baxımından bir-biri ilə
yaxınlıq təşkil edirlər [55, s.53]. 6-cı ucluğun boru hissəsində ağac qalığı
vardır. Onun uzunluğu 3,1 sm, 5-cinin uzunluğu isə 3 sm-dır. 5-ci ox ucluğunun ucu bütöv olub, tillərin arası batıqdır. Tilin birinin ucu çox uzadılıb, çıxıntı formasında yuxarıya doğru qaldırılmışdır, amma diğərlərindən
fərqli olaraq qövsvari yox, düzdür. 6-cı ox ucluğu da çıxıntılı olub, qövsvari çıxıntısı çox nazik olub, borudan 0,1 sm uzundur. Onun da til və boru
hissələrinin birləşdiyi yerdən açıq vardır və ağac saplağın hissəsi buradan
görünür [54, s.194]. Ox ucluqlarının əsas fərqləndirici əlamətləri bununla
yekunlaşır.
Mingəçevirdə aşkara çıxarılmış üzük-möhürlərin üzərindəki təsvirlər də sübut edir ki, torpaq qəbirlərdə dəfn edilmiş fərdlər skiflərdir.
Üzük-möhürlərdən birinin üzərində başında şiş papaq və əynində səciy62

yəvi sak geyimi olan sak-tiqraxauda təsvir edilmişdir. Kişi qəbirlərinin hamısından skif tipli ox ucluqları deyilən onlarca ox ucluğu tapılmışdır. Qəbirlərdə tez-tez skiflərə məxsus tipik əyri bıçaqlara və bülöv daşlarına, habelə skif akinaklarına və nizə ucluqlarına rast gəlinir. Ucları ağzını açmış
yırtıcı heyvanların başı şəklində olan bilərziklər və tunc güzgülər də tapılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu tipdə ox uclarına yalnız skiflərin yaşadıqları ərazidə deyil, ondan çox-çox uzaqlarda da rast gəlinir [55, s.53]. Bu
vaxta qədər isə skif ox ucluqlarının hazırlanması üçün istifadə olunmuş
qəliblər tapılmamışdır [97, s.76-77]. Skiflərin yaşamadıqları yerlərdə bu
cür ox ucluqlarının tapılmasını döyüşlər zamanı və yaxud mədəni-iqtisadi
əlaqələr nəticəsində yayılması ilə əlaqələndirmək olar [132, s.187; 190]. Qədim yunan və Roma müəlliflərinin verdikləri məlumatlara görə skiflər Ön
Asiyaya Qafqazdan keçərək getmişdilər ki, bu birinci dəfə e.ə.VII əsrdə olmuşdur [81; 132, s.187; 167; 168; 190]. Bir çox tədqiqatçılar bu cür ox ucluqlarının e.ə.VII əsrdən başlayaraq yayıldığını və e.ə.VII-V əsrlərə aid yaşayış yerlərinin mədəni təbəqələrindən və qəbir abidələrindən tapıldığını
yazmış və onları skiflərlə, kimmerilərlə və midiyalılarla bağlamışlar [122,
s.86-87; 155, s.124; 167, s.41; 168, s.75-76]. B.B.Piotrovski bu ox ucluqlarını
skiflərlə, kimmerilərlə və midiyalılarla bağlı olduğunu göstərərək yazırdı:
“tuncdan olan ikitilli aşağı hissəsindən mahmızı olan və başqa skif tiplərinə oxşar ox uclarının yayılması kimmerilərin və skiflərin e.ə.VII əsrdə Ön
Asiyaya yürüşləri ilə əlaqədardır; bunlar midiyalılarla da əlaqələndirilə
bilər” [155, s.124; 156, s.172-190; 175]. Tədqiqatçı bu qənaətə Cənubi Qafqaz və Ön Asiyanın şəhərlərində arxeoloji qazıntılar nəticəsində e.ə.VII-VI
əsrlərə aid mədəni təbəqələrdən belə ox ucluqlarının tapılması nəticəsində
gəlmişdir. Mingəçevir abidələrindən əldə edilmiş bu növ “skif tipli” ox
ucluqları da e.ə. VII əsrdən V əsrə qədər olan bir dövrə aid edilir [122,
s.86]. Q.İ.İone Mingəçevirdən tapılmış “skif tipli” ox uclarını təhlil edərək
belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, şübhəsiz “skif tipli” ox ucları Mingəçevirə
Skifiyadan [142, s.23-24] və yaxud Midiyadan gətirilmişdir. “Skif tipi”nin
yerli olmadığını və ikinci tip ox ucluqlarına nisbətən onların daha az sayda tapılmasını göstərən Q.İ.İone bu ox uclarının daha çox Midiyadan gətirildiyini göstərir [122, s.87]. Bu fikirlərdən də görünür ki, e.əv. VII-V əsr63

lərdə bütün Yaxın Şərq və Ön Asiya orduları skif oxları ilə silahlanmışdılar [27, s.33; 55, s.53; 81; 196, s.190-197].
Tədqiqatçıların fikrincə, skiflər əsas əmək alətlərini dəmirdən hazırlayırdılar [169; 190]. Onlar metalı gildən düzəldilmiş kürələrdə və silindirik formalı iri putalarda əridirdilər [97, s.134-135]. Skiflərə məxsus dəmir
oraqlar, baltalar, sümük və ya ağac saplı bıçaqlar daha geniş yayılmışdır.
Skiflərin dəmir mişardan istifadə etmələri haqqında da arxeoloji dəlillər
vardır [97, s.123; 169; 198]. Qazıntılar zamanı sənətkarlara məxsus əmək
alətlərindən çəkic, dəmirin kəsilməsində istifadə edilmiş xüsusi alət, həmçinin iskənə, kəlbətin, zindan, iy başlığı, iynə və s. tapılmışdır [27, s.34-35].
Qazıntılar zamanı ən çox təsadüf edilən məmulatların böyük bir kompleksini silahlar təşkil edir [142, s.86-87]. Bunların içərisində dəmirdən hazırlanmış qısa çiv formalı qılınc və tuncdan ox ucluqları daha məşhurdur
[81; 164, s.35; 165, s.56]. Ox ucluqlarının ən qədim nümunələri yastı olub,
oval formada, xüsusi çıxıntılarla hazırlanmış və dəstəyə keçirmək üçün
onda xüsusi deşik açılmışdır [169; 198]. Lakin ən geniş yayılmış ox ucluqları üç tilli və ya üç yarpaq formada olanlardır. Bundan əlavə, qazıntılar
zamanı skiflərə məxsus dəmirdən hazırlanmış zəngin nizə ucluqları, qarmaqlar, hərbi geyim üçün nəzərdə tutulmuş dəmir lövhələr və at yəhəri
ləvazimatı, ev əşyaları və s. tapılmışdır [142, s.90-91; 164, s.89; 165, s.121].
Bu tipə daxil olan ox ucluqlarının bəzi nümunələri Zəyəm çayının
yuxarı axarı hövzəsində- Gədəbəy rayonu ərazisində A.A İvanovski tərəfindən tədqiq edilmiş 48 №-li daş qutudan aşkar edilmişdir [120, s.141142]. Bu qəbirdən əldə edilmiş 8 ədəd “skif” tipli ox ucluqları həmin qəbrin dövrünün müəyyən edilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir [55, s.54].
Belə ox ucluqları Gürcüstanda Beşdaşen qalasının yaxınlığındakı nekropoldan da tapılmışdır [133, s.44; 169; 175].
Qazqulu nekropolunun qəbir abidələrindən beşinci tipə aid ox ucluqları tapılmamışdır. Qeyd edək ki, belə ox ucluqları (3 ədəd ox ucluğunun
qalığı) V.Belkin və A.A.İvanovskinin Zəyəmçay hövzəsində qazıntıları zamanı son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən aşkar edilmişdir
[26, s.158; 201]. Bu tipə aid olan 1 ədəd ox ucluğu Qazax rayonu ərazisindəki son tunc-ilk dəmir dövrünə aid Sarvantəpə yaşayış yerindən də tapılmışdır.
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Tovuzçay hövzəsinin tədqiq olunmuş qəbir abidələrindən əldə edilmiş tapıntılar əsasında buranın qədim sakinlərinin hücum silahları haqqında dolğun və əhatəli məlumatlar əldə edirik. Hücum silahlarına nizələr, xəncərlər, qılınclar, təbərzin baltalar və s. ilə təmsil olunur.
Hücum silahları içərisində ən az rast gəlinən tuncdan, nadir hallarda
isə dəmirdən hazırlanmış nizə ucluqlarıdır [32, s.84-91]. Qazıqulu nekropolunun 17 №-li daş örtüklü qəbrindən bir ədəd tunc nizə ucluğu tapılmışdır [65, s.39]. Bu nizə ucluğu tunc lövhədən bükülərək düzəldilmişdir (Şəkil 11.2, 34). Ucu bizdir və batırmaq üçün yaxşı hazırlanmışdır. Uc hissənin kənarları döyülərək yastılanmışdır. Ağac dəstəyə keçirilməsi üçün borusu vardır. Nizə ucluğunun ağac dəstəyə bərkidilməsi üçün borunun
qurtaracağında mıx vurmaq üçün deşiyi vardır. Uc hissənin uzunluğu 8
sm, boru hissənin uzunluğu isə 6,5 sm-dır. Ümumilikdə uzunluğu 14,5
sm-dır [55, s.55]. Nekropoldan tapılmış ikinci nizə ucluğu dəmirdən olub,
12 №-li qəbirdən tapılmışdır (Şəkil 11.1). Keyfiyyətsiz, korroziyaya uğramış halda qalmışdır. Bir qədər əyri formalıdır. Hər iki tərəfdən döyülərək
ağac dəstənin üzərinə qaldırılmışdır. Kiçik ölçülüdür. Ucu bizdir. Az bir
hissəsi qırılmışdır. Uzunluğu 7 sm, eni isə 1,8 sm-dır [65, s.31].
Aşağı Mülkülü nekropolunun 3 №-li torpaq qəbrindən 1 ədəd dəmir
nizə ucluğu aşkar edilmişdir. Uzunluğu təxminən 21 sm olan nizə yarıq
boruludur. Hər iki tərəfində deşiyi vardır. Üzərində sapı bərkitmək üçün
mıxlar olmuşdur. Nizə ucluğunun ortasında qabarıq xətt vardır. Bu tip nizə ucluqları analoji olaraq Gürcüstanın Samtavr [157, tablo XXVIII,
XXVIX], indiki Ermənistanın Leninakan adlanan ərazisindən [146, s.31-38;
186; 201, s.56-66] də tapılmışdır.
V. Belkin Gədəbəydə, Qalakənddə, Şəmkirçay və Zəyəmçayın yuxarı
axarı hövzələrində qazıntılar zamanı 5 ədəd tunc, 78 ədəd isə dəmir nizə
ucluqları aşkar olunmuşdur [26, s.158]. Onların bəzilərinin içərisində ağac
qalıqları da tapılmışdır.
A.A.İvanovskinin qazıntıları zamanı da Gədəbəy rayonundan belə
ucluqlar tapılmışdır. 22 №-li daş qutudan əldə edilmiş bir ədəd yarpaq
formalı tunc nizə ucluğunun uzunluğu 22,5 sm olmuşdur. Onun borusunun üstündə ağac sapa mıxla bərkitməkdən ötrü iki deşiyi vardır [30,
s.108; 120, s.128]. İkinci belə nizə ucluğu 56 №-li daş qutudan əldə edil65

mişdir. A.A.İvanovskinin fikrincə, bu ucluq iki məqsədlə işlədilmişdir:
həm xəncər kimi kəsmək, həm də nizə kimi batırmaq məqsədilə. Onun
uzunluğu 23 sm olmuşdur [30, s.107]. Aşağı hissəsindən sap keçirmək
üçün küpü olan dəmirdən hazırlanmış bir ədəd yarpaq formalı nizə ucluğu da A.A.İvanovskinin qazıntılarından məlumdur [30, s.108; 55, s.55].
A.B.Kuftin tunc lövhədən bükülərək düzəldilmiş boru dəstəkli, ortasında zəif qabarıq xəttə malik nazik tipli nizə ucluqlarını ən qədim sayır
və Qafqaz ərazisində e.ə. II minilliyin ilk rübünə aid edir [134, s.96]. Qazıqulu nekropolundan tapılan tunc nizə ucluqlarının analoji nümunələrinə
Qızılburunda [33, s.110, tablo 14; 72, s.52-53] və Gəncəçay rayonunda da
rast gəlinir [67, s.90].
Hücum silahları içərisində cida ucluqlarına da rast gəlinir (Şəkil 7, 38),
[9, s.16]. Qazqulu nekropolunun 10 №-li daş örtüklü qəbirindən tapılmış 1
ədəd cida ucluğu bu baxımdan maraqlıdır [65, s.22]. Dəmirdən döymə
üsulu ilə hazırlanmış cida ucluğu nizə ucluğundan fərqli olaraq kiçik və
nazikdir, paslanmışdır. Lakin yaxşı vəziyyətdə qalmışdır. Ucu biz olan cidanın arxaya doğru çıxıntısı vardır. Bu çıxıntılı (tıxaclı) hissə çox geniş yara açır və silahı insan bədənindən asanlıqla çıxartmaq mümkün olmur. Bu
silah skeletin qabırğa sümüklərinin arasından tapılmışdır. Çox ehtimal ki,
bədənə ilişib qaldığı üçün onu çıxartmaq çətin olmuşdur [55, s.55]. Belə cidalar döyüş vaxtı düşmən bədəninə sancılmaq üçün əlverişlidir [9, s.1617; 32, s.84-91]. Sonluğa, ağac dəstəyə keçirilən hissəsi yastı və enlidir.
Dairəvi en kəsikli cida ucluğunun uzunluğu 9,5 sm, eni isə 0,9 sm-dır.
Analoji cida ucluqlarına Cənnət qalasında, Göydəyədə, Qaramuradda [26]
Mingəçevirdə, Ağsu ərazisində [69], Kür çayının sağ sahilindəki küp qəbirlərdə, Daşkəsən ərazisində -Xoşbulaq, Quşçu, Çovdar, Bayan, Mirzik,
Zurnabadda da rast gəlinmişdir [124, s.98-102]. Burada tapılmış cida ucluqlarının salamat qalmış hissələrindən onların həm uzun, həm də qısa olduqları nəzərə çarpır. Burada aşkar edilmiş iki cida ucluğunun uzunluğu
orta hesabla 21 sm olduğu halda, üçüncü cida ucluğunun boyu təxminən
11 sm idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində aşkar edilmiş qəbir abidələrində və eləcə də yaşayış yerlərində cidalara nizə ucluqlarından fərqli
olaraq az təsadüf edilir [7; 103].
Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrindən ən çox əldə edilən hücum
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silahlarından biri də xəncərlərdir [25, s.204-205]. Bu silah nümunələri həm
daş qutu, həm də sadə torpaq qəbirlərin xarakterik avadanlığı hesab edilirlər [9, s.18; 107, s.22-36]. Onlar nəinki zəngin avadanlıqlı, hətta kasıb qəbirlərdən də tapılmışdır. Xəncərlər tökmə üsulu ilə hazırlanmış, döymə
üsulu ilə təkmilləşdirilmişdir [55, s.55]. Şəbəkəli xəncər başlıqları isə mum
modellər vasitəsi ilə hazırlanmışdır. Tunc xəncərlər müxtəlif formalara
malik olub tiyə, dəstək və konusvari başlıqdan ibarətdir [107, s.22-36].
Ümumiyyətlə, Qazıqulu nekropolu da daxil olmaqla hövzəsinin qəbir abidələrindən tapılan xəncərləri üç qrupa bölmək olar:
Birinci qrupu ağac dəstəni yerləşdirməkdən ötrü saplağı və dəstənini başına keçirmək üçün günbəz formalı şəbəkəli başlıqlı xəncərlər [30, s.100,
tablo XX, şəkil 3, 5] təşkil edir. Bu xəncərlər A.İessenin ayırdığı dörd tipdən 1-ci tipə uyğun gəlirlər [121, s.161-163]. Bu tip xəncərlərin tiyəsi yuxarıdan ağac dəstəyə bərkitmək üçün dilçəklidir [159, s.38-39]. Tiyə dəstəyə
üçbucaqlı şəbəkəli sağanaq ilə bərkidilmişdir. Aşağı Mülkülü nekropolunun 1 №-li torpaq qəbrindən tapılan dəmir xəncər də şəbəkəli başlığa malik olub, tiyəsinin uzunluğu 20 sm-dır. Çox böyük ölçüyə malik olan bu
xəncərin başlığı Zəyəmçay nekropolunun qəbirlərindən tapılmış tunc xəncərlərin başlığı kimi torvari şəbəkələrlə bəzədilmişdir [16, s.29-33]. Onun
dəstəyinə birləşən yuxarı hissəsi əlavə tunc lövhə ilə əhatələnib. Bu xəncərin istifadəsi zamanı onun dəstəyinin tərpənməməsinə kömək edən əlavədir. Xəncərin dəstəyə keçirilən nazik hissəsinin sonunda deşik vardır. Dəstəyinin sonuna keçirilən başlıq şəbəkəli olub günbəz şəkillidir. Bu tipə aid
olan xəncərlərin ağac dəstəyinin sonuna tuncdan günbəzşəkilli şəbəkəli
başlıq keçirilirdi [107, s.22-36].
Şəbəkəli başlıqlı tunc xəncərlərin oxşarları Dağlıq Qarabağdan da tapılmışdır [25, s.205; 115, s.40-47; 135, s.162-163]. Bu tip xəncərlər 1 saylı
Dovşanlı (4 ədəd), 1 saylı Axmaxı kurqanları ilə yanaşı Sarıçoban [15,
s.77], Göygöl [98, s.134, şəkil 4], Xoşbulaq abidələrindən [7; 124, s.98-102;
131, s.68, şəkil 1, 2, 9], Gəncəçay hövzəsindən [67], Mingəçevirdən [35,
s.10, tablo II, şəkil a, b], Göyçə gölü hövzəsindən, o cümlədən Gürcüstandan [178, s.44] da tapılmışdır. K.Kuşnaryova isə E.Reslerin qazıntıları əsasında Dağlıq Qarabağdan, Dovşanlı, Ballıqaya, Axmaxı kurqanlarından
tapılan metal məmulatının, xüsusilə xəncərlərin Göygöl, Mingəçevir, Şəm67

kir ərazilərindən tapılan materialları təkrarladığını yazmışdır [107, s.22-36;
115, s.41-46; 135, s.135-136,162-163,176].
İkinci tipə daxil olan xəncərlərə tunc qılınclar kimi dəstəklərinin ağac
hissələri döymə üsulu ilə bərkidilmiş xəncərlər daxildir [107, s.22-36;159, s.40-41].
Qazıqulu nekropolundan aşkar edilən 2 ədəd dəmir xəncər də bu tipə aid edilir. 10 №-li daş örtüklü qəbirdən tapılmış dəmirdən hazırlanmış
xəncər tökmə üsulu ilə hazırlanmışdır [65, s.22]. Dəstəyi də dəmirdən
olan xəncər pis vəziyyətdə qalmışdır (Şəkil 37). Onun dəqiq ölçüləri yerindəcə götürülmüşdür. Dəstək tiyədən xaç formasında ayrıdır. En kəsiyi
lentvaridir. Skeletin baş və qabırğa sümükləri yanından tapılmışdır [55,
s.56]. Ümumi uzunluğu 33 sm, eni 3,5 sm, dəstəyin uzunluğu 11 sm-dir.
12 №-li daş örtüklü digər qəbirdən tapılan digər dəmir xəncər də pis vəziyyətdə qalmışdır [65, s.31]. Nazik və uzun, yastı formada olub, lentvari
en kəsiyə malikdir. Qırıq vəziyyətdədir. Ölçülərini qəbirdəcə götürmək
mümkün oldu. Dəstəyi və tiyəsi bütövlükdə dəmirdən olub, dəstə tiyədən
xaçvari dəmir hissə ilə ayrılır. Döymə üsulu ilə hazırlanmış xəncər qəbirdəki skeletin sağ qolunun bilək sümükləri yanından tapılmışdır. Uzunluğu 26 sm, eni isə 3 sm-dır [55, s.56].
Belə xəncərlərə A.A.İvanovskinin Gədəbəy rayonunda və Tovuz rayonunda tədqiq etdiyi 6 və 33 №-li daş qutu qəbirlərdən əldə edilmiş tunc
xəncərləri misal göstərə bilərik [120]. Bu tip xəncərlər Azərbaycanda ən
çox Mingəçevirdən və Cəlilabad rayonu ərazisindən tapılmışdır [30, s.100,
tablo XX, şəkil 2; 35, s.10, tablo II, şəkil 4; 114; 55, s.56].
Üçüncü tipə Ön Asiya xəncərlərinin dəstəsi tipində yastı, yuxarı hissəsi
dairəvi, ağac keçirmək üçün dəstəsində xüsusi yeri olan xəncərlər daxildir
[26 s.,100; 107, s.22-36; 179]. Aşağı Mülkülü nekropolunun 3 №-li qəbirindən tapılmış 1 ədəd tunc xəncər də məhz bu tipə aiddir. Bu xəncərlərə Tovuzçay hövzəsi ilə yanaşı Azərbaycanın əksər qərb rayonlarında – Şəmkir
[107, s.22-36], Şuşa [85, s.17], Mingəçevir [35, s.10, tablo II, şəkil 3, 4], Naxçıvan [72, s.46-52] Ağstafa və s.yerlərdə rast gəlinir. Bu tip xəncərlərə Qafqazın mərkəzi hissələrində də daha çox rast gəlinir [103]. Tovuzçay hövzəsinin qəbirlərindən tapılmış bu xəncərlərin dəstəsinin ağacdan və yaxud
sümükdən olan hissəsi bəzən xırda tunc mıxlar vasitəsilə naxışlanır. Zəyəmçay, Şəmkirçay və Gədəbəy rayonundan tapılmış bu tip xəncərlərin
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novları yoxdur və kəsikləri rombşəkillidir [162, s.52-54].
Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrindən hələlik xüsusi təyinatlı
xəncərlər olan – “Ön Asiya” və yaxud “Yaxın Şərq” tipli xəncərlər tapılmamışdır [25, s.205]. Onları ilk dəfə A.A.İessen mübadilə nəticəsində gətirilən malların içərisində qeyd etmişdir [121, s.162-163]. O.H.Həbibullayevə
görə Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfalar qədim şərqlə eneolit dövründən başlayaraq əlaqələrə malik olmuş, son tunc-ilk dəmir dövründə
isə bu əlaqələr daha da intensiv xarakter almışdır [74; 75]. Y.İ.Krupnov isə
bu xəncərlərin formalarına görə Ön Asiya tiplərindən götürüldüyünü ehtimal edir və göstərir ki, bu formalar Diaqoriyaya hətta Koban arxeoloji
mədəniyyətindən əvvəl gətirilmişdir [132/a, s.68]. Lakin, onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu tip xəncərlərə yerli istehsal nümunələri içərisində də
rast gəlinir [179]. Onların tac formalı dəstək başlığı vardır. Tutacaq yerləri
isə çox vaxt ağac, sümük və pastadan ibarət olmuşdur [117, s.29]. İlk dəfə
Ön Asiya tipli xəncərlərə Qızılburunda, Uzuntəpədə, Ağaevlərdə rast gəlinmişdir [11; 80/a; 107, s.22-36]. A.A.İvanovski tərəfindən belə bir xəncər
Zəyəmçayın yuxarı hövzəsində, Gədəbəydə 23 №-li daş qutudan tapılmışdır [120, s.101]. Ön Asiya tipli xəncərlərin klassik formasına aid edilən
bu xəncərin başlıca fərqləndirici xüsusiyyəti dəstəyin tiyəyə keçən hissəsindədir. Digərlərində bu birbaşa keçdiyi halda, Gədəbəydən tapılan bu
xəncərin tiyə ilə dəstəsinin birləşən hissəsi relyef təsvirlərilə bəzədilmişdir
və bura aypara formalıdır [107, s.22-36; 121, s.30].
Qafqaz ərazisində bu tip xəncərlərdən hələlik 50-dən bir qədər çox
tapılmışdır. Bu xəncərlərin yayıldığı dövrü A.A.İessen e.ə. XVI-IX əsrlərə
aid edir [121, s.162-163]. E.İ.Krupnov isə öz tədqiqatlarında bunların Azərbaycanda və Qafqazda e.ə. II minilliyin sonlarından işlədildiyini yazır
[132/a, s.66-68; 143]. İ.Nərimanov, C.Xəlilov və S.Qazıyev də bu dövrləşmə
ilə razılaşırlar [30, s.102-104; 32, s.84-91; 35, s.20-30; 67]. Ümumiləşdirmələr
əsasında onu qeyd etmək olar ki, Ön Asiya tipli xəncərlər Azərbaycanda
e.ə. XIV əsrin sonu – XIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq e.ə. VIII əsrədək
işlədilmişdir [103; 107, s.22-36]. Bu xəncərlərin yerli mənşəyə malik olmadığını göstərən C.Xəlilov güman edir ki, onlar buraya qəbilələr arasında
baş vermiş müxtəlif əlaqələrin nəticəsində gətirilmişdir [30, s.104].
Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrindən müdafiə silahları hələlik aş69

kar edilməmişdir. Lakin, əldə kifayət qədər materialların toplanmasına
baxmayaraq belə silahların olması şübhəsizdir. Ona görə də Tovuzçay,
Axınca çayları hövzələrindən əldə edilmiş xırda əşyalara və qonşu rayonlardan tapılmış materiallar əsaslanaraq bu hövzənin qədim sakinlərinin
müdafiə silahlarını təxmini də olsa müəyyənləşdirmək olur. Heç şübhəsiz
ki, hücum silahları olan yerdə müdafiə silahları, qılınc, nizə, xəncər olan
yerdə isə qalxan və zirehli geyim də mütləq olmalıdır [199]. C.Xəlilovun fikrincə, zirehli geyim və qalxanların az tapılmasının səbəbi onların əsasən
dəridən və ağacdan hazırlanması və uzun əsrlərdən bəri torpaq altında
qalaraq çürüməsidir [26, s.158; 30, s.112, tablo XXIII, şəkil 2, 7]. Tovuzçay,
Qazıqulu və Aşağı Mülkülü nekropollarının qəbirlərindən tapılan bəzi piləklərin, mıxların, tuncdan qabarıq lövhələrin qalxanın üzərini bəzəmək
və onu möhkəmləndirmək məqsədilə işlədildiyini güman etmək olar. Bunu lövhələrin ətrafında olan dairəvi deşiklər də sübut edir.
Son tunc-ilk dəmir dövründə müdafiə silahı kimi qalxandan istifadə
olunmasını Tovuzçay hövzəsinə yaxın olan Gədəbəy rayonunun daş qutu
qəbirlərinin birindən V.Belk tərəfindən tapılmış kəmərin üzərindəki əlində qalxan tutmuş insan rəsmi də təsdiqləyir [30, s.110-111; 181, s.34,
şək,4,15; 185].
Qeyd etdiyimiz dövrdə Tovuzçay hövzəsində yaşamış qədim qəbilə
və tayfaların istifadə etdikləri silah nümunələri əsasən bununla bitir.
Tovuzçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən aşkar olunan bəzi silah nümunələri həmin dövrdə hövzənin qədim
sakinlərinin həyatında ovçuluğun vəziyyəti barədə ətraflı məlumatlar verir. Ovçuluq Tovuzçayın qədim sakinlərinin daimi ərzaq mənbəyi olmasa
da, hər halda o əlavə bir məşğuliyyət kimi hövzənin əkinçi maldar qəbilələri içərisində müəyyən bir rol oynayırdı. Azərbaycanın qərb rayonlarının
son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən tapılan gil qablar,
tunc kəmərlər və başqa əşyalar üzərindəki heyvan rəsmlərini nəzərə alsaq, tədqiq etdiyimiz dövrdə Tovuzçay hövzəsi də daxil olmaqla bu ərazilərin ovçuluq əhəmiyyəti olan heyvan və quşlarla çox zəngin olduğunu
söyləyə bilərik. Qəbir abidələrindən tapılan ox ucluqları ovçuluğun bir
məşğuliyyət kimi geniş yayıldığını göstərən amillərdəndir.
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hüm yer tutmuşdur. Qeyd edək ki, bu sahə ilə Tovuzçayın düzənlik ərazisində və Kür çayına yaxın ərazidə məskunlaşan əhali məşğul olurdu.
Qazıqulu nekropolunda 11 №-li qəbirdən və Aşağı Mülkülü nekropolunda 1 №-li torpaq qəbirdən tapılmış balıq tutmaq üçün istifadə edilən 2
ədəd dəmir qarpun tapılmışdır [55, s.56] (Şəkil 7). Qazıqulu nekropolundan
tapılmış kiçik ölçülü, keyfiyyətsiz qalmış dəmir qarpun üç yerə bölünmüşdür. Ucu bizdir, uc hissəsində dəmir çıxıntı vardır və arxaya doğru
əyintilidir. Sonluğunda ağac dəstəyə keçirilmək üçün sağa və sola çıxıntı
vardır. Balıq tutulmasında istifadə edilən qarpun skeletin sinə sümükləri
arasından tapılmışdır. Uzunluğu 6,2 sm-dır [65, s.27].
Qazıqulu nekropolunun son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən əldə edilən silah nümunələrinin bəziləri həmin dövrdə Tovuzçay
hövzəsinin qədim sakinlərinin məişətində metal istehsalının hansı səviyyədə olması və mədəni-iqtisadi əlaqələr barədə ətraflı məlumat verir.

-BƏZƏK ƏŞYALARI
Tovuzçay hövzəsində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı son tuncilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən çoxlu bəzək əşyaları aşkar edilmişdir. Onlar hazırlandığı materialın təyinatına görə müxtəlifdirlər. Bu
nümunələrin hansı məqsəd daşıması onların qəbirdə insan skeletinin hansı hissəsində yerləşməsi ilə müəyyən olunur [71, s.74]. Bəzək əşyalarına
adətən mərhumun baş, sinə, bel hissələrində, qol və barmaq sümükləri
üzərində təsadüf edilir.
Azərbaycanda tapılmış son tunc-ilk dəmir dövrünə aid bəzək əşyalarını daşıdığı vəzifələrinə görə bir neçə qrupa bölmək olar. Onlar baş, boyun, döş və ya sinə; bel, qol və ayaq bəzəklərindən ibarətdir [58, s.60; 71,
s.74; 72].
Baş bəzəkləri əsasən dingələr, dairəvi lövhələr, sırgalar, saç boruları,
asmalardan ibarətdir [58, s.60].
Dingələr əsasən döymə üsulu ilə hazırlanmış tunc lövhələrdən düzəldilmişdir. Onların ensiz olan hər iki ucunda deşik açılır və bu deşikdən
nazik bağla saça bağlanırdı [9, s.19]. Ucları dairəvi olan belə dingələr Gədəbəydəki daş qutu qəbirlərindən [120], Zəyəmçay nekropolunun 102 №71

li qəbrindən [58, s.60], Gəncəçay kurqanlarından [67], Quşçu kəndindən
də tapılmışdır [98, s.139-140]. V.Belkin qazıntıları zamanı Gədəbəy ərazisindən 9 ədəd tunc alınlıq aşkar edilmişdir [26, s.158; 55, s.57].
Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, dingələr yalnız qadınlara məxsus bəzək
nümunəsi olmuşdur. Lakin, Gillikdağdakı 5 (19) və 3 (6) №-li kurqanlardan [71, s.75], Dovşanlıdakı 1 №-li kurqandan [135, s.138] qılınc, ox ucları
və balta ilə birlikdə dingələrin tapılması onların eyni zamanda kişilər tərəfindən də istifadə olunduğunu göstərir. Bu tip dingələrin oxşarları indiki
Ermənistanda Artik və Lçaşendən [140; 145; 146; 159; 173/a], Gürcüstanda
isə Samtavrdan [178] tapılmışdır.
Qazıqulu nekropolunun bəzi qəbirlərindən tapılan bəzəklər arasında
nazik tunc təbəqədən bükülərək boru şəklində düzəldilmiş əşyalar da vardır. Bu cür əşyalar saç bəzəyi olub, analoji oxşarlarına Qobustandakı 16 №li kurqandan [38, s.81], Mingəçevirdən [90, s.67], Bayan və Zurnabadın
daş qutularından [124, s.106-119; 159, s.73] Zəyəmçay nekropolunun qəbirlərindən [16, s.29-33; 58, s.61] də rast gəlinmişdir. Belə saç borularının
bir neçəsinin birlikdə tapılmasına əsasən tədqiqatçılar bu qəbirlərin qadınlara məxsus olması qənaətinə gəlirlər. Belə metal borucuqlar saç hörüklərinin ucuna bağlanırmış.
İlk dəfə belə saç boruları ilə rastlaşan E.F.Bayern onları ox ucluqları
üçün altlıq-saxlayıcı hesab etmişdir [91/a]. Lakin, V.Belk onların saç bəzəyi
olduqlarını sübut etmişdir [26, s.53]. V.Belkin qazıntıları zamanı qəbirlərdən 29 ədəd tuncdan, 6 ədəd daşdan, 6 ədəd isə şüşədən hazırlanmış borucuqlara rast gəlinmişdir [26, s.158]. Son tunc-ilk dəmir dövrünün bəzək
əşyaları təsnifatını verən Ş.Sadıqzadənin fikrincə, qəbirlərdə saç borularının çoxluğu vaxtı ilə çoxlu xırda hörük saxlanılması ilə izah edilməlidir
[71, s.78]. Mingəçevirdəki 63№-li torpaq qəbirdən tapılmış tunc borulardan birinin içərisində hətta qara rəngdə tük qalığı da aşkar edilmişdir
[172, s.70].
Bu qrupa daxil olan bəzəklər içərisində saçı düz saxlamaq məqsədilə
işlədilmiş silindrik tunc asmalara da təsadüf edir [9, s.21]. Döymə və tökmə
üsulu ilə hazırlanmış asmaların bir ucu oval, digəri isə yastı olub, ortadan
nisbətən daralırlar [16, s.29-33].
İ.H.Nərimanov diskşəkilli şəbəkəli asmaların baş bəzəyi olduğunu qeyd
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edir. Tədqiqatçı göstərir ki, diskin üzərindəki deşiklər onu saçdan asmaq
məqsədilə işlədilmişdir [67, s.92-93].
Baş bəzəkləri içərisində sırğalara da geniş rast gəlinir [55, s.56] (Şəkil
8). Sırğalar formalarına görə iki qrupa bölünür: halqaşəkilli, şar və konusvari sırğalar [25, s.206]. Dairəvi sırğaların bir ucu tam dairə yaradaraq, içəriyə doğru əyilmiş dalğavari şəkildə diametr boyu davam etdirilmişdir.
Bu sırğaların bir ucu yayşəkilli, digər ucu isə düz və ya qarmaq şəklində
qatlanmış olur. Tunc həlqəyə keçirilmiş şar və konusvari sırğaların içi boş,
üzəri şəbəkəli nəqşlərlə bəzədilmiş olur. Hər iki qrupa aid olan sırğalar
Azərbaycanda Göygöl rayonunda 4 №-li kurqandan [71, s.76], Xoşbulaqda 4 №-li daş qutudan və İ.Cəfərzadə tərəfindən tədqiq olunan 2 №-li
kurqandan [71, s.77], Quşçu kəndindəki 2, 11, 27 №-li daş qutulardan [98,
s.130,135,139], Mingəçevirdə 5 №-li kurqandan [90, s.115], Gədəbəyin daş
qutu qəbirlərindən və Köndələn çayının sağ sahilində Qarabulaq çayının
sağ sahilində yerləşən 87 №-li kurqandan [120, s.98,153,155, tablo IX,
şək.3,13], Gürcüstanda Samtavrdan [177, s.86, tablo XVIII], indiki Ermənistan ərazisində - Xrtanos, Göyçə, Artikdən [136; 140, s.163] də tapılmışdır. Qazax rayonunda belə sırğaların zəncir qalıqları ilə birlikdə tapılması
onlardan həm sırğa, həm də asma kimi istifadə edildiyini göstərir [30,
s.113; 39].
Y.İ.Hummel bu bəzək növünü tunc dövrünün dini təsəvvürləri ilə
əlaqədar olan əşyalar adlandırır [99, s.50].
Qazıqulu nekropolundan 4 ədəd (2-si tunc, 2-si isə dəmir), Aşağı
Mülkülü nekroplunun qəbirlərindən isə cəmi 3 sırğa tapılmışdır [55, s.56].
Onların hamısı sadə formalı olub, ölçüləri fərqlidir (tablo XI, şəkil 5, 6, 7).
Dairəvi en kəsikli tunc və dəmir məftildən hazırlanan sırğaların qulağa
keçirilən sonluqları itidir. Bəziləri burma üsulu ilə düzəldiliblər [65].
Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrindən tapılan bəzək əşyalarının
bəziləri də döş və yaxud boyun bəzəkləri qrupu altında birləşirlər [25,
s.206]. Bunlara bəzən sinə və yaxud yaxa bəzəkləri də deyilir. Buraya aid
olan bəzəklər əsasən bunlardır: medalyonlar, ayparalar, təbərzinvari, eynəkvari və qaşıqvari asmalar, fiqurlar, zınqrovlar, sancaqlar, düymələr,
muncuqlar [71, s.79-89; 88].
Arxeoloji ədəbiyyatda medalyonlara çox zaman diskşəkilli asmalar da
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deyilir [67, s.93; 90, s.81]. Çox güman ki, Günəş simvolu olan, yastı tunc təbəqədən hazırlanmış diskşəkilli asmaların bir kənarında zəncir və ya ip
keçirmək üçün ilgək düzəldilmişdir [58, s.61; 155, s.33]. Belə diskşəkilli asmalara Çovdar kəndi yaxınlığındakı 1, 5, 12 №-li daş qutularda [71, s.80],
Gədəbəydə və Zəyəm çayının yuxarı axarı hövzəsində [120], Göygöl rayonu ərazisində də [100] rast gəlinmişdir. Üzərində zəncir qalıqları olan medalyon Gillikdağda 3 (6) №-li kurqandan məlumdur [71, s.80].
Tovuzçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən xeyli asma bəzək əşyaları tapılmışdır. Onlardan 5 ədədi Qazıqulu
nekropolundan tapılmışdır [65]. Bu asmalar müxtəlifliyi ilə diqqəti cəlb
edir. Tuncdan hazırlanmış zoomorf tipli asmalar keçi və quş fiqurlarından, ilanı ifadə edən dairəvi, ziqzaqvari məftildən ibarətdir. Diskşəkilli şəbəkəli asmalar nazik tunc lövhələrdən düzəldiliblər. Paltara tikmə bəzəklərin də sırasında diskşəkilli tunc lövhələr vardır. Onların üstü burma naxışlarla və əks tərəfindən basma üsulu ilə qabartmalarla bəzədilib. Oxşar
döş asmaları Zəyəmçay nekropolundan da tapılmışdır [58, s.61-62]. Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən tapılmış asmalar içərisində daşdan və
sümükdən hazırlanmış asmalara rast gəlinir. 1 №-li qəbirdən tapılan açıqyaşıl rəngli topaz cinsli çay daşından hazırlanmış amuletin d=4,3 sm-dır.
Dairəvi, təkər formalıdır (Şəkil 42). Kənarları yaxşı yonulmuş, hər iki üzü
sürtülmüşdür. Qalınlığı 0,5 sm-dır. Ortasından sap keçirib boyundan asmaq üçün d=0,5 sm olan deşiyi vardır [65, s.8].
Digər 10 №-li qəbirdən tapılmış sümükdən hazırlanmış badam formalı asmalar ehtimal ki, asma bəzəyin bir hissəsi olub, 2 ədəddir. Yuxarısı
nazik, aşağı hissələri isə yumru badam formalıdır. Üzərinin bəzi yerlərində qopuqlar vardır. Yuxarısında d=0,3 sm olan ipə keçirmək üçün daşikləri vardır. Uzunluqları 2,4 sm və 1,7 sm-dır [65, s.23-24].
Qəbir abidələrindən tapılan bəzək əşyaları içərisində tuncdan hazırlanmış zoomorf asma fiqurlar xüsusilə səciyyəvidir [8, s.61-63; 65].
Asmaların bir qrupunun içərisi boş, gövdəsi üçbucaqşəkilli şəbəkələrlə bəzənmiş quş fiqurları təşkil edir. Quş fiqurlarının kürək hissəsində,
boyunun bədənə birləşdiyi yerdə asmaq üçün ilgək vardır. Bəzi hallarda
quş fiqurlarının ayaqları da düzəldilmişdir [8, s.61-63].
Qazıqulu nekropolunun 13 №-li qəbirindən 1 ədəd tuncdan tökmə
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üsulu ilə hazırlanmış zoomorf quş fiquru tapılmışdır [65, s.34]. Quş fiquru
yəqin ki, asma bəzəyin bir hissəsi olmuşdur (Şəkil 48). Çünki, onun başındakı tac dairəvi istiqamətdə düzəldilmiş və boynunun arxasına birləşdirilmişdir. Quşun dimdiyi, gözləri üçbucaq formalı quyruğu, qarşıda iki ayağı çox aydın cizgilərlə verilmişdir. Quş fiqurunun sinəsindən iki ədəd birbirinə paralel qabarıq xətlər keçir. Ehtimal ki, bunlar tunc məftil kimi düzəldilmiş, sonra fiqura qaynaq edilmişdir. Dimdiyinin uzunluğu 0,4smdır, quyruğunun uzunluğu 0,7sm-dir [55, s.57].
Bu fiqurun eyni oxşarına Zəyəmçay nekropolunda 106 №-li torpaq
qəbirdə də rast gəlinmişdir [16; 58]. Bu qəbirdən tapılmış iki ədəd tovuz
quşunu xatırladan balaca tunc quş fiqurları da eyni formalı olub, eyni
məzmuna malikdir [58, s.62; 63, s.76-77]. Belə quş fiqurlarına Azərbaycan
ərazisində Daşkəsən rayonunda Çovdar ətrafındakı daş qutularda [8; 9;
120; 124, s.111], Naxçıvanda [76] Quşçu kəndində 11 №-li kurqanda [98,
s.135], Gəncəçay hövzəsində 14 və 18 №-li kurqanlarda, Mingəçevirdə
kurqan və torpaq qəbirlərdə, Xocalıda 11 №-li kurqanda da rast gəlinmişdir [90; 154/a]. V.Belk öz qazıntılarında 12 ədəd heyvan (keçi, qoyun), 18
ədəd quş fiquru aşkar etdiyini yazmışdır [26, s.158].
Azərbaycan ərazisində bir-birinə tam oxşar quş fiqurlarının tapılmaması onların müxtəlif mum modelləri vasitəsilə töküldüyünü təsdiq edir
[8, s.61-63].
Qazıqulu nekropolundan tapılan boyun və yaxa bəzəkləri içərisində
böyük əksəriyyəti muncuqlar təşkil edir [65] (Şəkil 49-61). Hövzənin qədim
sakinləri muncuq hazırlamaq məqsədilə müxtəlif materiallardan istifadə
etmişlər [71, s.87]. Tovuzçay hövzəsinin son tunc –ilk dəmir dövrünə aid
qəbir abidələrindən aşkar edilmiş küllü miqdarda muncuq əsasən əqiq,
pasta, şüşə, sümük, metal, balıqqulağı və s.-dən hazırlanmışdır [55, s.57].
Nekropolun qəbirlərindən əldə edilən muncuq məmulatının əksəriyyətini pasta muncuqlar təşkil edir [65]. Pasta muncuqlar çox zaman boru şəkilli olub, doğrama üsulu ilə hazırlanıblar (Şəkil 60). Qafqazda tunc dövrünün müxtəlif mərhələlərinə aid abidələrdən bəzək əşyaları arasında belə
formalı pasta muncuqlara tez-tez təsadüf olunur [58, s.63; 163, s.11]. Onlar
ağ, yaşıl, sarı və sadə rəngdə olub, bəziləri isə şüşə pastadan hazırlanırdılar. Təsadüfi hallarda pasta muncuqlara çoxlu sayda rast gəlinir. Belə pas75

