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DİSSERTASİYANIN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Azərbaycanın dövlət-

çilik tarixində mühüm rol oynamış Qafqaz Albaniyası şimalda Qafqaz 

dağlarından başlayaraq cənubda Araz çayına, qərbdə İberiyadan, şərq-

də Xəzər dənizinədək böyük bir ərazini əhatə edirdi. Albaniyanın əra-

zisi inzibati cəhətdən vilayətlərə və əyalətlərə bölünürdü. Sol sahil 

ərazidə yerləşən on bir vilayətdən biri də Qəbələ idi. Burada Albaniya-

nın eramızdan əvvəl IV əsrdən eramızın V əsrinədək paytaxtı olmuş, 

eyni zamanda ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında 

mühüm rol oynayan Qəbələ şəhəri yerləşirdi. Burada Alban hökmdar-

larına məxsus sarayların, iqamətgahın, həmçinin alban arxiyepiskopu-

nun qərargahının olması onu göstərir ki, Qəbələ həm inzibati və siyasi 

mərkəz, həm də yepiskopluq olmaqla mühüm əhəmiyyətə malik ol-

muşdur.
1
 

Dövlətçilik tariximizdəki önəmli yeri və rolundan bəhs edən Ulu 

öndər çıxışlarından birində qeyd edirdi ki, “Qəbələnin şərəfli keçmişi 

və gözəl gələcəyi var”.
2
  

Ulu öndər Heydər Əliyev kimi, onun siyasi varisi möhtərəm cənab 

prezidentimiz İlham Əliyevin də dəfələrlə Qəbələyə rəsmi və qeyri-

rəsmi səfərləri olub.  

Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin 2014-cü il sentyabr ayının 

22-də açılışında iştirak etdiyi “Qəbələ Arxeoloji Mərkəzi” əslində Ulu 

öndər Heydər Əliyevin illər öncə söyləmiş olduğu kimi, Qəbələnin 

həm şərəfli keçmişini, həm də gözəl gələcəyini özündə təcəssüm etdi-

rir. Təbiidir ki, oraya səfər edən turistlərin həm Arxeoloji Mərkəzlə, 

həm də Qəbələnin keçmişi ilə tanış olması arxeoturizmin inkişafı ilə 

yanaşı, tarixi faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xüsusi 

                                                      
1
Məmmədova, F.C. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası 

(er. əv. III əsr- er. VIII əsri) / F.C.Məmmədova. – Bakı: Azərnəşr, – 1993. – s.79-

80; – s. 85 
2
Qəbələ etnoqrafiyası / T.Bünyadov, S.Məhərrəmova, B.Əliyev [və b.] – İstanbul: 

İhlas Gazetecilik A.Ş., – 2017. – s. 3 
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əhəmiyyətə malikdir.
3
 Cənab Prezidentin 18 avqust 2005-ci ildə ger-