ta muncuqlara çoxlu sayda Qızılburunda [33], Gəncəçay, Şəmkirçay [71],
Zəyəmçay hövzələrində [58, s.63], Qazax, Daşkəsən [39; 70; 124, s.116-117],
Nərimankənd nekropolunda [147, s.419] və Mingəçevirdə, Uzuntəpədə,
Dağlıq Qarabağın və Naxçıvanın [76] arxeoloji abidələrində rast gəlinmişdir. Bəzi pasta muncuqların üzəri naxışlanmışdır. Quruluş forma və məzmunlarına görə pasta muncuqlar müxtəlif qruplara bölünür [117, s.49-51].
Artıq məlumdur ki, pasta muncuqlar hələ qədim dövrlərdən Mesopotamiyada istehsal olunmuşdur [58, s.63]. Sonralar onların istehsalı Misir, habelə Şərqi Aralıq dənizi rayonlarında da təşkil olunmuşdur. Ehtimal
ki, belə tip materiallar başqa ərazilərə, o cümlədən Azərbaycana bu mərkəzlərdən yayılmışdır [15, s.102-103; 147, s.419; 158, s.90-97].
Qazıqulu nekropolu da daxil olmaqla Tovuzçay hövzəsinin qəbir
abidələrindən tapılan pasta muncuqları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
olar:
-piramida şəkilli, yaşıl, göy pastadan hazırlanmış muncuqlar. Deşik
açılmış yuxarı sonluqları ovalvari hazırlanaraq aşağı hissədən seçilmişdir.
Dörd üzlərinin hər biri bəzən çərtmə xətlərlə bəzədilir. Alt hissələri ümumi piramida formasına uyğun olaraq genişlənir.
-yastı, dairəvi formaya malik ağ rəngli pasta muncuqlar.
-ağ rəngli pastadan hazırlanmış uzunsov formalı muncuqlar. Bəziləri
düzəldilmə mərhələsində çəpınə yonularaq götürülmüşdür.
-göy, açıq mavi rəngli bikonik formalı pasta muncuqlar. Onların
səthləri uzununa doğru çərtmələrlə naxışlanır.
-ağ rəngli, yumru formalı muncuqlar.
-ağ və göy rəngli halqaşəkilli pasta muncuqlar. Belə muncuqların,
halqanı təşkil edən əsas deşikdən əlavə eninə açılmış kiçik deşik halqanı
iki dəfə keçir. Asmaq üçün məhz bu deşiklərdən istifadə edilmişdir.
Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən 38 ədəd (15-i 10№-li, 19-u isə
15№-li qəbirdən) pasta muncuq aşkar edilmişdir [55, s.58; 65]. Aşağı Mülkülü nekropolunun 2 №-li qəbirindən 41 ədəd, 3 №-li qəbirindən isə 31
ədəd pasta muncuq tapılmışdır.
Qazıqulu nekropollarının qəbirlərindən şüşə pastadan hazırlanmış
bikonik formalı muncuqlar da əldə etmişdir [65]. Bu muncuqların bəzilərinin boyanmasını göstərən Y.İ.Hummel öz tədqiqatlarına əsasən onların
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dövrünü də təyin etmişdir [98, s.29; 158].
Ümumiyyətlə, tunc dövründə Azərbaycanda muncuq hazırlamaq
üçün ən çox əqiq materialından istifadə olunmuşdur [163]. Azərbaycan
ərazisində geoloji tədqiqatlar nəticəsində Şahdağ və Murovdağ silsiləsinin
ətəklərində və yamaclarında əqiq daşı yataqları aşkar edilmişdir. Bu daşlar gözəl rəngli, şəffaflığı, işığı yaymaq kimi xassələrinə görə fərqlənirlər
[90, s.150]. Azərbaycanda rəngli daş yataqlarının çoxluğu Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrindən çoxlu sayda tapılan əqiq muncuqların yerli istehsalın məhsulu olduğunu deməyə inkan verir. Bu barədə mineroloq
Q.Q.Lemleynin fikri böyük maraq kəsb edir [139]. Tədqiqatçı qeyd edir ki,
bir qism tapıntılar, o cümlədən son tunc-ilk dəmir dövründə geniş yayılmış daş muncuqlar ola bilsin ki, Cənubi Qafqazda yerli xammaldan hazırlanmışdır [136; 139, s.83-88].
Həm material etibarilə, həm də hazırlanma texnikası nöqteyi-nəzərindən bir-birindən seçilən əqiq muncuqları Q.Q.Lemleyn az-çox fərqlənən 12 qrupa bölür. Tədqiqatçının fikrincə, bu muncuqların bəzisi qədim
Şərq ölkələrində hazırlanmışdı. Açıq çəhrayı rəhgli əqiqdən hazırlanmış
boruşəkilli muncuqları o, Assuriyadan gətirilmiş hesab edir, çünki həmin
muncuqların istər hazırlanma texnikası, istərsə də material nöqteyi-nəzərindən silindrik formalı Assuriya muncuqları ilə eyniyyət təşkil edir [139,
s.83-88]. Belə əqiq muncuqlar Qara dəniz sahillərində də aşkar olunmuş
və ellinizm dövründə daha geniş yayılmışdır [79, s.5].
Tovuzçay hövzəsinin qəbirlərindən aşkar edilmiş yarımfabrikantlar
(tam hazır olmayan) əqiq muncuqların tapılması, onların məhz yerli istehsalın məhsulu olmasını təsdiq edən tutarlı sübutdur [55, s.58].
Qazıqulu nekropolundan 78 ədəd (10 №-li qəbirdən 42 ədəd, 11 №-li
qəbirdən 1 ədəd, 15 №-li qəbirdən isə 35 ədəd), Aşağı Mülkülü nekropolunun torpaq qəbirlərindən isə 32 ədəd əqiq muncuq aşkar edilmişdir [55,
s.58; 65].
Əqiq muncuqların hazırlanmasında birtərəfli və ikitərəfli deşmə
üsulundan istifadə edilmişdir [46, s.63]. Açıq qırmızı və tünd qırmızı rəngdə olan əqiq muncuqlar çəlləkvari, armudvari, bikonik formalı, piramidaşəkilli və s.formalara malikdirlər. Doğrama, bəzən isə yonma üsulu ilə hazırlanan əqiq muncuqların bəziləri səliqəsiz düzəldiklərindən onların sət77

hi qeyri-hamardır (Şəkil 54, 58), [55, s.58].
Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrinin arxeoloji materialları içərisində pasta tərkibli şüşə muncuqlar da mühüm yer tutur. Şüşə muncuqların e.ə. II minilliyin sonu – I minilliyin əvvəllərində Azərbaycanda yerli istehsal ocaqları haqqında heç bir məlumat yoxdur [58, s.64; 70]. Araşdırmalar sübut etmişdir ki, qeyd olunan dövrdə şüşə muncuqların istehsal ocaqları Misir, Suriya, Finikiya olmuşdur [124, s.117]. Əsasən dəniz və karvan
ticarətini əllərində saxlayan finikiyalılar şüşə muncuqların mübadiləsini
bütün Şərqi Aralıq dənizi sahilləri boyunca yaya bilmişdilər [15, s.55].
Azərbaycanda ilk dəfə bu tip muncuqlar E.Reslerin 1901-ci ildə Gəncəçay rayonundakı qazıntılarından məlumdur [85]. Arxeoloqlar bu materiallar əsasında sarı, yaşıl, qara rəngli kiçik şüşə muncuqların aşkar olunduğu qəbirləri e.ə.II minilliyin sonlarına aid edirlər.
Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən pasta tərkibli şüşə muncuqlar
da aşkar edilmişdir. Şüşə muncuqların bəzisi kiçik ölçülü olub, tünd qəhvəyi, bəziləri isə yaşıl-boz rəngli şüşədən səliqə ilə hazırlanmışdır. Şüşə
muncuqların bəziləri boz-yaşıl şüşədən hazırlanmış, yumru formaya malikdirlər. Bəzilərinin forması şargövdəlidirlər. Qara rəngli şüşə muncuqlar
isə bir tərəfdən dairəvi, içəriyə doğru batıq, digər tərəfdən isə daralaraq
içəriyə doğru uzunsov formalıdırlar. Bu tip qara rəngli muncuqlar Xoşbulaqda 3 və 5 №-li kurqanlardan [71, s.44; 124, s.115-117], 26 №-li daş qutudan da tapılmışdır. Tovuzçay hövzəsinin daş qutularından və nekropolun
qəbirlərindən tapılan şüşə muncuqların analoji oxşarları Gürcüstanın və
Şimali Qafqazın həmdövr abidələrindən də aşkar edilmişdir [15, s.56].
Muncuq məmulatının bir qismini də sümük muncuqlar təşkil edir. Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən cəmi 36 ədəd (10 №-li qəbirdən 19
ədəd, 11 №-li qəbirdən 12 ədəd, 15 №-li qəbirdən 5 ədəd) sümük muncuq
tapılmışdır [55, s.58; 65]. Son tunc-ilk dəmir dövrünə aid qəbir abidələrindən və eləcə də yaşayış yerlərindən tapılan sümük muncuqlar haqqında
müxtəlif fikirlər mövcuddur. Q.S. İsmayılov qeyd edir ki, bu muncuqlar
adətən xırda quşların nazik lülə sümüyündən kəsilirdi [58, s.64]. Ona görə
də onlar dairəvi formalı və eyni ölçülüdür (Şəkil 59).
Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrindən az sayda olsa da sədəf muncuqlar tapılmışdır. Dairəvi, uzunsov, ulduz formalı sədəf muncuqlara Qa78

zıqulu nekropolunun qazıntısı zamanı daha çox rast gəlinmişdir. Nekropolun 10 № -li qəbirindən 4 ədəd yaşıl və göy rəngli sədəf muncuqlar aşkar edilmişdir. Təkər formalı üzərilərini parıltılı sədəf şüşə qarışığından
hazırlanmış xüsusi təbəqə örtmüşdür. Diametrləri 0,6-0,8sm-dır [65, s.2324]. 11 №-li qəbirdən tapılan ağ və yaşıl rəngli sədəf muncuqların ortalarından ip keçirmək üçün deşikləri vardır. Üzəriləri parıltılı sədəflə örtülmüş yaşıl rəngli muncuqların ölçüsü kiçik, ağ rəngli muncuqların ölçüsü
isə böyükdür [65, s.27,28].
Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində sübut olunmuşdur ki, sədəf muncuqlar mədəni-iqtisadi əlaqələrin nəticəsi olaraq Qırmızı və Ərəbistan dənizi, Aralıq dənizinin şərq sahilləri, Hind okeanı və Fars korfəzi sahillərindən böyük karvan yolları vasitəsilə Qafqaza və Azərbaycana gəlib çıxmışdır [15, s.58].
Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən 14 ədəd (13 ədəd tunc, 1 ədəd
dəmir), Aşağı Mülkülü nekropolunun torpaq qəbirlərindən isə 1 ədəd metal muncuq tapılmışdır [55, s.58] (Şəkil 52). Tunc muncuqların analoji oxşarları Zəyəmçay və Hacıvəlilər nekropollarından tapılmışdır [41, s.118-119;
43, s.84-85; 58, s.65; 111, s.96-97]. Tunc muncuqlar Azərbaycanın tunc dövrü abidələrində bəzək əşyaları arasında müəyyən yer tutur [9; 163]. Belə
muncuqlar Mingəçevirdən daha çox tapılmışdır [172, s.73].
Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrindən, o cümlədən Qazıqulu
nekropolundan qol və ayaq bəzəkləri az da olsa tapılmışdır [25; 65].
Bunlar içərisində qolbaqlar sayca çoxdur. Qazıqulu nekropolundan (6
ədəd tunc, 2 ədəd dəmir), eləcə də Aşağı Mülkülü nekropolunun torpaq
qəbirlərindən tapılan (3 ədəd) qolbaqlar forma etibarilə iki qrupa aid olunurlar (Şəkil 43-46). Ucları birləşməyən qolbaqlar birinci qrupa daxildirlər
[55, s.58]. Belə qolbaqlar bəzən iri tunc məftildən olub, üzəri çərtmə naxışlarla bəzənmiş halda olur. Bu qrupa aid olan qolbaqların bəzilərinin ucları
xaricə qatlanmışdır. Xarici görünüş etibarilə tunc boyunbağılara oxşayan
belə qolbaqlar ucları bitişik qolbaqlardan kəskin şəkildə fərqlənir. İkinci
qrupu təmsil edən ucları bitişik qolbaqlar bəzi hallarda çərtmələrlə və yapışdırma düymələrlə bəzənirlər [76]. Bəzək üçün işlədilən tunc barmaqcıqlar dairəvi məftildən, müstəsna hallarda isə tunc lentalardan hazırlanırdılar [55, s.58; 70, s.19-32].
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Qəbirlərindən tapılan qolbaqlar dairəvi en kəsikli nazik və qalın tunc
məftildən düzəldiliblər [5, s.247]. Əsasən sadə formalı olan qolbaqlardan
başqa sonluğu ilan başı formasında qolbaqlara da rast gəlinir. Bəzi qolbaqların üstü kəsmə-çərtmə naxışlarla bəzədilib.
Tunc qolbaqlar naxışlarına görə iki cürdür: səthi dişli çərtməli və səthi saya, hamar olan qolbaqlar [58, s.66]. Birincilərə nisbətən ikincilərə Qazıqulu nekropollarında daha çox rast gəlinmişdir [65]. Onlar Azərbaycanın son tunc-ilk dəmir dövrü abidələrində ən çox yayılmış bəzək əşyalarındandır. Qarabağın Dovşanlı (1 saylı), Qarabulaq, Şuşa, Mingəçevir,
Şəmkir, Gəncəçay, Xoşbulaq abidələrində bu qolbaqlara kütləvi halda rast
gəlinir [15, s.81; 162, s.52-54].
Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən 5 ədəd (3 tunc, 2 dəmir), Aşağı Mülkülü nekropolunun qəbirlərindən isə 3 ədəd (2 tunc, 1 dəmir) üzük
aşkar edilmişdir [55, s.59]. Üzüklərin əksəriyyəti hamar və spiral formalı
olub, keyfiyyətli qalmışdır [65]. Üzüklər əsasən dairəvi kəsikli, təsadüfi
hallarda isə lentşəkilli en kəsiyə malik tunc məftildən hazırlanmışdır (Şəkil
11.4). Onlar çox sadə və hamar formalı olub, xüsusi əlamətləri ilə seçilmirlər [9, s.27; 46, s.63].
Bütün bu sadaladığımız bəzək əşyaları son tunc-ilk dəmir dövründə
Tovuzçay hövzəsinin qədim sakinlərinin bədii zövqünü, incəsənətinin inkişaf səviyyəsini, başqa ölkələrlə mədəni-iqtisadi əlaqələrini müəyyən qədər
izləməyə imkan verir. İstər metal, istər gil, istərsə də daşdan və s.-dən hazırlanmış maddi mədəniyyət nümunələri Tovuzçay hövzəsində məskunlaşmış insanların həyatında sənət sahələrinin inkişaf səviyyəsinin göstəricisidir [86, s.137; 106]. Keramika məmulatı, silahlar və bəzək nümunələri bu insanların sənətkarlıq həyatından və onların hansı sahəsinin daha üstün olmasından bəhs edən məsələlər üzərində dayanmağa vadar edir [158].
Tovuzçay hövzəsində məskunlaşan Xocalı-Gədəbəy tayfalarının belə
yüksək sənət nümunələri yaratmasının səbəbi ərazinin təbii cəhətdən zəngin olmasıdır. Tələb olunan xammal ehtiyacının ödənilməsində hövzənin
dağlıq zonasının faydalı qazıntı ehtiyatlarının böyük rolu olmuşdur.
Əkinçilik və yaylaq-qışlaq maldarlığının inkişafına şərait yaradan daimi
su mənbəyi və əlverişli iqlim digər tərəfdən təsərrüfat sahələrinin genişləndirilməsinə səbəb olurdu [18]. Hövzənin qədim insanlarının təbiətlə
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mübarizəsini asanlaşdıran metaldan olan təsərrüfat və məişət əşyaları, o
cümlədən silahlar eyni zamanda təsərrüfatın inkişafı üçün əlverişli şərait
yaradırdı. Son tunc-ilk dəmir dövründə hövzə əhalisinin daha da sıxlaşmasına səbəb olan amillərdən biri də məhz bu faktordur.

2.3. XRONOLOGİYA
Qazıqulu nekropolu da daxil olmaqla Tovuzçay hövzəsinin son
tunc-ilk dəmir dövrü qəbir abidələri Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinə daxildir. Son tunc-ilk dəmir dövründə Azərbaycanın qərbində ən geniş yayılmış arxeoloji mədəniyyət Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətidir [103;
104; 108; 144; 192].
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində olduğu kimi Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrində də Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti üçün səciyyəvi sayılan avadanlıq tapılmışdır [158; 159; 191, s.67-71; 192, s.140]. Bu səciyyəvilik özünü həm məişət əşyaları, həm silah nümunələri, həm də bəzəklərdə büruzə verir [23; 24; 57]. Tovuzçay hövzəsində tədqiq olunmuş arxeoloji abidələrin, xüsusilə də qəbir abidələrinin təhlili son tunc-ilk dəmir
dövrünün müxtəlif mərhələləri arasında irsi bağlılığı göstərir. Xronoloji
baxımdan bir-birini tamamlayan qəbir abidələrinin avadanlığı eyni çərçivədə təhlil olunmalıdır.
Tovuzçay hövzəsinin son tunc və erkən dəmir dövrü qəbir abidələrinin xronoloji dövrünü müəyyənləşdirməkdə Qazıqulu nekropolunda və
Aşağı Mülkülünün torpaq qəbirlərində aparılmış arxeoloji qazıntıların böyük əhəmiyyəti vardır. Bu nekropolda qazıntı aparan arxeoloqlar qəbirlərin quruluşunu, tipini müəyyənləşdirməkdə və lazımi miqdarda arxeoloji
materiallar əldə etməyə nail olmuşlar. Qeyd etmək lazımdır ki, Tovuzçay
hövzəsinin qəbir abidələri və digər kompleks abidələr əsasən Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinə aid olub e.ə.II minilliyin əvvəlləri üçün xarakterikdir [57, 229-230]. Belə abidələrdən çoxunu daş qutu və sadə torpaq
qəbirlər təşkil edir.
Qazıqulu nekropolunda aşkar olunmuş qəbirlərin dövrünü müəyyənləşdirərkən nekropoldakı daş örtüklü qəbirlərin daha gec yaranması
və torpaq qəbirlərin yaxın dövrə aid olması tədqiqatçılar tərəfindən qeyd
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edilmiş və bu dövrləşmə arxeoloji materiallarla da dəqiqləşdirilmişdir. Arxeoloji faktlar əsasında bu tip abidələrin əsasən e.ə. IX-VII, ən geci isə e.ə.
X-VIII əsrlərə aidliyi təsdiq olunmuşdur [65; 66, s.249; 108; 159; 160].
Qazıqulu nekropolunun qəbir abidələrinin xronoloji baxımdan dövrünü müəyyənləşdirmək üçün çox zaman dəfn adətlərinə müraciət etmək
lazım gəlir. Belə dəfn adətlərindən biri də meyidin yanına çoxlu avadanlıq
qoymaqla yanaşı, onun üzərinə daş tökmək adəti olmuşdur [61, s.55].
C.Ə.Xəlilov yazır ki, qəbirlərə daş qoymaq adətinə Qafqazın başqa yerlərində də təsadüf olunur [30]. O, göstərir ki, bu adət daş qutularla yanaşı
sadə torpaq qəbirlərə də aid edilir [30, s.66]. Məsələn Gürcüstanın qədim
Samtavr qəbiristanlığında e.ə. XII-IX əsrlərə aid edilən sadə torpaq qəbirlərdə də bu adətə rast gəlinmişdir [178, s.54-61]. Şimali Qafqazda, Kuban
çayı yaxınlığında qazıntılar aparan N.V.Anfimov bu adətin e.ə. VII-V əsrlərə aid olmasını göstərmişdir [84, s.74-84]. Tovuzçay və Qazqulu nekropollarının bəzi qəbirlərində meyitlə birlikdə avadanlığı üzərinə çoxlu çay
daşı tökülməsi adəti ilə yanaşı bəzi qəbirlərdə meyitin yanına adi çay daşı
da qoyulmuşdur [40; 65; 192, s.68].
Qazıqulu nekropolunun qəbir abidələrində də Xocalı-Gədəbəy tipli
şargövdəli, çiyinlərində göbələkvari qulp çıxıntısı olan xeyrə və boşqablar
təsadüf edilən qəbirləri e.ə. XIII əsrin sonu- IX əsrin başlangıcına aid edə
bilərik [103; 108; 109, s.88-89]. Nekropoldakı bəzi qəbirlərdə belə qablar
aradan çıxır və onların əvəzində gil nehrələr, darboğazlı, şaquli qulpları
olan gil qablar tapılır. Belə qəbirlərdə tunc əşyalar da az tapılır [76]. Bu tip
qəbirləri Q.İ.İone Mingəçevir materialları əsasında e.ə. X-VIII əsrlərə aid
etmişdir [122/a, s.36-60].
Tovuzçay hövzəsi də daxil olmaqla Azərbaycanın qərb bölgələrində
tapılmış çox bükülü meyitlər dəfn edilmiş torpaq qəbirlərin çox hissəsini
S.M. Qazıyev tunc dövründən dəmirə keçid dövrünə daha doğrusu e.ə.
IX-VIII əsrlərə aid etmişdir [123, s.13-14].
S.M.Qazıyevdən fərqli olaraq Q.İ.İone isə belə torpaq qəbirləri digər
ərazilərdən əldə edilmiş arxeoloji materiallarla müqayisə edərək, onları
e.ə. XIII-VII əsrlərə aid etmişdir. O, bu qənaətə Mingəçevir abidələrinin
tədqiqi nəticəsində gəlmiş və belə qəbirləri xronoloji cəhətdən bir-birindən fərqlənən iki dövrə - ilk və son dövrlərə aid olduğunu söyləmişdir.
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi tədqiqatçı I qrupa yalnız enli gövdəli gil
qabların çıxdığı qəbirləri, II qrupa isə nehrələr, darboğzalı, enli oturacaqlı
və şaquli qulpları olan bardaqları və müxtəlif dəmir əşyalarla zəngin qəbirləri aid edir [122/a, s.52].
Azərbaycanın qərb rayonlarındakı oxşar abidələri materialları və tipi
baxımından İ.H.Nərimanov e.ə.II minilliyin axırlarına – I minilliyin əvvəllərinə aid edir [67, s.8-9].
Uzun illər ərzində aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində Qərbi
Azərbaycan ərazisində son tunc və erkən dəmir dövrünə aid onlarla qəbir
abidələri öyrənilmişdir. Bunların bəziləri qəbir tipləri, dəfn adətləri, avadanlıqları və s. baxımından Qazıqulu nekropolu ilə oxşarlıq təşkil edirlər
[43; 60]. Belə yeni abidələrdən Zəyəmçay nekropolu [57, s.230; 61], Kür çayı üzərində tikilmiş Şəmkir su anbarının sağ sahilində yerləşən Hacıvəlilər
nekropolunu və Həsənsu nekropollarını göstərə bilərik [28, s.100-104; 41;
44]. Bu nekropolların bəzi qəbirlərinin arxeoloji materialları Qazıqulu nekroplunun materialları ilə eyniyyət təşkil edirlər [55; 61].
Tovuzçay nekropolunun qəbirlərinin yalnız beşində qoşa dəfnin izlərinə rast gəlinmişdir. Qazıqulu nekropolunda isə yalnız 10 №-li qəbirdə
iki insan skeleti aşkar olunmuşdur [65, s.20-21]. Göründüyü kimi bu hövzənin qəbirlərində kütləvi və ya kollektiv dəfnin izlərinə rast gəlinmir. Bu
tip qəbirlər Tovuzçay hövzəsi ilə qonşu olan Zəyəmçay [57, s.229-230],
Şəmkirçay və Gəncəçay hövzələrinin yuxarı axarında [159] daha geniş aşkar olunuşdur. Zəyəmçay hövzəsinin yuxarı axarında V.Belk və A.A.İvanovskinin tədqiq etdiyi qəbirlərdəki dəfn mərasimlərini izləyərkən burada kütləvi dəfnin mövcudluğu aydın görünür [61, s.56]. Kütləvi dəfnin həyata keçirildiyi qəbirləri bəzi əlamətlərinə görə tək dəfn həyata keçirilmiş
qəbirlərdən nisbətən əvvəlki dövrlərə aid edən C.Ə.Xəlilov onların arxeoloji materiallarında heç bir fərq görmür [30, s.129].
Qazıqulu nekropolunun bəzi qəbirlərində meyitlər əsasən avadanlıqların üzərinə qoyularaq basdırılmışdır [65]. Meyitlərin bu cür dəfn edildiyi qəbirləri S.M.Qazıyev Qəbələ qazıntılarına əsasən dəmir dövrünün
əvvəllərinə aid edir [35/a, s.239-240].
Qazıqulu nekropolunun qəbirlərinin xronologiyasını müəyyənləşdirməkdə Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrindən tapılan keramika mə83

mulatı xüsusi yer tutur. Keramikasının tipoloji forma və məzmun xüsusiyyətləri baxımından Tovuzçay hövzəsi Qarabağ və Gəncəçay hövzəsinin
keramika məmulatından əsaslı surətdə fərqlənir [191, s.67-72; 192, s.140].
Lakin, onların ümumi cəhətləri də çoxdur [144, s.109-115].
Qazıqulu nekropolu da daxil olmaqla Tovuzçay hövzəsinin bəzi keramika nümunələri tunc dövrünün ən son mərhələsinə (e.ə. X-VIII əsrlər)
aid edilir. Ona görə də bu forma və məzmunlu keramika nümunələrinin
tapıldığı qəbirləri də xronoloji baxımdan eyni dövrə aid etmək olar. Bu
dövrdə sferik formalı, lentvari qulpu, bankaşəkilli, nehrə tipli qabların sayı artır. Bəzi küplərin dar boğazı olub, düz gövdə hissədə çox kiçik şarşəkilli dairəvi qulpları olur. Bu dövrdə yuvarlaq oturacaqlı xeyrələrə də teztez rast gəlinir [104, s.42-44; 144, s.126]. Qazıqulu nekropolundakı qəbirlərdə də bu tip formalı qablara az da olsa rast gəlinir. Son mərhələnin xarakterik keramika nümunələrindən biri də ayaqlı qablardır. Qazıqulu nekropolunun qəbirlərinin birindən (9 №-li qəbirdən) tapılan ayaqlı vaza sadə
formalı olub, qırıqlardan ibarətdir [65,19-20]. Onun hər iki tərəfində dairəvi çıxıntılı, ortasında deşiyi olan iki qulpları vardır. Belə vaza tipli gil qablar Azərbaycanın bir çox bölgələrində, o cümlədən Yaloylutəpə, Mingəçevir, Qəbələ, Xınıslı, Mollaisaqlı, Qırlartəpə, Qazax rayonunda və başqa
abidələrdə tapılmışlar [19; 34; 35; 35/a; 39; 67/a]. Üçayaqlı vazaları xatırladan qablara Azərbaycanın son tunc-ilk dəmir dövrünə aid abidələrində
geniş rast gəlinir [103]. Məsələn, belə qablar Talışdan [141], Qızılburundan, Şahtaxtıdan, Gavurqaladan, Culfadan, Gədəbəyin və Daşkəsənin daş
qutu qəbirlərindən, Nərimankənd nekropolundan və Mingəçevir kurqanlarından məlumdurlar [11; 12; 20; 23; 31; 33; 76; 124; 126; 127; 128; 147].
Bu mərhələnin keramika nümunələrinin bəziləri yaxşı anqoblanaraq,
cilalanmış və boya ilə boyanmışdır. Cila üstündən yaxşı anqoblanaraq boyanmış gil qablara az da olsa Qazıqulu nekropolunda rast gəlinir [65].
Son mərhələnin keramika nümunələri əsasən Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən əldə olunmuşdur. Bu dövrün qəbir abidələrindən xeyli
sayda dəmir məmulatı da tapılmışdır. Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən 14 ədəd dəmir məmulatı aşkar edilmişdir [65].
Qazıqulu və Aşağı Mülkülü nekropollarının arxeoloji materiallarından radiokarbon analizlər aparılmasa da onların materialları eyni hövzə84

nin eyni dövrə aid qəbir abidələri kimi Tovuzçay nekropolunun arxeoloji
materialları ilə eyniyyət təşkil edirlər. Aşağı Mülkülü nekropolunun tədqiq edilmiş 3 torpaq qəbrinin arxeoloji materialları tamamilə Tovuzçay
nekropolunun qəbirlərinə uyğun gəlirlər. Qazıqulu nekropolunun materialları isə bir qədər dövr baxımından fərqlidir. Belə ki, materiallarının içərisində dəmir məmulatlarının da üstünlük təşkil etməsi bu nekropolun qəbirlərini daha tunc dövrünün ən son mərhələsinə - e.ə. X-IX əsrlərə, hətta
erkən dəmir dövrünə - e.ə. VIII-VII əsrlərə aid etməyə imkan verir [148,
s.217]. Keramika məmulatının xüsusiyyətləri, dəfn adətlərinin özündə
fərqlilik, skif mənşəli ox ucluqlarının tapılması, dəmir dövrü üçün xarakterik əşyaların daha çox tapılması bu barədə fikrimizin təsdiqinə şərait yaradır. Qazıqulu nekropolunun qəbirlərindən çoxlu miqdarda tunc əşyalar
və mükəmməl dulus çarxında hazırlanmış gil qablar tapılmışdır. Bu faktın
əksinə olaraq bəzi qəbirlərdə isə tunc əşyalar olduqca azdır və demək olar
ki, heç yoxdur. Onların əvəzində isə dəmir əşyalar daha geniş tapılır. Dəmir məmulatının tapıldığı qəbirlərdə rast gəlinən gil qablar olduqca azdır
və ya sadə dulus çarxında hazırlanmışdır. Bu faktın özü bir tərəfdən ictimai təbəqələşmə ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən də dövr baxımından fərqli
inkişaf mərhələlərini əks etdirir.
Tovuzçay hövzəsinin bəzi qəbirlərindən tapılan yastı tiyəli xəncərlər
Ermənistanın son tunc dövrü abidələrindən aşkar edilmiş eyni tip xəncərlərə oxşayır [118]. Artikdən tapılan belə xəncərləri T.S.Xaçatryan e.ə. XIIIXII əsrlərə aid etmişdir [173/a, s.51-52]. Tovuzçay və Qazıqulu nekropollarından, o cümlədən Aşağı Mülkülü nekropolunun torpaq qəbirlərindən
tapılmış tunc və dəmir xəncərlər isə Xocalının IV tip abidələrindən [15,
s.93-96; 61, s.60] tapılmış xəncərlərlə eyni tipli və çox oxşardır. Avadanlığını e.ə. XII-XI əsr materiallarına yaxın hesab edən H.F.Cəfərov göstərir ki,
belə xəncərlər son tunc-ilk dəmir dövrünün materialları içərisində geniş
analogiyaya malikdirlər [15, s.95-96].
Tuncdan hazırlanan bıçaqlar, ox ucları, maqqaş, sancaq, iynə, biz,
düymələr, qolbaq və üzüklərə gəldikdə onların e.ə. II minilliyin sonu və I
minilliyin əvvəllərində təkcə Tovuzçay hövzəsi abidələrində deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycanın həmdövr abidələrində geniş yayılması haqqında
arxeoloji ədəbiyyatlarda dəfələrlə məlumat verilmişdir [103, s.108-150].
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Buna görə də H.F.Cəfərov bu materialların abidələrin, xüsusilə də qəbir
abidələrinin dövrləşməsi məsələsində rolunun şişirdilməsini, yaxud birbaşa onlara istinad edilməsini düzgün saymır [15, s.92]. Lakin, danılmaz faktır ki, bu qəbir abidələrinin xronoloji dövrünün araşdırılmasında bu qəbir
abidələrindən tapılmış materiallar mühüm rol oynayır. Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrinin xronoloji dövrünün müəyyənləşdirilməsində tuncdan olan, qanadlı Cənubi Qafqaz tipi adını almış ikitilli və “skif tipli” adlandırılan üçtilli ox uclarının xüsusi yeri vardır.
Tovuzçay hövzəsinin qəbirlərində sallaq qanadlı ox uclarına çox az
rast gəlirik: cəmi 7 ədəd. Onlardan 4-ü Tovuzçay nekropolundan, qalan 3ü isə Aşağı Mülkülü nekropolundan aşkar edilmişdir. Dağlıq Qarabağ,
Qarabulaq, Qalakənd-Gədəbəy, Mingəçevir, Şəmkir və s. yerlərdə aparılan arxeoloji qazıntılar [26, s.65-66, şəkil 2612; 117, tablo XV, şəkil 3-9; 120,
160, tablo XV, şəkil 27,28] və elmi tədqiqatlarda [135, s.163-164; 157, s.7274] müəyyən edilmişdir ki, göstərilən tip ox ucluqlarının ilkin olaraq meydana çıxdığı məskənlər Mərkəzi və Cənubi Qafqaz olmuşdur. Bəzi tədqiqatçıların, o cümlədən H.F.Cəfərovun fikrincə yarpaq formalı, sallaq qanadlı, ikitilli tunc ox ucluqları coğrafi baxımdan məhdud ərazidə - Azərbaycanın Gəncə-Qarabağ zonasında formalaşmış, buradan qonşu ərazilərə yayılmışdır [117]. Bu ox ucluqları daha uzaq yerlərdən də tapılmışdır.
Tovuzçay nekropolunun 79 №-li qəbrindən tapılan sulğuclu, sallaq qanadlı, hətta bəzilərinin içərisində ağac çürüntüləri qalmaqda olan ox ucluqlarının bəzilərnin qanadları çürüyərək dağılmışdır [40]. Bu ox ucluqlarının ayrı-ayrı nümunələrinə Zəngəzurda (Tolorsda) [118; 140, tablo XIV,
şək.1-16], Zəyəmçay nekropolundakı 60 №-li torpaq qəbirdə də rast gəlinmişdir [61, s.60-61]. Digər oxşar ox ucluqları isə İranın Sialk, Luristan, Ərdəbil, Malik qazıntılarından da məlumdur. Bu ucluqları tədqiqatçılar e.ə.
II minilliyin II yarısına aid edirlər [157, s.72,74, tablo XII, şək.7,8,9,13]. Cənubi Qafqaz tipli ox ucluqları e.ə. I minilliyin ortalarına qədər istifadə
olunsa da zaman keçdikcə onların quruluşu xeyli dəyişikliyə uğramışdır
[15, s.118; 141; 152].
Qazıqulu nekropolunun arxeoloji materialları içərisində tuncdan hazırlanmış bir ədəd quş fiquru Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti abidələrində
geniş yayılmış materiallardandır [8, s.61-63; 9, s.19-23; 63, s.75-77; 108,
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s.20-29; 152, s.16-19]. Bu tip quş fiqurları ilə tam eyniyyət təşkil edən Zəyəmçay nekropolunun tunc quş fiqurlarını son tunc-ilk dəmir dövrünün
inkişaf etmiş mərhələsinə - e.ə. XII-XI əsrlərə aid edə bilərik [58]. Tli qəbristanlığından tapılmış eynilə bu forma və məzmun daşıyan fiqurların
dövrünü isə B.V.Texov e.ə. XII-X əsrlərə aid edir və onları Kuban arxeoloji
mədəniyyətinin klassik mərhələsi üçün spesifik sayır [168, s.166].
Baş və boyun bəzəkləri içərisində Tovuzçay, Qazıqulu nekropollarından tapılmış bəzi asmaların, boruların, alınlıqların oxşarları Tli qəbristanlığından və Trialetinin kiçik kurqanlarından da tapılmışdır [168, s.5357]. Oxşar nümunələri Artik və Lçaşen nekropollarından tapılan diademaları və saç borularını, asmaları B.V.Texov e.ə. II minilliyin sonlarına aid
edir [168, s.55]. E.ə. I minilliyin başlanğıcında isə belə asmalar və alınlıqlar
bütün Qafqaza yayılır [152, s.15-20; 160, s.190-197].
Həm Tovuzçay nekropolunda, həm də Qazıqulu nekropolunda zəngin qəbirlər az sayda olsa da aşkar edilmişdir [65]. Şübhəsiz ki, bu zənginlik ictimai təbəqələşmənin inkişafını göstərir. Y.İ.Hummel ehtimal edir ki,
zəngin avadanlığa malik olan qəbirlər zadəgan təbəqəyə aiddir [30, s.54].
Tovuzçay hövzəsinin qəbir abidələrinin materiallarının əksəriyyəti
orijinallığı baxımından seçilir [23, s.231-232]. Amma buna baxmayaraq bu
materiallar Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti abidələrində özünə oxşar analogiya tapır və eyni xronoloji dövrə aid edilirlər [25; 29, s.550-552; 39; 51,
s.543-549; 55; 58; 57, s.55-61; 192, s.67-71]. İstər Tovuzçay, istər Qazıqulu
nekropollarının, istərsə də Aşağı Mülkülünün torpaq qəbirlərindən əldə
edilmiş maddi mədəniyyət qalıqlarının hamısı Xocalı-Gədəbəy arxeoloji
mədəniyyətinə daxildir.
Tovuzçay hövzəsində qazıntısı başa çatdırılan Qazıqulu nekropolunun xronologiyasının müəyyənləşdirilməsi böyük elmi əhəmiyyət kəsb
edir. Belə müəyyənlik hövzədə məskunlaşmış Xocalı-Gədəbəy tayfalarının ictimai-iqtisadi həyatı və təsərrüfat fəaliyyətinin, sənətkarlığının, dini
dünyagörüşünün dövrlər üzrə hansı səviyyədə olduğuna dəlalət edir. Tovuzçay, Qazıqulu və Aşağı Mülkülü nekropollarının qəbirlərinin qazıntısı
və onlarda həyata keçirilmiş dəfn adəti sübut edir ki, hövzə sakinləri son
tunc-ilk dəmir dövrünün müxtəlif mərhələlərində bu ərazidə fasiləsiz olaraq yaşamış və öz dəfnlərini həyata keçirmişlər.
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2.4. DƏFN ADƏTLƏRİ
Qazıqulu nekropolunda müxtəlif dəfn adətlərinin izlərinə rast gəlinmişdir. Qeyd edək ki, nekropoldakı qəbirlərin istiqaməti onlarda dəfn
edilmiş meyitlərin istiqamətinə uyğun müəyyən edilmişdir [55, s.47]. Qəbir kameralarının 5-i şimali-qərb –cənubi-şərq istiqamətində, 4-ü qərbşərq, 4-ü isə şimal-cənub istiqamətində salınmışdır [52, s.83]. Qalan 5 daş
örtüklü qəbrin istiqamətini müəyyənləşdirmək mümkün olmamışdır. Torpaq qəbirlərin hər ikisi şimal-cənub istiqamətində salınmışdır. 6 və 17 №li torpaq qəbirlərin heç birindən skelet aşkar edilməmişdir [65, s.15, 39].
Bu qəbirlərin hər ikisi torpaq qəbirlər olsa da sadə olmayıb üzərilərinə
tək-tək iri ölçülü çay daşları qoyulmuşdu. Dairəvi formaya malik olub kiçik ölçüləri və zəif material bazası ilə seçilən bu qəbirlərin torpağı çox
yumşaq olub nisbətən dayazda (75-90 sm dərinlikdə) salınmışdır [52, s.82;
55, s.47].
Ümumiyyətlə, Qazıqulu nekropolunda 5 skeletsiz qəbir (4; 6; 14; 17;
18 №-li) aşkar olunmuşdur. Skeletsiz qəbirlər tikinti üslubu və konstruksiyası baxımından digərlərindən fərqlənmirlər [52, s.82-83]. Əsas fərq onların dərinlik nisbətində və əldə olunan avadanlıqdadır. Nisbətən dayazda
salınan skeletsiz daş örtüklü qəbirlərin hamısında yalnız bir-iki keramika
nümunəsi tapılmışdı ki, onların da əksəriyyəti qırıq vəziyyətdə olmuşdur
[55, s.47]. Qeyd edək ki, 4 №-li qəbir 14 sm, 14 №-li qəbir 35 sm, 18 №-li
daş örtüklü qəbir isə 60 sm dərinlikdən aşkar edilmişdir [52, s.82].
Nekropoldakı qəbirlərdə vahid istiqamət prinsipi bir qədər gözlənilmişdir. Belə ki, qəbir kameraları içərisində daha çox şərq-qərb və qərbşərq istiqamətində salınan qəbirlərə rast gəlinir [55, s.47]. Qəbirlərin əksəriyyətindən insan skeleti aşkar edilmişdir. Qəbirlərdəki skeletlərə yarımbükülü, bəzən də tam bükülü vəziyyətlərdə, sağ və sol çiyinləri üstə qoyulmuş hallarda, bəzən isə parçalanmış halda rast gəlinmişdir [52, s.8283]. Qeyd edək ki, bu cür dəfnin izlərinə Azərbaycanın son tunc və erkən
dəmir dövrünə aid əksər qəbir abidələrində rast gəlinir [59]. 5 №-li qəbirdə insan arxası üstə, sağ qolu yarımbükülü vəziyyətdə dəfn olunmuşdur
[65, s.12-13; 148, s.217]. 12 №-li qəbirdə də maraqlı dəfnin izlərinə rast gəlinmişdir. Belə ki, bu qəbirdə insan oturdulmuş və yaxud bardaş qurmuş
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vəziyyətdə dəfn edilmişdir. Dəfn adətlərinin bəzi xüsusiyyətləri bu qəbirlərin qədim skiflərlə bağlı olması qənaətinə gəlməyə imkan verir [65, s.2930; 148, s.217].
Nekropolun skeletli qəbirlərinin sayı isə 13-dür. Bəzi qəbirlərdə dəfn
olunmuş şəxslərin cinsi müəyyən olunmuşdur. Qəbirlərdən cəmi 1 ədəd
kişi skeleti (12 №-li qəbir), 3 ədəd qadın skeleti (5, 10 və 15 №-li qəbirlər),
2 ədəd cinsiyyəti naməlum olan uşaq skeleti (3 və 10 №-li qəbirlər) aşkarlanmışdır [52, s.82]. 8 insan skeleti yararsız vəziyyətdə olduğundan onların da cinsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmamışdır. İnsan skeletlərinin ümümi sayı 14 ədəddir [55, s.47; 65].
Yalnız tək bir qəbirdən -10 №-li daş örtüklü qəbirdən iki skelet –qadın və uşaq skeletləri tapılmışdır. Ehtimal ki, bunlar ana və övlad olmuşlar [65, s.20-21]. Ümumiyyətlə, bu qəbirdə maraqlı dəfn adəti izlənilmişdir
[55, s.47]. 6 qat daş düzümündən ibarət olan qəbirüstü örtük götürüldükdən sonra 140 sm dərinlikdə qəbir kamerası açıldı. Qəbir kamerasının dərinliyi 10 sm olub, qəbirin döşəməsindən yerin üst səthinədək h=150 sm
idi. Kameranın istiqaməti şərq-qərb istiqamətində idi. Bu istiqamətdə
onun uzunluğu 135 sm, şimal-cənub istiqamətində isə eni 95 sm idi. 1-ci
skelet qəbir kamerasının uzunu boyunca qərb-şərq istiqamətində, arxası
üstdə, əlləri yanında uzadılmış halda, sifəti isə şimal-şərqə istiqamətlənmişdir. Skeletin istiqaməti bir qədər üstdəki daşların ağırlığından dəyişmişdir [52, s.83]. Skeletin ayaq sümükləri tamamilə dağılmışdır. Skeletin
uzunluğu 184 sm idi. Skeletin qabırğa və sinə sümükləri üstündə 3 ədəd
orta ölçülü (15x10x20 sm) çay daşı aşkar edildi. Skeletin ayaq sümükləri
altında-daha doğrusu aşağısında uşaq skeleti aşkar edildi. Onun sümükləri yaxşı qalmamışdır. Uşaq skeletinin istiqaməti cənub-şimal (kəlləsi cənub, ayaqları şimala doğru) istiqamətində idi. Kəlləsinin istiqaməti qərbə
tərəf-yəni 1-ci skeletə tərəf idi. Qəbir kamerasında bir ədəd heyvan skeleti
də aşkar olundu. Ehtimal ki, bu xırdabuynuzlu heyvan (qoyun, ya da keçi) idi [52, s.83]. Bu skelet 1-ci skeletin qarın istiqamətində, ondan şimalda
qoyulmuşdu. Təxminən insan skeletinə bitişik idi. Qəbirdən zəngin arxeoloji material aşkar edildi [65, s.20-25].
Qəbirlərdə meyitlər bükülü, yarımbükülü, sol və sağ çiyinləri üstə,
bəzən isə arxası üstə basdırılmışdır [55, s.47]. Skeletlərin 5-i arxası üstdə,
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2-si sol yanı üstə, 1-i isə sağ yanı üstə aşkar edilmişdir. Qalan 6-sının isə
dəfn vəziyyətini müəyyən etmək mümkün olmamışdır [52, s.83; 65].
Nekropoldakı maraqlı dəfn adətlərindən biri də 12 №-li daş örtüklü
qəbirdə izlənilmişdir. Bu qəbirin üst daşları yer səthindən 100 sm dərinlikdə aşkar olundu [55, s.47; 65, s.28]. Bu 1-ci daş düzümü idi. 1-ci daş düzümü götürüldükdən sonra onun altından daha 5 qat daş düzümü aşkar
olundu. Daş düzümləri orta ölçülü çay daşlarının (10x15 sm; 12x14 sm)
düzümündən ibarət olub, nizamlı düzülüş idi. Qəbirdə 6-cı daş düzümü
götürüldükdən sonra qəbir kamerasının yumşaq torpağı göründü. Qəbir
kamerası qərb-şərq istiqamətində salınmışdır [52, s.83]. Qəbir kamerasının
bu istiqamətdə uzunluğu 175 sm, şimal-qərb istiqamətində isə eni 100 sm
idi. Kameranın torpağı yumşaq sarı torpaq idi. Kameranın dərinliyi 15 sm
idi [55, s.48; 65, s.29].
Kamerada bir ədəd insan skeleti aşkar olundu. Skeletin istiqamətindən aydın olurdu ki, meyit arxası üstə, qərb-şərq istiqamətində basdırılmışdır [55, s.48]. Sağ ayağı dizdən yarımbükülü, o biri ayağa tərəf, sol
ayağı da eynilə dizdən yarımbükülü, sağ ayağının altı tərəfə uzadılmışdı,
sanki bardaş qurmuş formada. Başı boyun hissədən əyilərək sola istiqamətlənmiş, onurğa və boyun sümüklərinin düzümündən aydın olurdu ki,
kəllə qopardılmış, əyilmişdir [52, s.84]. Kəllənin alt çənəsi qopardılaraq
aşağıda qoyulmuşdur, üst çənə isə yerində qalmışdır [65, s.29-30]. Kəllə
yarım üzü üstə düşmüş, üzü qərbə tərəf qalmışdır. Əlləri yanında uzadılmışdır. Kəllənin boyun hissəsindən bir ədəd boruşəkilli muncuq, sağ əlinin barmaq sümükləri arasından bir ədəd tunc üzük, üç ədəd gil qab, daha sonra xəncər, xəncərin dəstəsinin yuxarısından uzunsov pilək daşı, sağ
qolunun bilək hissəsindən 6 ədəd skif tipli tunc ox ucluğu və 1 ədəd dəmir nizə ucluğu tapıldı [55, s.48]. Bu ox ucluqları skif ox ucluqları olsa da
bu qəbirdəki dəfn adətinin skiflərə məxsus olması haqqında fikirlərimiz
konkret deyildir [66, s.249]. Lakin qəbirdəki dəfn adəti vaxtilə Herodotun
skiflərin dəfn adətləri haqqında verdiyi məlumatlara tamamilə uyğun gəlir [27, s.23-27; 93; 137; 138]. Qeyd edək ki, bu məlumatlar bəzi tədqiqatçıların fikirləri ilə də üst-üstə düşür [82]. Bu məlumatlarda qeyd edilir ki,
skiflər vəfat etmiş kimsənin cəsədini tayfadan-tayfaya gəzdirdikdən sonra
onu əvvəlcədən hazırlanmış qəbirə gətirir və xüsusi döşəmə üzərinə qo90

yurdular [27, s.23-27; 93; 137; 138]. Qazıqulu nekropolunun 13 №-li qəbrini qazarkən biz belə bir döşəmənin şahidi olduq. Ağ rəngli, bir qədər şəffaf (sanki mineral duz qatışıqlı), gil qarışdırılmış və tərkibini qəti olaraq
müəyyənləşdirə bilmədiyimiz xüsusi maddə ilə qəbrin döşəməsi tamamilə suvanmışdı [65, s.32-33].
Sadə skiflərə aid qəbirlərin alçaq torpaq örtüyü olur və bu qəbirlərdən bir qayda olaraq yapma üsulu ilə hazırlanmış gil qablar, tuncdan hazırlanmış bəzəklər (üzük, sırğa, asmalar, qolbaqlar və s.), dəmir və tuncdan hazırlanmış bıçaq və xəncərlər, skif ox ucluqları aşkar olunur [81; 137;
138]. Bunların içərisində dəmirdən hazırlanmış qısa çiv formalı qılınc və
tuncdan ox ucluqları daha məşhurdur [164, s.35]. Skiflər öz silahlarını üzərinə dəri çəkilmiş xüsusi ağac qovluqlara yığırdılar [169, s.23-34]. Çox böyük ethimalla 12№-li qəbirdən tapılan ox ucluqları da yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ağac qovluğun içərisində olmuşdur. Lakin ağac qovluq tamamilə çürümüşdür. Bu fikrimizi ox ucluqlarının bir-birinin yanında (bir-birinə paralel olaraq) səliqə ilə bir istiqamətə düzülməsi və onların ətrafından ağac çürüntülərinin tapılması olmuşdur [148, s.217]. Çünki bu ox ucluqları zaman-zaman ağır çay daşlarının və torpaq örtüyünün altında ya
yerini dəyişər, ya da az da olsa düzümünü pozmuş olardı [52, s.84].
Beləliklə, Qazıqulu nekropolundan aşkar edilən skif tipli ox ucluqları hövzədə məskunlaşan əhalinin qədim skif tayfaları ilə əlaqələrinin göstəricisi olaraq meydana çıxmaqdadır [52, s.84]. Ox ucluqlarının qədim skif
tayfalarına məxsus döyüş silahları olması artıq sübut olunsa da, Qazıqulu
nekropolundakı bəzi qəbirlərdə skiflərə məxsus dəfn adətlərinin izlənilməsi isə müəyyən suallar yaradır. Ehtimal etmək olar ki, bu qəbir abidələri elə skif mədəniyyətini əks etdirir. Lakin bir tərəfdən qəbirlərin sayının
bu qədər az olması, digər tərəfdən skif mədəniyyətinin daşıyıcılarının yerli tayfalara məxsus nekropolda dəfn olunması, o biri tərəfdən isə skif mədəniyyətini əks etdirən materialların az tapılması və yaxud onlara aidliyinin tam dəqiqləşdirilməməsi mübahisəli fikirlər yaradır.
Qazıqulu nekropolunun qəbirlərinin bəzilərində meyitlər parçalanaraq dəfn olunmuşdur. Məsələn, 1 №-li qəbirdə ətrafında pərakəndə halda
xeyli çay daşı aşkarlanmış skeletin vəziyyətindən aydın olurdu ki, meyit
qəbirə arxası üstə, ayaqları dizdən yarıqaldırılmış halda qismən bükülü
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qoyulmuşdu [65, s.7]. Meyitin baldır sümükləri kəsilmiş halda dəfn edilmişdir. 2 №-li daş örtüklü qəbirdə qəbir kamerasından qara rəngli keramika qırığı, sapand daşı və insana məxsus bud sümüyü ilə kəllə sümüyünün bir hissəsi tapıldı [65, s.8-9]. Bu daş düzümü götürüldükdən sonra
onun altından heç bir şey aşkar olunmadı. Qəbrin dəqiq kamerası
(120x175 sm) mövcud olsa da oradan tutarlı arxeoloji materialların əldə
olunmaması yəqin ki, dəfn adəti ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, qəbirdə kremasiya (ölüyandırma) həyata keçirilmiş və yaxud meyit çöldə dəfn edilmişdir [52, s.84; 55, s.48]. Lakin qəbir kamerasında kremasiya adətinin izlərini
təsdiq edə biləcək yanğın, kül və kömürə rast gəlinmədi. Bu isə onu göstərir ki, qəbirdə dekornasiya həyata keçirilmişdir. 7 №-li qəbirdə isə yalnız
bəzi sümük çürüntüləri və bir ədəd insan dişi tapıldı [65, s.16]. 8 №-li qəbir kamerasındakı insan skeletinin vəziyyətindən aydın olurdu ki, meyit
arxası üstdə şimal-qərb-cənub-şərq istiqamətində basdırılmışdır [65, s.17].
Qabların biri kəllənin sağına, o birisi isə soluna qoyulmuşdu. Skeletin sümükləri tamamilə yararsız qalmışdı, kəllənin vəziyyəti isə qismən yaxşı
idi. Kəllə iki yerə ayrılmış, alt və üst çənə yerindən çıxmışdır. Çox güman
ki, kəllənin parçalanması dəfn adətinin bir hissəsi kimi icra edilmişdir. 11
№-li qəbirdə də dekornasiya həyata keçirilmişdir [52, s.85; 65, s.25-26]. Bu
qəbirdə də meyitin ayaq sümükləri tapılmamışdır. Skeletin vəziyyətindən
aydın oldu ki, meyit sol çiyni üstə yarımbükülü vəziyyətdə şimali-qərb–
cənubi-şərq istiqamətində basdırılmışdır [55, s.48]. Kəllə onurğa sümüyündən aralıda (10 sm) tapılmışdır. Üzü şərqə doğru olan kəllə və sümüklər yarımdağılmış vəziyyətdə idi. İnsan skeletinin bud və baldır sümüklərinin bəziləri kameranın cənub və şərq divarından aşkar edildi. Ehtimal
etmək olardı ki, kamerada dəfn parçalanaraq həyata keçirilmişdir. Meyitin sağ əli üzünə tərəf qaldırılmışdır. Sol əli isə qulağının altına qoyulmuşdur [65, s.25-26]. Həm 1, həm də 11 №-li qəbirlərdən daş amuletlər tapılmışdır [52, s.85; 65, s.28].
13 №-li qəbirdə də insan skeleti dağılmış vəziyyətdə idi [65, s.32-33].
Skeletin yaxşı saxlanmamasının səbəblərindən biri də yəqin ki, torpağın
tərkibində mineral duzların çoxluğu ilə əlaqədardır. Qəbir kamerasındakı
skeletin istiqamətini dəqiq təyin etmək mümkün olmadı. Çünki, bu qəbirdəki skelet parçalanaraq dəfn olunmuşdur. Kəllə, ayaq sümükləri yanın92

dan aşkar olundu [52, s.85]. Ayaq sümükləri şimal-cənub istiqamətində
qoyulmuşdu. 16 №-li qəbirdə də toplu halda sümüklər aşkarlandı. Bu sümüklər insana məxsus olub bud və qabırğa sümüklərindən ibarət idi [55,
s.49; 65, s.38-39].
Qəbirlərdə parçalanmış halda olan skeletlərə təsadüf edilməsi Azərbaycanın əksər qərb rayonlarında dəfn adətinin bir xüsusiyyəti kimi izah
edilə bilər [52, s.85]. Belə meyitlər süni dekornasiyadan sonra basdırılırdı
[82; 166]. Bu cür faktlara E.Reslerin Göygöl yaxınlığındakı Murut kəndinə
gedən yolda qazdığı 10 №-li kurqanda [85], Y.İ.Hummelin qazdığı 13 №li kurqanda və 34 №-li kurqanın 6-cı qəbrində təsadüf edilmişdir [67, s.7475]. Birinci kurqanda kəllə meyitdən, alt çənə isə kəllədən ayrılaraq dəfn
edilmişdir. Sonuncu iki qəbirdə isə meyit üç hissəyə parçalanaraq basdırılmışdır. Zəyəmçay nekropolunun 10, 31, 45 №-li qəbirlərində də dekornasiya hallarına rast gəlinir [59, s.87-88; 149, s.162-163]. Tovuzçay nekropolunun 32, 36 və 69 №-li qəbrlərində skeletə parçalanmış halda rast gəlinmişdir [5, s.244]. Qəbirdə 1-ci meyitə simmetrik halda qoyulan 2-ci meyitin
qurşaqdan yuxarı hissəsi yox idi [5, s.244-245]. Şəmkirçay hövzəsinin Bulaqbaşı abidəsində II yaşayış yerindən tapılmış 7 №-li qəbirdə dəfn edilmiş meyitin sol ayağının baldır sümüyü skeletin kəlləsinin yanında, qabırğaların üstündə, digər qol sümüyü isə ayaq barmaqlarının aşağısında idi.
Kəllə isə əzilmişdi [1, s.23]. Şəmkir rayonu ərazisində, Kür çayı sahilindəki
Qanlıtəpə abidəsində II qazıntı sahəsinin 1 №-li daş qutu qəbrində [1,
s.46], Daşkəsən rayonunda Xoşbulaq daş qutu qəbirlərində [124, s.80-89]
və Tovuzçay nekropolunun qəbirlərində [106, s.152-157] alt çənənin öz yerindən kənarlaşdırılması hallarına rast gəlinmişdir. Qafqazın başqa yerlərində də ölülərin parçalayaraq dəfn edilməsi adətinin izlərinə rast gəlinir
[141]. Bu hallar Dağıstanda [132/b, s.61-85], Gürcüstanda isə Kolxidada
[82; 134, s.250-290; 152; 166] da müşahidə edilmişdir.
Qazıqulu nekropolunda astral inamlarla bağlı dəfn adətlərinə də rast
gəlinir. Astral inamlar ibtidai insanların səma obyektlərinə - Günəş, Ay,
ulduzlar və s. sitayişi ilə bağlıdır [105, s.14-22; 149, s.162-163]. Nekropolun
3 №-li daş örtüklü qəbrindən tapılmış uşaq skeletinin kəlləsinin altında
torpağın üzərində oxra izləri aydın görünürdü [52, s.86; 65, s.9-10]. Oxra
Günəşin, istiliyin, işığın rəmzi olub səma cisimlərinin ən böyüyü olan Gü93

nəşə ibtidai magiya inamını əks etdirirdi [42, s.78-84; 62, s.214-215; 82].
5 №-li qəbirdəki dəfn adəti özündə daha çox astral dini inamları əks
etdirirdi [65, s.11-13]. I qazıntı sahəsinin 6-cı kvadratında aşkar olunan
qəbrin üzərindən 4 qat daş düzümü götürüldü. 2-ci daş düzümü götürüldükdən sonra 3-cü daş düzümü aşkar olundu. 3-cü daş düzümü aypara
formasında idi. Ayparanın ağzı cənub tərəfə idi. Ayparanın daşları dikinə
torpağa basdırılmış vəziyyətdə idi. Ayparanın ortasındakı torpaq sarı
rəngli tökmə torpaq idi [65, s.12]. Qəbirdən tapılan insan skeleti yaxşı vəziyyətdə qalmışdı. Onun yalnız ayaq və ayaq barmaqlarının sümükləri tamamilə çürüyüb torpağa qarışmışdı. Skeletin vəziyyətindən aydın olurdu
ki, meyit qərb-şərq istiqamətində (başı qərbə - ayaqları şərqə doğru uzadılmaqla) arxası üstə, başı şimal-şərqə qismən əyintili (daha doğrusu üzü)
vəziyyətdə basdırılmışdır [52, s.86-87]. Meyitin sol qolu uzadılmış vəziyyətdə, sağ qolu isə dirsəkdən bükülüb yuxarıya qaldırılmış halda dəfn
edilmişdir. Skelet bütün qəbir kamerasını əhatə edirdi. Skeletin uzunluğu
176 sm idi. Çox ehtimal ki, skelet qadına məxsus idi [55, s.49]. Onun üst
çənəsi, üzərinə qoyulan çay daşlarının ağırlığından içəriyə doğru batmışdı. Skeletin kəlləsinin solunda 20x15 sm diametrindəki sahədə oxra tökülmüşdü. Oxranın qəbirə tökülməsi astral inamın ifadəsi idi [62, s.214]. Hətta Azərbaycanın qərb bölgəsinin və Naxçıvanın bəzi nekropollarındakı
qəbirlərin qurbangahlarında da oxra izlərinə rast gəlinmişdir [119, s.104105].
Belə əlamətlər Yevlax rayonu ərazisindəki Nərimankənd nekropolunda da izlənilmişdir [147, s.418]. Burada aşkarlanan qəbirlərin əksəriyyətində qırmızı oxra izləri aydın görünürdü. Tovuzçay nekropolunun 76
№-li torpaq qəbrində isə skeletin ayaq və baldır sümüklərinin üzərində
qırmızı oxra izlərinə rast gəlinmişdir [106, s.152-157].
Ölünün qırmızı boyanması (üstünə oxra tökülməsi) və başqa məqsədlərlə əlaqədar dəfn mərasimində qırmızı boyadan istifadə olunması
xüsusiyyətləri Azərbaycan ərazisində qədim qəbir abidələrinin öyrənilməsi zamanı da izlənilmişdir [42, s.78-85; 55, s.49; 62, s.214].
I Kültəpədə eneolit dövrünə aid 5 №-li qəbirdə [74, s.43], Gəncəçay
rayonundakı kurqanların birində, Gillikdağın şərqində 16 №-li kurqanda
[67, s.74-75], Göygöl yaxınlığında Y.İ.Hummel tərəfindən tədqiq edilmiş 1
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№-li kurqanda [100, s.10], Qobustanın daş dövrü düşərgələrinin qazıntılarında [38, s.42] oxra qalıqlarının tapılması fikrimizi bir daha təsdiqləyir
[55, s.49].
Aypara şəkilli işarələrin də astral inamlarla bağlı olması şübhəsizdir
[149, s.162]. Aya sitayiş qədim dövrlərdə Azərbaycanda yaşayan tayfalar
arasında geniş yayılmış inanclardan biri olmuşdur [10, s.35-41]. Son tuncilk dəmir dövrü nekropollarında aya sitayişi özündə əks etdirən nümunələrə az rast gəlinməmişdir. Bəzi qəbirlərin üst örtüyü çay daşlarının aypara şəklində düzümündən ibarət olmuşdur. Zəyəmçay nekropolunun
110,111,112 №-li qəbirlərinin üst daş düzümü, 95 №-li torpaq qəbirdə isə
kamera daxilindəki qabların düzülüşü aypara formasında idi [59, s.89-90;
62, s.114-115]. 119 №-li daş örtüklü qəbrin üst örtüyü isə tamamilə aypara
formasında olmuşdur [62, s.215]. Tovuzçay nekropolundakı 79 və 80 №-li
daş örtüklü qəbirlərin üst daş düzümləri də aypara formasında qurulmuşdu [23, s.231; 55, s.50; 106, s.152-157]. Azərbaycanın qərb bölgəsində qeyd
etdiyimiz qəbir abidələrindən əlavə, Daşkəsən rayonu ərazisində ilk tunc
dövrü kurqanında, alt horizontda sarı gildən qurulmuş ayparaya [42, s.85;
124, s.15-16; 149, s.163], Şəki rayonu ərazisində e.ə. III minilliyin II yarısına
aid kurqanlarda isə aypara formalı daş düzümlərinə rast gəlinmişdir [89,
s.99-100].
Bütövlükdə Qafqaz ərazisindəki tunc dövrü qəbir abidələrində bu
formaya malik qəbirüstü örtüklərə az hallarda təsadüf edilmişdir. Zəyəmçay [59], Tovuzçay [23, s.231-232] və Qazıqulu nekropollarının daş örtüklü
qəbirləri ilə bəzi paralellərə malik Şərqi Gürcüstandakı Madnisçal nekropolunun bir neçə qəbrində də aypara formalı daş düzümlərinin aşkar edilməsi böyük maraq doğurur [149, s.163, tablo VII, şəkil 1-2; 170, s.168]. Kabarda –Balkarda Baksan rayonu ərazisində Kişpek kəndindən cənub-qərbdə aşkar olunan 2 №-li kurqanda da astral inamla bağlı eyni dəfn adəti izlənilmişdir [176, s.41-42]. Kurqanın 2 №-li katakombasında çay daşlarından düzülmüş aypara aşkar edilmişdir. Ayparadan sağda qəbir yerləşir
və aypara onun hər iki ucuna birləşir. Avadanlıqlarına əsasən bu katakomba Şimali Qafqaz mədəniyyətinin son mərhələsinə, e.ə. XVI-XIV-əsrlərə aid edilir [176, s.48-52].
Azərbaycan mifologiyasında da Günəş, Ay və s. səma cismləri ilə
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bağlı rəvayətlər çoxdur. Bu rəvayət və miflərdə Günəş, Ay həmişə bərəkət, məhsuldarlıq rəmzi kimi ifadə olunur [10, s.35-41; 37; 52, s.87; 55, s.50;
62, s.215].
Qazıqulu nekropolunun bəzi qəbirlərində, qeyd etdiyimiz kimi insanlarla birlikdə heyvanların dəfn edilməsi adətinin izlərinə də rast gəlinmişdir [52, s.87]. Bunu 10 №-li daş örtüklü qəbrin timsalında görürük [65,
s.21]. 11 №-li qəbirdəki küpələrdən birinin içərisindən isə quş sümükləri
tapılmışdır [65, s.26-27]. Tovuzçay nekropolunda da belə dəfn adətinə rast
gəlinmişdir [5, s.244-245; 106, s.152-157].
Bütün bu dəfn adətlərinin varlığı ictimai quruluşa dair ətraflı məlumat verməklə yanaşı, Tovuzçay hövzəsinin qədim sakinlərinin dini təsəvvürləri barədə dəyərli məlumat mənbəyidir. Beləliklə, Qazıqulu nekropolunun arxeoloji qazıntısı haqqında belə nəticəyə gəlmək olur ki, müxtəlif
növ dəfn abidələri ilə zəngin olan bu nekropol həm də arxeoloji materiallar baxımından da fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.
Azərbaycanın qərb bölgəsinin həmdövr arxeoloji abidələrində olduğu kimi Qazıqulu nekropolunda da Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti üçün səciyyəvi sayılan qəbir tipləri və dəfn adətləri araşdırılmışdır. Qazıqulu nekropolunda tədqiq olunmuş qəbir abidələrinin təhlili son tunc ilk dəmir
dövrünün müxtəlif mərhələləri arsında irsi bağlılığı xronoloji baxımdan
əks etdirir.
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III FƏSİL
ORTA ƏSR YAŞAYIŞ YERLƏRİ
3.1. MƏHƏMMƏDTƏPƏ YAŞAYIŞ YERİ
Tovuzçay su anbarının ərazisində orta əsrlərə aid iki yaşayış yeri də
aşkar edilmişdir. 1-ci yaşayış yeri Axınca çayı ilə Tovuz çayının qovuşan
hissəsindəki Məhəmmədtəpə adlanan yerdən 150 m şimalda, müsəlman
qəbristanlığına bitişik, ondan şərqdəki yüksək düzənliyin üzərində yerləşir [56, s.33]. Yaşayış yeri Qazıqulu nekropoluna qədər böyük ərazini əhatə edir. Hətta bir hissəsi son tunc-ilk dəmir dövrünə aid Qazıqulu nekropolunun üzərinə düşür. Yaşayış yerinin üzəri yerli əhali tərəfindən uzun
müddət əkildiyindən və əvvəllər su anbarının tikintisi ilə əlaqədar burada
torpaq işləri görüldüyündən mədəni təbəqə tamamilə dağılmışdır. Yaşayış yerinin üzərində orta əsrlərə xas olan müxtəlif məzmunlu və formalı
keramika nümunələri tapılmışdır. Yaşayış yerində mədəni təbəqənin qalınlığını yoxlamaq məqsədilə şurflar qoyulmuşdur [66, s.249]. Lakin keramika nümunələrindən başqa digər əlavə heç bir şey aşkar olunmadı. Bu
arxeoloji materiallar daha çox son orta əsrləri – XVII-XVIII əsrləri əhatə
edir [66, s.249]. Keramika məmulatının əksəriyyəti keyfiyyətli hazırlanmış, gil tərkibi təmiz olub, yaxşı bişirilmişdir. Tapılmış keramika nümunələri müxtəlif ölçülü və formalı olub məişət və təsərrüfat xarakterlidir. Onlar əsasən küp, küpə, bardaq, kuzə, nehrə, dopu, qazan, fincan, kasa, boşqab, xeyrə və s.-nin fraqmentlərindən ibarətdir (Şəkil 68-71). Bütöv qab nümunələrinə demək olar ki, rast gəlinməmişdir. Təsərrüfat küpləri sınıq vəziyyətdə olub qırıqlarlı tapılmışdır. Təsərrüfat küplərinin dar, yastı oturacağı, armudvari gövdəsi, dar, silindirik boğazı, yana qatlanmış ağzı vardır. Bir qayda olaraq onların gövdəsini ornamental kəmər qurşaqlayır.
Küplər əsasən orta dərəcəli keyfiyyətdə bişirilmiş, saxsısı sıx, rəngi qonur,
qəhvəyi və ya qırmızı-kərpicidir. Küplərin gövdəsini qurşaqlayan ornamental kəmərdə daha çox cızma və qazıma üsulu ilə salınmış dalğalı xət-
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lərə rast gəlinir. Küplərin ağzının kənarını isə bir qayda olaraq qabırğavari
girintili-çıxıntılı relyefli naxış bəzəyir [56, s.34].
Kiçik tutumlu küp qırıqları arasında gövdəsini qurşaqlayan yapma
kəməri girintili-çıxıntılı, sünbülvari naxışlarla bəzədilmiş fraqmentlər də
vardır. Bir neçə nümunə isə kiçik tutumlu küplərin üst hissəsini təmsil
edir. Onlardan biri ağzı yana qatlanmış, yuxarıya doğru daralan boğazı,
maili çiyni olan nüsxəyə məxsusdur. Gilinin tərkibində qum qarışığı vardır, orta keyfiyyətdə bişirilmişdir. Saxsısının rəngi çəhrayı-qonurdur. Tapılmış keramika nümunələri qırmızı, boz, qara, qonur rənglərdə olub, əsasən şirsizdir. Bəzi hallarda şirli qab nümunələrinə də rast gəlinir [56, s.34].
Şirli qab nümunələrinin çox az tapılmasının səbəblərindən biri də dulusçuluğun zəif inkişaf etdiyini və şirlə tanışlığın zəif olmasıdır. Ümumiyyətlə, yaşayış yerində gil qab məmulatının uzun müddət məişətdə və təsərrüfatda işlənməsini nəzərə alaraq bu qab nümunələrinin bütöv tapılmamasına aydınlıq gətirmək olar. Fraqmentlər əsasən gil qabların ağız, gövdə, qulp, oturacaq hissələrinin qırıqlarından ibarətdir [50, s.2].
Yaşayış yerində mədəni təbəqənin qalınlığını və son orta əsr yaşayışının vəziyyətini, xüsusiyyətlərini qismən də olsa öyrənmək üçün iki ədəd
2x2 m ölçüdə şurf qoyduq. 1-ci şurf yaşayış yerinin düz mərkəzində, 2-ci
şurf isə yaşayış yerinin cənub ətəyində qoyuldu. Hər iki şurfda qazıntılar
70 sm-dək aparıldı. Bu dərinlikdən sonra artıq qrunta çatdıq və qazıntını
dayandırdıq. Belə məlum olur ki, yaşayış yerinin mədəni təbəqəsi bu qədərdir. Amma bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, bu yaşayış yerinin üstündə sonradan əkin yerləri salınmışdır. Əkin işləri zamanı texnika son
orta əsr yaşayışının izlərini tamamilə itirmişdir. Şurfun qazıntısı zamanı
əldə etdiyimiz maddi mədəniyyət nümunələri və digər yerüstü materiallar bu yaşayış yerinin son orta əsrlərə, təxminən XVII-XVIII əsrin I yarısına aid olduğunu sübut edir [56, s.34-35; 66, s.249; 110]. Şurfların qazıntısı
zamanı xeyli sayda keramika nümunələri ilə yanaşı bir neçə daş məmulatının qalıqları da tapıldı. Bu materiallar əsasən bülöv daşlarının qalıqlarından və bir-iki ədəd sürtkəc qırıqlarından ibarət idi. Şurfdan tapılmış keramika məmulatı yerüstü keramika məmulatını tamamilə təkrarlayır.
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3.2. HƏRİŞLİTƏPƏ YAŞAYIŞ YERİ
Orta əsrlər dövrünə aid ikinci yaşayış yeri Yuxarı Öysüzlü kəndinin
Tovuzçaya yaxın hissəsində, çayın yuxarı sahilində, yastı təpənin üzərində yerləşir. Yaşayış yeri çaydan şimalda, Hərişlitəpə deyilən təpənin şərq
ətəyinin hüdudlarında yerləşir. Yaşayış yeri müsəlman qəbristanlığından
dərə ilə ayrılır [66, s.249]. Onun sahəsi 1,5 ha-a yaxındır [50, s.2]. Yaşayış
yerinin şimalında müşahidələr nəticəsində müsəlman qəbirləri aşkar edilmişdir. Bu qəbirlər təxminən görünən müsəlman qəbirlərindən bir qədər
əvvələ aiddir. Yaşayış yeri üzərində keramikadan başqa heç bir yerüstü
əlamətlərə rast gəlinməmişdir [56, s.35]. Bu keramika nümunələri son orta
əsrlərə aid olub, yaxşı bişirilmiş, keyfiyyətli hazırlanmışdır. Qoyulmuş
şurflar zamanı aşkar edilmiş keramika nümunələri də bu dövr üçün xarakterikdir [66, s.249].
1-ci şurf yaşayış yerinin şərq ətəyi tərəfində 2x2 m olçüdə qoyuldu.
Şurfun üzərində qeyd etdiyimiz keramika qalıqları tapıldı. Bunlar orta
əsrlərə məxsus küp, küpə, dopu, qapaq hissələrindən ibarət idi. Onların
içərisində yaxşı hazırlanmış keramika qırıqları çox idi. İlk 40 sm-dək onlar
müntəzəm olaraq aşkar olunurdu. Daha sonra onların arasında heyvan
sümüklərinə də rast gəlindi [56, s.35]. Şurfda qazıntı 80 sm dərinliyədək
aparıldı. Nəhayət qumlu-xırlı-çınqıllı təbii torpaq qatı göründü. Bu torpaq
qatında qazıntı dayandırıldı. Bu dərinliyədək mədəni təbəqə tamamilə dağıdıldığından tutula bilmədi. 2x2 m-lik bu şurfun içərisindən tapılan keramikaların əksəriyyətinin üzərini ərp örtmüşdür. Yerüstü əlamətləri baxımından son orta əsrlər dövrünü özündə ehtiva edən yaşayış yerinin mədəni təbəqəsinin xüsusiyyətlərini, onun stratiqrafiyasını öyrənmək məqsədilə yeni şurf qoyduq [66, s.249]. 2-ci şurfun da sahəsi 2x2 m olmaqla yaşayış yerinin düz mərkəzində qoyuldu. 35-40 sm dərinlikdən sonra qrunt təbəqəsi göründü [56, s.35]. Yaşayış yerində mədəni təbəqə dağıdılmışdır.
Şurfun ərazisində həm üstdən, həm də dərinlikdən aşkar edilən keramika
nümunələri yerüstü materialları təkrarlayır [50, s.2]. Bu yaşayış yerinin
keramikası da özündə XVII əsrin sonları –XVIII əsrlərin kənd tipli yaşayışını ehtiva edir. Keramika nümunələri qazan, küp, küpə, dolça, xeyrə, boşqab, dopu, kuzə, bardaq tipli gil qabların fraqmentlərindən ibarətdir (Şəkil
64-67). Əksər məişət qablarının gil tərkibi təmiz olub, keyfiyyətli hazırlan99