çəkləşən növbəti səfəri zamanı o, Qəbələ Tarix Diyarşünaslıq muze-

yini də ziyarət etmiş, orada saxlanılan zəngin maddi-mədəniyyət 

nümunələri ilə tanış olmuş, daha sonra isə muzeyin xatirə kitabına 

bu sözləri yazmışdır: “1980-cı illərin əvvəlində xalqımızın Ümum-

milli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış Qəbələ diyar-

şünaslıq muzeyi şübhəsiz, öz eksponatları ilə diyarın qədim tarixini 

əks etdirir. Qəbələ Azərbaycanın qədim torpağıdır, eramızdan əvvə-

lə aid yazılı mənbələrdə Qəbələnin adını çəkirlər. Biz öz tarixi və 

mədəni irsimizə böyük diqqətlə yanaşırıq. Biz öz qədim tariximizi 

sevməliyik, onu dərindən öyrənməliyik və beynəlxalq ictimaiyyətə 

təqdim etməliyik”.
4

Ulu öndər Heydər Əliyevin “Azərbaycanın mirvarisi” adlandır-

dığı Qəbələnin adı yazılı qaynaqlarda ilk dəfə eramızın I əsrində 

Böyük Plininin “Təbiət tarixi” əsərində Albaniyanın baş şəhəri ola-

raq Kabalaka kimi çəkilir.
5
 II əsr müəllifi olan Klavdi Ptolemeyin

“Coğrafiya dərsliyi” adlı əsərində isə şəhərin adı “Xabala” kimi ve-

rilmişdir.
6
 Qəbələ şəhəri haqqında məlumatlara nəinki antik müəllif-

lərin, həm də orta əsr müəlliflərinin əsərlərində də rast gəlinir. 

Qəbələ şəhərinin tarixinin dərindən və hərtərəfli öyrənilməsi 

hər zaman olduğu kimi, bu gün də aktual istiqamət olaraq qalmaq-

dadır. 1926-cı ildən başlayaraq və müəyyən fasilələrlə bugünədək 

davam etməkdə olan arxeoloji tədqiqatların nəticələri onu deməyə 

əsas verir ki, Qəbələ ölkənin ictimai-siyasi və mədəni həyatında ol-

duğu kimi təsərrüfat həyatında da önəmli yer tutmuşdur. Zəngin və 

3
Qasımzadə, Ə.H. Qədim Qəbələ şəhər yerində aparılmış arxeoloji qazıntıların orta 

əsrlər dövrünün keramikasının öyrənilməsində və turizmin inkişafında rolu // 

Müasir dövrdə effektiv idarəetmənin problemləri, Azərbaycan Turizm və Menec-

ment Universiteti, V Respublika Elmi-Praktik konfransının materialları. Azərbay-

can Turizm və Menecment Universiteti. – Bakı, – 2019. 22 noyabr, – s.54.  
4
Əliyev, İ.H.  İnkişaf – məqsədimizdir: [113 cilddə] / İ.Əliyev. – Bakı: Azərnəşr, – 

c. 12. – 2013. – s. 42
5
Böyük Plini “Təbiət tarixi” / Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. – Bakı, “Çıraq”, –

2007. – s. 27-28. 
6
Klavdi Ptolemey “Coğrafiya dərsliyi” / Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. – Bakı: 

“Çıraq, – 2007. – s. 25; 27. 
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rəngarəng çeşidli maddi-mədəniyyət nümunələri Qəbələnin XI-XIII 

əsrlərdə də Azərbaycanın mühüm sənətkarlıq mərkəzlərindən oldu-

ğuna dəlalət edir. Başqa sözlə, Qəbələ ustalarının istehsal etmiş ol-

duğu sənətkarlıq nümunələri əksər parametrləri üzrə o dövrün inki-

şaf etməkdə olan şəhərlərində istehsal olunan məmulat növlərindən 

heç də fərqlənmirdi. Bu baxımdan keramika məmulatını xüsusi ola-

raq qeyd etmək yerinə düşər. Çünki həm Qəbələdə, həm də digər 

şəhər və şəhər tipli yaşayış yerlərində, hətta fərqli dövrlərə aid nek-

ropollarda aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı əldə olunan ən zən-

gin material məhz keramika nümunələridir. 