mış, sabit hərarət rejimində bişirilmişdir. Amma bəzi gil qabların ağız kənarında, çiyin, gövdə hissələrində dərin yanma izləri müşahidə olunur.
Bu onu göstərir ki, həmin keramika nümunələrindən məişətdə və təsərrüfatda geniş istifadə olunmuşdur [66, s.249; 154]. Ərzaq ehtiyatı, şərab saxlamaq üçün istifadə edilmiş təsərrüfat küplərinin nisbətən yaxşı qalmış
nümunəsi qoyduğumuz şurfun divarında aşkarlanıb təmizlənmişdir. Digər fraqmentlər kiçik olub əsasən oturacaq, gövdə, boğaz, ağız qırıqlarından ibarətdir. Fraqmentlər əsasında küplərin dar, yastı oturacaqlı, şişman
gövdəli, silindirik boğazlı olduğunu müəyyənləşdirmək olar. Küplərin gilinin tərkibində qarışıqlar, xüsusilə qum dənəcikləri müşahidə olunur.
Küplərin bəzədilməsində çərtmələrdən, günəbaxan dənəsi şəklində batıqlardan, çevrələrin yaratdığı həndəsi ornamentlərdən istifadə edilmişdir
[56, s.35]. Son orta əsrlərə aid nüsxələrdən ağzı yana qatlanmış, boğaz bildirilmədən divarları birbaşa çiyinə keçən nümunələr çoxluq təşkil edir
[17; 68; 69; 154]. Saxsı qab fraqmentlərindən bir qrupunu kənarı düz və
dəyirmiləşdirilmiş ağzı, gen boğazı, en kəsiyi dairəvi və ya oval formalı
olan qulpa malik bardaq fraqmentləri təşkil edir. Fraqmentlər əsasında
süddan biçimli qaba məxsus nümunələr də vardır. Küpə tipli qab fraqmentlərindən biri düz ağızlı, gövdənin aşağısında oturacağa doğru daralan hündür divarları, ağzının kənarına və gövdənin ən gen yerinə birləşdirilən cəftəvari qulpu olan nüsxəyə məxsusdur. Küpənin boğazına qazıma
xətlər, ondan aşağıda isə nöqtələmə üsulu ilə həndəsi naxış salınmışdır.
Qulpun üzəri əlavə olaraq çərtmələrlə bəzədilmişdir. Bəzi küpə fraqmentlərinin hər iki üzünə sarımtıl anqob çəkilərək şüyrələnmişdir. Digər bir
fraqment ağzı qıf formasında bayıra açılan, alçaq, aşağıya doğru genişlənən boğazı çiyinə keçən, lentşəkilli qulpu ağzının kənarına və çiyinə yapışdırılmış küpəyə məxsusdur [56, s.35-36].
Orta və kiçik tutumlu sərniclər daha çoxdur. Üst hissəsi mühafizə
olunmuş orta tutumlu sərnicin ağız hissəsi yarımdairəvi şəkildə bayıra açılır, boğazı aşağıya doğru genişlənərək çiynə keçir, gövdəsi armudvari formadadır. Lentşəkilli qulpların yuxarı ucları ağzının kənarına birləşdirilmişdir. Sərnicin çiyin hissəsinə çərtmə xətt və batıqlar düzümündən ibarət
naxış salınmışdır. Başqa bir orta tutumlu sərnicin fərqləndirici xüsusiyyəti
qulpların birləşdiyi yerdə qabın yarımdairə formasında bayıra açılmış ağ100

zının kənarının daha artıq bayıra genişlənməsindədir. Qulpun çiynə yapışdırıldığı səviyyədə isə barmaqla çökəklik salınmışdır [56, s.35-36].
Şurf qazıntısı zamanı son orta əsr yaşayışının izləri aşkara çıxarılmış,
buradan ocaq qurğuları, müxtəlif gil qab nümunələri əldə edilmişdir. Aşkar edilmiş ocaq yerində bişmiş gil kərpiclərin qalıqları, yanmış keramika
və heyvan sümükləri aşkar edilmişdir. Tapılmış heyvan sümüklərinin əksəriyyəti xırdabuynuzlu heyvanlara məxsusdur. Bu onu göstərir ki, son orta əsrlərin yaşayış yerində insanların heyvandarlıq təsərrüfatının əsasını
xırdabuynuzlu heyvanlar təşkil etmişdir [17]. Mədəni təbəqə zəngin materiallar verməsə də XVII-XVIII əsrlərin maddi mədəniyyəti haqqında kifayət qədər bilgi verir [110]. Orta əsr yaşayış yeri kənd tipli yaşayış yeri olub,
yüksək mədəni-iqtisadi inkişafın nümunələrini özündə saxlayır. Yaşayış
yerinin yalnız bir mədəni təbəqədən ibarət olmasına baxmayaraq, faktlar
sübut edir ki, burada yaşayış bir neçə əsr davam etmişdir. Lakin, bəzi keramika materiallarının hətta XVI əsrə aidliyi şübhə doğurmur. Gil nümunələrinin bəzilərinin XVI əsrə aid olması faktı abidənin xronologiyası barədə
daha dəqiq fikir söyləmək üçün geniş tədqiqatlara ehtiyac yaradır. Bununla belə bir sıra müqayisəli təhlillər əsasında Hərişlitəpə orta əsr kəndində
yaşayışın XVI əsrin sonundan başladığını və burada həyatın XVIII əsrin
əvvəllərinədək davam etdiyini söyləmək mümkündür [50, s.2; 56, s.35].
Yaşayış yerlərindən əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələri
Azərbaycanın Qəbələ, Gəncəbasar, Qazax, Tovuz, Beyləqan, Ağsu, Şəmkir
və s. ərazilərindəki kənd tipli yaşayış yerlərinin əksəriyyətindən tapılmışdır [1, s.20-21; 17; 69, 110; 154].
Hər iki yaşayış yerinin maddi mədəniyyət nümunlərində yüksək inkişaf etmiş Gəncə sənətkarlığının xüsusiyyətləri izlənilir. Şübhəsiz ki, qazıntılar nəticəsində tapılan və çox nəfis hazırlanan bəzi maddi-mədəniyyət nümunələri yerli istehsalın məhsulu olmamış buraya Gəncə və digər
inkişaf etmiş yaxın şəhərdən mübadilə yolu ilə gətirilmişdir. Əldə edilmiş
maddi mədəniyyət qalıqları Məhəmmədtəpə və Hərişlitəpə orta əsr yaşayış yerlərində məskunlaşan insanların həyat tərzi, maddi mədəniyyəti, sənətkarlıq fəaliyyətləri, dini dünyagörüşləri haqqında başlıca məlumat
mənbəyidir.
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IV FƏSİL
QAZIQULUNUN EPİQRAFİK ABİDƏLƏRİ
Tovuzçay su anbarının ərazisinə düşən abidələrdən sonuncusu, lakin ən böyüyü Qazıqulu müsəlman qəbristanlığı olmuşdur. Qazıqulu müsəlman qəbristanlığı Tovuz və Axınca çaylarının üzərində inşa olunacaq
su anbarının ərazisinə düşən türbə və məzar daşlarından ibarət qəbristanlıq kompleksidir [66, s.249]. Bu abidələr 2007-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında su anbarının əhatə edəcəyi ərazidə tarixi-arxeoloji abidələrin xilas
edilməsi proqramına uyğun olaraq təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində öyrənilmişdir [4, s.215].
XVIII-XX əsrin əvvəllərinə aid olan qəbristanlıq yastı təpəlikdə, Tovuz çayının hündür sol sahilində yerləşmişdir. Müsəlman qəbristanlığı
Tovuz çayından 100 m aralı, ondan şimalda yerləşirdi. Tutduğu ərazi təxminən 1 hektara yaxındır. Qəbristanlıq şimal-cənub istiqamətində uzanıb
[50, s.2]. Cənubdan Tovuzçayla həmsərhəddir. Hündür və yastı təpələrin
üzərində olub şimal-qərbdən 500 m aralı Aşağı Öysüzlü, cənub-şərqdən
200 m aralı Məhəmmədtəpə yaşayış yeri, şimaldan 1,5 km aralıda eyni adlı kəndlə əhatə olunmuşdur. Ərazidə qeydə alınmış 2 türbə (Şərif Sultan
və Məhəmməd Hüseyn türbələri), 13 türbə qalığı, 45 epitafiyası olan baş
daşları, 38-yə yaxın dağılmış və kitabəsi olmayan baş daşları XVIII əsrin
sonu – XX əsrin əvvəllərinə aiddir [66, s.250]. Lakin həmdövr olan b/d-ları
və onların üzərindəki ərəb və farsdilli kitabələr daha dəqiq tarixi əks etdirir. Daşların üzərində İslam dininin 5 müqəddəs şəxsləri (Məhəmməd,
Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn), müqəddəs kitab olan Qurani Kərimdən ayələr, fars dilində hikmətli sözlər və mənzum şer parçaları və bir sıra maraqlı təsvirlər verilmişdir [49, s.196-197]. Qəbristanlıqdakı türbə və türbə yerləri XVIII-XX əsr memarlıq ünsürlərini özündə cəmləşdirir. Qeyd etdiyimiz kimi ərazidə salamat və yarımdağılmış halda 2 türbə, dağıdılmış və
yaxud da inşası nəzərdə tutularaq özülü qoyulmuş 13 türbə yerlərinin qalıqları və 500-ə yaxın müsəlman qəbri olmuşdur.
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4.1. TÜRBƏLƏR
1-ci türbə (Şərif Sultan türbəsi) pis vəziyyətdə (Şəkil 74-75), 2-cisi isə
(Məhəmməd Hüseyn türbəsi) yaxşı vəziyyətdə qalmışdır (Şəkil 72-73).
Türbələrin heç birində kitabə və yazılı epitafiya yoxdur [50, s.2]. Kənd
əhalisinin məlumatına görə daxilində vaxtilə b/d-ları olmuş, lakin “qızıl
axtaranlar” tərəfindən qarət edilərək dağıdılmışdır. Bunun üçün də türbələrin dəqiq tarixini vermək mümkün olmadı [49, s.197]. Amma, tikinti üslubu həmin türbələrin XVIII əsrin sonları-XX əsrin əvvəlləri üçün xarakterik olduğunu təsdiqləyir. Türbələrin özü isə qırmızı bişmiş kərpicdən tikilmişdir. Kərpiclər yaxşı vəziyyətdə qalmışdır. Onların bəziləri türbənin
divarına elə bərkidilmişdir ki, üçbucaq forması verirlər. Bundan əlavə 13
türbənin qalığı aşkar edilmişdir. Onların hamısı bir-birinin yaxınlığında
yerləşirlər. Qeyd edək ki, onların hamısının ölçüsü eynidir. 8-10 m2-lik sahəni əhatə edən türbələrin bəziləri tamamilə çay daşından tikilmişdir [4,
s.215-216]. Bunlar ehtimal ki, daha qədim tarixi əks etdirirlər. Yerli əhalinin verdiyi məlumata əsasən belə türbələrin bir neçəsi 1950-1960-cı illərdə
sökülmüşdür [66, s.250]. Onların sökülməsinin səbəbi isə guya sovxoz torpaqlarına yol çəkilməsi ilə bağlı olmuşdur. Məhəmməd Hüseyn və Şərif
Sultan türbələrinin hər ikisi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ayırdığı
bərpaçı memarlar qrupu tərəfindən sökülərək yeni salınan Qazıqulu kənd
qəbristanlığında yenidən inşa edilmişdir.
1 №-li türbə - Şərif Sultan türbəsi adlanıb üzü şərq istiqamətində, Tovuzçayın sol sahilində, hündür təpənin maili yamacına yaxın yerdə tikilib
(Şəkil 74-75). 0,20x0,20x0,05 m ölçülü bişmiş kərpicdən inşa olunan türbə
səkkizbucaqlı plana malik olub uzunluğu və eni 4,70 m, hündürlüyü 3,50
m-dir. Onun hər bir bucağının uzunluğu 1,60 m-dir. Qarşı tərəfində hörülmüş kərpiclər həndəsi motivdə qurulub. Hər 30 və 55 sm kərpic hörgüsündən sonra iri çay daşlarından düzümlər qurulub [50, s.2]. Bu da çox
güman ki, türbənin ornamentli formaya malik olması üçün qurulub. Türbənin çatmatağlı qapı yeri 1,43x0,80 m ölçülü olub üzəri suvanmışdır. Portalında heç bir kitabəyə rast gəlinmir. Daxilində səkkiz ədəd hücrəli tağ
yerləşir. Cənub tərəfi və üstü tamamilə dağılmışdır. Salamat qalan tərəfinə uyğun olaraq daxili memarlıq quruluşunun eyni formaya malik olduğunu söyləmək mümkündür. Günbəz hissəsi də dağıldığı halda, türbənin
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öz formasına və digər 2 №li türbənin salamat qalmış günbəzinə əsasən
onun dairəvi planda tikildiyi məlum olur [4, s.216]. Daxilində heç bir məzar daşına rast gəlinmir. Kənd əhalisinin verdiyi məlumata görə, vaxtilə
buradakı qəbir daşı (yaxud daşlar) dağıdılmış və məzar yeri itmişdir [49,
s.196-197].
2 №-li türbə - Məhəmməd Hüseyn türbəsi adlanıb 1 №-li türbədən qərb
istiqamətində 30 m aralı, dairəvi plana malik səkikizbucaqlı tikilidir (Şəkil
72-73). Türbə üzü cənub-şərq istiqamətində 130 dərəcə bucaq altında olub,
Tovuzçayın sol sahilindəki yastı təpənin üzərində yerləşir. 0,20x0,20x0,05
m ölçülü bişmiş kərpicdən hörülmüş binanın ön və arxa tərəflərindəki
dörd bucağının uzunluğu 2,80 m, yan tərəfdəki digərləri isə 1,60 m-dir.
Türbənin hündürlüyü 2,60 m, günbəzinin diametri 6,80 m-ə bərabərdir [4,
s.216]. Qəbristanlıq ərazisində nisbətən salamat qalmış abidənin tikinti
texnikası digərlərindən azca fərqlənir. Belə ki, onun kərpic hörgüsü qapı
hissəsində həndəsi formada qurulmuş və demək olar ki, çaydaşlarından
istifadə edilməmişdir [66, s.250]. 1,35x0,80 m ölçülü çatmatağlı qapı yeri
suvanmışdır. Qapının üzərində 1,00x0,45 m ölçüsündə kitabə yerinin olduğu güman edilən kvadrat formalı suvanmış hissə vardır. Lakin türbənin heç bir tərəfində yazıya rast gəlinmir [50, s.2]. Cənub-qərb tərəfində
0,80x0,55 m ölçülü pəncərə yeri vardır. Arka formalı pəncərə yerinin yuxarı hissəsi salamat qalmış, hətta üstünə dirək məqsədilə qoyulmuş ağac
qalığı da saxlanmışdır. Pəncərənin cənub-qərb tərəfdə qoyulması güman
ki, günəşin hərəkət istiqamətində içərinin asanlıqla işıqlanması məqsədini
daşımışdır. Türbənin daxilində məscid günbəzini xatırladan səkkiz hücrə
təsvir olumuşdur. Qərb divarında günbəzvari stalaktitin aşağı tərəfində
0,70x0,40 m ölçülü taxça formalı yer qalmışdır. İçəridə vaxtilə məzar daşının olduğu şübhəsizdir.
3 №-li türbə yeri – 2 №-li türbədən şərq istiqamətində 2 metr aralı
olub üzü 100 dərəcə cənub-şərqə doğrudur. Türbə yeri 3,00x3,00 m ölçülü
kvadrat formalı olub iri çay daşlarından hörülmüşdür. Onun salamat qalmış hissəsinin hündürlüyü 1 m, eni 0,80 m-dir. Türbə yerinin şərq hissəsində 0,70 m enində qapı yerini aydın müşahidə etmək olur. Ətrafı boyunca 0,75 m enində xəndək qazılmışdır. Daxilində qapı yerinə əks tərəfdə
kvadrat formalı məqsədi bilinməyən tikili qurulub. Qəbir daşına isə rast
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gəlinmir [4, s.217].
4 №-li türbə yeri – 2 №-li türbədən cənub-qərb istiqamətində 20 m
aralı olub kvadrat formalıdır. Tikili yerinin üzü şərqə tərəfdir. 4,50x4,50 m
ölçülü olub iri çay daşlarından 0,80 m enində hörülmüşdür [4, s.217]. Salamat qalmış hündürlüyü 0,20 m-dir. Qapı yerini izləmək mümkün deyildir.
5 №-li türbə yeri – 4 №-li türbədən cənub istiqamətində aralı olub
5,00x3,80 m ölçüsündə kvadrat formalıdır. İri çay daşlarından 0,80 m enində qurulmuşdur [4, s.217].
6 №-li türbə yeri – qəbristanlığın yerləşdiyi təpənin şimal-qərb yamacında, 2 №-li türbədən 10 m qərb istiqamətində aralı olub, iri çay daşlarından yarımçıq tikili qalığıdır. Onun uzunluğu 4,70 m, eni 4,20 m, divarının eni 0,65 m-dir. Üzü şərqə baxan türbə yerinin özülü dağılmışdır.
7 №-li türbə yeri – 6 №-li türbədən şimal-qərb istiqamətində 12 metr
aralı olub yastı təpənin üzərində yerləşir. Bina yerinin üzü cənub-şərq tərəfədir. Onun uzunluğu 5 m, eni 3,70 m, divarının eni 1,10 m-dir. Çay daşlarından qurulmuş hörgüsü bəzi yerlərdə sıx müşahidə edilir [4, s.217].
Qapı yeri bilinmir.
1-6 №-li türbə və türbə qalıqlarının yerləşdiyi təpədən şərq istiqamətində 50 m aralı digər balaca və yastı təpənin üzərində bir-birinin yanında
3 türbə yeri saxlanmışdır. Bunlar 8, 9 və 10 №-li tikili izləridir.
8 №li türbə yeri – üzü şərq istiqamətində olub dairəvi plana malikdir.
4,00x4,00 m ölçülü olub hörgüsündə çay daşları və bişmiş kərpicdən istifadə edilmişdir. 0,80 m enindəki hörgüsünün salamat qalmış hündürlüyü
təxminən 0,50 m-dir. Cənub-şərq tərəfində qapı yerini müşahidə etmək
mümkündür.
9 №-li türbə yeri – 8 №-li türbədən qərb istiqamətində 4 m aralı olub
4,30x4,30 m ölçüsündə iri çay daşarından hörülmüşdür. Tikili qalığının salamat qalan hündürlüyü 1 metr, divarının eni isə 1,10 metrə bərabərdir.
10 №-li türbə yeri – 9 №-li türbədən 2,80 m aralı olub cənub-qərb istiqamətindədir. Onun uzunluğu 6 m, eni 3,50 m-dir. Daş hörgüsünün eni
1,20 m-dir. Türbə yerinin orta hissəsində kərpic və çay daşı qarışıqlı 1
metr hündürlüyündə hörgüsü qalmışdır. Ətrafında isə bunu izləmək
mümkün deyil [4, s.217].
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11 №-li türbə yeri – əvvəlki türbələrdən qərbə doğru aralı olub digər
yastı təpənin üzərində yerləşir. Tikili qalığının uzunluğu 10 m, eni 5 mdir. Çay daşlarından hörülmüş binanın özülündə arabir bişmiş kərpic qalıqlarına da rast gəlmək olur. Divarının eni 0,60 m, salamat qalmış hündürlüyü 0,40 m-dir. Türbə yerinin ortasında dağılmış vəziyyətdə 0,55x0,35
m ölçülü məzar daşı vardır. Kitabəsi tamamilə oxunmaz hala düşmüşdür.
Bu türbə qalığı digər türbə və türbə yerləri içərisində b/d-nın olması ilə seçilir.
12 №-li türbə yeri – 11 №-li türbədən 15 m cənub istiqamətində olub
kvadrat formalı plana malikdir. Çay daşlarından hörgüsü olan bina yerinin üzü şərq istiqamətindədir. Giriş yerini izləmək mümkün deyil [4,
s.218]. Onun uzunluğu 4,80 m, eni 1,60 m, divarının eni 0,80 m, salamat
qalmış hündürlüyü 0,50 metrə bərabərdir.
13 №-li türbə yeri – 2 №-li türbədən cənub istəqamətində 25 m aralı
olub uzunluğu 3,60 m, eni 2,40 m, divarının eni 0,90 m, salamat qalan
hündürlüyü 1,20 m-dir. Bina yeri yastı təpənin çaya yaxın hissəsindədir.
14 №-li türbə yeri – 13 №-li türbə yeri ilə yanaşı olub demək olar ki,
eyni ölçüyə malikdirlər. Hər iki türbə qalığı bir-birinə bitişikdir.
15 №-li türbə yeri – 2 №-li türbədən şimal-qərb istiqamətində 5 metr
aralı olub uzunluğu 10 m, eni 5 metr ölçüsündə iri çay daşlarından düzümlə müşahidə edilir. Divarının eni 0,80 m olan tikili qalığının cənubqərb tərəfi təpənin yamacına doğru uzanır. Divarının salamat qalmış hündürlüyü 0,20 m-dir [4, s.218].
Qeyd etmək lazımdır ki, bu tip türbələr Azərbaycanın qərb bölgəsi
üçün xarakterikdir. Tovuzla bir coğrafi bölgədə yerləşən Ağstafa rayonunun Qıraq Kəsəmən və Poylu kəndləri ərazisində, eləcə də Qazax rayonunun Kosalar, Şıxlı, Dəmirçilər, Ağköynək kəndləri ərazisində eyni tipli türbələr (Qara Seyyid piri qəbristanlığı, Poylu qəbristanlığı) XIX–XX əsr memarlığının ən yaxşı nümunələridir [2, s.159-164; 4, s.218; 77, s.49-50; 78,
s.76-78]. İstisna deyil ki, bu dövrdə Azərbaycanın bir sıra regionlarında da
bu tipli abidələr inşa edilirdi. Buna misal olaraq Bakı-Abşeron memarlıq
məktəbinə daxil olan türbə və türbələr kompleksini göstərmək olar [3; 151,
s.248].
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4.2. QƏBİRLƏR
Qazıqulu müsəlman qəbristanlığının ərazisi çox böyükdür. Kitabəsi,
hətta baş daşları belə olmayan qəbirlər Hərişlitəpənin ətəyinədək uzanırlar. Lakin ekspedisiyanın məqsədi su altında qalacaq abidələri xilas etməkdən ibarət olduğundan plandan və xəritədən kənarda qalan abidələrin tədqiqini gerçəkləşdirməmişdir. Müqavilədə nəzərdə tutulduğu kimi
yalnız subasar ərazidəki müsəlman qəbirləri çıxarılmalı və köçürülməli
idi. Buna da tamamilə əməl olunmuş subasar ərazidəki qəbirlərin hamısı
çıxarılaraq yeni salınmış qəbristanlığa köçürülmüşdür [50, s.2].
Epitafiyası olan baş daşlarının üzərindəki kitabələrin estampları çıxarıldı (Şəkil 86-87). Demək olar ki, 45 yazılı kitabənin hamısında vəfat
edən kimsənin Qazıqulu nəslindən olması göstərilir [66, s.250]. Kitabələrdə dörd məsum xəlifənin adları çəkilir, daha çox Məhəmməd peyğəmbər
və 4-cü xəlifə Əliyə xitab edilir, Qurani-Kərimdən ayələr verilir, Allahın
yüksək adları qeyd olunur [78, s.77]. Qəbirlərin üzərində çıraq, qayçı, süvari, əlində naqan tutmuş şəxs, tovuzquşu, bayquş, şir və s. təsvirlər verilmişdir. Qəbirlərin bəziləri bütöv bir ailəyə məxsusdur və onlar yanaşı salınmışdır. Qəbir daşlarının uzunluğu 180-190 sm-dən 70-80 sm-ə qədərdir
[66, s.250]. Onların 30-40 sm-i torpağa basdırılmışdır. Bu maddi mədəniyyət nümunələri XVIII əsrin ortaları-XX əsrin əvvəllərinə aiddir. Qəbir daşlarının əksəriyyətinin üzərində dəqiq tarix və yazı əski əlifba və ərəb rəqəmləri ilə verilmişdir [50, s.2].
Qəbir daşları üzərində olan epitafiyalar dəqiq tarixi əks etdirir. Bu
məzar daşları da bədii daşyonma sənəti ustalarının əsərləri içərisində maraqlı bir qrupu təşkil edir. Adi daş mahir sənətkarın əlində dönüb həqiqi
sənət əsərinə çevrilmişdir. Bu tip məzar daşları Azərbaycanın bir sıra regionlarının həmdövr abidələri üçün də xarakterikdir [78, s.76-78].
I b/d – (1,53x0,70 metr). Tağvari formaya malik olub yuxarısı dairəvi
tamamlanır. Sadə daşdan yonulmuş b/d-nın üzəri təsvirlərlə zəngindir [4,
s.218]. Yuxarıda üç gül ləçəyi formalı nəbati naxış, sağ və sol tərəflərdə
“ya Allah, ya Məhəmməd, ya Əli” sözləri həkk edilib. Daşın aşağıdan sol
yan tərəfində “ya Fatimə, ya Həsən”, sağ yan tərəfində “ya Hüseyn” sözləri yazılıb. Ortadakı epitafiyada deyilir: “Bu məzar rəhmətlik, bağışlanmış, haqqa qovuşan Məhəmməd Kərim ağa bin rəhmətlik Əhməd ağanın107

dır. Allah onu cənnətin yüksək dərəcəsinə qovuşdursun. Şəvval –
1282.”(Miladi – 1867/68). Kitabə ərəb dilinin nəsx xəttilə yazılıb.
II b/d – (1,03x0,67 metr) dairəvi formalıdır. B/d-nın yuxarı hissəsində
hər iki tərəfdə nəbati formalı ləçəkli gül təsviri və onlardan ayrılan 2 həndəsi təsvir yuxarıda bir-birinə qarşı həkk edilib. Hər ikisinin ortasında naqan silahının təsviri, yuxarıda isə aypara təsviri verilib. Ortasındakı epitafiyada yazılıb: “1315. Bu qəbir Qazıqulu sakini Əhməd ağanın oğlu Böyük
ağanındır. Allah onu bağışlasın” (miladi – 1897/98). Sağ və sol tərəflərdə
fars dilində 2 misralıq mənzum şer yazılıb [4, s.219].
III b/d – (1,27x0,57 m) dairəvi formaya malikdir. Ətrafı qazma üsulunda ərəbdilli yazılarla zəngindir. Daşın yuxarı tərəfində “Allahdan başqa qüvvət və hikmət sahibi yoxdur” kəlməsi həkk edilib. Ortadakı epitafiyada “1322. Bu məzar Xeyir Ağanın oğlu Xatəmin qızı rəhmətlik Fatimənindir”(miladi – 1904-05). Kitabə ərəb dilinin nəsx xəttilə qabartma üsulunda həkk edilib [4, s.219].
IV b/d – (1,40x0,60 m). Dairəvi formalı daşdır. Ərəbdilli nəsx xəttilə
yanlarında qazma, ortasında qabartma üsulu ilə kitabə həkk olunmuşdur
[4, s.219]. Yuxarı hissəsində yazılıb: “Allah, Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn”. Orta hissədə yazılıb: “Bu qəbir rəhmətlik Sazəli bəyin oğlu
Xərin Ağanındır. Fanidən köçdü”.
V b/d – (1,60x0,70 m) dairəvi formalı olub qabartma üsulunda təsvir
və kitabə ilə zəngindir. Yuxarıda aypara, ondan aşağıda altı ləçəkli nəbati
gül təsviri, yan tərəflərdə nəbati çiçək və həndəsi formalı, yuxarısı ox ucu
formasında tamamlanan təsvirlər çəkilmişdir.
Aşağıdan hər iki tərəfində altı ləçəkli gül təsviri verilib. Ortada isə at
təsviri və onun qarşı tərəfində xəncər, naqan silahının təsviri verilib. At
sanki hərəkət vəziyyətindədir. Belə ki, onun arxa ayaqları irəliyə doğru
hərəkətli, ön sağ ayağı isə yuxarı qalxmış vəziyyətdə təsvir olunub. B/dnın orta hissəsindəki kitabə belədir: “1313. Bu qəbir rəhmətlik, bağışlanmış Məhəmməd Rza bəyin oğlu Abbasqulu bəyindir. Allah onu səltənətinə qovuşdursun”(miladi – 1895/96). B/d-nın kitabəsi ərəb dilinin nəsx xəttilə həkk edilmişdir [4, s.219].
VI b/d – (1,78x0,55 m) dairəvi formalıdır. Daşın yuxarı hissəsində aypara, aşağı hissəsində isə iki ədəd yanaşı altı ləçəkli nəbati gül təsviri həkk
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olumuşdur. Orta hissədəki nəsx xətli, qazma üsulunda yazılmış kitabədə
deyilir: “1344. Bu qəbir Qazıqulu sakini [Him-qər-min] qızı Telli xanımındır”(miladi – 1926-27). B/d-nın epitafiyası zəif işlənmişdir. (Vəfat edənin
atasının adı çətinliklə oxunduğuna görə onu kitabədə olduğu kimi yazıda
da transkripsiya ilə verməli oluruq).
VII b/d – (1,40x0,51 m) üzərində yazı və təsvirlər mövcuddur. Baş tərəfdə aypara, aşağı tərəfdə isə at təsviri verilmişdir. Qazma üsulunda yazılmış nəsx xətli, ərəbdilli kitabədə deyilir: “Ya Məhəmməd, ya Əli. Dünya fanidir”. Orta hissədə mətn belə davam edir: “1334. Qazıqulu sakini
Haşim qızı rəhmətlik Qızxanımındır”(miladi – 1916/1917). B/d-nın epitafiyası zəif işlənmişdir [4, s.220].
VIII b/d – (1,73x0,68 m). Dairəvi formalı b/d-nın epitafiyası nəsx xətli
olub qazma üsulunda yazılmışdır. Daşın yuxarı tərəfində aypara və beşguşəli ulduz, yan tərəflərində altı ləçəkli nəbati gül təsviri verilib. Bu təsvirlərdən aşağıda at və onun qarşısında insan təsviri qabartma üsulunda
həkk olunub. At başını aşağı salmış və sanki hərəkətdədir. Qarşısındakı
insan isə sağ əli ilə atın cilovundan tutmuş, sol əlini isə belinə qoymuşdur.
İnsan təsviri aydın verilməmişdir. Atın aşağısında ərəbcə “Qazıqulu sakini” yazılıb. Orta hissədəki ərəbdilli epitafiyada deyilir: “1345. Bu məzar
rəhmətlik Əmin Ağanın oğlu Əşrəf Ağanındır. Allah onu bağışlasın” (miladi – 1927/28).
IX b/d – (1,37x0,58 m). Onun üzərində ərəb dilinin nəsx xəttilə qazma
üsulunda kitabə həkk olunmuşdur. Baş tərəfdəki epitafiyada deyilir: “Allahdan başqa Allah yoxdur, Məhəmməd onun rəsuludur”. Orta hissədəki
yazıda deyilir: “1337. Bu məzar Qazıqulu sakini Həmid Ağanın oğlu rəhmətlik Ağa bəyindir. Allah onu bağışlasın”(miladi – 1919/20). Daşın yuxarı hissəsində aypara və ortasında beş ulduz təsviri çəkilib [4, s.221].
X b/d – (1,33x0,53). Məzar daşının üzəri bir neçə hissədə dağılmışdır.
Baş tərəfdə və onun yanında altı ləçəkli nəbati gül təsviri verilib. Lakin sol
tərəfdə bu təsvirlər uçulmuşdur. Qabartma üsulunda nəsx xəttilə həkk
edilmiş kitabə orta hissədə salamat, yan tərəflərdə isə yarımdağılmış vəziyyətdədir. Lakin epitafiyanın bir neçə kəlməsinə əsasən kitabəni tam
bərpa etmək mümkündür. Daşın sağ tərəfindəki kitabədə deyilir: “La ilahə illəllah, Muhammədən rəsullullah”. Sol tərəfdə isə: “Allah, Məhəm109

məd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn” sözü həkk olunub. Orta hissədəki kitabə belədir: “1337. Bu məzar Qazıqulu sakini Heydərin oğlu rəhmətlik Zəlimxanındır”(1919/20).
XI b/d – (1,17x0,50 m) üzərində təsvir və kitabə vardır. Baş tərəfdəki
təsvir aypara və ortasında altı guşəli ulduz, yan tərəflərdə isə altı ləçəkli
nəbati gül ornamenti verilib. Aşağı hissədə isə at və onun arxasında insan
təsviri həkk edilib. Təsvirdəki at sanki durmuş vəziyyətdədir. İnsan bir
əlini belinə qoymuş, digər əlində isə ağac və ya soyuq silah tutmuşdur [4,
s.221]. Orta hissədəki ərəbdilli epitafiyada deyilir: “1337. Bu məzar Qazqulu sakini rəhmətlik Mənsurundur”(miladi – 1919/20).
XII b/d – (1,46x0,45 m). Daşın yuxarı hissəsində atlı təsvir olunub.
Təsvir zəif qazma üsulunda həkk edilib. Orta hissədəki ərəbdilli kitabədə
deyilir: “1344. Bu məzar Qazıqulu sakini Nəsib oğlu Qəribindir”(miladi –
1926/27). Qazma üsulunda yazılmış kitabə zəif işlənmişdir.
XIII b/d – (1,47x0,80 m) tağvari formalı məzar daşıdır. Daşın yuxarı
tərəfində nəbati gül təsviri verilib. Təsvirin sol tərəfində qazma üsulu ilə
“Ya Allah”, sağ tərəfdə “Ya Məhəmməd” sözləri həkk edilib. Yan tərəflərdə yuxarıdan aşağıya doğru ləçəkli gül, daha sonra isə həndəsi formalı naxışlar vurulub. Aşağı hissə yenə də nəbati gül təsviri ilə tamamlanır. Orta
hissədəki ərəbdilli epitafiyada deyilir: “1270 (miladi – 1853/54). Bu məzar
rəhmətlik Təngərqulu Ağanın oğlu Hatəm Ağanındır - Ya Əli – tarixi –
1207 (miladi – 1790/91)”. Maraqlıdır ki, kitabənin yuxarı hissəsindəki tarix
sonundakı tarixlə eynilik təşkil etmir. Daha sonra əvvəldəki “1270” rəqəmi qazma, sondakı “1207” rəqəmi qabartma üsulunda həkk olunub. Ümumiyyətlə isə epitafiya ərəb dilinin gözəl süls elementli nəsx xəttilə qabartma üsulunda yazılıb [4, s.221].
XIV b/d – (0,85x0,43 m) tağvari formalı daşdır. Qabartma üsulunda
ətrafı başdan-başa nəbati gül təsviri ilə bəzədilmişdir. Orta hissədəki kitabədə: “1293. Bu məzar rəhmətlik ... ” sözləri qalmışdır(miladi – 1876/77).
Epitafiyanın qalan hissəsi uçulub-söküldüyündən kitabənin davamı oxunmadı. Kitabə nəsx xəttilə həkk edilib.
XV b/d – (0,50x0,37 m). Balaca məzar daşının üzəri həndəsi və nəbati
ornamentlərlə bəzədilmiş və ərəb dilinin nəsx xəttilə qabartma üsulunda
kitabəsi verilmişdir. Daşın yuxarı hissəsində “Allah, Məhəmməd, Əli, Fa110

timə, Həsən və Hüseyn” yazılmış və hər iki tərəfdə nəbati gül ornamenti,
daha sonra həndəsi motivli rombvari təsvirlər verilmişdir. Orta hissədəki
epitafiyada deyilir: “1311. Bu məzar [Qul-mərt] qızı Gövhərindir”(miladi
– 1893/94). Kitabədəki ad aydın oxunmadığı üçün olduğu kimi transkripsiyada veririk [4, s.222].
XVI b/d – (1,00x0,50 m). Daşın yuxarı hissəsində atlı təsvir olunub.
Atın başı aşağı salınmış və bir ayağı hərəkət vəziyyətində təsvir olunuşdur. Atın üstündəki insan iki əlləri ilə onun cilovundan tutmuşdur. Yuxarıdan yan tərəflərində çərxi-fələk (svastika) formalı işarə verilmişdir. Daha
sonra isə aşağıya qədər bir-birinə əks istiqamətdə olan həndəsi elemetli
təsvirlərlə tamamlanır. Orta hissədəki qabartma üsulunda həkk edilmiş
ərəbdilli kitabədə deyilir: “1322. Bu məzar Əbülbəyli İmamqulu oğlu rəhmətlik Hüseynindir”(miladi – 1904/05).
XVII b/d – (0,83x0,45 m). Dairəvi formalı daşın ətrafı kitabə ilə zəngindir. Daşın yuxarı tərəfində yazılıb: “Allah, Məhəmməd, Əli, Fatimə,
Həsən və Hüseyn 1314.” mətn davam edir: “Bu qəbir rəhmətlik, bağışlanmış Kərbəlayi Tağının oğlu Kərbəlayi Əlinindir. Camaat içində tanındı”(miladi – 1896/97).
XVIII b/d – (0,83x0,45 m). Daşın yuxarı tərəfində altı ləçəkli nəbati gül
təsviri, yan tərəflərdə isə şəbəkəli həndəsi ornament çəkilib. Orta hissədəki kitabə belədir: “1240. Bu məzar Hüseyn Ağanın oğlu rəhmətlik Əlfi Bəyindir. Allah onu bağışlasın”(miladi - 1822/23). Epitafiya ərəb dilinin nəsx
xəttilə qabartma üsulunda həkk edilib [4, s.222].
XIX b/d – (0,72x0,54 m). B/d-nın ətrafında qazma üsulu ilə “Allah, Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn” sözləri həkk edilib. Orta hissədəki kitabədə deyilir: “1318. Rəhmətlik Mehdi oğlu Xanın məzarıdır. Allah
onu bağışlasın”(miladi – 1900/01). Kitabə qabartma üsulunda həkk olunub.
XX b/d – (1,13x0,68 m, şəkil №1). Dairəvi formalı b/d-nın üzəri çox gözəl ornamentlə işlənmişdir. Belə ki, yuxarı tərəfdə günəşi xatırladan beş
qabartma təsvir və ətrafında yeddi gül rəsmi verilib. Hər iki tərəfdən sonuncu günəş təsvirindən sonra altı ləçəkli nəbati gül təsviri çəkilib. Daşın
yan tərəflərində isə həndəsi motivli bir-birinə bitişik düz və üçbucağı xatırladan rəsm həkk olunub. Epitafiyanın aşağı hissəsində qayçı təsviri çəkilib. B/d-nın orta hissəsindəki ərəb dilinin süls elementli nəsx xəttilə həkk
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edilmiş kitabədə deyilir: “1293. Bu məzar camaat içində tanınan Əlibəyli
Sarvanın qızı, rəhmətlik Səlminindir”(miladi – 1876/77). Kitabə qabartma
üsulu ilə həkk olunub.
XXI b/d – (0,60x0,37 m). Daşın yuxarı tərəfində bir-birinə yanaşı altı
ləçəkli üç nəbati gül, yan tərəflərdə isə üçbucağı xatırladan həndəsi motivli təsvir çəkilib. Nəbati və həndəsi ornamentləri hər iki tərəfdə halqavari
təsvir ayırır. Orta hissədəki qabartma üsulu ilə həkk edilmiş nəsx xətli
ərəbdilli kitabə belədir: “Bu məzar tanınmışlardan olan Əbülbəyli Həmidin oğlu Binnət bəyindir. 1319 ilində vəfat etdi”(miladi – 1901/02).
XXII b/d – (0,50x0,30 m). B/d-nın yuxarı tərəfində dörd ləçəkli nəbati
gül və yan tərəflərdə həndəsi ornamentli təsvir verilib. Orta hissədəki kitabədə deyilir: “1314. Bu qəbir rəhmətlik, bağışlanmış Məstan oğlu Əhmədindir. Rəhmətə qovuşdu”(miladi – 1896/97). Kitabə ərəb dilinin nəsx xəttilə qabartma üsulunda həkk olunub [4, s.223].
XXIII b/d – (0,80x0,37 m). Daşın üzərində həndəsi və nəbati motivli
ornamentlər vardır. Belə ki, yuxarı tərəfdəki altı ləçəkli iki nəbati gül təsvirini bir-birindən halqavari ornament, yan tərəflərdəki üçbucağı xatırladan həndəsi təsvirləri isə Günəş formalı təsvir ayırır. Orta hissədəki ərəbdilli kitabə belədir: “1266. Bu məzar rəhmətlik Kamal oğlu Əbülbəyli Məhəmmədindir”(miladi – 1848/49). Kitabə qabartma üsulunda ərəb dilinin
nəsx xəttilə həkk olunmuşdur.
XXIV b/d – (0,90x0,55 m). B/d-nın ətrafına nəbati və həndəsi ornamentlər həkk edilib. Yuxarı tərəfdə yanaşı iki ədəd səkkiz ləçəkli gül, yan
tərəflərə doğru getdikcə dörd ləçəkli gül ilə əvəz olunur. Daha sonra daşın
hər iki tərəfində halqa və üçbucaq formalı bir-birinə yanaşı həndəsi təsvirlər çəkilib. Orta hissədəki qabartma üsulunda həkk olunmuş ərəb dilli
nəsx xətli kitabədə deyilir: “1309. Bu məzar rəhmətlik, bağışlanmış Əli Əskər oğlu Hüseynindir”(miladi – 1891/92).
XXV b/d – (1,00x0,70 m). Məzar daşının epitafiyası tamamilə oxunmaz hala düşmüşdür. Lakin qismən mühafizə olunmuş yuxarı yan tərəflərində “Ya Əli, Ya Fatimə” sözlərinə rast gəlmək mümkündür. Bu kitabəyə
əsasən b/d-nın yazı üslubunun qabartma formalı, nəsx xətli olduğu güman edilir. Epitafiyanın tarixi və ümimi təsvirini öyrənmək mümkün olmadı [4, s.223].
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XXVI b/d – (1,95x0,80 m). Dairəvi formalı məzar daşının üzəri kitabə
ilə zəngindir. Epitafiyanın yuxarı hissəsində aypara və bir-birinə qarşı duran nəbati təsvir verilib. Yuxarıdan hər iki tərəfində altı ləçəkli nəbati gül
təsviri həkk olunub. Daşın aşağı hissəsində ortada at və üstündə insan təsviri çəkilib. At hərəkət vəziyyətindədir. Atın üstündəki insan bir əli ilə
onun cilovundan tutub, digər əlini isə arxaya, yaxud da yuxarıya qaldırıb.
Bu təsvirin çox hissəsi uçulduğundan onu tam aydınlıqla vermək mümkün olmur. Hətta epitafiyanın estampında da bu hissəni göstərmək çətinlik yaradır. Daşın ərəbdilli kitabəsi zəif qazma üsulunda yazılıb. Baş tərəfdə Quranın “Ər Rəhman” (Rəhmli olan Allah) surəsindən ayə verilib:
“Külli mən əleyha fan” (Yer üzündə nə varsa hamısı fanidir) [13; 194]. Orta hissədəki kitabədə deyilir: “Bu məzar Hüseyn oğlu rəhmətlik Əbülbəyli
Rüstəmindir 1329” (miladi – 1911/12). Yan tərəflərində “Allah, Məhəmməd, Əli, Allah, Fatimə, Həsən, Hüseyn” sözləri yazılıb.
XXVII b/d – (1,98x0,53 m). B/d-nın yuxarı tərəfində “Allahdan başqa
allah yoxdur” kəlməsi yazılıb. Orta hissədəki kitabədə deyilir: “1324. Bu
qəbir rəhmətlik, bağışlanmış, haqqa qovuşan Əbülbəyli Həmidin oğlu Əhməd bəyindir. Tanrı onu bağışlasın”(miladi – 1906/07). Daşın üzərindəki
ərəbdilli kitabə nəsx xəttilə ərəb dilində qabartma üsulunda həkk edilmişdir. Epitafiyada heç bir təsvirə rast gəlinmir.
XXVIII b/d – (0,65x0,42 m). Məzar daşında heç bir təsvir motivinə rast
gəlinmir. Qabartma üsulunda həkk edilmiş ərəbdilli kitabə belədir: “1324.
Bu məzar rəhmətlik, bağışlanmış İzzətindir”(1906/07).
XXIX b/d – (0,95x0,55 m). Çox bəsit formada hazırlanmış məzar daşının epitafiyası qazma üsulunda nizamsız şəkildə həkk edilmişdir [4,
s.224]. Orta hissədəki kitabədə deyilir: “1244. Bu məzar rəhmətlik, bağışlanmış Mənsurundur”(miladi – 1826/1827).
XXX b/d – (1,30x0,50 m). Dairəvi formalı daşın yuxarı hissəsində birbirindən azca aralı üç ədəd altı ləçəkli nəbati gül təsviri verilib. Daşın ətrafında həndəsi motivli bucaqlar çəkilib. Aşağıdan orta hissədə at və onun
üstündə insan təsviri həkk edilib. At hərəkət vəziyyətindədir. İnsanın çiynində silahı olduğu güman edilir. B/d-nın kitabəsi belədir: “1302. Bu məzar camaat içində tanınan Əbülbəyli oğlu rəhmətlik Aslanındır. Vəfat edərək Allahın rəhmətinə qovuşdu” (miladi – 1884/85). Kitabə nəsx xəttilə qa113

bartma üsulunda həkk olunub.
XXXI b/d – (1,20x0,50 m). Dairəvi formalı b/d-nın üzəri nəbati və həndəsi təsvirlərlə zəngindir. Daşın yuxarı hissəsində bir-birinə yanaşı altı ləçəkli üç nəbati gül təsviri verilib. Təsvirlərdən ikisi qabartma, ortadakı isə
qazma üsulunda çəkilib. Gül təsvirindən sonra aşağıya doğru getdikcə
hər iki yan tərəflərdə üçbucaq formalı həndəsi ornament verilib. Nəbati və
həndəsi təsvirləri bir-birindən halqavari təsvir ayırır. B/d-nın aşağı hissəsində atlı təsvir olunub. Belə ki, hərəkətdə olan atın üzərindəki insan bir
əli ilə atın cilovundan tutub, digər əlini isə belinə qoymuşdur. Bu təsvirlər
eynilə 30-cu b/d-nda vardır. Daşın orta hissəsindəki ərəb dilinin nəsx xəttilə qabartma üsulunda həkk olunmuş epitafiyada deyilir: “1302. Bu məzar Allah dərgahına qovuşan, camaat işində tanınan Əbülbəylinin oğlu
rəhmətlik Süleymanındır”(miladi - 1884/85). Bu epitafiyadakı kitabə eynilə 30-cu b/d-nın kitabəsinə uyğundur.
XXXIII b/d – (1,55x0,75 m). Bu daş da eynilə 32-ci daş kimi bəsit formalıdır. Kitabəsi belədir: “1257. Bu məzar Cəfərqulu Ağanın qızı rəhmətlik Tamamındır. Allah onu bağışlasın”(miladi – 1839/40). Daha sonra mətn davam edir: “Allah, Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn”. Kitabənin yuxarı hissəsi qazma, aşağı hissəsi isə qabartma üsulunda həkk olunmuşdur.
XXXIV b/d – (1,25x0,70). Bu məzar daşının üzəri tamamilə uçulub
dağıldığı üçün heç bir kitabə və yaxud təsvir motivini müşahidə etmək
mümkün olmadı.
XXXV b/d – (1,25x0,48 m). Sadə daşdan hazırlanıb. Kitabəsi qabartma
üsulunda ərəb dilinin nəsx xəttilə həkk edilib [4, s.225]. Tərcüməsi belədir:
“Fatihə”. Mətn ortada belə davam edir: “Bu məzar rəhmətlik Məhəmməd
oğlu Mizənindir. Allah onu bağışlasın. 1204”(miladi – 1787/88).
XXXVI b/d – (2,25x0,62 m). Qazıqulu qəbristanlığında ən maraqlı və
orijinal b/d-lardan biri olan bu epiqrafik abidənin üzəri yazı və təsvirlərlə
zəngindir. Məzar daşı nəbati formada yonulmuş və düzbucaqlı kimi tamamlanmışdır. Daşdakı təsvirlər epitafiyanı daha da zənginləşdirmişdir.
Belə ki, yuxarı hissəsində əlində xəncər tutmuş pişik başlı əfsanəvi heyvanın bədən hissəsi şir təsvirinə bənzəyir [78, s.77]. Onun belində papaq formalı insan sifətinə daha yaxın olan təsvir həkk edilib. Bu əcaib məxluqun
ön və arxa tərəflərində əfsanəvi vəhşi quşlar təsvir edilib. Daşın aşağı his114

səsində əlində qızılgül tutmuş qadın təsviri çəkilib. Onun sol tərəfində birbirinə paralel və onlara şaquli olan qalın xətlər çəkilib. Bəzən bunu qəfəsə
də bənzətmək olur. Onun baş tərəfi uçulduğu üçün aydın müşahidə etmək mümkün deyil. Bu təsvirlərdən aşağıda ağac üzərində oturmuş, birbirinə qarşı duran iki əfsanəvi quş təsvirləri verilmişdir. Təsvirlərin sağ tərəfi dağıldığına görə tam bərpasını vermək olmur [78, s.78].
Məzar daşının üzəri kitabə ilə zəngindir. Ərəb dilinin süls elementli
nəsx xəttilə və fars dillərində nəstəliq xəttilə həkk olunmuş epitafiyalar
qabartma üsulunda işlənmişdir. Daşın sağ və sol tərəflərində “Ya vəliallah, ya şəfi visaət”, “Ya Məhəmməd, ya Fatimə, Həsən, Hüseyn” sözləri
yazılıb. Orta hissədəki mətn belədir: “1325. Bu məzar İmam Ağanın qızı
rəhmətlik, bağışlanmış [Q-ə-r-a-t-i-b-ə-l] xanımındır”(miladi – 1907/08).
Alt tərəfdəki kitabədə deyilir: “Allah sənin torpağını rahat etsin” [4, s.226].
XXXVII b/d - (0,95x0,45 m). Dairəvi formalı daşın yuxarı hissəsində
gül ləçəkləri təsvir edilib. Ortada 1328 hicri ili. Qabartma formalı ərəbdilli
kitabə belədir: “Bu qəbir rəhmətlik Cavadındır”. Daşın yan tərəflərindəki
kitabədə 14 məsumun adı həkk edilib.
XXXVIII b/d – (1,00x0,45 m). Dairəvi formalı daşın yuxarıdan orta
hissəsində altı ləçəkli gül təsvir edilib. Yan tərəflərdə həndəsi formalı şəbəkəli naxış çəkilib. Orta hissədəki ərəbdilli kitabə belədir: “1240. Bu qəbir
rəhmətlik, bağışlanmış Hüseyn Ağanın oğlu Əmin Ağa Bəyindir. Allah
onu bağışlasın”.
XXXIX b/d – (1,35x0,60 m). Dairəvi formalı b/d-nın yuxarı hissəsində
ərəb dilində “Allah, Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn” yazılıb.
Baş tərəfdə yun darağı olan kirkit təsvir edilib. Orta hissədəki ərəbdilli kitabədə deyilir: “1318. Rəhmətlik Yəhya ibni Əlinin qəbridir”.
XL b/d – (1,70x0,85 m). Daşın yuxarı hissəsində hədis yazılıb: “La
hövlə vəla qüvvətə illa billa əliyyul əzim”. Orta hissədəki ərəbdilli kitabədə deyilir: “1324. Bu qəbir rəhmətli, bağışlanmış, haqqa qovuşan .....” Daşın aşağı hissəsində həndəsi motivli təsvirlər çəkilib. Yan tərəflərdə də kitabə yazılıb. Lakin oxunmaz haldadır.
XLI b/d – (1,00x0,65 m). Bu baş daşı kitab formasında oyulmuşdur.
Daşın yan tərəflərində 4 ləçəkli gül təsvir edilib. Yan tərəfin kitabəsi belədir: “Allahdan başqa ilah yoxdur, Məhəmməd Allahın Rəsuludur” [194].
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Aşağı hissəsinin kitabəsi belədir: “Yer üzərində nə varsa hamısı fanidir”.
Orta hissədəki kitabə belədir: “Bu qəbir rəhmətlik, bağışlanmış Kərim
Ağanın qızı Səlmi xanımındır”.
XLII b/d – (0,60x0,45 m). Qabartma formalı ərəbdilli kitabədə deyilir:
“1257. Bu qəbir rəhmətlik Əlirza ibni Xan Hüseynindir”.
XLIII b/d - (0,50x0,25 m). Dairəvi formalı daşın ətrafı təsvirlərlə naxışlanıb. Yuxarı hissəsində günəş, yan tərəflərdə həndəsi formalı naxış vurulub. Orta hissədəki ərəbdilli kitabə belədir: “1311. Bu qəbir rəhmətlik
Məhəmməd ibni Hüseynindir. Allah onu bağışlasın”.
XLIV b/d – (0,50x0,30 m). Dairəvi formalı daşın yuxarı hissəsində üç
ədəd altı ləçəkli gül, yan tərəflərində həndəsi formalı təsvirlər çəkilib. Orta
hissədəki ərəbdilli kitabə belədir: “1321. Bu qəbir rəhmətlik Mahmud ibni
Hüseynindir. Allah onu bağışlasın”.
XLV b/d – (1,70x0,85 m). Dairəvi formalı daşın baş tərəfində bir-birinə
yanaşı altı ləçəkli üç ədəd gül təsvir edilib. Yan tərəflərdəki güllər aypara
formalı təsvirin içərisindədir. Bu təsvirlərdən aşağıda atlı təsvir olunub.
Atlı ayaq üstə durmuş vəziyyətdədir. O, bir əli ilə atın cilovundan tutmuş,
o biri əlində isə tüfəng saxlayıb. Daraq təsviri də həkk edilib. Təsvirin ətrafı
boyunca “Allahdan başqa allah yoxdur, Məhəmməd Allahın Rəsuludur”
ifadəsi həkk edilib. Ortadakı ərəbdilli kitabədə deyilir: “1334. Bu qəbir rəhmətlik, bağışlanmış Kərbəlayi Nağının oğlu Hafiz Əbülbəylinindir”.
Xatırladaq ki, məzar daşları üzərindəki təsvir və yazılar dövrün daşişləmə sənəti haqqında yaxşı məlumat verir [4, s.226]. Məzar daşları üzərində İslam tarixində olan müqəddəs şəxslərin adlarının çəkilməsi dövr
üçün xarakterik haldır. Belə ki, həmdövr abidələrdə də bu tip epitafiyalara
rast gəlinir. Muğan bölgəsində təsadüf edilən nəstəliq xətli farsdilli epitafiyalar məhz bu tip məzar daşları ilə səsləşir [47, s.9-10].
XIX əsrin məzar daşlarının üzərindəki bəzək üsullarından o zamanın
memarlığında naxışkarlığın rolunu və əhəmiyyətini, onun texniki cəhətdən işlənmə üsullarının ümumi-inşaat tikinti və naxışlanma işlərinə təsirini öyrənmək mümkündür. Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, bu
dövrün naxışlanma və yazı üsullarından ən əhəmiyyətlisi oyma üsulu ilə
yaranan ornamentlər idi (Şəkil 78-81).
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərini milli memarlıq naxışkarlığının
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tənəzzül dövrü kimi səciyyələndirmək olar. Lakin rayonlarda Azərbaycan
naxışkarlıq və bədii daşyonma sənəti ənənələri davam etməkdə idi [21,
s.99-101]. Azərbaycan ustaları öz əsərlərində yerli flora nümunələrindən
olan nəbati naxışlardan daha çox istifadə etmişlər. XIX əsr məzarüstü epitafiyalarının memarlıq naxışlarında adlarını zanbaq, şanagül, dağ laləsi,
süsən və s. kimi tanıdığımız bitkilərin təsviri təşkil edir. Onların ləçəklərinin müxtəlif formalara malik olmasındandır ki, belə ləçəklərdən alınan
naxışlar, xüsusən də xonça təsvirləri bir-birindən fərqlənir. Elmi ədəbiyyatda məzarüstü daşların üzərində nəbati ünsürlərdən istifadə edilməsilə
yaranan naxışlara “bağçada güllər” adı verilmişdir [48, s.35-37].
Qazıqulu kənd müsəlman qəbristanlığı Tovuz rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən ayrımış yeni kənd qəbristanlığına köçürülmüşdür [50, s.2].
Köçürmə prosesi ərazidəki bütün digər arxeoloji abidələrdə qazıntı işlərini həyata keçirən AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun ekspedisiya heyəti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu proses arxeoloji-etnoqrafik əsaslarla və islam dininin qayda-qanunlarına uyğun olaraq aparımışdır (Şəkil 84-85). İki yarımdağılmış türbə isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə köçürülmüş və yeni ərazidə tamamilə təzədən bərpa edilmişdir [50, s.2] (Şəkil 82-83).
Qazıqulu qəbiristanlığındakı qəbirlər mərhələlərlə köçürülmüşdür
[66, s.251].
28 iyul-26 avqust 2008-ci ildə həyata keçirilən köçürmə işlərinin I
mərhələsində Qazıqulu kənd qəbristanlığından 142 qəbir abidəsi köçürülmüşdur [49, s.198]. Bu qəbirlər əsasən qəbristanlığın cənub və cənub-şərq
hissələrindən çıxarılmışdır.
5 sentyabr-9 okytabr 2008-ci ildə Qazıqulu kənd qəbristanlığının qəbirlərinin köçürülməsinin II mərhələsi həyata keçirilmişdir. Bu mərhələdə
cəmi 123 qəbir köçürülmüşdür [49, s.198]. İkinci mərhələdə köçürülən qəbirlərin böyük əksəriyyəti qəbristanlığın cənub, cənub-şərq və cənub-qərb
hissələrindən çıxarılmışdır. Bu qəbirlərin yerləşdiyi ərazi təpənin üstü (qəbirlərin çıxarıldığı cənub ərazi), təpənin ətəyi və Tovuz çayına uzanan təpənin üzəri (qəbirlərin çıxarıldığı cənub-şərq və cənub-qərb ərazilər) olmuşdur. Maraqlı faktdır ki, qəbristanlığın tən ortasında, təxminən 2 №-li
türbənin şimal-şərq tərəfində ərazi bütünlüklə uşaq qəbirlərindən ibarət117

dir. İkinci mərhələdə köçürülən 123 qəbirdən yalnız 21-i yerüstü əlamətə
məxsus olan qəbir olmuşdur. Onların yerüstü əlaməti qəbirin üzərindəki
kiçik ölçülü (10x15; 12x20 sm) çay daşından qoyulmuş başdaşı və yaxud
qəbirin üzərindəki xırda daşlar idi. Qalan 102 qəbirin üzərində heç bir əlamət yox idi. İkinci mərhələdə köçürürlmüş qəbirlərin 23-ü uşaq, qalanları
isə kişi və qadına məxsus idi [49, s.198].
2008-ci ilin 10 noyabr-15 dekabrı ərzində həyata keçirilmiş köçürmə
işlərinin III mərhələsində daha 110 qəbir köçürüldü. Üçüncü mərhələdə
köçürülmüş qəbirlərin böyük əksəriyyəti qəbristanlığın şimal, şimal-şərq,
şimal-qərb hissələrindən çıxarılmışdır. Bu qəbirlərin yerləşdiyi ərazi təpənin üstü (qəbirlərin çıxarıldığı şimal-qərb və şimal-şərq ərazisi), təpənin
ətəyi və qismən də qərb-şərq istiqamətində uzanan təpəliklərin üzəri olmuşdur [49, s.198]. 110 qəbrin təxminən 30-u baş daşlı qəbirlər idi. İri
həcmli baş daşlarının bəziləri 600-1200 kq ağırlığındadır. Baş daşlı qəbirlərin ölçülərində elə bir ciddi fərq yoxdur. Belə ki, onların dərinlikləri 90-200
sm, uzunluğu 200-220 sm, en ölçüləri isə 70-95 sm arasındadır.
Baş daşlı qəbirlərin üzərində Allahın, Məhəmməd peyğəmbərin,
imam Əlinin və digər 11 məsum imamların adları həkk olunmuş, onların
vəsfinə və şəninə gözəl sözlər yazılmış və həkk olunmuş, Qurani-Kərimdən və peyğəmbərin hədislərindən ayə və kəlamlar yazılmışdır [49, s.201].
Digər tərəfdə isə mərhumun adı, soyadı (bəzilərində soyad ümumiyyətlə
yoxdur ki, bunlar da daha qədim qəbirlərdir), atasının və yaxud anasının
aı həkk olunmuşdur. “Bismillahirrəhmanirrəhim” kəlamı ilə başlayan yazıların ardınca Qurani-Kərimin “ər-Rəhman” və “İxlas” kimi surələri verilmiş, Allahın və peyğəmbərimizin gözəl adları vəsf olunmuşdur [66,
s.250]. İmam Əlinin adının daha çox və daha tez-tez hallanması onu göstərir ki, bu əhali arasında İslamın şiə məzhəbi geniş yayılmışdır [50, s.2]. Baş
daşlı qəbirlərin üzərində daha sonra gerb (ulduz, damğa), heyvan təsvirləri, atlı döyüşçü, ovçu, kiçik qız uşağı və s. təsvir edilmişdir [49, s.201]. Bəzən qəbirlərin arxa hissəsində çıraq, qayçı, çomaq, tüfəng və başqa təsvirlər verilmişdir. Bəzi müddəalara görə, bu mərhumun sağlığında məşğul
olduğu peşəsi və sənət sahəsi ilə əlaqədardır. Fikrimizcə, burada müəyyən
qədər həqiqət vardır.
IV mərhələdə (22 dekabr 2008-ci il-10 fevral 2009-cu il) daha 123 qə118

bir abidəsi Qazıqulu kəndi ərazisində ayrılmış yeni kənd qəbristanlığına
köçürüldü. Beləliklə, köhnə kənd qəbristanlığından ümumilikdə cəmi 498
qəbir çıxarılaraq köçürülmüş və qəbristanlığın ərazisi tamamilə təmizlənmişdir [49, s.202]. Qeyd edək ki, yuxarıdakı təpələrdə qəbirlər yenə də qalır, lakin onlar Tovuzçay su anbarının ərazisinə düşmədiyi üçün onların
köçürülməsi plana uyğun sayılmamışdır. Arxeoloji ekspedisiya bu qəbirlərin köçürülməsinin müqavilədə nəzərdə tutulmadığını və su anbarının
ərazisinə düşmədiyini nəzərə alaraq onları köçürməyi lazım bilməmişdir.
Qeyd edək ki, bu qəbirlər Hərişlitəpənin yuxarısına və Cəlal arxı deyilən
arxın ətəyinədək uzanır. Yerli əhali bu ərazidə hal-hazırda əkin və biçin işləri həyata keçirir [49, s.202].
Qəbristanlıq çox böyük ərazini əhatə edir və onun ümumi sahəsi 3,54 ha-a yaxındır. Lakin subasar əraziyə düşən və çıxarılan qəbirlərin əhatə
etdiyi ərazi isə təxminən 2-2,5 ha-dır [50, s.2].
Ümumiyyətlə, yerüstü əlaməti itən qəbirlərin bəziləri iri epitafiyalı
başdaşlı qəbirlərdən daha qədimdir. Lakin bu mütləq deyil. Belə ki, say
baxımından başdaşılı, yazılı qəbirlərin sayı çox az olsa da (cəmi 45 ədəd)
onlar yerüstü əlaməti qismən bilinən və heç bilinməyən qəbirlərdən daha
qədimdir. Yazılı daşların üzərində tarix qoyulduğu üçün onların salınma
vaxtını müəyyən etmək çətin deyildir. Düzdür bu tarix hicri-qəməri tarixi
ilə yazılsa da, bunu mütəxəssislərimiz tərəfindən miladi tarixə çevrildikdə
bu qəbirlərin XVIII əsrin sonu –XX əsrin 20-30-cu illəri arasındakı bir
dövrdə salındığının şahidi oluruq. Çox nadir hallarda 1940-1950-ci illərin
qəbirlərinə (cəmi 6 ədəd) rast gəlindi ki, onların da sahibləri bəlli oldu.
Antropoloji tədqiqatlar sübut etmişdir ki, uşaq qəbirlərində həyata
keçirilən dəfnlər hər hansı bir xəstəlik və ya epidemiya üzündən baş verməmişdir.
Qəbirlərdən yalnız etnoqrafik material kimi gil möhürlər tapılmışdır
[66, s.252]. 191 №-li nömrəli kişi qəbrindən 2 ədəd, 215 №-li qadın qəbrindən daha 1 ədəd, 291 №-li yenə də kişi qəbrindən isə 3 ədəd möhür tapıldı. Bu möhür dindarların namaz qılarkən istifadə etdikləri möhür olub,
bir üzündə ərəb yazıları və döymə ulduz, digər üzü isə saya olmuşdur
[49, s.203].
I türbədə dörd qəbir kamerası və 6 skelet aşkar olundu. Bu qəbirlər
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bölgə üçün xarakterik olan sərdabə tipli qəbirlər idilər. Belə ki, bir sərdabədə iki-üç hətta daha çox ölü dəfn edilirdi. Bu dəfn adəti hal-hazırda Abşeronun bəzi kəndlərində və Gəncə ətrafında qalmaqdadır. 1-ci qəbirdə
yanaşı basdırılmış 2 meyitin skeleti –biri başda, digəri ayaqda aşkar olundu. 2-ci qəbirdə biri altda, digəri isə üstə olmaqla iki qəbir kamerası və 2
skelet aşkar olundu. 3-cü və 4-cü qəbir kameralarında isə hərəsində 1 skelet aşkar edildi [66, s.252]. Yeni qəbristanlıqda bu skeletlər ayrı-ayrı qəbirlərdə (266, 267, 268, 269, 270, 271№-li) dəfn olundular.
II türbədə 3 qəbir kamerası və 7 skelet aşkar olundu. Hər iki türbənin qapısı şərqə doğru, pəncərələri isə cənuba açılmışdı. 1-ci qəbirdə 2
skelet –biri başda, digəri isə ayaqda aşkar olmaqla tapıldı. 2-ci qəbir sənduqə formalı olub, üzəri qırmızı daşdan (kərpicdən – eynilə türbə daşından dam kimi hörülmüşdü) idi. Bu qəbirdə 3 skelet tapılmışdır [66, s.252].
Qəbir kameralarının hər üçü çox səliqəli hazırlanmış və skeletlər isə qəbir
kamerasının şərq küncündə bir-birinin üstünə tökülmüşdür. 3-cü qəbirdə
isə 2 skelet aşkar olundu ki, onların da biri başda, digəri ayaqda tapıldı
[49, s.204].
Qazıqulu qəbirlərinin ümumilikdə 498-nin 45-i yazılı epitafiyası
olan iri və xırda ölçülü başdaşlı qəbirlər, 200 ədədi yerüstü əlaməti qismən
bilinən qəbirlər (o cümlədən 38-i epitafiyası olmayan, lakin iri və orta ölçülü baş daşlı qəbirlər), qalan 224 qəbrin isə demək olar ki, heç bir yerüstü
əlaməti olmayan qəbirlərdən ibarət olmuşdur. Bu qəbirlərin 150-si uşaq,
200-ü qadın, 148-i isə kişi qəbri olmuşdur [50, s.2].
Beləliklə, Qazıqulunun tədqiq etdiyimiz epiqrafik abidələri bölgə
əhalisinin ictimai-mədəni, o cümlədən dini etiqad və inamlarının öyrənilməsi üçün mənbə olmaqla bütövlükdə Azərbaycanın qərb bölgəsinin
epiqrafik abidələrinin araşdırılmasında mühüm rola malikdir.
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NƏTİCƏ
Beləliklə, Tovuzçay su anbarının ərazisində aparılan iki illik arxeoloji
və epiqrafik tədqiqatlar maddi mədəniyyət abidələri ilə zəngin olan Tovuz rayonu ərazisinin kiçik bir hissəsini əhatə etməsinə baxmayaraq həm
Azərbaycanın qədim dövr tarixinin və maddi mədəniyyətinin öyrənilməsinə, həm də onun tərkib hissəsi olan Tovuz rayonunun arxeoloji abidələrinin tədqiqinə şərait yaratmışdır.
Tovuzçay su anbarının əhatə edəcəyi 160 ha sahədə bəzi arxeoloji-tarixi, memarlıq abidələri öyrənilmiş, müsəlman qəbirlərindən ibarət böyük
qəbristanlıq köçürülmüşdür. Tədqiq edilən abidələr içində Qazıqulu nekropolu maddi mədəniyyət qalıqları baxımından çox zəngin olmuşdur.
Qazıqulu nekropolunun qəbir abidələrinin və onlardan əldə edilən
maddi-mədəniyyət qalıqlarının kompleks şəkildə tədqiqi bütövlükdə son
tunc-erkən dəmir dövründə qədim insanların tarixi-mədəni inkişaf səviyyələrinin öyrənilməsinə xidmət edir. Nekropolun qəbir abidələrini hərtərəfli şəkildə araşdırıldığı bu kitabda hövzənin, o cümlədən Qazıqulu nekropolunun qəbir abidələrinin tipləri aydınlaşdırılır, xronoloji baxımdan
dövrü müəyyən edilir, dəfn adətlərində müxtəliflik şərh olunur, arxeoloji
materiallar təsnifatlaşdırılır. Qazıqulu nekropolunun Azərbaycanın qərb
bölgələrindən aşkar edilən son tunc-erkən dəmir dövrünə aid nekropollar
arasında nə kimi mövqe tutması oradan aşkar edilmiş maddi-mədəniyyət
qalıqları əsasında müəyyən olunur. Qazıqulu nekropolu hövzənin və bölgənin digər qəbir abidələri içərisində sahəsinə, dəfn adətlərinə, eləcə də əldə olunan maddi-mədəniyyət bazasına görə seçilir.
Qazıqulu nekropolu çox ehtimal ki, yaxın bir ərazidə yerləşən hansısa yaşayış məskəninin qədim sakinlərinə məxsus olmuşdur. Bir sıra lokal,
fərqli dəfn adətlərinə malik olan Qazıqulu nekropolunun qəbirləri Azərbaycanın digər həmdövr qəbir abidələrindən tipinə, quruluş və xarakterinə görə seçilsələr də, arxeoloji materialların xüsusiyyətləri baxımından qətiyyən fərqlənmir.
Qazıqulu nekropolunun yerləşdiyi təpənin üstündə qəbirlər bir-biri121