Bu gün Azərbaycanın muzey və fondlarında saxlanılmaqda 

olan Şamaxı, Gəncə, Beyləqan, Şabran, Şəmkir, Naxçıvan, Şərifan, 

Bəndovan, Xaraba-Gilan materiallarının az qala 80 faizindən çoxu 

məhz keramika məmulatıdır. Maraqlıdır ki, qeyd olunan keramika 

nümunələri faiz etibarı ilə digər növlərdən olan tapıntılarla müqayi-

sədə üstün olmaqla yanaşı, həm də cəlbediciliyi və daha çox elmi 

dəyər kəsb etməsi ilə diqqət çəkir. Ona görə ki, bu və ya digər yerdə 

və şəraitdə aşkar olunan ən kiçik saxsı parçası həm də təyinedici 

materialdır. Yəni öyrənilən abidənin və oradan aşkar olunan bütün 

digər tapıntıların (əlbəttə, sikkə nümunələri yoxdursa) yaşı və dövrü 

məhz keramika nümunələri əsasında müəyyən olunur. Bu mənada 

mütəxəssislərin keramika məmulatının dərindən və hərtərəfli öyrə-

nilməsinə hər zaman xüsusi önəm vermələri başadüşüləndir. Qəbə-

lənin antik, ilk orta əsrlər və son orta əsrlərə aid keramikası hələ 

illər öncə ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən xüsusi araşdırma möv-

zusu olmuşdur. Bu cəhətdən görkəmli arxeoloqlardan S.M.Qazı-

yevin,
7
 Ö.Ş.İsmizədənin,

8
 R.B.Göyüşovun,

9
 Q.M.Əhmədovun,

10
 

                                                      
7
Qazıyev, S.M. Qəbələ şəhərinin tarixi-arxeoloji tədqiqi //Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyası. Azərbaycanın maddi-mədəniyyəti, – V cild, – Bakı, – 1964. – s.7-67. 
8
Исмизаде, О. Ш. O глазурованной керамике с клеймами из средневековой 

Кабальı (XI-XIVвв) // Издательство Академия Наук Азербайджанской ССР, 

Азербайджанская материальная культура V том. – Баку,  – 1964, – с.161-170. 
9
Геюшев, Р.Б. Керамика города Кабалы (I-X вв.): / авторeф.  канд.  ист.  Наук 

/ – Баку, 1962, – 23 с. 
10

Əhmədov, Q.M. Azərbaycanın orta əsr şirsiz saxsı məmulatı / Q.M.Əhmə-

dov. – Bakı, – 1959. – 143 s. 
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F.V.Qədirovun,
11

 İ.A.Babayevin,
12

 Q.C.Cəbiyevin,
13

 Ə.H.Bədəlo-

vun,
14

 C.T.Eminlinin
15

 tədqiqatlarını yada salmaq yerinə düşər. 

Doğrudur, S.M.Qazıyevin, Ö.Ş.İsmizadənin, F.V.Qədirovun tədqi-

qatlarında Qəbələ keramikası barədə ümumi şəkildə bəhs olunmuş-

dur.  

İ.A.Babayev Qəbələnin ilk şirli qablarını, Ə.H.Bədəlov və C.T. 

Eminli daha çox məhz Qəbələ materialları əsasında Albaniyanın 

antik və ellin dövrü keramikasını ayrıca dissertasiya mövzusu olaraq 

araşdırmışlar. R.B.Göyüşov isə məxsusi olaraq, Qəbələnin I-X əsr-

lər keramikası barədə dissertasiya işi yazmışdır. Xatırladaq ki, bu 

Qəbələ keramikasına həsr olunmuş ilk tədqiqat əsəridir. Q.C.Cə-

biyev isə Qəbələnin XIV-XVII əsrlərə aid materialları əsasında 

“Azərbaycanın son orta əsrlər saxsı məmulatı” mövzusunda disser-

tasiya müdafiə etmişdir. Beləliklə, XI-XIII əsrlər istisna olmaqla 

Qəbələnin bütün dövrlərə aid keramikası xüsusi tədqiqat mövzusu 

olaraq işlənmişdir. 

Qəbələnin XI-XIII əsrlər keramikasının ayrıca tədqiqat möv-

zusu olaraq araşdırılmasını aktual edən başlıca məqam da elə budur. 

Yəni, XI-XIII əsrlərin materiallarının da ayrıca tədqiqat mövzusu 

olaraq araşdırılması ilə bütövlükdə qədim paytaxt şəhərimizin kera-

mika məmulatının tam və sistemli olaraq öyrənilməsi işi başa çatdı-

rılmış olacaqdır.  

Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın digər şəhərlərində aparılmış 

arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində aşkar olunmuş keramika məmulatı 

hələ ki, bu dərəcədə tam, ardıcıl və sistemli olaraq tədqiq olunma-

mışdır. Bu baxımdan yalnız Bakı və Şəmkirin keramikasının nisbə-

tən əhatəli şəkildə öyrənildiyini qeyd edə bilərik. T.M.Dostiyevin 

                                                      
11

Qədirov, F.V. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası Səlbir dəstəsinin çöl-tədqiqat işləri-

nin elmi hesabatı (1982-ci il) / F.V.Qədirov. – Bakı, 1983. – arxiv № h-305. – 78s. 
12

Babayev, İ.A. Qəbələnin ilk şirli qabları / İ.A.Babayev. AMM, V cild, – Bakı, – 

1964, – s.131-148. 
13

Cəbiyev, Q.C.Azərbaycan Keramikası / Q.C.Cəbiyev. – Bakı, – 2003, – 236 s. 
14

Бадалов А.Г.  Гончарное  ремесло Азербайджана античного периода (I-III 

вв) /  А.Г.Бадалов.  – Баку. “Элм”, – 2003. – 186 с. 
15

Eminli, C.T. Azərbaycanın ellinizm dövrü saxsı məmulatı (e. ə. IV-I əsrlər): / 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru dis. avtoreferatı. / – Bakı, 2008. – 26 s. 



7 
 

“Orta əsr Şəmkir şəhərinin keramikası”,
16

 R.C.Əhmədovun “Bakının 

saxsı məmulatı IX-XVII əsrlər”,
17

 habelə F.Ə. İbrahimov və Ö.Ş.İs-

mizadənin müştərək işlədikləri “Bakının orta əsr bədii basma naxışlı 

qabları”
18

 adlı əsərlər orta əsr şəhərlərinin keramika məmulatının 

tədqiqi istiqamətində atılmış müsbət addım kimi xüsusi olaraq qeyd 

olunmalıdır. Fikrimizcə, bu gün ölkəmizin muzey və fondlarında 

mühafizə olunmaqda olan Mingəçevir, Beyləqan, Şamaxı, Gəncə, 

Şabran, Şəmkir materiallarının da Qəbələ materialları kimi dövrləş-

dirilərək, təsnifata ayrılaraq xüsusi tədqiqat mövzusu olaraq araşdı-

rılması aktual olaraq qalmaqdadır. Doğrudur, Q.M.Əhmədovun ötən 

əsrin 50-ci illərində başlıca olaraq Beyləqan materialları əsasında 

aparmış olduğu tədqiqatlarında Azərbaycanın şirsiz saxsı məmulatı 

kontekstində XI-XIII əsrlərin şirsiz saxsı məmulatından da ümumi 

şəkildə bəhs olunub.  Hansı ki, o vaxtadək Qəbələdə genişmiqyaslı 

tədqiqatlara hələ heç başlanılmamışdı. Başqa sözlə, Qəbələnin bu 

tədqiqat işinə cəlb olunmuş zəngin və çoxçeşidli keramika məmulatı 

əsasən ötən əsrin 50-ci illərindən sonrakı dövrdə aparılmış arxeoloji 

qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş nümunələrdir. Yeri gəlmişkən, 

onu da qeyd edək ki, Q.M.Əhmədovun tədqiqatlarında Beyləqan 

materialları əsasında Azərbaycanın IX-XIII əsrlər şirli saxsı məmu-

latı da ümumi şəkildə araşdırılıb. Onu da xatırladaq ki, Q.M.Əh-

mədovdan daha əvvəl A.L.Yakobsonun Beyləqanın bədii kerami-

kası barəsində araşdırmaları olub.
19

 Bu Azərbaycanın IX-XIII əsrlər 

şirli keramikasının təsnifatı və xarakteristikasına dair ilk tədqiqat 

idi. Lakin bugünkü reallıqlar müstəvisində yanaşdıqda həmin tədqi-

qatların yetərli və mükəmməl olduğunu da söyləyə bilmərik. Birin-

cisi, A.L.Yakobsonun və Q.M.Əhmədovun təsnifatında XI-XIII əsr 

materialları ayrılıqda deyil, IX-X əsr materialları ilə birlikdə ümumi 

                                                      
16

Dostiyev T.M. Orta əsr Şəmkir şəhərinin keramikası: I hissə, – Bakı, – 2020. – 224 s. 
17