nə yaxın məsafədə olub, çox sıx salınmışdır. Qəbirlərin konkret kameraları mövcud olmuşdur. Qəbir kameralarının sərhədlərinin izlənilməsinin çətinliyi isə bir amillə-nekropolun torpağı ilə bağlıdır. Təbii çınqıl təbəqəsində qazılmış qəbir kamerasına kənardan gətirilmiş sarı gilli torpaq tökülmüşdür. Bəzən isə həmin çınqıllı torpaqla da örtülən qəbir kameralarının
sərhədlərini dəqiq təyin etmək mümkünsüzdür. Nekropolun qəbirləri eyni prinsip üzrə qurulmuş, sonra isə üstü və ətrafı tutduqları sahəyə müvafiq olaraq çay daşları, çınqıl, qum qarışıq torpaqla örtülmüşdür.
Qazıqulu nekropolunun qəbir abidələrindən əldə edilən arxeoloji
materialları onların funksiyalarına və işlədilmə prinsiplərinə əsasən üç
qrupa bölmək olar: məişət əşyaları, silahlar, bəzək əşyaları. Məişət əşyaları gil qablarla təmsil olunmuşlar ki, bunlar da müxtəlif formalı və ölçülü
xeyrələr, qazanlar, küpələr, bardaqlar, küzələr, dopular, çölməklərdın ibarətdir. Qəbirlərdən müxtəlif silah nümunələri -nizə, xəncər və ox ucluqlar
da tapılmışdır. Bəzək əşyaları da çoxsaylı və müxtəlif formalıdır. Bütün bu
materiallar heç şübhəsiz ki, son tunc–ilk dəmir dövründə Tovuzçay hövzəsinin qədim sakinlərinin həyatında sənət sahələrinin – dulusçuluğun,
metalişləmənin, incəsənətin inkişaf səviyyəsinin göstəricisidir. Arxeoloji
qazıntılar zamanı əldə edilən keramika və silah nümunələri, bəzək əşyaları bu sənət sahələrinin eyni səviyyədə, qarşılıqlı olaraq inkişaf etdiyini
göstərir və iqtisadi məsələlərin araşdırılmasında mənbə rolunu oynayır.
Qazıqulu nekropolunda müxtəlif dəfn adətlərinin izlərinə də rast
gəlinmişdir. Qəbirlərdə meyitlər bükülü, yarımbükülü, sol və sağ çiyinləri
üstə, bəzən isə arxası üstə basdırılmışdır. Qəbirlərin bəzilərində meyitlər
dekornasiya edilərək dəfn olunmuşdur. Bəzi qəbirlərdə isə insanlarla birlikdə heyvanların dəfn edilməsi adətinin izlərinə də rast gəlinmişdir. Astral inamlarla bağlı dəfn adəti isə özünü bəzi qəbirlərin üst daş örtüyünün
aypara formalı olmasında göstərir. Bütün bu dəfn adətlərinin mövcudluğu ictimai quruluşla bağlı ətraflı məlumat verməklə yanaşı, Tovuzçay
hövzəsinin qədim sakinlərinin dini təsəvvürləri barədə dəyərli məlumat
mənbəyidir.
Beləliklə, Qazıqulu nekropolunun arxeoloji qazıntısı haqqında belə
nəticəyə gəlmək olur ki, müxtəlif növ dəfn abidələri ilə zəngin olan bu
nekropol həm də arxeoloji materiallar və dəfn adətləri baxımından da
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fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.
Azərbaycanın qərb bölgələrinin həmdövr arxeoloji abidələrində olduğu kimi Qazıqulu nekropolunun qəbirlərində də Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti üçün səciyyəvi sayılan avadanlıq tapılmışdır. Bu səciyyəvilik
özünü həm məişət əşyaları, həm silah nümunələri, həm də bəzəklərdə büruzə verir. Qazıqulu nekropolunda tədqiq olunmuş arxeoloji abidələrinqəbir abidələrinin təhlili son tunc ilk dəmir dövrünün müxtəlif mərhələləri arasında irsi bağlılığı xronoloji baxımdan əks etdirir.
Bu qeyd etdiklərimiz onu göstərir ki, məhz Qazıqulu nekropolunda
aparılan qazıntıların nəticələri Azərbaycanın qərb bölgəsinin son tunc-ilk
dəmir dövrü maddi-mədəniyyətinin bəzi məsələlərini öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir.
Su anbarı ərazisində qeydə alınan orta əsrlərə aid kənd tipli yaşayış
yerləri də Azərbaycanın orta əsr kənd əhalisinin yaşayışının izlərini özündə saxlayan maraqlı abidələr idi. Məhəmmədtəpə və Hərişlitəpə adlı yaşayış yerlərində kiçikmiqyaslı qazıntılar aparılmış və arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən arxeoloji materiallar yaşayış yerinin aqrar xarakterindən
xəbər verir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə edilən faktlardan və elmi
təhlillərdən bəlli olur ki, Məhəmmədtəpə və Hərişlitəpə əhalisinin orta
əsrlərdə özünəməxsus əkunçilik mədəniyyəti olmuşdur. Bunu yaşayış yerinin yaxınlığından keçən Tovuzçay dərəsinin mövcudluğu da sübut edir.
Digər bir ehtimalla əhali çayın həm sağ, həm də sol sahilində məskunlaşmışdır. Hər halda suvarma mənbəyinin olması burada əkinçilik və sənətkarlığın inkişafına müsbət təsir göstərmişdir.
Qazıqulu müsəlman qəbristanlığı su anbarı ərazisində sonuncu tədqiqat sahəsi olmuşdur. Köçürülmə işləri ilə paralel burada epiqrafik tədqiqatlar da aparılmış və materiallar toplanmışdır. Qazıqulu qəbristanlığı Tovuz və Axınca çaylarının üzərində inşa olunacaq su anbarının ərazisinə
düşən türbə və məzar daşlarından ibarət qəbristanlıq kompleksidir. XVIIIXX əsrin əvvəllərinə aid olan qəbristanlıq Tovuz çayının hündür sol sahilində yerləşmişdir. Tutduğu ərazi təxminən 1 hektara yaxındır. Ərazidə
qeydə alınmış 2 türbə (Şərif Sultan və Məhəmməd Hüseyn türbələri), 13
türbə qalığı, 36 yazılı epitafiya, 38-yə yaxın dağılmış və kitabəsi olmayan
baş daşları XVIII əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərinə aiddir. Baş daşları və
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onların üzərindəki ərəb və farsdilli kitabələr daha dəqiq tarixi əks etdirir.
Daşların üzərində İslam dininin 5 müqəddəs şəxsləri (Məhəmməd, Əli,
Fatimə, Həsən, Hüseyn), müqəddəs kitab olan Qurani Kərimdən ayələr,
fars dilində hikmətli sözlər və mənzum şer parçaları və bir sıra maraqlı
təsvirlər verilmişdir. Qəbristanlıqdakı türbə və türbə yerləri XVIII-XX əsr
memarlıq ünsürlərini özündə cəmləşdirir. Qeyd etdiyimiz kimi ərazidə
salamat və yarımdağılmış halda 2 türbə, dağıdılmış və yaxud da inşası nəzərdə tutularaq özülü qoyulmuş 13 türbə yerlərinin qalıqları və 500-ə yaxın müsəlman qəbri vardır. Qazıqulunun epiqrafik abidələri bölgə əhalisinin ictimai-mədəni, o cümlədən dini etiqad və inamlarının öyrənilməsi
üçün yaxşı mənbələrdir.
Tovuzçay və Axıncaçay hövzələrində məskunlaşan yerli əhalinin belə yüksək sənət nümunələri yaratmasının səbəbi ərazinin təbii cəhətdən
zəngin olmasıdır. Yaşayışın intensiv olmasında və tələb olunan xammal
ehtiyacının ödənilməsində hövzənin dağətəyi zonasının təbii-coğrafi şəraitinin və faydalı qazıntı ehtiyatlarının böyük rolu olmuşdur. Əkinçilik
və yaylaq-qışlaq maldarlığının inkişafına şərait yaradan daimi su mənbəyi
və əlverişli iqlim digər tərəfdən təsərrüfat sahələrinin genişləndirilməsinə,
sənət sahələrinin yüksəlişinə səbəb olurdu. Hövzənin qədim insanlarının
təbiətlə mübarizəsini asanlaşdıran metaldan olan təsərrüfat və məişət əşyaları eyni zamanda təsərrüfatın inkişafı üçün əlverişli şərait yaradırdı.
Qədim dövrdən başlayaraq son orta əsrlərə qədər hövzə əhalisinin artımına səbəb olan amillərin əsasını da məhz qeyd etdiyimiz bu faktorlar təşkil
edir.
Tovuz rayonunun Qazıqulu kəndi ərazisində iki il ərzində aparılan
arxeoloji-epiqrafik tədqiqatlar nəticəsində əldə edilən zəngin material bazası bölgənin maddi mədəniyyət tarixini öyrənmək baxımından çox əhəmiyyətli olmuş, tariximizin bəzi qaranlıq səhifələrini işıqlandırılmasında
vasitə rolunu oynamışdır.
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РЕЗЮМЕ
Одним из важнейших аспектов археологических исследований
на территории Азербайджана является реализация широкой программы спасательных археологических работ в зонах новостроек.
В этом направлении в 2007-2009 гг. масштабные археологические
исследования осуществлялись в Товузском районе. Параллельно с
археологическими исследованиями здесь также осуществлялся сбор
эпиграфического и этнографического материалов. Исследования проводились в зоне затопления между реками Товузчай и Ахынджачай в
районе села Газыгулу Товузского района, в связи с созданием искуственного водохранилища.
Исследования затопляемой территории возле села Газыгулы начались еще до осуществления гидротехнических работ, а затем продолжались и в период сооружения водохранилища. В итоге археологическому обследованию подверглась вся территория будущего затопления площадью около 160 га. Исследования проводились в два
этапа. На первом этапе, в результате визуальных разведочных работ,
было устоновлено наличие объектов исследования и проведены первичные предварительные археологические работы на всех потенциально возможных, в плане наличия тех или иных типов памятников, участках в затопляемой зоне. На всех этих участках осуществлялся сбор подъемного материала, ставились разведывательные шурфы,
и небольшие раскопы.
В результате проведенных в сентябре-октябре 2007 года археологических, этнографических и эпиграфических работ в зоне затопления
были выявлены и взяты на учет могильник эпохи поздней бронзы и
раннего железа (конец II – начало I тыс. до н.э.), два средневековых
поселения XVII-XVIII веков и обширный мусульманский могильник у
села Газыгулу функционировавший с XVIII века до 20-30 годов ХХ века.
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На втором этапе археологических исследований в зоне будущего
затопления были осуществлены широкомасштабные исследования
выявленного могильника эпохи поздней бронзы и раннего железа и
двух средневековых поселений. Эти работы осуществлялись в маеиюне 2008 года, а с июля 2008 по февраль 2009 года осуществлялись
работы по перезахоронению погребений мусульманского могильника
в зоне затопления. Все захоронения этого кладбища были перенесены
на специально выделенный для этих целей участок с соблюдением
всех основных положений мусульманской погребальной обрядности.
В процессе перезахоронения осуществлялись этноархеологические,
антропологические и эпиграфические работы.
Основные археологические раскопки велись на левом высоком
берегу реки Товузчай. Этот участок местное население села Газыгулу
называло по разному: «Етим Али юрду», «Шимшектепе» и «Чалын
далы» )” [50, с.2]. Учитовая такое положение, исследуемый здесь могильник эпохи поздней бронзы и раннего железа получил название
«Газыгулинский некрополь».
Расположенный на пологом склоне, спускающемся к берегу
Товузчая, этот могильник распологался на одном из многочисленных
пологих холмов, имевшихся в данной местности. Холм находится в
150-200 м к северу от Товузчая.
Следует отметить, что еще в 80-е годы ХХ века, согласно первоначальному плану сооружения водохранилища, направление естественного русла одного из притоков Товузчая – реки Хунанчай, было изменено и направлено в искуственно созданное русло проходившие по
центру холма, на котором и распологается указанный могильник эпохи поздней бронзы и раннего железа [52, с.80; 54, с.193; 55, с.45]. По
сообщениям местных жителей здесь во время землянных работ были
разрушены десятки могил указанного периода. Таким образом оставшаяся территория могильника теперь распологалась на правом и
левом берегу нового русла Хунанчая. В дальнейшем при проведении
дороги один из склонов этого холма был полностью срыт. В результате отмеченных землянных работ практически все внешние признаки
могил были уничтожены, а большая часть могил в той или иной
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степени было повреждена. Таким образом, выявленные и изученные в
ходе археологических раскопок 18 могил этого некрополя не отражают общее число имевшихся здесь захоронений [66, с.246].
Могильник занимает территорию около 1,5 га. В 2007 году в
период разведовательных работ здесь были выявлены и исследованы
две могилы. Обе могилы были обнаружены при закладке разведовательных шурфов. В 2008 году на территории могильника были заложены три раскопочных участка. На первом участке было исследовано
16 могил, на втором – 2 могилы, а на третьем участке могил зафиксировано не было [148, с.217].
Первый раскоп был заложен на правом берегу реки Хунанчай.
Раскоп был поделен на 16 квадратов 4х4 м. Они протянулись от
основания холма к вершине и в таком порядке были пронумерованы.
Могилы под номерами 1-11 и 14-18 были выявлены на площади
первого раскопа. Второй раскопочный участок был заложен на левом
берегу Хунанчая. На втором участке были заложены два квадрата площадью 25 м2 (5х5 м) каждый. Могилы под номерами 12 и 13 были
выявлены на этом участке. Третий раскопочный участок был заложен
к северу от первого в верхней части холма. Здесь были заложены
четыре квадрата каждый площадью 16 м2 (4х4 м). Два квадрата были
заложены недалеко от береговой линии Хунанчая, а другие два к
востоку параллельно им. В процессе раскопок из первого квадрата
третьего раскопа были выявлены лишь отдельные фрагменты различных артефактов, попавших сюда скорее всего из разрушаемых при
землянных работах могил. На участке третьего раскопа могил не
оказалось.
Изучение могил этого некрополя и комплексное исследование
выявленных в них материалов станет важным фактологическим аргументом в определении культурно-исторического и технологического
уровня развития населения в басейне реки Товузчай в эпоху поздней
бронзы и раннего железа. По сравнению с другими синхронными
могильниками этой зоны, могильник Газыгулу выделяется как по
занимаемой обширной площади, так и по характеру ряда элементов
погребального обряда. Но в целом, имеющий некоторые локальные
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особенности в погребальной обрядности этот могильник, в плане
характера могильного инвентаря, абсолютно идентичен с могильным
инвентарем десятка других синхронных могильников выявленных и
иследованных в данной зоне [52, с.81; 55, с.46; 148, с.217].
Могилы Газыгулинского некрополя находились в близи друг от
друга создавая высокую плотность захоронений. Каждая могила имела свою конкретную камеру. Однако определение точных размеров
камеры было несколько затруднительно в связи с тем, что после совершения погребального обряда, могилы, вырытые в грунте с большим
содержанием щебня и гальки, засыпались привозной желтой глиной.
В ряде случаев камеры заполнялись этой же землей с щебнем и галькой, что еще больше усложняло процесс определения параметров
могилы.
Все погребения данного могильника сооружены по одному
принципу, а после обряда погребения могильные камеры заполнялись речными булыжниками, землей вперемешку с песком и щебнем.
Анологичные по принципу сооружения и последующего заполнения
могилы, эпохи поздней бронзы и раннего железа встречаются на
таких могильниках как Заямчай, Товузчай и Гасансу.
Могилы Газыгулинского некрополя были представлены двумя
типами. Это грунтовые могилы с каменной насыпью и грунтовые
могилы с насыпью из песка и гравия. Первый тип представлен 16-тью,
а второй двумя могилами. Следует отметить, что в плане могильного
инвентаря в обоих типах могил он абсолютно идентичен. Таким
образом, единственным отличием погребальной обрядности здесь
является способ формирования насыпи над могильной камерой.
Газыгулинский могильник однослойный и здесь не зафиксировано наличие одних погребений под другими. Как уже отмечалось,
подавляющее большинство исследованных могил представлены захоронениями с каменными насыпями курганного типа. Некоторые могилы имели по 5-6 слоев каменной кладки. Здесь, как и у могил
Заямчайского и Товузчайского некрополей, камни выложены вокруг
могильного инвентаря и самого погребенного, и под ними. Камни
укладывались в несколько слоев от основания могильной камеры и
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возвышались над дневной поверхностью от 15-20 см до 1,0 м.
В некоторых таких могилах камни-насыпи, образующие сооружения курганного типа, порой были скреплены между собой. Вне
всякого сомнения, весь каменно-булыжный материал, используемый
для сооружения надмогильных насыпей, доставлялся из русел рек
Товузчай и Ахынджачай. Анализ характера положения камней из
могил с каменным перекрытием свидетельствует о том, что это не
простое скопление камней, а им присущ определенный характер
строений. Устройство специальной каменной насыпи для этих, вырытых в слое земли и щебня, могил представляет собой четкий объязательный элемент погребальной обрядности. Толщина каменной насыпи у могил различная и колеблется от одного до шести слоев. У некоторых могил каменные кладки, как у верхних, так и у нижних слоев
имеют округлую или четырехугольную форму [52, с.81; 55, с.46; 65].
В могильнике зафиксировано всего два грунтовых погребения
(№ 6 и № 17). Такие погребения имеют землянную насыпь с редким
вкраплением мелких камней и щебня [55, с.46; 65; 66]. По своим конструктивным особенностям это далеко не примитивные сооружения.
Эти могилы так же, как и могилы с каменной насыпью, вырыты в
щебнево-землянном материковым грунте, а затем могильная камера
была заполнена мелким песком и землей, а затем из этого же материала сооружены и надмогильные насыпи.
Наличие на одном могильнике двух синхронных по времени
захоронений без сомнения связано с определенными проявлениями
религиозно-погребальной обрядности. Временная синхронность
обоих типов сооружений четко прослеживается и в составе могильного инвентаря. В целом, по всем своим основным параметрам, погребения Газыгулинского могильника повторяют захоронения могильников Заямчая [46; 51; 60; 64], Товузчая [5; 23; 24; 40; 86; 94] и Гасансу [28;
44; 95] исследованных ранее в данной зоне.
В исследуемых могилах выявлен значительный погребальный
инвентарь. Он представлен различными по типу, формам и функциональному назначению керамическим материалом. Это большие
глубокие чаши, горшки, миски, тарелки, разнообразные по формам и
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размерам кувшины. Бытовые предметы представлены бронзовыми и
железными ножами, глиняными и каменными (известняк) пряслицами. Много украшений, в том числе бусы, изготовленные из каури,
кости, стекла, пасты и агата, бронзовые подвески, колокольчики, ожерелья, браслеты, кольца и серьги. Предметы вооружения представлены 6-тью экземплярами бронзовых наконечников стрел скифского
типа, бронзовыми и железными наконечниками дротиков и копий, и
железными кинжалами.
Подавляющую часть могильного инвентаря состовляют предметы бытового назначения, среди которых, численно, доминирует керамическая посуда. Она очень разнообразна по размерам, формам и
функциональному назначению. Практически все типы керамической
посуды погребений Газыгулинского могильника характерны для обширного ареала распространения Ходжалы-Гедабекской культуры и
всего Восточного и Центрального Кавказа. Такие сосуды известны с
поселений Сарытепе, Сарвантепе и могильника Эшшектепе в Газахском районе [34, с.140-150], с поселения Ястытепе и могильника Гасансу в Агстафинском районе [28, с.100-106], с некрополя Заямчай в Шамкирском районе, и с многочисленных поселений и могильников периода поздней бронзы и раннего железа в зоне Гедабея. Эта керамика
встречается также на памятниках Мильской и Муганской степей в
предгорьях Талыша и на Апшеронском полуострове [112, с.81-90; 114].
На территории современной Армении она встречается в зоне озера
Геокча, а на территоррии Грузии такая керамика характерна для
Самтаврского могильника [178, табло 5], и многих других памятников.
Как правило, поверхность этих сосудов искусно сглажена и золощена,
и украшена врезным орнаментом в виде прямых и волнистых линий,
плетенным и колосковидным орнаментом.
В погребениях Газыгулинского могильника было найдено три
экземпляра пряслиц. Пряслица из погребения № 5, имевшего каменную насыпь, была изготовлена из глины серого цвет и имеет округлую
пирамидальную форму. То есть одна сторона плоская, а другая конусовидно-выпуклая. Выявленное в погребении с каменной насыпью
№11 пряслице также имело пирамидальную форму и было изготов130

лено из известняка. Пряслице находилось под тазовой костью погребенного. Аналогичное пряслице в свое время было выявлено в грунтовом погребении №87 Заямчайского могильника. Но оно было более
грубым и изготовлено из речного булыжника.
В погребениях Газыгулинского могильника было выявлено значительное количество предметов из металла – бронзы и железа. Это
предметы вооружения (кинжалы, наконечники стрел и копий), украшения, предметы бытового назначения, зооморфные фигурки и т.д.
Среди метталлических предметов в целом преобладают изделия из
бронзы, причем при их изготовлении использовались и добавлялись
в бронзовую основу и другие различные металлы. Касаясь предметов
вооружения из погребений Газыгулинского могильника, то их можно
разделить на три группы: дальнобойное, наступательное и оборонительное оружие.
Среди предметов вооружения из этого могильника важное место занимают наконечники стрел. Здесь выявлено 6 экзенмляров этого
дальнобойного оружия. Все они относятся к типу, именуемому в научной литературе наконечниками стрел «скифского типа».
Все шесть наконечников стрел «скифского типа» выявленных в
этом могильнике обнаружены в одном погребении № 12 расположенном во втором квадрате второго раскопочного участка. Это было курганообразное захоронение с каменной насыпью [54, c.193-194; 65, c.31].
Примерно на глубине около 1,0 м. от поверхности в могиле была
обнаружена каменная кладка мощностью до 75 см. Камни были уложены в длину по направлению запад-восток протяженнастью 195 см, а
в ширину по направлению север-юг 150 см. В камере был погребен
один человек. Захоронение осуществлено по направлению запад-восток в вытянутом на спине положении. Из могилы был извлечен значительный археологический материал. В зоне шейных позвонков находилась трубчатая бусина-подвеска, между пальцами правой руки
находилась изготовленное из бронзовой проволки кольцо, над плечами в зоне шеи находилось три керамических сосуда, у запястья правой руки находился аккуратно уложенный кинжал из железа. Возле
рукоятки кинжала паралельно ему лежал изготовленный из речного
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булыжника серого цвета хорошо обработанный точильный камень. У
правой руки, около отмеченного железного кинжала, параллельно
запястью находились отмечанные выше шесть наконечников стрел и
наконечник копья. Все наконечники стрел были аккуратно уложены
параллельно друг к другу. Можно предположить, что они находились
в кочане из кожи, или какого нибудь другого материала, который
полностью истлел. Основание для такого предположения дают аккуратное расположение этих наконечников стрел и наличие истлевших
остатков вокруг них. Все шесть наконечника стрел своим острием были направлены на юг. В зоне вдевания наконечников в древко стрелы
сохранились фрагменты древесины [54, c.194].
Хотя по основным элементам формы наконечники стрел можно
разделить на две группы по три наконечника в каждой (с дугавидным
выступам и без такого), и все они имели три грани, детальный их
анализ показывает и некоторые отличие между наконечниками стрел
в каждой группе. Так наконечника под номерами 1 и 4 имеют втульчатое завершение, надевающееся на стрелу. В обоих случаях внутри
втулок сохранились остатки древесины. У обоих в месте соединения
втулки с самим наконечником имеется дуговидный выступ, цель которого обеспечить более точное и беспрепятственное поражение цели.
Это основной элемент отличающий скифские наконечники стрел от
других. Длина наконечника стрелы за № 1-3,0 см, а за № 4 – 3,1 см.
Наконечники за № 2 имеет длину 2,8 см, а за № 3-3,2 см. У обоих
диаметр втулки 0,5 см. Внутри втулки наконечника за № 3 сохранились остатки древесины от стрелы. Оба наконечника но в отличии от
двух предедущих дуговидного выступа не имеют.
Наконечники стрел под номерами 5 и 6 также по форме и
содержанию близки друг другу. Во втулке наконечника стрелы за № 6
сохранились остатки древесины. У наконечника стрелы №5 длина
равна 3,0 см, а за № 6 -3,1 см. У пятого наконечника стрелы кончик
был в полной сохраности а пространство между тремя гранями было
выдавлено. Одна из граней кверху была удлинена и выступала не в
форме дуги, а в виде прямого выступа. Наконечник стрелы № 6 имел
очень тонкий дуговидный выступ длиннее втулки на 0,1 см.
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Следует отметить, что наконечники стрел так называемого
«скифского типа» встречаются не только в зонах кочевания скифских
племен, но и в других, далеких от зон их кочевания с регионах. По сей
день, еще не найдены ремесленные формы для изготовления наконечников для стрел «скифского типа». Значительное распространение наконечников стрел скифского типа за пределами кочевания скифских
племен, наряду с военными походами скифов скорее всего, связано и с
культурно экономическими связами в древности. Значительное количество таких наконечников стрел выявлено в середине ХХ века во
время раскопок в зоне Мингячевира. Они датированы хронологическим диапазоном VII-V века до н.э. Г.И.Ионе исследуя наконечники
стрел скифсого типа Мингячевира, приходит к тому выводу, что они,
вероятнее всего, попали в зону Мингячевира из Скифии или же из
Мидии [142, c.23-24]. О не местном происхождении этих наконеников
стрел свидетельствует и тот факт, что по сравнению с выявленными
здесь наконечниками стрел местного (переднеазиатского) типа они
выявлены в значительно меньшем количестве. Г.И.Ионе склоняется к
мысли о проникновении наконечников стрел этого типа в Мингячевир из Мидии [122, c.87].
Следует отметить что анологичные наконечники скифского типа
в свое время были выявлены в зоне Гедабея в верховьях реки Заямчай
А.А.Ивановским в исследованном им погребении типа «каменный
ящик» № 48 [120, c.141-142]. Именно выявленные в этой могиле 8 наконечников стрел скифского типа, сыграли основаполагающую роль в
определении датировки этого погребения. Аналогичные наконечники
стрел были выявлены и при изучении могильника у крепости Бешташени в Грузии [133, c.44].
Среди наступательного оружия наиболее редко встречаются наконечники копий из бронзы, а еще реже из железа. Выявленный в
погребении с каменной насыпью за № 17 бронзовый наконечник
копья был изготовлен из искусно свернутой бронзовой пластины [65,
c.39]. На конце втулки наконечника копья имелось отверстие для
скрепления гвоздем наконечника с древком копья. Второй выявленный в этом могильнике наконечник копья был железным. Он был
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обнаружен в могиле № 12, имел немного изогнутую форму и был
скреплен с древком методом двухстороннего ударного сцепления [65,
c.31].
Определенный интерес представляет наконечник дротика выявленный в погребении с каменной насыпью № 10. В отличии от наконечника копья, изготовленный из железа путем выколотки наконечник дротика был по размерам меньше и тоньше, и хотя слегка подвергся ржавчине, в целом, имел хорошую сохранность. У заостренного конца дротика имелся обратно направленный выступ. Он обеспечивал нанесение противнику широкой раны и затруднял удаление
наконечника из тела. Этот наконечник дротика был выявлен среди
костей и, вероятно, его не стали удалять из тела в виду сложности
этого процесса.
Аналогичные наконечники дротиков в середине прошлого века
были выявлены в кувшинных захоронениях Мингячевира на правобережном могильнике Куры. Анализ выявленных там наконечников
дротиков показал, что они были двух типов: удлиненные и короткие.
В целом, на территории Азербайджана в погребальных памятниках и
на поселениях наконечники дротиков встречаются гораздо реже чем
наконечники стрел и копий.
Выявленные в погребениях Газыгулинского могильника два железных кинжала, как и бронзовый меч имели черешковое завершение
в основании для крепления в деревянную рукоятку. Выявленный в
могиле с каменной насыпью № 10 полностью железный кинжал, был
изготовлен методом литья и был плохой сохранности. Размеры кинжала были определены на месте. Лезвие было отделено от рукоятки
крестовидным перекрытием. Кинжал находился у головы погребенного.
Второй железный кинжал, так же плохой сохранности, был обнаружен в погребении с каменной насыпью № 12. Кинжал был сломан. Размеры и другие параметры этого кинжала были взяты на месте прямо в могиле. Кинжал имел длинное тонкое уплощенное лезвие.
Рукоятка, как и лезвие было из железа и отделялось от него крестовидным перекрытием. Изготовленный путем ковки этот кинжал рас134

полагался у запястья правой руки.
В погребениях Газыгулинского могильника выявлено и множество различных украшений, которые изготовлены из различных материалов. Предназначение этих украшений определяется, главным образом их расположением в могиле. Как правило они располагались в
зоне черепа, шеи, груди, на поясе, ногах, руках и пальцах руки погребенного.
При определении хронологического периода функционирования Газыгулинского могильника было установлено, что могилы с каменной насыпью более поздние по сравнению с грунтовыми могилами. Последние относятся к одному периоду, что наглядно подтверждается всем, комплексом могильного инвентаря. Газыгулинский могильник датирован IX-VII веками до н.э. В относящихся к последнему
этап периода поздней бронзы и раннего железа погребениях этого
могильника, среди керамического материала, много сосудов сферической формы с лентовидными ручками, маслобоек и горшков баночной формы. Многие кувшины из погребений этого могильника узкогорлые с вытянутым вертикально туловом с небольшими шаровидными ручками. Часто встречаются и больши чаши с овальным дном.
Характерной чертой керамики этого периода являются и керамические сосуды с ножками. Например, фрагменты керамической вазы с
ножками были обнаружены в погребении № 9. Рукоятки этой вазы
были в виде уплощенных дуговидных выступов с отверстиями. Аналогичные керамические вазы известны из многих археологических памятников на территории Азербайджана. Они выявлены в могилах
некрополей Ялойлутепе, Мингячевира, Габалы, Хыныслы, Моллаисаглы, Гырлартепе, в могильниках Газахского и многих других районов
Азербайджана. Сосуды в виде ваз на трех ножках широко распространены среди керамических изделий памятников эпохи поздней бронзы и раннего железа на территории Азербайджана. Например, сосуды этого типа широко представлены в погребальном инвентаре из
курганов Мингячевира, а также из погребений типа каменные ящики
могильников Гызылбурун, Шахтахты, Гавургалы, Джульфы и Гедабея
[33; 90, с.115; 120, c.98,153,155, табло 9, рис.3, 13].
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Среди могильного инвентаря Газыгулинского некрополя немало
предметов из железа. В целом здесь обнаружено 14 таких артефактов.
Это позволяет утверждать, что время функционирования этого памятника следует отнести к позднему этапу периода поздней бронзы и
раннего железа (Х-VIII вв. до н.э.) и даже ограничить это время IХ-VII
вв. до н.э. Такая датировка полностью согласуется с такими характерными для этого могильника факторами как типология и характер
керамического материала, различия в погребальном обряде, зафиксированном на этом могильнике, наличие наконечников стрел «скифского типа» и значительного числа железных предметов. В погребениях этого могильника выявлено достаточное число предметов из
бронзы и образцов качественных, изготовленных на усовершенствованном гончарном круге керамических сосудов. Но, в то же время, в
ряде могил изделий из бронзы очень мало, а порой они полностью
отсутствуют. Фактически их место занимают изделия из железа. В
таких могилах, как правило, керамических изделий не много, и они
менее качественны и изготовлены при помощи простого примитивного гончарного круга. Этот факт можно, с одной стороны объяснить
процессом сильного социального расслоения в обществе, с другой
стороны это еще и отражение определенного этапа, с точки зрения
хронологии и исторического развития. Такие характерные для этого
могильника факторы, как характер конструкции могил и их типология, специфика элемента погребального обряда, а также общая характеристика могильного инвентаря, еще раз подтверждают наиболее
вероятную датировку этого памятника IХ-VII вв. до н.э.
Как уже отмечалось в Газыгулинском могильнике зафиксированы несколько отличных в деталях друг от друга погребальных обряда. Ориентация могил этого некрополя полностью совпадает с ориентацией погребенных в них людей. Могильные камеры пяти захоронений имели ориентацию северо-запад – юго-восток, четыре могилы
были ориентированы по направлению запад-восток, а еще четыре –
север-юг. У пяти могил с каменной насыпью ориентацию могильной
камеры определить не удалось.
Оба захоронения в грунте за номерами 6 и 17 имели ориентацию
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север-юг. В обоих костяк погребенного отсутствовал. Хотя обе могилы
отнесены к числу грунтовых захоронений, тем не менее, над могилами
были уложены отдельные крупные речные булыжники. Эти могилы
имели округлые формы, были небольшими по размерам и отличались от других незначительным могильным инвентарем. Могилы имели заполнение из очень мягкой земли и располагались на относительно небольшой глубине (75-90 см.).
В целом на Газыгулинском могильнике было выявлено пять
могил (№ 4, 6, 14, 17, 18) в которых скелет погребенного отсутствовал.
Эти могилы, по своим конструктивным особенностям и методам сооружения, от других могил не отличались. Главное их отличие от
других захоронений этого могильника, было в составе могильного инвентаря и в частности в соотношении в них предметов из железа. В
сравнительно неглубоко расположенных могилах с каменной насыпью, в которых скелет отсутствовал, были выявлены только несколько керамических сосудов, большая часть которых была сломана.
Отметим, что могила №4 была обнаружена на глубине всего 14
см. от дневной поверхности, могила № 14 на глубине – 85 см, а могила
№ 18 на глубине 60 см.
На Газыгулинском могильнике отмечен относительно устойчивый принцип ориентации погребенного. Могильные камеры у большей части погребений имеют ориентацию по направлению западвосток либо восток-запад. В большинстве могил зафиксировано наличие костяка погребенного. Костяки погребенных чаще всего находились в слабо, а иногда в сильно скорченном положении, на правом
или левом боку. В редких случаях встречаются и расчлененные костяки. Следует отметить, что такие элементы погребального обряда
встречаются на большей части могильников периода поздней бронзы
и раннего железа на территории Азербайджана. В редких случаях в
Газыгулинском могильнике можно встретить и «нестандартный» обряд захоронения. Так в могиле № 5 костяк находился в вытянутом на
спине положении с полусогнутой правой рукой [65, с.12-13], а в
могиле № 12 покойника захоронили в сидячем положении со скрещенными ногами. Следует отметить, что некоторые элементы погре137

бального обряда этого могильника позволяют включить их в число
памятников скифского круга [65, с.29-30].
В общей сложности в 13 из исследованных о этом могильнике
погребений были выявлены скелеты разной степени сохранности. В
некоторых случаях удавалось определить и пол погребенного. Так
погребение № 12 было мужским, в погребениях за номерами 5, 10, 15
были погребены женщины, а в могилах за номерами 3 и 10 были
погребены дети пол которых определит не удалось. В восьми из исследованных могил костяки находилось в крайне плохой сохранности и
их идентификация на половую принадлежность не представлялась
возможной. В общей сложности было выявлено 14 скелетов, так как в
могиле № 10 было два костяка – женский и детский. Предположительно здесь были погребены мать с ребенком. Вообще в этой могиле
был зафиксирован весьма интересный погребальный обряд. После
расчистки шести слоев каменной надмогильной надписи, была вскрыта могильная камера глубиной в 140 см. Первый костяк распологался
на спине с вытянутым вдоль туловища руками, с ориентацией лица на
северо-восток. Под давлением каменной насыпи первоначальная
ориентация скелета была немного нарушена, а кости ног были полностью разрушены. Длина костяка 184 см. В области грудной клетки и
ребер костяка были уложены три средней величены речных камня. В
нижней части ног этого скелета находился, в очень плохой сохранности, костяк ребенка. Детский костяк имел ориентацию головы на
юг, и соответственно ноги были ориентированы на север. Лицо ребенка было ориентировано на запад, в сторону лица женского костяка. В
камере был выявлен и скелет мелкорогатого животного. Вероятнее
всего барана или козы. Костяк животного находился в зоне живота
погребеннй женщины и был уложен вплотную к женскому костяку.
Таким образом, в могилах мы встречаем различное положение
костяков. Они были в слабо или сильно скорченном положении на
левом или правом боку, а также в вытянутом на спине положении.
В целом в пяти могилах костяки были в вытянутом на спине
положении, в 2-х могилах на левом и в одной могиле на правом боку в
скорченном положении. В шести могилах первоначальное положение
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костяка установить не представлялось возможным из-за крайне плохой сохранности скелета.
Интересный погребальный обряд был зафиксирован и в погребении № 12. Это было одиночное захоронение. По положению костяка было ясно, что покойник был захоронен в вытянутом на спине
положении по направлению запад-восток [65, с.28]. При этом ноги
покойника ниже колен были согнуты по направлению друг другу.
Голова в зоне шейных позвонков была согнута в левую сторону.
Положение шейных позвонков свидетельствовало о том, что голова
покойника вначале была отделена от тела, а затем уложена в могилу.
При этом верхняя челюсть находилось на месте, а нижняя была
оторвана и уложена внизу. Череп был уложен с ориентацией лица на
запад. Руки были вытянуты вдоль туловища. В зоне шейных позвонков находилась бусина трубчатой формы, а среди фаланг правой
руки было бронзовое кольцо. Здесь же располагалась три, керамических сосуда, бронзовый кинжал и точильный камень. Возле запястья
правой руки находилось шесть наконечников стрел скифского типа и
один экземпляр железного наконечника копья. Несмотря на наличие
в данной могиле стрел скифского типа, считать зафиксированный в
этой могиле погребальный обряд скифским, считаем пока преждевременным. Но, следует отметить, что описанный выше погребальный обряд, зафиксированный в этой могиле, во многом аналогичен
погребальному обряду скифов, детально описанному Геродотом. Эти
сообщения Геродота совпадают и с выводами ряда исследователей
скифских погребений. Так Геродот сообщает, что скифы умершего
возят от одного племени к другому после чего привозили покойника
к заранее подготовленной могиле и укладывали на специально изготовленную подстилку. При расчистке погребения №13 Газыгулинского могильника было установлено наличие такой подстилки. Она
была изготовлена из глины вперемешку с беловато – прозрачными
гранулами из минералов, состав которых точно определить не удалось и полностью тщательно отштукатурена.
Погребения рядовых скифов обычно имеют небольшую насыпь
и в них, как правило, бывает несколько изготовленных от руки кера139

мических сосудов, бронзовые украшения (кольца, серьги, подвески,
браслеты и.т.д.) предметы вооружения, такие как ножи, кинжалы
наконечники стрел скифского типа. Среди предметов вооружения
наиболее характерными для скифов считаются короткие железные
мечи-акинаки и бронзовые наконечники стрел скифского типа. Оружие скифов обычно хранилось в деревянных, обтянутых кожей футлярах – горитах. С большей долей вероятности можно утверждать, что
выявленные в могиле № 12 предметы вооружения находились в таком
горите, который полностью сгнил.
Придти к такому выводу позволяет факт нахождения всех наконечников стрел параллельно рядом друг с другом, уложенных аккуратно в одном направлении, а также наличие вокруг них множества
древесинных остатков. В противном случае за почти 3-х тысячелетий
период, под давлением камней и земли положение вещей хотя бы
немного бы изменилось и вряд ли сохранился бы тот идеальный
порядок в котором они были нами зафиксированы.
Таким образом, зафиксированный на Газыгулинском могильнике погребальный обряд мог сложиться в результате длительного тесного контакта местного населения с пришлыми скифами и является
скорее всего показателем этого процесса. Хотя принадлежность выявленных в этих могилах наконечников стрел именно скифам сомнений
не вызывает, неоспорим и тот факт, что в некоторых могилах скифский погребальный обряд не фиксируется, что вызывает ряд вопросов.
Конечно можно предположить, что эти погребения, в целом, отражают именно скифскую культуры, и в частности скифскую погребальную практику. Но с одной стороны, пока еще незначительное число
исследованных погребений этого могильника, а с другой стороны
захоронения носителей скифской погребальной обрядности на могильнике, используемом представителями местных племен, наряду с
незначительным числом предметов скифского круга, а также предметов, скифская принадлежность которых достоверно не установлена,
порождает спорные вопросы.
В некоторых могилах, как уже отмечалось, покойники хоронились в расчлененном виде. Так в погребении № 1 находились в значи140

тельном количестве расположенные в безсистемном положении речные камни, а у уложенного на спине погребенного ноги ниже колен
находились в полусогнутом положении, и были в голени отделены от
туловища. В погребении № 2, имевшую каменную насыпь, находились обломки керамики черного цвета, каменный снаряд для пращи
и принадлежащая человеку часть черепа и кость бедра.
После расчистки каменой насыпи других артефактов выявлено
не было. Фактическое отсутствие в могиле, имевшей погребальную
камеру размером 125х175 см могильного инвентаря можно объяснить
только особенностью погребального обряда. Можно было бы предположить, что в этой могиле был осуществлен обряд кремации. Но в
могильной камере не было следов подтверждающих осуществление
этого обряда, в частности кусочков угля или пепла. А это свидетельствует о том, что в могиле был проведен обряд расчленения
трупа. В могиле № 7 были выявлены только некоторые наполовину
сгнившие кости и один экземпляр человеческого зуба. В погребении
№ 8 по положению костяка в могильной камере было видно, что труп
был уложен на спине и ориентирован головой на северо-запад, и
соответственно ногами юго-восток. Слева и справа от черепа находились по одному керамическому сосуду. Кости скелета были в сильно
истлевшем состоянии, но череп находился в относительно хорошей
сохранности. Череп был расчленен на две половинки, а нижняя и
верхняя челюсти выпали из первоначального положения. Вероятнее
всего здесь мы имеем дело с расчленением черепа, как часть обряда
расчленения трупа. В погребении № 11 мы так же сталкиваемся с
обрядом расчленения трупа [65, с.25-26]. И в этой могиле нижние
конечности погребенного отсутствовали. По положению скелета было
видно, что покойника хоронили на левом боку в полускорченном
положении, опять таки по направлению северо-запад – юго-восток.
Череп находился в 10 см от шейных позвонков. Ориентированный
лицом на восток череп и все остальные кости скелета были в полуистлевшем положении. Некоторые кости бедра и голени были обнаружены у южной и восточной стены могильной камеры. Можно
предполагать, что и в этой могиле был осуществлен обряд расчлене141