Ахмедов,  Р.Дж. Керамика Баку IX-XVII вв. / Р.Дж.Ахмедов. – Баку. “Элм”, 

– 1992. – 152 с. 
18

Исмизаде О.Ш. Художественная штампованная керамика средневекового 

Баку /  О.Ш.Исмизаде., Ф.А.Ибрагимов, – Баку, “Элм”, – 1983. – 108 c.  
19

Якобсон, А.Л. Художественная керамика Байлакана (Оpенкала). (По 

материалам раскопок 1953-1955 гг.) МИАСССР, № 67,т.1., – Москва-

Ленинград, 1959. – c. 228-302. 
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şəkildə nəzərdən keçirilib. Yəni, IX-X əsrlərdən fərqli olaraq XI-

XIII əsrlərdə şirli keramika istehsalındakı təbəddülat məxsusi olaraq 

araşdırılmayıb. İkincisi, A.L.Yakobson və Q.M.Əhmədovun IX-

XIII əsrlərin şirli saxsı məmulatının təsnifatına dair bölgüsü kifayət 

qədər mürəkkəb və çətin anlaşılandır. Onların təsnifatında yer alan 

12 qrupa aid nümunələri müəyyən etmək və fərqləndirmək olduqca 

çətindir. 

Bütövlükdə, IX-XIII əsrlərin şirli keramikasından bəhs edər-

kən sənətşünas alim N.N.Nəcəfovanın tədqiqatlarını da qeyd etmə-

mək olmaz. Xatırladaq ki, Azərbaycanın orta əsrlərə, daha doğrusu 

XII-XV əsrlərə aid şirli keramikasının bədii xüsusiyyətləri ötən əs-

rin ortalarında ilk dəfə məhz onun tədqiqatlarında araşdırılaraq 

ümumiləşdirilmişdir.
20

 Lakin həmin tədqiqatlarda Qəbələ material-

ları demək olar ki, yer almamışdır. Bundan əlavə, həmin tədqiqat-

larda orta əsrlər keramikasının texniki və texnoloji xüsusiyyətləri də 

araşdırma predmeti olmayıb. Azərbaycanın ayrı-ayrı keramika is-

tehsalı mərkəzlərinin materiallarının oxşar, ümumi və lokal xüsu-

siyyətləri göstərilməyib. Bu da sözsüz ki, həmin dövrdə tədqiqata 

cəlb olunan  materialın qıtlığı  və ölkənin bütün regionlarını əhatə 

etməməsindən irəli gələn hal kimi dəyərləndirilməlidir. Qəbələ şə-

hər yerində davamlı olaraq aparılmış olan tədqiqatlar XI-XIII əsrlə-

rin keramika məmulatının  öyrənilməsi sahəsindəki problem və boş-

luqların aradan qaldırılmasına imkan verir. Xatırladaq ki, Qəbələdə 

arxeoloji tədqiqatlar zamanı XI-XIII əsrlərə aid keramika məmulatı 

əsasən şəhərin Səlbir və Qala ərazilərində aşkar olunub.  

Səlbir ərazisində 1959-1960-cı illərdə görkəmli arxeoloq S.M. 

Qazıyevin rəhbərliyi ilə aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı həm 

Qala, həm də Səlbir ərazisində su kəmərləri, kərpic, kirəmit və kaşı 

nümunələri, çoxlu sayda saxsı qablar aşkar olunaraq öyrənilib. 