ния покойника. Правая рука покойника была приподнята к лицу, а
левая была уложена под ухо. В могилах № 1 и № 10 были обнаружены
каменные амулеты.
В погребении № 13 костяк погребенного так же находился в
расчлененном положении и был плохой сохранности. Одной из причин плохой сохранности костей, может быть наличие в составе земли
значительного количества минеральных солей. Определить точное
положение костяка в могиле не представлялось возможным, так как
труп был захоронен в полностью расчлененном положении. Череп в
данной могиле находился рядом с ногами, которые были уложены в
направлении северо-юг. В погребении № 16 все выявленные кости
покойника так же находились в одной куче и состояли из ребер и
костей бедра [65, с.38].
Захоронение трупов в расчлененном виде можно считать одним
из характерных для западных регионов Азербайджана погребальных
обрядов. Такие трупы перед погребением специально расчленяли.
Такой обряд был зафиксирован Э.Реслером в районе озера Гейгель
возле села Мурут в исследованно им кургане № 10, а Я.И.Гуммель
отмечает такой обряд в изученных им курганах № 13 и в могиле № 6 в
кургане за № 34. В первом кургане череп был отделен от туловища, а
нижняя челюсть от черепа а затем погребены. В последних двух
могилах перед погребением труп был расчленен на три части. Аналогичный обряд был зафиксирован и в могилах № 10, 31, 45 Заямчайского некрополя периода поздней бронзы и раннего железа [149,
с.162-163]. В бассейне реки Шамкирчай на памятнике Булагбаши II
исследованное погребение № 7 имело аналогичный погребальный
обряд. Здесь кости голени левой ноги были уложены возле черепа на
реберных костях, а кости одной из рук находились в зоне фаланг
пальцев ног. Череп в данном погребении был раздавлен. Следует
отметить, что обряд отделения нижней челюсти от черепа был также
зафиксирован в погребении типа каменный ящик № 1 на втором
раскопочном участке могильника Ганлытепе в Шамкирском районе
на берегу Куры, в погребении типа каменный ящик Хошбулагского
могильника в Дашкесане [124, с.80-89], а также в ряде погребений
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Товузчайского могильника. Этот обряд зафиксирован и в других
регионах Кавказа. Так он встречается в погребальной практике
Дагестана и на территории Грузии, в частности в Колхиде.
Встречаются на Газыгулинском некрополе и погребальные обряды связанные с астральными представлениями. Они связаны с поклонением небесным телам и в частности Солнцу, Луне, звездам и т.д
[149, с.162-163]. Например, в погребении с каменной насыпью № 3 с
захоронением ребенка под черепом на земле отчетливо фиксировались следы охры, которая считалась олицетворением солнца и символизировала свет и тепло. В погребальной магии солнцу как самому
крупному небесному светиле придавалось особое значение [62, с.214215].
Погребальный обряд зафиксированный в могиле № 5 отражал
астральные религиозные представления [65, с.11-13]. Над этой могилой, выявленной в 6-ом квадрате первого раскопа, было четыре слоя
каменной насыпи. После снятия первых двух слоев, выяснилось, что
каменная насыпь третьего слоя сооружена в виде полумесяца, ориентированного на юг. Все камни из которых был сложен полумесяц,
были наполовину вкопаны в землю. Земля в середине полумесяца
была насыпной и имела желтый цвет. По положению костяка было
видно, что покойник был захоронен в вытянутом на спине положении
по направлению запад – восток (голова на запад, а ноги на восток), а
лицевая область черепа была слегка согнута в северо-восточном направлении. Левая рука находилась в вытянутом положении, а правая
была согнута в локте и приподнята к верху. Костяк погребенного фактически охватывал всю площадь погребальной камеры и имел длину
176 см. Ряд признаков позволяет предположить, что это женское захоронение. Верхняя челюсть погребенного, под тяжестью уложенного
на него крупного речного булыжника, была вдавлена вовнутрь. С левой стороны от черепа на площади диаметром 20-15 см была рассыпана охра, что, несомненно связано с исполнением астрального культа
[62, с.214].
Обычай посыпания покойника красной охрой, а также использование различных красок (обычно красного или желтого цветов) с
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определенными целями в погребальном обряде часто фиксировался
при изучении древних могильников на территории Азербайджана.
Знаки в форме полумесяца также без сомнения связаны с
астральными представлениями. Поклонение луне с древнейших времен было одним из наиболее распространенных и устойчивых религиозных представлений у племен населявших территорию Азербайджана. Поэтому не случайно, что в погребальных памятниках периода поздней бронзы раннего железа часто встречаются элементы
погребального обряда, символизирующие луну. Особенно часто
встречаются захоронения с каменной насыпью в форме полумесяца.
Как пример можно отметить Зегамчайский могильник, где погребения за номерами 110, 111,112, верхний ряд подмогильных камней
был в форме полумесяца, и грунтовую могилу № 95 этого же могильника, в погребальной камере которого керамические сосуды располагались в виде полумесяца [62, с.114-115]. В этом плане интерес
представляет и погребение № 119 Заямчайского могильника, где вся
подмогильная каменная насыпь сооружена в виде полумесяца [62,
с.215].
На Товузчайском могильнике в погребениях с каменной насыпью за номерами 79 и 80 также верхний слой каменной насыпи
имел форму полумесяца. Кроме выше отмеченных могильников эпохи бронзы в западном регионе Азербайджана, аналогичные погребальные обрядовые элементы можно встретить также в Дашкесане,
где в кургане эпохи ранней бронзы в нижнем горизонте мы видим
полумесяц, сооруженный из желтой глины [124, с.15-16]. Могильные
курганы III-II тыс. до н.э. исследованные в Шекинском районе также
имели каменные насыпи в виде полумесяца [89].
Таким образом все исследованные многочисленные памятники
(в основном погребальные) в зоне Товузчая не только дают ценный
фактологический материал по общественному строю, социальной
дифференциации населения, характера его экономического уклада,
но и дают материалы, позволяющие исследовать и некоторые аспекты духовно-религиозных взглядов местных племен в период поздней
бронзы и раннего железа.
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Подводя итоги изучения Газыгулинского могильника, можно
константировать, что представленный различными типами могил и
погребальных обрядов, этот могильник имеет и свою специфику в
плане выявленного в его могилах погребального инвентаря.
На Газыгулинском могильнике, как и на других синхронных
могильниках в западном регионе Азербайджана, отчетливо фиксируются типы погребений и элементы погребального обряда характерные для Ходжалы-Гедабекской археологической культуры эпохи
поздней бронзы и раннего железа.
Среди памятников, оказавшихся в зоне затопления Товузчайского водохранилища можно отметить и два поселения средневекового периода.
Одно из этих средневековых поселений находится на плоской
возвышенности в 150 м от местности под названием Мухаммедтепе в
зоне падения реки Ахынджачай в реку Товузчай [56, c.33]. Поселение
вплотную примыкает к современному мусульманскому кладбищу и
занимает общирную территрию вплоть до высшеописанного Газыгулинского могильника и даже, частично, затрагивает территорию Газыгулинского могильника эпохи поздней бронзы и раннего железа.
Вследствии того, что вся территория этого поселения длительное
время использовалась местным населением под пашню, а с недавнего
времени здесь, в связи со строительством водохранилища, велись землянные работы, культурный слой этого поселения нарушен и сильно
перемешан. С территории поселения были собраны разнообразные
выразительные фрагменты средневековой керамической посуды, но
других артефактов на поселении выявить не удалось. С целью определения мощности культурного строя поселения, в наименее пострадавших от землянных работ местах были поставлены шурфы, в которых
кроме фрагментов различных керамических сосудов ничего обнаружено не было. Практически вся полученная керамика были высококачественной, из чистой глины с хорошим обжигом. Ряд характерных
черт керамического материала позволяет датировать его позднесредневековым периодом – XVII-XVIII веками [66, c.249]. Изученные керамические образцы были представлены различными по величине и
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формам фрагментами от сосудов хозяйственного и бытового назначения. Это были обломки кувшинов, горшков, маслобоек, чаш, глубоких тарелок, блюдец, пиал и т.д. к сожалению, ни одного целого
керамического сосуда выявлено не было. Хозяйственные кувшины
имели небольшое плоское дно, грушевидное тулово, цилиндрическую горловину и откинутый назад венчик [56, c.34].
Как правило, тулово этих сосудов украшен горизонтальным
врезным поясом. Качество обжига этих сосудов средней характеристики, глина достаточно плотная, чаще всего коричневатого, бурого и
красного цвета. Орнаментальный пояс на корпусе представляет собой
волнообразные линии нанесенных путем насечек или врезными методом. Края венчика этих сосудов, как правило, украшены орнаментом
в виде ребристых выступов.
Выявленные образцы керамики обычно серого, коричневого и
черного цвета, в основным, без глазури. В некоторых случаях встречались образцы поливной глазуреванной керамики. Возможно это следствие слабого развития на данном поселении гончарства и отсутствие
здесь традиции изготовления глазурованной посуды. Керамические
сосуды, будучи предметами длительного пользования, прекращали
функционировать исключительно если ломались. Этим объясняется
отсутствие среди находок целых керамических сосудов. Выявленные
фрагменты представлены обломками венчиков, корпусов, ручек и
донной части сосудов.
Второе зафикированное средневековое поселение находилось
выше реки Товузчай на холме с плоской вершиной. Холм распологается к северу от реки. Местное население называет холм Харишлитепе, а поселение распологалось на восточном склоне этого холма.
Рядом находится мусульманское кладбище, отделенное от поселения
глубоким оврагом. Территория кладбища около 1,5 га. На поселении
кроме керамического материала других артефактов не было. Керамические фрагменты позднесредневекового периода, с хорошим обжигом. Культурный слой поселения был полностью нарушен. Керамический материал полученный из контрольных шурфов был полностью анологичен подъемному материалу. Это были обломки раз146

личных керамических сосудов типа хозяйственных кюпов, кувшинов,
тарелок, глубоких чаш, и т.д. Большая часть сосудов имела хороший
равномерный обжиг и чистый состав глины. На некоторых фрагментах венчиков, горловин, корпусов различных сосудов имелись следы
въевшейся копоти, что свидетельствует об их интенсивном использовании в быту и в хозяйстве. В стене одного из шурфов была выявлена
отностительно хорошо сохронившаяся часть большого хозяйственного кюпа предназначевшегося для хранения продуктов или вина. Все
остальные выявленные фрагменты были по размерам небольшими и
представляли собой обломки от горловин, венчиков, донной или корпусной части сосудов. Эти фрагменты показывают, что используемые
в быту и хозяйстве кувшины были, как правило, с небольшим дном,
шаровидным туловом и относительно высокой горловиной. В составе
глины изредко встречались вкрапления крупнозернистого песка. Кувшины и кюпы украшались врезными насечками, семечковыми вдавлениями и концентрическими линиями, полученными при врашении сосуда на гончарном круге.
На фрагментах сосудов позднесредневекового периода края
венчика откинуты назад. В большинстве случаев горловина у кувшинов отсутствует и плечевая часть сосуда сразу соеденена с венчиком.
Судя по выявленным фрагментам, кувшины такого типа в хозяйстве
преобладали. Одна группа фрагментов принадлежала кувшинам, типа молочники, с ровным краем венчика и петлевидной овальной ручкой. Поверхность ручки дополнительно украшалась врезными насечками. Некоторые фрагменты от кувшинов имели двухстороний ангоб
желтоватого цвета и лощение. Другая группа фрагментов была от кувшинов с воронкообразной горловиной и раскрывающимся наружу
венчиком. Такие горловины у основания расширялись и плавно переходили в плечевую часть сосуда. Рукоятка таких сосудов обычно лентовидная, соединяющая край горловины с плечиком [66, c.249].
Выявленные на расматриваемых поселениях образцы материальной культуры, характерны для многих средневековых поселений
сельского типа в зонах Габалы, Гянджабасара, Газаха, Товуза, Бейлагана, Шамкира и других регионах Азербайджана [17; 69].
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Среди артефактов обоих поселений четко прослеживается влияние профессиональной высокоразвитой гянджинской ремесленной
школы. Вне всякого сомнения, многие выявленные в процессе раскопок, изготовленные с высоким профессионализмом и художественным вкусом предметы не являлись местной продукцией, а попали сюда из крупных ближайших городских центров ремесленного производства и прежде всего, видимо, из Гянджи, в результате торговых
связей.
Таким образом, полученные в результате археологического изучения средневековых поселений Мухаммедтепе и Харишлитепе образцы материальной культуры, являются важны источником в реконструкции хозяйственной деятельности, образа жизни, ремесленного
производства и духовной культуры живших здесь людей.
Последним и самым большим, по занимаемой территории, памятником попадавшим в зону затопления Товузчайского водохранилища было позднесредневековое мусульманское кладбище, расположенное возле села Газыгулу [4, c.215; 66, c.249]. Вся територия этого
мемориального комплекса сосоящего из мавзолеев и надгробных
плит, часть из которых содержала эпиграфические данные, расположенного в зоне слияния рек Товузчай и Ахынчачай полностью попадала в зону затопления. Согласно программе спасения исторических
памятников в зоне затопления, здесь осенью 2007 года были осуществлены неотложные археологические исследования, с последуюущим
перезахоронением всех могил и переноса двух мовзолеев на специально отведенную для этой цели территорию.
Могильник XVIII-XIХ вв. распологается на левом высоком берегу
реки Товузчай на высоком холме с обширной плоской вершиной, в
ста метрах к северу от русла реки. Территория могильника состовляла
около 1 гектара и была вытянута с севера на юг [50, c.2]. С юга
могильник граничил с рекой Товузчай, с северо-запада в 500-х метрах
находилось село Ашагы Ойсюзли. С юго-запада в двухстах метрах
распологалось средневековое поселение Мухаммедтепе. Выявленные
на данном могильнике два мавзолея (Шариф Султан и Мухаммед
Хусейн) были относительно хорошей сохранности. Еще 13 мавзолеев
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сохранились лишь фрагментарно. На могильнике были исследованы
45 могил с содержащими эпитафии надгробными камнями, 38 могил
с надгробными камнями без текстов и более 400 могил без наземных
признаков. Все могилы датированы XVIII началом XIХ вв. Но благодаря наличию на ряде надгробных плит арабаязычной и ираноязычных
надписей и дат, они дают возможность для точной датировки этих
могил. Как правило, на надгробных камнях с текстами встречаются
изречения из Корана, имена пяти, наиболее почитаемых у шиитов,
священных у мусульман личностей (Мухаммед, Али, Фатима, Хусейн,
Хасан), назидательные изречения и наполненые глубоким смыслом
отрывки их поэтических произведений. На некоторых надгробиях
имеются и интересные изобразительные мотивы. На стенах сохранившихся мовзолеев и даже на остатках развалившихся, заметны элементы зодчества характерные для XVIII начала XIХ вв. Как уже отмечалось, на могильнике имелись два мавзолее относительно хорошей
сохранности, а 13 мавзолеев были в сильно разрушенном состоянии. У
некоторых из них были только фундаменты и возможно их даже не
успели достроить. В общей сложности на могильнике было вскрыто,
исследовано и перезахоронено более 500 могил указанного периода.
Из двух сохранившихся мавзолеев один (мавзолей Шариф Султана) имел значительные повреждения, а второй (мавзолей Мухамед
Хусейна) был в относительно хорошем состоянии. Ни на одном из
двух мавзолеев нет эпитафий или каких-либо других письменных
текстов. По сообщению местных жителей раньше на внешней стене
мавзолеев имелись даты рождения и смерти погребенных, но «золотоискатели» уничтожили таблички с этими датами. Поэтому точная
датировка времени строительства этих мавзолеев отсутствует. Но
техника строительства свидетельствует о том, что они были сооружены в конце XVIII – начале XIX вв. Мавзолеи сооружены из обоженного кирпича красного цвета. Все кирпичи хорошей сохранности.
Часть из них уложена в стене мавзолеев таким образом, что формируют своеобразный орнамент в виде треугольников.
Помимо этих двух сохранившихся мавзолеев, были зафиксированы следы еще 13 мавзолеев. Все они распологались недалеко друг от
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друга и имели практически одинаковые размеры – 8-10 м2. Судя по
сохранившимися фундаментам и фрагментам стен, некоторые мавзолеи были полностью сооружены из речных камней. Вероятно, они
имеют более раннее происхождение, чем вышеописанные два мавзолея. По сообщению местных жителей несколько таких мавзолеев
были разрушены в 1950-1960-х годах в связи со строиятельством
дороги, идущей в сторону совхозных полей [66, c.250].
Мавзолей Шариф Султана построен на левом берегу реки Товузчай на пологом склоне высокого холма и ориентирован лицевой стороной на восток. Сооруженный из обоженных кирпичей (0,20х0,20х0,05 см) этот восьмиугольный в плане мавзолей имеет 4,70 м в длину и
ширину и 3,50 м в высоту. Каждая сторона восьмиугольника имеет
длину 1,60 м и его противоположная сторона сложена из кирпичей
таким образом, что формируют геометрический орнамент. Через
каждый 30 и 55 см. кирпичной кладки, следует один ряд кладки из
крупных речных камней.
Скорее всего это делалось в целях усилия орнаментального эффекта в оформлении мавзолея. Входной проем с угловым завершением имел 1,43 м в высоту и 0,80 м в ширину и был тщательно отштукатурен [50, c.2]. Следы надписи на портале отсутствуют. С внутренней стороны мовзолея в стенах сделаны восемь ниш. Южная строна
мавзолея и его кровля фактически были полностью разрушены. Но
анализ сохранившихся сторон позволяет утверждать, что и южная
несохранившаяся часть стены мавзолея была сооружена по потому же
принципу. Архитектурные формы этого мавзолея и его сопоставления с соседним мавзолеем, имеющим хорошо сохранившуюся куполовидную кровлю, позволяют утверждать, что и этот мавзолей имел
аналогичную круглую в основании куполовидную кровлю. Внутри
мавзолея надгробные сооружения отсутствуют. По сообщению местных жителей они прежде были, но впоследствии они разрушились и
в настоящее время могила в мовзолее наземных признаков не имеет
[4, c.216; 49, c.196-197].
Второй мавзолей Мухаммеда Хусейна расположен в 30-ти метрах к западу от Мавзолея Шариф Султана. Это также круглое в плане
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восьмиугольное сооружение. Мавзолей ориентирован на юго-восток
под углом 1300 и находится на левом берегу Товузчая. Он сооружен на
холме с плоской вершиной из обоженных кирпичей размером
0,20х0,20х0,05 м.
Две передние и две задние угловые стороны имеют длину 2,80 м,
а остальные четыре боковых угловых сторон по 1,60 м. Высота мавзолея 2,60 м, а диаметр основания купола 6,80 м. Техника строения этого
единственного относительно хорошо сохранившегося на этом могильнике мавзолея слегка отличается от остальных [4, c.216]. Кирпичная
кладка этого сооружения в зоне дверного проема сооружена в геометрической форме без использования речных булыжных камней. Дверной проем размерами - 1,35х0,80 м имеет угловое завершение и тщательно отштукатурен. Ни с наружной, ни с внутренней стороны мавзолея какие-либо надписи не выявлены, но над дверным проемом
имеется отштукатуренный четырехугольной формы участок, длиной
1,00 м. и шириной 0,45 м. Можно предложить, что здесь находилась
каменная плита с какой нибудь соответствующей надписью. На югозападной стороне мавзолея оконный проем размером - 0,80х0,55 м.
Верхняя часть этого, сооруженного в форме арки окна хорошо сохранилась. Уцелела даже деревянная перекладина. Установление окна в
стене мавзолея именно с юго-западной стороны, скорее всего, преследовало цель максимального освещения внутреннего пространства
мавзолея при естественном движении солнца по небосклону. Внутри
мавзолея на стенах было восемь изображений кельи с куповидным,
как у мечетей, завершением. На западной стене в нижней части сталактита с куполообразным завершением имелась ниша размером 0,70х0,40 см. Вне всякого сомнения здесь находился надгробный камень [50, c.2]. Следует отметить, что мавзолеи такого типа имеют
широкое распространение в Гянджа-Газахской зоне Азербайджана.
Примером могут служить анологичные мавзолеи на кладбищах сел
Гырах Кесемен и Пойлу в Агстафинском районе, сел Косалар, Шихлы,
Демирчиляр и Агкейнек в Газахском районе. Особенно много таких
мавзолеев на кладбище села Пойлу и на кладбище Гара Сеид пири. В
целом мавзолеи XIX начале ХХ веков это прекрасные образцы архи151

тектуры, аналоги которым имеются и в других регионах. Например,
весьма схожие, с исследованными, мавзолеи можно встретить и среди
памятников Баку-Апшеронской архетектурной школы.
В целом, Газыгулинское мусульманское кладбище занимает значительную территорию. Захоронения, у которых отсутствуют не только эпиграфические данные, но даже и подгробные камни доходят до
основания холма Харишлитепе.
У 45-ти захоронений имелись эпитафии, с которых были сняты
эстампы. Установлено, что все погребенные были жителями села
Газыгулу, потомки которых и сейчас проживают в этом селе. Анализ
надписей показывает, что чаще всего упоминаются имена пророка
Мухаммеда и четырех праведных халифов, особенного последнего из
них халифа Али. Так же часто встречаются выдержки из Корана и
благодарственные обращения к всевышнему.
На многих надгробных камнях встречются изображения ножниц,
всадника, светильника, человека, вооруженного наганом, павлина,
совы, льва и т.д. Некоторые рядом расположенные могилы являются
захоронениями одной семьи. Длина надгробных плит 180-190 см, а
ширина 70-80 см. Они на 30-40 см углублены в землю. Практически все
выявленные на этом кладбище надгробные тексты и даты выполнены
арабской графикой и датируются хронологическим отрезком со второй половины XVIII – до начала XX века. Формы и способ изготовления этих надгробных камней, как и тексты и даты, выбитые на них,
дают ценные сведения об уровне камнеобрабатывающего ремесла в
указанное время. Характерным явлением для этого, как и всего
предществующего средневекового, периода является упоминание в
надгробных текстах имен значимых в исламе личностей. Аналогичные
тексты часто встречаются и на многих мемориальных памятниках
этого периода в других регионах. Например, очень близкие по духу и
содержанию к описываемым мемориальные тексты, выявленны в
Муганской зоне. Практически все многочисленные ираноязычнае
эпитафии выполненны подчеркам «настолик» [47, c.9-10].
Способы, виды и технические приемы, использовавшиеся в XIX
в. для художественного оформления надмогильных камней, в общем
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отражают роль и значение орнамента в архитектуре того периода, помогают установлению технологии создания сложных орнаментальных
мотивов и их влияния на строительную технологию в целом. Все это
позволяет прийти в выводу, что самым распространенным в этот период видом орнаментации была выполняемая разными техническими приемами резьба по камню.
Конец XIX в. – начало ХХ века в целом характиризуется угасанием национального орнаментального исскуства, но в регионах традиции азарбайджанской орнаменталистики и в частности, техника художественного оформления камня сохранялась и все еще широко использовалась на практике. Азербайджанские мастера на своих изделиях предпочитали изображать растительные орнаменты, изображая
образцы местной флоры. Среди орнаментального оформления надгробных эпитафий XIX в. преобладают изображения тюльпана, полевого мака, ириса и других широко известных растений. Различные
формы лепестков и бутонов этих растений позволяют создавать разнообразные орнаментальные мотивы. В азербайджанской научной
литературе орнаментальный мотив, созданный на могильных плитах
из различных растительных элементов, называют «бахчада гюлляр»,
что в переводе означает «цветник в саду» [48, c.35-37].
Газыгулинское сельское мусульманское кладбище, в связи, как
уже отмечалось, затоплением его территории, поэтапно, было перенесено на новое, специально для этого выделенное решением Исполнительной власти Товузского района, место. По линии Министерства
культуры и туризма Азербайджанской Республики, оба сохранившихся на территории этого кладбища мавзолея, были разобраны и
полностью отреставрированы уже на новом кладбище [50, c.2]. В
первом мавзолее после его разборки были вывленны четыре могильные камеры и шесть скелетов, а во втором мавзолее в трех могильных
камерах находилось семь скелетов.
У целого ряда могил сохранились не только могильная плита, но
и вертикально установленные изголовные камни. На одной стороне
обращенной к могильной плите, как правило имеется выполенная
арабской графикой надпись. Чаще всего упаминаются имена Аллаха,
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пророка Мухаммеда, халифа имама Али, а также имена других одинадцати шиитских имамов [66, c.250]. В их честь приводятся хвалебные высказывания из Корана, а также хадисы и высказывания пророка и имамов воспитательного и нравоучительного характера. Очень
частое упоминание имени имама Али свидетельствует о том, что
местное население придерживалось мусульманский религии шиитского толка. На обратной стороне изголовного камня, фамилия и
отчество умершего. Следует отметить, что у более древних захоронений фамилии отсутствует. На изголовных камнях встречаются также
изображения герба, звезды, клейма, различных животных, всадника,
охотника, ребенка, и т.д. Нередко здесь можно встретить также изображение светильника, ножниц, пастушьей палки, винтовки и других
предметов. По мнению некоторых исследователей эти изображения
связаны с профессианальной деятельностью погребенного при
жизни. Думается, что основания для такого предположения имеются.
Газыгулинское мусульманское кладбище занимает территорию в
3,5-4,0 га, но только 2,0-2,5 га, этой территории будет затоплена и
перезахоронению подверглись только могилы в зоне затопления.
Скорее всего ряд погребений без наземных признаков являются
более древними, по сравнению с могилами с текстами на надгробных
плитах и на вертикально установленных камнях изголовья. Но абсолютизировать этот факт нельзя. Так число погребений, имеющих
надгробья и тексты на них немногочисленны – их всего 45. Но по
сохранившимся на них датам, которые хотя и даны в системе мусульманского летоисчесления, легко переводятся в современное христианское летоисчесления и показывают, что могильник фукционировал с
конца XVIII и до 20-30- х годов XX века.
В могилах инвентарь полностью отсутствует. Исключением являются небольшие глинянные круглые печатки, обычно используемые верующим мусульманам при совершении намаза (молитвы).
В мужском погребении № 215 один, а в мужском погребении № 291
их было три. На всех печатках одна сторона была гладкой, а на другой
было врезное изображение звезды и текст выполненный арабской
графикой [49, c.203].
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В целом, с Газыгулинского мусульманского кладбища было
перезахоронено 498 могил. Среди них было 45 могил с надгробными
камнями и эпитафиями. У 200 могил имелись определенные наземные признаки. Среди них было и 38 могил с надгробными камнями
без каких-либо надписей или орнаментов. Остальные перезахороненные 224 могилы внешних наземных признаков не имели.
В половозрастном плане перезахоронено было 150 детских, 200
женских и 148 мужских погребений [50, c.2]. Как правило мужские
могилы имели глубину залегания 85-110 см, а женские 110-130 см.
Исключением являлись лишь две могилы № 165 (глубина могилы -210
см) и № 171 (глубина могилы 225 см). Часть скелетов в могилах имела
хорошую сохранность, часть была в полусгнившем состоянии, а часть
скелетов и вовсе почти полностью истлела.
Таким образом исследованные на Газыгулинском мусульманском кладбище эпиграфические памятники могут стать значительным источником при изучении религиозных обрядов и общественно
культурных традиций населения этого региона. Вне всякого сомнения
полученные с этих мемориальных пямятников данные, в будущем,
при изучении и обобщении эпиграфических памятников западных
регионов Азербайджана будут иметь важное научно-практическое
значение.
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SUMMARY
Another aspect of archaeological investigations in the Republic of
Azerbaijan is work carried out in accordance with the program of
archaeological investigation of new construction sites.
In this regard, significant archeological excavations and
ethnographic and epigraphic studies were conducted in 2007-2009 in
Tovuz district. Research was undertaken in Qaziqulu village, Tovuz, in
the area to be flooded in connection with construction of the reservoir
being built on rivers of Tovuz and Akhinja. As a result of the construction
of the Tovuzchai reservoir, field research works in Qaziqulu were carried
out before and during the construction work. Archaeological researches
were carried out in an area of 160 hectares covered by the reservoir. The
archeological programme was undertaken in two stages; the initial stage
covered the archaeological survey and the second stage being
archaeological excavation works.
During the first stage survey, to visually define the existence of
archaeological monuments, primary field investigations were carried out
in the areas considered questionable from an archaeological perspective.
Exploratory works, and also in the same areas, trial pits (small
excavations) were carried out. From September 25 to October 30, 2007, the
archaeological expedition of the Institute of Archeology and Ethnography
of ANAS conducted archaeological-epigraphic exploratory works in the
area of the proposed Tovuzchai reservoir. Registered monuments include
a necropolis belonging to the late Bronze and early Iron Ages (end of the
2nd millennium- early 1st millennium B.C); two medieval settlements (17th18th centuries), and Qaziqulu Muslim cemetery dating to the end of the
18th and first quarter of the 20th centuries.
In the second stage, archaeological excavations were carried out
from 26 May to 27 July, 2008, in the sites located in the land to be covered
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by the Tovuzchai reservoir. These were in the Qaziqulu necropolis dating
to the late Bronze and early Iron Ages and in medieval residential areas.
The burials of the Qaziqulu Muslim cemetery were relocated from July
2008 to February 2009. This stage also involved the completion of the
ethno-archaeological, anthropological and epigraphic investigations.
Prehistoric Cemetery
The main excavations were carried out on the high left bank of the
Tovuzchai River valley, in the area called by the local people as “Yetim Əli
yurdu (Orphan Ali abode)”, “Şimşəktəpə (Şimşək-means lightning, təpəhill)” or “Çalın dalı (Çal- means roan or grey, dal- back)” [50, p.2]. For the
fact that this area was called with different names by local population, as
well as because it is located in the village of Qaziqulu we named it as
“Qaziqulu necropolis”. Through gorges leading to the Tovuzchai River
bed, the territory is divided into different areas. The necropolis is located
in one of these areas consisting of low hills. The site is located to the north
of Tovuzchai River, a distance 150-200m from it. In the 1980s, during the
implementation of the first project of the reservoir, the flow of the Khunan
River was artificially changed passing directly through the center of the
necropolis [52, p.80; 54, p.193; 55, p.45]. According to the local population,
tens of grave monuments were completely destroyed then. Thus, part of
the necropolis is on the right bank of the Khunan River, while the other is
on the left. Then, the foot of the hill where the necropolis located was
excavated; the soil was taken out and a road laid. So, all the tombs of the
necropolis lost their surface indications, and it was impossible to identify
them. Most of the graves had been completely destroyed. Consequently,
the 18 tombs excavated in the necropolis do not reflect the total original
number of the necropolis [66, p.246].
The area of the necropolis is approximately 1,5 hectares. In 2007,
during the archaeological exploration works in the necropolis, two tombs
were excavated and investigated. Both were detected in prospecting
shafts. Including these two, a total of 18 tombs - stone-capped graves were
dug in the necropolis. Three excavation site were chosen in the necropolis.
16 graves were revealed in excavation site I and 2 graves in excavation site
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II. No graves were discovered in excavation site III [148, p.217].
Excavation site I was chosen on the right bank of the Khunan River.
Using excavation units of 4x4m, allowed a total of 16 units. The unit were
set up from the foot up to the hill. Graves numbered 1-11 and 14-18 were
discovered in excavation site I.
Excavation site II was chosen on the left bank of Khunan River.
Excavation site II being two units of 5x5m. Graves No.12 and 13 were
discovered here.
Excavation site III was chosen in the north facing to excavation site I
- at the top of the hill. Here, 4 units with dimensions of 4x4m were set up.
Two of the units were set up close to the cross-section of the bank of the
Khunan River, and the other two were set up in the east, parallel to them.
During the excavation of site III in unit 1, a bronze needle was revealed. It
was well preserved, 8cm in length. With the exception of some
archaeological materials, no tomb was found in this excavation site. The
artifacts found there is most likely the goods of the tombs that have been
destroyed.
The comprehensive study of the Qaziqulu necropolis’ tombs and
artifacts, on the whole, serve to assist in the study of the historical and
cultural development of ancient peoples, who in the late Bronze and early
Iron Ages, lived in the Tovuzchai River basin. According to the
information from the site, the burial customs, as well as the material and
cultural base, the Qaziqulu necropolis differs from the other graves of the
basin and the region.
Although the graves of Qaziqulu necropolis have a number of local
different burial customs which can be distinguished for their type,
structure and nature, they do not differ in terms of features and
archaeological materials from other contemporary grave monuments [52,
p.81; 55, p.46; 148, p.217].
On the hill where the Qaziqulu necropolis were located graves are
very dense and close to each other. Graves had concrete chambers. The
difficulty of tracing the borders of the grave chambers is connected by one
factor only – soil of the necropolis. Burial chamber excavated on natural
gravel was spread with layer of yellow clay soil brought from outside.
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Sometimes it is impossible to determine the limits of chambers in the same
gravelly soil-covered graves. Graves in the necropolis were built on the
same principle, and then, according to the site, the top and surrounding
area had been covered with pebbles, gravel, with soil mixed sand.
According to these features, graves in the necropolis are duplicates of the
graves of the Zayamchai, Hasansu and Tovuzchai necropolis.
Two types of graves were found in Qaziqulu necropolis: stonecapped and natural graves dug in soil. 16 of the 18 tombs found in the
necropolis were stone-capped and the remaining two, natural soil graves.
It should be noted that the stone-capped and natural soil graves do not
differ from each other in terms of their grave goods. The only feature of
burial custom for these graves difference in the type of grave covering.
Qaziqulu necropolis is not multi-layered. That is, no grave was
encountered built on the other.
Most of the graves found in the necropolis are stone-capped kurgan
type graves. Some of the graves had 5-6 layers of stones vertically
arranged in the burial shaft. Like Zayamchai and Tovuzchai necropolis, in
some cases, the height of such cobble-stone coverings arranged around
the grave material and the corpse, as well as erected on the grave, extends
from 15-20cm to 1m and even begins directly from the surface of the earth.
In some of the graves, it was also observed that stones of the kurgan type
cover were fastened to each other. The stones used in the construction of
the grave cover, had no doubt, been brought from the valley of the nearby
Tovuz and Akhinja Rivers. The cover of the stone-capped graves in the
necropolis is not simply a piling of stones, but a kind of construction. The
cover arrangement of cobble-stones on the majority of these graves dug in
the ground and the pure pebble layer was carried out as a necessary factor
of the burial custom. The thickness of the stone cover over them is
various, and varies from 1 to 6 stone layers. The stone arrangement both
in top and lower floors in some of the graves are the square and round
shaped [52, p.81; 55, p.46; 65].
Only two natural soil graves were found in the necropolis (graves
No. 6 and 17). The natural soil graves have a covering consisting of soil
mixed with sparse river stones [55, p.46; 65; 66]. The soil covering these
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graves is not as simple, according to the structure as small river stones are
found. Just like natural graves, these were dug in sandy-pebbled soil, but
the surface of some was covered with fine soil and sand. Encountering
both stone-capped and soil graves in the same necropolis has
undoubtedly emerged as a manifestation of a burial tradition. It should be
noted that between these two types of graves there is no difference in the
chronological period. Archaeological goods revealed in these graves also
indicate this. In terms of form and content, both the stone-capped and soil
graves of Qaziqulu necropolis show the same form as graves of the
Zayamchai [46; 51; 60; 64], Tovuzchai [5; 23; 24; 40; 86; 94] and Hasansu
necropolis [28; 44; 95].
Significant archaeological materials have been obtained from the
graves. These goods are represented by ceramic patterns of different
contents and shapes - bowls, jars (small pitchers), bardags (jugs), kuza,
pots, pitchers, bowls, basins, cups, cans and others; household utensils bronze and iron made knives, spindle heads made of clay and limestone;
jewelry patterns – chipped out of agate, paste, glass, bone, kauri, and
bronze pendants, buttons, tinklers, necklaces, bracelets, rings, earrings;
weapons – 6 pieces of Scythian type bronze arrow heads, bronze and iron
spear and lance heads and iron daggers.
Household utensils mainly include things which have various
functions. For example: clay pots, bronze knives, needles, awls and others.
Naturally, pottery is predominant among the household objects. This type
of pottery is typical for areas where the Khojaly-Gedabey archaeological
culture is spread, as well as for the entire Eastern and Central Caucasus.
Many similar vessels have been discovered in the settlements of Saritepe
and Sarvantepe, Gazakh district and in Eshshektepe necropolis [34, p.140150], in the residential area of Yastitepe and Hasansu necropolis [28,
p.100-106], Agstafa district; in Zayamchai necropolis of Shamkir district
and in most coeval settlements of Gedabey, in Mugan steppes, at the foot
of Talysh mountain, in Absheron [112, p.81-90; 114]; the basin of Sevan
Lake in Armenia; Samtavr cemetery in Georgia [178, table 5], etc. The
surface of these vessels was covered with thin putty –polished and
smoothed, some were precisely incised, often decorated with concave,
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string-like, ear shaped lines, stripes and grooves.
During excavations in Qaziqulu necropolis, 3 spindle whorls were
discovered. A grey, circular wheel-shaped example found in stonecapped grave No.5 was developed of clay. It is a pyramid-shaped –i.e. one
side is bulging upward, the other side is flat. The spindle whorl made of
white limestone found in stone-capped grave No.11 is also a pyramidshaped. It was found under the thigh bones of the skeleton. Similar
spindle whorls were found from the soil grave No. 87 of the Zayamchai
necropolis. That example is coarsely made of river stone.
Many bronze and iron items were discovered at Qaziqulu
necropolis. Are daggers, arrowheads, spearheads, various trinkets and
household items, beads, zoomorphic figures and others Among them,
bronze items are the most common. Weapons, advanced products for the
time and used for certain purposes, were found in Qaziqulu necropolis.
These weapons can be categorized in according their assignment as
following: long-range weapons, offensive and defensive weapons.
Arrowheads occupy a significant place among the weapons of
Qaziqulu necropolis. Six arrowheads are of the type identified in
archaeological literature as “Scythian type”.
These arrowheads were found in grave No. 12 in the 2nd unit of
excavation site II in Qaziqulu necropolis [54, p.193-194; 65, p.31]. From the
surface of this stone-capped grave, six layers of stone were removed in an
arrangement similar to a kurgan type stone covering. The height of this
stone arrangement in the grave, revealed at a depth of 100cm from the
surface of the ground, was 75cm. This stone arrangement was 195cm in
length, west-east and 150cm in width, north-south. A human skeleton lay
in the chamber. From the orientation of the skeleton, it appeared that the
body was buried on his back in a west-east alignment. The grave
contained rich archaeological goods. So, one piece of a tubular bead was
recovered from the skeleton's neck region; one ring from the copper wire
between the finger bones of the right hand; three pieces of clay pots on the
back of the neck of the skeleton, and an iron dagger neatly placed near the
wrist bones of the right arm. A grindstone chipped from the grey river
stone was also found near the haft of iron dagger, extended parallel to it.
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In the same place, with iron dagger, six bronze arrow heads and a piece of
iron spear head extended parallel to the wrist bones of the right arm. All
the arrow heads were placed neatly, very close and parallel to each other.
Presumably, they were inside a case made of leather or some other
material that had completely decayed later. The positioning and the traces
of decay around them confirm this. All arrow heads were aligned (i.e.
tips) to the southward. In the part where the arrow heads were fastened to
the wooden haft half rotten wood remnants were detected [54, p.194].
Three of these arrowheads are of the same shape, while the other
three are different in shape, but when examined carefully, there are small
differences in terms of content. All of them are three-edged. The 1st and 4th
arrowheads are both three-edged and have grooves to attach the
arrowhead to the arrow easily. In tube-like grooves of both were remnants
of wood. Upward from the cross sections of the tube-like groove and the
edge –i.e. to the wooden shaft there is an arched tang.
This tang was intended to provide the projectile pierce the target
closer and easier. This is the main feature that differ Scythian arrowheads
from others. The first arrowhead is 3cm long, the fourth is 3.1cm. The
second and third arrowheads are very similar in terms of form and
content. The second arrowhead is 2.8cm long and the third, 3.2cm. The
diameter of the grooves to attach the wooden shaft is the same for both0.5cm. The third has wooden remains inside the groove. Both, from the
end to the groove, has the form of the edge and have no additional ledge.
The fifth and sixth arrowheads are similar in terms of form and content.
The sixth arrowhead has wooden remains inside the groove. Its length is
3.1cm, while the fifth is 3cm in length. The tip of the fifth arrowhead is
solid; a space between the edges is concave. The tip of one of the edges is
prolonged and raised upwards in the form of a tang; however, unlike the
others it is not arched, but straight. The sixth arrowhead also has a tang;
its arched tang is very thin, 0.1cm longer than the groove.
It should be noted that this type of arrowhead can be found not only
in the areas of habitation of the Scythians, but also far from there. So far,
molds used to cast Scythian arrowheads have not been found. Discovery
of this kind of arrowhead in places where Scythians did not live can be
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connected with the distribution during fights, or cultural and economic
relations. This kind of “Scythian-type” arrowhead found in the
Mingachevir monuments are dated to the 7th-5th B.C. Q.I.Ione analyzing
the “Scythian-type” arrowheads found in Mingachevir came to the
conclusion that undoubtedly “Scythian-type” arrowheads were brought
to Mingachevir from Scythia or Media [142, p.23-24]. Based on the fact that
“Scythian-type” arrowheads were not local and they were found in fewer
numbers than the second type arrowheads, Q.I.Ione shows that they were
brought mostly from Media [122, p.87].
Some examples of this type of arrowhead were found in Gedabey
district, in the upper reaches of the river Zayam, in stone box No. 48,
studied by A.A.Ivanovski [120, p.141-142]. Eight “Scythian-type”
arrowheads found in this grave are of great importance in determining
the period of the grave. Such arrowheads were also found in Georgia from
the necropolis lo near the castle Beshdashen [133, p.44].
At Qaziqulu, the relatively few assault weapons found are the
bronze, and in rare cases, iron spear heads. The spear head found in stonecapped grave No.17 was made of flexed bronze plate [65, p.39]. At the end
of the groove there is a hole to fasten the spear head to a wooden shaft
with a nail. The second spear head was made of iron and found in
necropolis grave No.12. Slightly curved, forged on both sides is raised on
the wooden shaft [65, p.31].
A lance head found in Qaziqulu necropolis, from the stone-capped
grave No.10 is interesting as well. Unlike the spear head, the lance head
developed from iron by forging is small, thin and rusty, but it was well
preserved. The lance which is awl at the tip has a tang to the rear. This
part makes a large wound and cannot be easily removed from human
body. It was found between the ribs of the skeleton. Most likely, it
remained stuck in the body and was difficult to remove. Similar lance tips
were also detected in pitcher graves at Mingachevir, on the right bank of
the Kur River. The remained parts of lance tips found here allow us to
consider them to be both short and long. Altogether, unlike the spear
heads, lance tips are rarely found in grave monuments, or in residential
areas.
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The wooden parts of the hilts of two iron daggers discovered in
Qaziqulu necropolis are in the shape of daggers fastened by means of
forging like bronze swords. An iron dagger found in stone-capped grave
No.10 was made by forging. The dagger with iron shaft was poorly
preserved. Its exact dimensions were taken in the spot. Half was separated
from the blade in the form of a cross. The cross-section is ribbon-shaped.
The skull and rib bones were found near the skeleton. Another iron
dagger found in stone-capped grave No.12, was also poorly preserved. It
is thin and long, flat and broken; it has the ribbon like cross-section. It was
possible to take measurements just in the grave. Both the hilt and blade
were from of iron, and the hilt separated from the blade by a cross-like
iron part. The dagger made by the method of forging was found near the
wrist bones of the skeleton’s right arm.
A great deal of ornamental items were discovered during the
excavations at Qaziqulu necropolis. They vary according to the purpose of
the prepared material. The function of the objects is indicated by their
location on the human skeleton in the grave. These items are usually
found at the head, chest and waist parts, or on the arm and finger bones.
During the analysis of the graves in Qaziqulu necropolis, it was
noted by the investigators that the formation of stone-capped graves in
the necropolis related to the early, but the natural soil graves to the later
periods. This periodization was observable in the archaeological materials
as well. On the basis of the archaeological facts, it is considered that
Qaziqulu graves date to the 9th to 7th centuries B.C, with the latest to the
10th to 8th centuries B.C. Among the Qaziqulu containers related to the late
Bronze and early Iron Age, there are many spherical shaped, with ribbonshaped handle; jar- shaped and churn-type containers. Some of the pots
have a narrow neck and very small circular handles on a straight trunk
section. In this period, there are often found bowls with a round base. One
of the typical examples of ceramic vessels in the late period are the vessels
with stands. A vase having a stand recovered from a grave of Qaziqulu
necropolis (grave No. 9) is a simple-shaped vase consisting of shards. It
has circular protuberances on both sides and there are two handles with a
hole in the centre. Similar vase type pottery has been found in many
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regions of Azerbaijan, including Yaloylu Tepe, Mingachevir, Gabala,
Khynysly, Mollaisaqli, Girlar Tepe, Gazakh and other sites. Vessels
suggesting tripod vase shapes are found in a wide range in late Bronze
and early Iron Age monuments. For example, such containers are known
from Qizilburun [33], Shahtakhty, Gavourqala, Julfa and stone box graves
of Gedabey and Mingachevir kurgans [33; 90, p.115; 120, p.98,153,155,
table IX, pic.3,13].
A large quantity of iron objects were found in the graves of Qaziqulu
necropolis. 14 iron items were found in the graves of Qaziqulu necropolis.
The prevalence of iron objects among the goods of Qaziqulu
necropolis gives reason to attribute these graves of the necropolis to the
last stage of late Bronze and early Iron Ages – 10th to 8th centuries B.C, and
even to the 9th to 7th centuries B.C. Features of ceramic products,
differences in burial traditions, finds of Scythian origin arrowheads and
items specific to the Iron Age, gives more confidence in this interpretation.
A large number of bronze items and pottery made on a first-rate potter's
wheel have been found in the graves of Qaziqulu necropolis. While, in
spite of this fact, in some graves there are very few bronze items and
almost none. Instead of them a wide range of iron items are found. In the
graves where ironware was revealed, pottery is extremely few in number,
or were made on a simple potter's wheel. If on the one hand, this fact may
relate to social stratification, or it could reflect different stages of
development of the period.
According to the structure of the graves, burial custom, the type and
archaeological materials taken from these graves, the Qaziqulu necropolis
is predominantly of the 9th to 7th centuries B.C.
Traces of different burial customs were discovered in Qaziqulu
necropolis. It should be noted that, the orientation of the graves in the
necropolis had been identified in accordance with the alignment of the
buried corpses. 5 of the grave chambers were in the northwest to
southeast, 4 to the west to east, and 4 in a north-south alignment. It was
impossible to determine the orientation of the remaining 5 stone-capped
graves. Both of the natural graves were in a north-south orientation.
Human remains were not found in either of the natural graves No.6 and
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17 [65, p.15, 39]. Despite the fact that both of these were natural graves,
they were not simple, large stones had been placed on them. The soil of
these circular shape graves, differing for their small size and poor material
base, was very soft and dug relatively shallow (a 75-90cm depth).
On the whole, 5 graves without skeleton were revealed in Qaziqulu
necropolis (No. 4; 6; 14; 17; 18). Graves without skeletons are not
distinguished from the others in terms of style and structure. The main
difference is in depth and grave goods. In all the stone-capped, relatively
shallow graves without skeletons, only one or two ceramic samples were
found, and most were broken. It should be noted that grave No. 4 was
discovered at a 14cm depth, grave No. 14 at a 35cm depth and stonecapped grave No.18 was found at a depth of 60 cm.
The principle of a single orientation of the graves in this necropolis
was somehow observed. Thus, among the burial chambers mostly graves
in an east-west and west-east alignment are encountered. Human
skeletons were found in most of the graves. Skeletons were revealed in the
graves partly bent, and sometimes completely bent, placed on the right
and left shoulders, and sometimes disarticulated. It should be noted that
the traces of such burials are met in the majority of the late Bronze and
early Iron Age burial monuments. In grave No.5, the body was buried on
the back, with right arm slightly flexed at the elbow [65, p.12-13]. In grave
No.12, were found traces of interesting burial. The human was buried in
the grave in a sitting position or with crossed legs. Some features of
ancient burial traditions allow to the conclusion to be drawn that these
graves are connected with Scythians [65, p.29-30].
The number of tombs with skeletons in the necropolis is 13. The sex
of some of those buried in the graves has been identified. Thus, only 1
male skeleton (grave No.12), 3 female skeletons (graves No.5, 10 and 15), 2
children skeletons (graves No.3 and 10) were revealed. Eight human
skeletons were poorly preserved, so it was impossible to identify them.
The total number of human skeletons is 14.
Only in one grave - stone-capped grave No.10 two skeletons – the
skeleton of a woman and a child were discovered. Presumably, they were
mother and son. On the whole, an interesting burial custom was traced in
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the grave. After the grave cover consisting of 6 layers of stone was
removed, the burial chamber was exposed at a depth of 140cm. The first
body was laid along the length of the grave chamber in a west-east
alignment, on its back, hands stretched along the body, but the face was
oriented to the north-east. The orientation of the skeleton has been slightly
changed by the weight of the overlying stones. Leg bones of the skeleton
were completely destroyed. The length of the skeleton was 184cm. Three
pieces of medium-sized river-washed stones were exposed on the ribs and
chest bones of the skeleton. Under the leg bones of the skeleton, or rather
below it, a child's skeleton was detected. His bones were poorly
preserved. The child's skeleton was oriented south-north (the head was
oriented to the south, the legs- to the north). The head was oriented
westward – i.e. as the first body. An animal skeleton was also found in the
burial chamber. Presumably, this was a small sheep or goat. This skeleton
was placed in the alignment of the abdomen of the first skeleton, to the
north from it. It was positioned close to the human skeleton.
Bodies in the graves were buried bent, partly bent, on the left and
right shoulders, and sometimes on the back. 5 of the skeletons were
discovered on their back, 2- on the left side and 1- on the right side. It was
impossible to identify the burial position of the rest 6.
One of the interesting burial customs in necropolis was observed in
stone-capped grave No.12. A human skeleton was exposed in the
chamber. It was clear from the position of the skeleton that the body was
buried on his back, in the west-east orientation [65, p.28]. The right leg
was slightly flexed from the knee and stretched to his other foot, the left
leg was in the same position, and stretched to his right foot, in the crosslegged form. The head was leaning in his neck region on the left, it was
evident from his spinal and neck bones that the skull had been broken off
and bent. The lower jaw of the skull was torn out and put below, but the
upper jaw remained in its place. The skull is in a half fallen position facing
to the west. His hands were stretched along the body. One piece of
tubular bead from the neck region of the skull, a piece of bronze ring
among the finger bones of its right hand, three pieces of clay pots, then a
dagger, an oblong stone scale above the hilt of the dagger, from the wrist
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of the right arm 6 Scythian-type bronze arrowheads and 1 iron spear point
were discovered. Despite of the fact that these were Scythian arrowheads,
our idea of the burial custom to belonging to Scythians in this grave is not
concrete. However, the burial tradition in this grave is completely
compatible with the information about burial customs of Scythians
provided by Herodotus. It should be noted that this information also
coincides with the opinions of some researchers. According to these
reports, the Scythians used to take the dead body from one tribe to
another, finally to bring it to the grave, prepared in advance and to place it
on a special floor. While digging the grave No.13 of the Qaziqulu
necropolis we saw such a floor. The tomb's floor was completely covered
with white, somewhat transparent (as if a mixture of mineral salt) plaster,
clay mixed with a special substance that we could not determine the exact
composition.
Graves of simple Scythians have low soil-capped cover, and as a
rule, pottery developed by the method of molding, bronze ornamentals
(rings, earrings, pendants, bracelets etc.), iron and bronze knives and
daggers, Scythian arrowheads are found in such graves. Among them, the
wedge-shaped iron swords and bronze arrow heads are mostly known.
Scythians kept all their weapons in the skin covered wooden cases. Very
likely, the arrowheads revealed in grave No.12, as we mentioned above,
was in the wooden case. However, the wooden case was completely
rotten. This opinion arose due to the arrow heads put next to each other
(in parallel with each other), neatly arranged in the same alignment, and
the rotten wooden remains around them. Because these arrowheads from
time to time under heavy cobble stones and soil cover would have
changed their place, or at least somehow would have broken their
arrangement.
So, the Scythian-type arrowheads discovered in Qaziqulu necropolis
is an indicator of people’s relations living in the basin with ancient
Scythian tribes. Though the arrowheads are thought to be fighting
weapons belonging to the ancient Scythian tribes, the burial traditions
traced in some of the graves in Qaziqulu necropolis belonging to the
Scythians raise some questions. One can assume that these tombstones
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reflect the Scythian culture. However, the relatively small number of
graves on the one hand; the elements Scythian burial practice in a
necropolis belonging to local tribes with little evidence of material
reflecting Scythian culture could create controversial opinions.
In some of the graves of Qaziqulu necropolis, corpses have been
buried disarticulated. For example, in grave No. 1, from the position of the
skeleton around of which was placed a large quantity of river stones, it
was evident that the corpse was placed in the grave on his back, slightly
bent with his legs slightly raised in the knee. The corpse was buried with
his shin bones cut.
From the burial chamber of stone-capped grave No.2, came a piece
of black ceramic and a sling stone. Human remains consisted of a thigh
bone and a portion of skull. A stone arrangement was removed, but
nothing was exposed under it. Despite the precise grave chamber (120 x
175cm), no consistent archaeological material was found associated with
burial tradition. Perhaps cremation was carried in the grave or the body
was buried outside. However, no signs indicating the tradition of
cremation in the grave chamber, that is, fire, ash and charcoal remnants
were found. This also shows that decornation (disarticulation) was carried
out in the grave. In grave No.7 only some of the decayed bones and one
human tooth were found. The arrangement of human skeleton in grave
chamber of grave No. 8, suggested that the body was buried in a supine
position with a northwest to southeast alignment. To the left and right of
the skull, pottery vessels had been placed, one to each side. The skeletal
bones were completely decayed, but the skull had decayed to a lesser
degree. The skull had been separated into two parts, upper and lower
jaws were slightly dislocated. Most likely, the disarticulation of the skull
was conducted as part of the burial custom. In grave No.11, decornation
was also carried out [65, р.25-26]. The leg bones of the body were found in
this grave as well. The position of the skeleton suggested that it was
buried slightly flexed, lying on its left side, and facing north-west to
south-east. The skull bone was found 10cm away from the spinal bone.
The skull faced east and the bones were all dissociated and jumbled. Some
of the thigh and shin bones of the human skeleton were exposed against
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the south and east walls of the chamber. The arrangement of skeletal
remains suggested that the body was disarticulated in the grave prior to
being buried. The right hand of the deceased was raised to the face. The
left hand was placed below the ear. Stone amulets were found in both
grave No.1 and 11.
The human skeleton was found jumbled in grave No.13. The
position of the skeleton suggested that the lack of all the bones could not
be accounted for by the decaying factor only, probably due to the
abundance of mineral salts in the soil as well. Since the body had been
disarticulated prior being buried it was impossible to identify the
skeleton’s position in the grave chamber. The skull was revealed around
the leg bones. Leg bones were placed in a north-south alignment. A group
of bones was heaped in grave No.16 as well. These bones composed of
human thigh and rib bones [65, p.38].
Disarticulation of skeletons before burial is found in most western
regions of Azerbaijan which can be explained as a feature of the burial
custom. After artificial decornation these bodies were buried. Similar
evidence had been encountered by E.Resler in kurgan No.10 close to
Goygol, on the road leading to the village of Murut; in kurgan No.13 dug
by Y.I.Hummel; and in grave No. 6 of kurgan 34. In the first kurgan, the
skull was buried separated from the corpse, and the lower jaw separated
from the skull. In the latter two graves, the corpses had been
disarticulated into three pieces’ prior being buried in the grave. Cases of
decornation are encountered in graves No. 10, 31 and 45 of the Zayamchai
necropolis [149, p.162-163]. Shin bones of the left leg of a corpse
discovered in residential area II of the Bulaqbashi site of Shamkirchai
basin was revealed around the skull of the skeleton [1]. The ribs, and the
other arm bone was revealed below the toes. The skull was cracked. In
stone box grave No. 1 of excavation site II of Qanlitepe site, on the bank of
the River Kur in Shamkir region; in Khoshbulag stone box graves in
Dashkesen district [124, p.80-89]; and in the graves of Tovuzchai
necropolis were encountered cases of disarticulation of the lower jaw.
Traces of burial of the dead, disarticulated in part, are also encountered in
other areas of the Caucasus. Similar evidence has been observed in
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Dagestan and Kolkhida in Georgia as well.
Burial traditions associated with astral beliefs also can be found in
Qaziqulu necropolis. Astral beliefs are connected with worship of
primitive people of heavenly bodies - the Sun, the Moon, stars, etc. [149,
p.162-163]. Traces of ochre were vividly seen on the ground, under the
skull of child's skeleton disposed in stone-capped grave No.3 of the
necropolis. Ochre being a symbol of the Sun, the heat and the light
reflected the belief of primitive magic to Sun which is the biggest of the
celestial bodies [62, p.214-215].
The burial tradition in grave No. 5 mainly reflected astral religious
beliefs [65, p.11-13]. 4 layers of stone arrangement were removed above
the grave in unit 6 of the excavation site II. After the removal of the
second stone arrangement, the third stone arrangement was exposed. The
third stone arrangement was in the form of a crescent. The mouth of the
crescent was oriented to the south. The stones of the crescent were buried
upright. The soil in the center of the crescent was of a yellow color poured
out in a heap. The position of the skeleton suggested that the body was
buried on its back, aligned west-east (head facing to the west, legsstretched eastwards), the head slightly oriented to the north-east (more
precisely, its face). The deceased had been buried with the left arm
stretched along the body, while the right arm was flexed at the elbow and
raised. The skeleton covered the entire grave chamber. The length of the
skeleton was 176cm. The skeleton appeared to be female. Caused by the
weight of the river washed stones, its upper jaw was sunken inward. On
the left side of the skeleton’s skull, an area of 20x15cm in diameter was
poured ochre. The pouring of ochre into the grave was the reflection of an
astral belief [62, p.214].
Painting of the dead with red (strewing on with ochre) and the use
of red paint in the funeral ceremony with other purposes was observed
during the study of the features in the ancient graves.
There is no doubt that the crescent-shaped signs were related with
the astral beliefs. Moon worship in ancient times was one of the beliefs
prevalent among the tribes living in Azerbaijan. Numerous examples
reflecting Moon worship have been found in late Bronze and early Iron
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Age necropolis. The covering of some of the graves was consisted of river
stones arranged in the form of a crescent. The covering stone structure of
graves No.110, 111,112 in Zayamchai necropolis, and the arrangement of
the pottery within the chamber of natural soil grave No 95 were in the
form of a crescent [62, p.114-115]. The top cover of the stone-capped grave
No 119 was entirely in the form of a crescent [62, p.215]. At Tovuzchai
Necropolis, the upper covering of the stone-capped graves No 79 and 80
was arranged in the form of a crescent. Besides the above mentioned
grave monuments in the western region of Azerbaijan, the lower horizon
in the Early Bronze Age kurgan in Dashkesen region revealed a crescent
built of yellow clay [124, p.15-16]. Crescent-shaped stone arrangements
were found in kurgans related to the second half of the third millennium
B.C. in Sheki region [89].
The existence of all these burial traditions, in addition to detailed
information on the social structure is a source of valuable information on
the religious ideas of the ancient inhabitants in the basic of Tovuzchai
River. So, we come to a conclusion about Qaziqulu necropolis that this
necropolis rich with various burial monuments also has different
characteristics in terms of archaeological materials.
Like the coeval archaeological monuments in the western region of
Azerbaijan, types of graves and burial traditions in Qaziqulu necropolis
typical for the Khojaly-Gedabey culture have been investigated. Analysis
of archaeological burial monuments researched in Qaziqulu necropolis
reflects the hereditary links between the various stages of late Bronze and
early Iron Ages from a chronological point of view.
Medieval Evidence
Among the monuments in the area of the Tovuzchai reservoir area
two medieval settlements. The first settlement is located at a crossroads of
the Akhinja and Tovuz Rivers, 150m north of the place called Mahammad
Tepe, adjacent to the Muslim cemetery, on a high plain east of it [56, p.33].
The settlement covers a large area stretching up to the Qaziqulu
necropolis. A part even lies on the Late Bronze - early Iron Age Qaziqulu
necropolis. Continuous ploughing by local people over long periods of
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time and earthworks previously done for construction of reservoir have
caused a complete destruction of the cultural layer. Ceramic samples of
different content and shapes specific for medieval period have been found
in the residential area. In order to study the thickness of the cultural layer,
trial holes were dug in the site. However, nothing was found except
ceramic examples. The archaeological material mostly cover the late
middle аges (17th to 18th centuries) [66, p.249]. Most of the ceramic
products fall into the category of “quality ceramics”. They have pure clay
composition, well-fired to a red surface. Found ceramic patterns were of
different sizes and shapes for domestic and household use. These are
mainly fragments coming from the pitchers, jugs, jars, kuza, churn, pot,
cup, plate, bowl, etc. Examples of whole dishes have not been found.
Household pitchers have a narrow and flat base, a pear-shaped body, a
narrow cylindrical neck. The rim is everted. As a rule, their body is tied up
with ornamental belt. Pitchers are mainly poorly fired; earthenware is
thick, and of brown, dark brown or red-brick colour. On the ornamental
belts tying up the body of the pitchers for more are found scratching and
wavy lines made by the method of incision and caving. The mouth of the
pitchers, as a rule, decorates uneven pattern with ribbed relief [56, p.34].
Found ceramic samples are of red, grey, black, brown colors,
basically unglazed. In some cases, samples of glazed pots are also found.
One of the reasons for finding very few samples of glazed pots is the poor
development of pottery and little knowledges about glazing. Altogether,
taking into account the earthenware crockery’s everyday life and
household use for a long time it becomes clear why the examples of these
vessels are not found intact. Pottery pieces are fragments basically coming
from mouth, body, handle and seat.
The second medieval settlement is located upwards the River
Tovuzchai, on the flat hill on the river bank. The settlement is located to
the north of the river within the eastern boundaries of the so-called
Herishli Tepe. The settlement is separated from the Muslim cemetery by
the river.
Its area is about 1.5 ha. Except the ceramic ware no other surface
evidence has been found on the settlement. These ceramic samples were
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related to the late Middle Ages, well-fired, made of high-quality. The
ceramic samples found during the prospecting shafts are typical for the
period as well.
The cultural layer of the settlement had been destroyed. Pottery
pieces are basically pot, pitcher, jug, dolcha (can), bowl, plate, dopu (a kind
of plate like a jug for piti- an eastern dish like a pea-soup with meat-trans.), kuza
and bardag fragments. Most of the household vessels were of pure clay
composition, made of high-quality, fired in stable temperature. But at the
edge of the mouth, shoulder and body parts of some potteries there are
deep traces of burning. This shows that these potteries had been widely
used in everyday life and in housekeeping. The relatively well preserved
household pitchers that were used to store food or wine were exposed
within the wall of prospect holes and unearthed. Other fragments were
small. These pieces were the seat, body, neck and rim fragments. These
fragments indicate that the pots can be identified to be of narrow, flat
bottom/round-bellied body or cylindrical necked. Clay pots tempered
with some mixtures, especially with sand. The jars were decorated with
patterns made up of incisions, sunflower seed-shaped concaves, geometric
ornaments created by circles. Among the late Middle Age examples items
with everted rims, without specifying the neck, with a slanting transition
directly from the walls to the shoulder make up the majority of the
samples. A group of pottery pieces are jug (bardag) fragments with
straight walls and rounded mouth, wide neck, cross-section circular or
with oval-shaped handle. Among the examples there are fragments
coming from a milk jug-shaped container. In addition, there are incisions
over the handle. Some of the jug fragments on both sides is coated with
light yellowish angobe and polished. Another fragment comes from a pot
with funnel-shaped rim, flaring neck. A ribbon-like handle with a round
cross section connects the shoulder to the rim [66, p.249].
Artifacts were discovered in majority in rural-type settlements of
Gabala, Ganjabasar, Gazakh, Tovuz, Beylagan, Shamkir and other areas of
Azerbaijan [17; 69].
In the artefacts of both settlements are traced features of highly
developed Ganja craftsmanship. No doubt, some of the artifacts include
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examples of delicate work discovered during excavations that are not the
product of domestic production, but were brought here from Ganja and
other developed neighbouring towns by way of exchange. These artifacts
are key sources of information about the mode of life, material culture,
craft activities and religious outlook of the people who settled in medieval
residential areas of Herishli Tepe and Mahammad Tepe.
Qaziqulu Muslim Cemetery
The last, but the largest of the monuments in the area of the
Tovuzchai reservoir, was the medieval Qaziqulu Muslim cemetery. This is
a cemetery complex consisting of the shrine and tombstones in the area of
the reservoir to be built over the Tovuz and Akhinja rivers [4, p.215; 66,
p.249].
These monuments were studied in September and October of 2007,
in compliance with the programme due to emergency measures to save
historical and archaeological monuments in the area that will cover the
reservoir. The cemetery dating to the early 18th to 20th centuries is situated
on a flat hill, on the high left bank of Tovuz River. The Muslim cemetery is
at a distance of 100m, to the north of the Tovuz River. It covers an area of
about 1ha [50, p.2]. The cemetery has a north-south orientation. It borders
with Tovuzchai in the south. Located on high and flat hills it is
surrounded by the village of Ashaghi Oysuzlu in the north-west, about
500m away, and Mahammad Tepe settlement to the south-east, at a
distance of 200m, with a village of the same name to the north, at a
distance of 1.5 km. The registered two sepulchres (Sharif Sultan and
Mohammed Hussein shrines); the remains of 13 sepulchres; 45 written
epitaphs; about 38 tombstones (destroyed and without inscriptions); more
than 400 graves without above ground indications date to the end of the
eighteenth to the beginning of the twentieth centuries. The coeval
tombstones with Arabic and Persian inscriptions on the stones reflect a
more accurate date. Names of the 5 holy figures of Islam (Mohammed,
Ali, Fatima, Hasan and Hussein), the verses from the Holy book of Quran,
wise sayings and pieces of poems expressed in verse in Persian and a
number of interesting drawings were depicted on the stones. The shrines
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and tombs in the cemetery contain the elements of the eighteenth-century
architecture. As we have already noted there are two surviving and
dilapidated shrines, remains of the 13 tombs, destroyed or in the
foundations of the construction and about 500 Muslim graves in the area.
The first tomb (Tomb of Sultan Sharif) was in poor condition, while
the second (Mohammed Hussein shrine) was preserved well. There is no
inscription or written epitaph on the tombs. According to the villagers,
they had tombstones in the past, but they were robbed and destroyed by
“gold-seekers”. For this reason, to determine the exact date of the shrines
was impossible. However, the style of construction confirms that the
tombs are characteristic for the end of the eighteenth - the twentieth
century. The tombs were built of red bricks. The bricks are preserved well.
Some of them were built to the wall of the tomb so, that they form a
triangle. In addition, the remains of 13 tombs have been found. All of
them are located close to each other. It should be noted that all of them are
identical in size. Some of the tombs, covering an area of 8.-10sq/m were
built completely from river washed stones. It is likely that they reflect a
more ancient history.
According to local residents, some of these shrines were demolished
in 1950-1960. The reason for the demolition allegedly, was the laying of a
road to the farm lands [66, p.250].
Tomb 1 is called the Sultan Sharif shrine –oriented to the east, built
on the left bank of Tovuzchai River, close to the slope of a high hill. The
tomb built of bricks 20x20x5cm in size, has an octagonal plan, length and
width of 4.70m, height 3.50m. Each of the angles is 1.60m in length. On the
opposite side, bricks were laid in a geometric motif. After every 30 and 55
cm brick layer was an exposed river stone arrangement. Very likely, it was
done to give the tomb an ornamental shape. The arched entrance of the
tomb was143x80 cm size and plastered over [50, p.2]. No inscription was
found on the portal. Eight arches with cells are inside. The south side and
roof covering were completely destroyed. According to the intact portion,
it can be said that the interior design is of the same structure. Since the
dome has also been lost comparison with the dome of the other tomb (No.
2) that is intact, it appears that it was built in a circular shape. No
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tombstone was encountered inside. According to the villagers, the grave
stone was destroyed in the past and the place of burial was lost [4, p.216;
49, p.196-197].
Tomb 2 is called Mohammed Hussein shrine. Located 30m to the
west from tomb 1, it is represented by an octagonal structure of circular
plan. The tomb faces to the southeast at an angle of 130 degrees, located
on the flat hill on the left bank of the River Tovuzchai. The length of the
four corners in the front and rear sides of the structure built of 20x20x5cm
size baked bricks, is 2.80m, while others on the side are 1.60m. The height
of the tomb is 2.60m and the diameter of the dome is 6.80m. Construction
of the monument in the cemetery remained relatively intact, differing very
little from the others [4, p.216]. Thus, its brick layer in the door was built
in geometric shape and almost did not use river stones. The 135x80m size
arched entrance is plastered. There is a square-shaped area, 100x45cm in
size plastered part on the door, believed to be for inscription. But no
inscription was detected in any side of the tomb. On the south-western
side, there is an 80x55cm size window place. The upper part of the arched
window has remained, even the wood put on as a pile is kept. It is very
likely that the location of the window on the south-west side was aimed to
allow penetration of sun as it rises to easily illuminate the inside of the
shine. Inside the tomb it contained eight cells reminding of a mosque
dome. On the western wall, below the dome-like stalactite has remained a
70x40cm size, vault-shaped space. There is no doubt that once a
tombstone stood there [50, p.2].
It should be noted that such tombs are common for the western
region of Azerbaijan. Tombs of the same type in the villages of Qirag
Kasaman and Poylu of Agstafa district, in a same geographic region as
Tovuz, as well as Kosalar, Shikhli, Demirchiler, Agkoynek villages (Qara
Sayyid piri cemetery, Poylu cemetery) of Gazakh district are the best
examples of architecture of the nineteenth and twentieth centuries. It is
not only in this region that monuments of this type were built in this
period, but also in the other regions of Azerbaijan. The tombs and tomb
complexes of the Baku-Absheron architectural school can be cited as an
example.
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Qaziqulu Muslim cemetery has a very large area. Graves without
epitaph, even without tombstones, stretch up to the foot of Herishli Tepe.
Plates of the tombstones with epitaphs were removed. Almost all of
the 45 epitaphs show the deceased to be descended from Qaziqulu kin.
Four innocent Caliphs are named on the epitaphs, mostly Prophet
Mohammed and the fourth Caliph Ali are addressed, verses from the
Quran are cited and high names of Allah are mentioned. The lamp,
scissors, a horseman, a person who held a revolver in his hands, peacock,
owl, lion and other images were depicted on the graves. Some of the
graves belong to the whole family, and they were built side by side. The
length of the graves is from 180-190cm to 70-80cm. They were buried 3040cm deep in the ground. These samples of the material culture date to the
mid eighteenth century to the beginning of the twentieth century. On
most of the graves, the exact date and inscription were given with the old
alphabet and Arabic figures 50, p.2.
It should be noted that the drawings and inscriptions on tombstones
give the best information about the stone carving art. The naming of the
holy persons of Islamic history on the tombstones is characteristic for the
period. Thus, these types of epitaphs are found on coeval monuments.
Persian language epitaphs written in nestaliq handwriting found in Mugan
region have much in common with this type of tombstones [47, p.9-10].
Methods of decoration of the nineteenth century gravestones can
contribute to study the role and importance of carving in the architecture
of that time, the effects of methods of its technical development and
decorative techniques on general-construction and carving. Hence it can
be concluded that, the most important methods of decoration and writing
in this era were ornaments generated by the method of carving.
The end of the nineteenth to early centuries can be characterized as a
period of decline of carving in national architecture. But traditions of
carving and masonry art of the regions were being continued. Azerbaijani
masters mostly used the examples of local floral patterns in their works.
The architectural patterns of the nineteenth-century grave epitaphs are
represented with the description of the plants known as lilies, shanagul,
tulip, iris and others. That is because their petals have different forms,
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patterns made of these petals, especially the panel descriptions differ from
one another. Patterns on the gravestones created through the use of floral
elements were named as “flowers in the garden” in the scientific literature
[48, p.35-37].
Qaziqulu Muslim cemetery was moved by Tovuz District Executive
Power to a new village graveyard. And the two tombs were transferred by
the Ministry of Culture and Tourism to a new location and restored again.
Graves of Qaziqulu cemetery were moved in stages [50, p.2].
On the gravestones were engraved the names of God, Prophet
Mohammed, Imam Ali and the other 11 Imams, written and engraved
beautiful words praising and glorifying them, verses and sayings from the
Holy Quran and the hadiths of the Prophet. On the other side was
engraved the deceased's name, family name (generally on some of these
there is no surname, these are more ancient graves), his father's or
mother's name. Followed by the writing of “Bismillahirrəhmanirrəhim” (In
the name of God, the Gracious, the Merciful - exclamation used in the
beginning of any action- trans.) were given “Ar-Rahman” and “Ikhlas (AlIchlás)” chapters of the Holy Quran, was glorified the beautiful names of
Allah and the Prophet Mohammed [66, p.250]. Imam Ali's name appears
more often which shows the Islamic Shia belief was widespread among
the population. Along with these, emblems (stars, stamps), animal images,
mounted warrior, a hunter, a little girl etc. were described over the
gravestones. Sometimes over the back side of the gravestones were given
the lamp, scissors, rod or cudgel, rifles and other drawings. According to
certain provisions it was associated with the profession and the area of
craft that the deceased was engaged while he lived. We believe that there
is a certain truth in this.
The cemetery covers a very large area. Its total area is about 3.5-4ha.
But the flood-lands and the area of the moved graves cover approximately
2-2.5ha.
In general, some of the graves having surface (above-ground) signs
are older than the graves with large tombstones having epitaphs on. But
this is not absolutely so. Although the graves with tombstones and
epitaphs are fewer in number (total 45 pieces), they are older than the
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graves with signs that are partially known and unknown graves. Owing
to the date on the stones it is not difficult to determine their date. Though
written in the Islamic calendar of Hijrat in changing this date into the
Gregorian by experts it becomes clear that these graves date to the end of
the eighteenth century to the 20-30s of the twentieth century.
None of the graves contained grave goods. Only clay seals were
found as ethnographic material. Two seals were found from a male grave,
No. 291, one unit from a female grave, No. 215 and three seals were found
in a male grave, No. 291. The seal was used by the religious men while
praying. On the one side it had Arabic recordings and a star, while the
other side was plain [49, p.203].
In the first tomb four grave chambers and six skeletons were found.
In the second tomb, three burial chambers and 7 skeletons were
discovered [66, p.252]. From a total of 498 of the graves at Qaziqulu, 45
were graves with big and small-sized tombstones with written epitaphs,
200 of the graves having surface signs to allow them to be identified
(including 38 without epitaphs, but having big and medium-sized stone
graves). The remaining 224 were the graves having no surface signs. 150
of these graves belonged to children, 200 to women and 148 were men’s
grave [50, p.2]. The deepest graves were graves No.165 (210cm depth) and
No.171 (225cm depth). Accordingly, women's graves were exposed at 110130cm depth, while men's graves at 85-110cm depth. Some of the
skeletons were intact, some were partly decayed, and some of them were
completely decayed.
The epigraphic monuments of Qaziqulu necropolis are sources for
study of the social, cultural and religious beliefs of the region’s
population. Indeed, these researches will have an important role in the
investigation of epigraphic monuments throughout Azerbaijan's western
region.

180

İXTİSARLARIN SİYAHISI
AMM –Azərbaycanın Maddi Mədəniyyəti
BTC –Bakı- Tiflis- Ceyhan
CQBK –Cənubi Qafqaz boru kəməri
CQBKG –Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi layihəsi
ВГМГ –Вестник Государственного Музея Грузии
ВМГУ –Вестник Московского Государственного Университета
ВДИ –Вестник древней истории
ДАН Аз.ССР –Доклады Академии Наук Азербайджанской ССР
ЖМНП –Журнал Министерства Народного Просвещения
Изв.Аз.ГНИИ –Известия Азербайджанского Государственного
научно-исследовательского института
Изв.Аз.ФАН –Известия Азербайджанский филиал Академии Наук
Изв.Ан Аз.ССР –Известия Академии Наук Азербайджанскиой ССР
Изв.ГАИМК –Известия Государственной Академии истории
материальной культуры
Изв. ИАК –Известия Императорской Археологической комиссии
ИКОИА –Известия Кавказского общества истории и археологии
ИКОМАО –Известия Кавказского отделения Московского
археологического общества
ИООИА –Известия Общества Обследования и изучения
Азербайджана
КСИИМК –Краткие сообщения Института истории материальной
культуры
МАК –Материалы по археологиии Кавказа
МИА ССР –Материалы и Исследования по археологии ССР
МКА –Материальная культура Азербайджана
РА –Российская Археология
СА –Советская Археологи
Тр.Аз.ФАН –Труды Азербайджанский филиал Академии Наук
Тр.ГИМ –Труды Государственный исторический музей
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