Arxeoloq F.V.Qədirovun rəhbərliyi ilə Qəbələ arxeoloji dəstəsi tərə-

findən 1975-ci ildən 1990-cı ilə qədər əvvəlcə Səlbir, daha sonra isə 

Qala, Kamaltəpə və Şərifaçığı adlanan ərazisində tədqiqatlar aparıl-

mış və nəticədə çoxlu sayda şirsiz, şirli qablar və onların fraqment-

                                                      
20

Наджафова, Н.Н. Художественная керамика Азербайджана ХII-ХV вв. / 

Н.Наджафова. Академия Наук Азербайджанской ССР, Институт Истории, сект. 

археологии и этнографии. – Баку, – 1964. – 140 с. 
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ləri, inşaat keramikasının bişirildiyi dulus kürələri tədqiq olunmuş-

dur. Qazıntılar şəhər əhalisinin gündəlik məişət həyatında saxsı qab-

lardan geniş istifadə etdiyini göstərir.  

Qəbələ şəhər yerində ilk dəfə 1926-cı ildə görkəmli arxeoloq 

D.B.Şərifov tərəfindən arxeoloji tədqiqat aparılıb. Qala ərazisinin 

mərkəzi hissəsində aparılan həmin tədqiqatlar daha çox kəşfiyyat 

xarakterli olmuş, həm də məhdud ərazidə aparılmışdır. 1960-1961-

ci illərdə Ö.Ş.İsmizadənin rəhbərliyi ilə aparılmış qazıntılar zamanı 

ilk dəfə olaraq Qala ərazisində zəngin və çoxçeşidli keramika nü-

munələri müəyyən olunmuşdur. Saxsı qabların bişirilməsi üçün nə-

zərdə tutulmuş dulus kürəsinin aşkar olunması xüsusi diqqət çəkir. 

Professor Q.M.Əhmədovun rəhbərliyi ilə 1971-1983-cü illərdə təd-

qiq olunmuş IV qazıntı sahəsiindiyədək Qala ərazisində  tam olaraq 

öyrənilmiş ən geniş sahələrdən hesab olunur. Hansı ki, həmin ərazi-

dən əldə olunmuş zəngin keramika məmulatı, xüsusən də istehsal 

prosesi yarımçıq qalan şirli qab kolleksiyası və üçayaqlar elmi cə-

hətdən çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Ümumiyyətlə, sovet hakimiyyəti illərində Ö.Ş.İsmizadə, S.M. 

Qazıyev, Q.M.Əhmədov, F.V.Qədirov, İ.A.Babayev, Q.C.Cəbiyev 

və digər görkəmli arxeoloqlarımız tərəfindən qədim Qəbələ şəhər 

yerinin müxtəlif ərazilərində arxeoloji tədqiqatlar aparılmışdır. Bu 

qazıntılar zamanı aşkar olunmuş müxtəlif dövrlərə aid zəngin və 

çoxçeşidli maddi-mədəniyyət nümunələri içərisində şirli, şirsiz və 

inşaat keramikasına aid nümunələr çoxluq təşkil edir. 

Xatırladaq ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi abidələ-

rin öyrənilməsinə diqqət və qayğısının nəticəsi idi ki, 1975-ci ildən 

başlayaraq Qəbələ ilə yanaşı, Gəncə, Naxçıvan, Şamaxı, Şəki, Quba 

və digər ərazilərdə arxeoloji bazalar yaradılmışdır.
21

 

1977-ci ildə Qəbələ radiolokasiya stansiyası inşa olunarkən 

yüksək gərginliyə malik olan elektrik xəttinin şəhər ərazisindən 

keçməsi milliyyətcə erməni olan mütəxəssislər tərəfindən layihələndi-

                                                      
21

Qasımzadə, Ə.H. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda Arxeologiya 

elminin inkişafına qayğısı // AMEA, Humanitar və İctimai elmlər bölməsi, Bakı 

Slavyan Universiteti, Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, Ümummilli Lider 

Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Beynəlxalq elmi konfransı-

nın materialları. – Bakı, – 01-04 may, – 2013, – s. 308. 
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rilmiş və bu zaman arxeoloqların etirazına məhəl qoyulmamışdı. Özün-

də əzəmətli bir tarixi keçmişi ehtiva edən qədim Qəbələ şəhərinin 

qalıqlarına qarşı olan bu hərəkət Azərbaycan Kommunist Partiyası 

Mərkəzi Komitəsinin I katibi Heydər Əliyevin göstərişi ilə Mərkəzi 

Komitənin 17 yanvar 1978-ci il tarixli iclasında müzakirə edilmiş, 

günahkar şəxslər cəzalandırılmışdır. Əlbəttə, Ulu öndər Heydər Əliye-

vin təşəbbüsü və qətiyyəti sayəsində belə bir qərarın qəbul edilməsi 

Azərbaycanda tarixi-mədəni dəyərlərə xüsusi önəm verildiyinin bariz 

nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir.
22

 

70-ci illərin II yarısı, 80-cı illərin ortalarında Qəbələ ərazisində 

eyni vaxtda görkəmli arxeoloqlar Qara Əhmədovun, İlyas Babayevin, 

Firidun Qədirovun və Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə ayrı-ayrı sahələr-

də qazıntı aparılsa da, 80-cı illərin sonlarında ölkədə mövcud olan 

ictimai-siyasi vəziyyətlə əlaqədar arxeoloji tədqiqatlar dayandırıldı.  

2008-ci ildən başlayaraq SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya 

Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyasının maliyyə dəstəyi ilə Azərbay-

can Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitu-

tunun arxeoloji ekspedisiyası yenidən Qəbələdə arxeoloji tədqiqatlara 

başlayıb. 

Professor Q.C.Cəbiyevin rəhbərliyi ilə 2008-2021-ci illərdə Qala 

ərazisində VI-IX sahələrdə qazıntılar davam etdirilib və zəngin kera-

mika məmulatı aşkar olunub. 

Qəbələ  arxeoloji  ekspedisiyasının  apardığı uzunmüddətli və ge-

nişmiqyaslı arxeoloji qazıntılar nəticəsində burada I əsrdən XVIII əsrin  

əvvəllərinə qədər fasiləsiz həyatın olması müəyyən edilib. XI əsrin 

sonlarında Səlbir ərazisində həyat kəsildikdən sonra Qala ərazisi şimal 

tərəfdən dərin xəndək və qala ilə əhatə olunub.  

Təbiidir ki, arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində aşkar olunmuş saxsı 

qablar və inşaat keramikasına aid nümunələr Antik dövrdən başlayaraq 

son orta əsrlərə qədər Qəbələdə keramika sənətinin inkişaf dina-

mikasını daha müfəssəl öyrənmək baxımından geniş imkanlar açmış 

oldu. Bu nümunələr Qəbələ şəhərində həm dulusçuluq istehsalı sahə-

sinin ümumi inkişaf mənzərəsini göstərir, həm də tapılmış nümunələrin 

                                                      
22

Mahmudov, Y.M. Heydər Əliyev Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və 

materiallar: [ 2 cilddə] / Y.M. Mahmudov. – Bakı: Turxan NPB, – c. 1. – 2013. – 

s.364-371 



11 
 

təhlili nəticəsində tədqiqatçılara XI-XIII əsrlərdə Qəbələnin ictimai-

iqtisadi, sosial və mədəni həyatı haqqında daha ətraflı fikir söyləməyə 

imkan verir. 

Qəbələ şəhər yerinin müxtəlif ərazilərində uzun illər ərzində 

aparılmış qazıntılar nəticəsində əldə olunmuş şirsiz, şirli və inşaat 

keramikasına aid nümunələr əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akade-

miyasının Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu və 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin, habelə Qəbələ Arxeoloji Mərkəzi 

və Qəbələ tarix-diyarşünaslıq muzeyinin fondlarında saxlanılır. Aparı-

lan tədqiqatlar Azərbaycanın dövlətçilik tarixində xüsusi əhəmiyyəti 

olan Qəbələdə orta əsrlərdə şəhər həyatının inkişafı və şəhərin iqtisadi-

mədəni həyatını öyrənməyə kömək edir.  

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Dissertasiya işinin tədqiqat 

obyektini Qəbələnin XI-XIII əsrlərə aid şirsiz, şirli və inşaat kerami-

kasına aid nümunələr, onların hazırlanma texnologiyası, məişətdə, me-

marlıqda və şəhər təsərrüfatının digər sahələrində istifadəsinə dair çox-

çeşidli maddi-mədəniyyət nümunələri təşkil edir.  

Dissertasiya işinin predmeti isə Qəbələdən tapılmış arxeoloji 

materialları hərtərəfli təhlil edərək tədqiq olunan dövrdə keramika 

istehsalının ümumi inkişaf tendensiyasını, şirsiz, şirli və inşaat kerami-

kasının növlərini və onların əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən 

etmək və öyrənməkdən ibarətdir. 

Dissertasiya işində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində, Azər-

baycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnoqrafiya və 

Antropologiya İnstitutunun arxivində, Qəbələ Arxeoloji Mərkəzində 

və Qəbələ tarix-diyarşünaslıq muzeyində qorunub saxlanılan, arxeoloji 

qazıntılar zamanı aşkar olunmuş zəngin nümunələrə, aparılmış arxeo-

loji tədqiqatların nəticələrinə həsr olunmuş hesabatlara, jurnallara, ar-

xeoloq gündəliklərinə, fotoşəkillərə, digər zəruri ədəbiyyatlara və inter-

net resurslarına istinad edilmişdir. 

Tədqiqatın mənbəşünaslıq bazası. Dissertasiya işinin mən-

bəşünaslıq bazasını son yüz il ərzində Qəbələ şəhər yeri və ətrafında 

aparılmış arxeoloji tədqiqatlar zamanı aşkar olunan və hazırda Qəbə-

lə rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyində, Qəbələ Arxeoloji Mərkəzin-

də, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitu-
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tunun fondlarında olan XI-XIII əsrlərə aid keramika məmulatı nümu-

nələri və Qəbələ qazıntılarına aid hesabatlar təşkil edir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Dissertasiya işinin məqsəd və 

vəzifəsi Qəbələnin XI-XIII əsrlər dövrünün keramikasını hərtərəfli 

tədqiq etməklə onu özündən əvvəlki və sonrakı dövrlərin materialları 

ilə müqayisə edərək bütövlükdə Orta əsrlər dövründə Qəbələdə kera-

mika istehsalının inkişaf dinamikasını izləməkdən ibarətdir.  

Dissertasiya işində tədqiq olunan dövrdə Qəbələdə saxsı qabların 

və inşaat keramikasının inkişafını göstərən tarixi faktların ümumi 

mənzərəsi yaradılmışdır. Bununla bağlı tədqiqat işində aşağıda qeyd 

olunan əsas məsələlər diqqət çəkir: 

- Qəbələ şəhərinin XI-XIII əsrlərdə ümumi sosial-iqtisadi və siyasi 

mənəzərəsini vermək; 

- Şəhərdə mədəni-sivil həyatın inkişaf səviyyəsini, eyni zamanda 

əhalinin sosial vəziyyətinə uyğun olaraq keramika sənətinin ümumi 

inkişafını göstərmək;  

- Aşkar olunmuş arxeoloji materiallara əsaslanmaqla Qəbələdə 

sənətkarlıq və ticarətin ümumi mənzərəsini göstərmək. 

Təqdim olunan dissertasiya işi hal-hazıradək ayrıca tədqiqat 

mövzusu olmadığından Qəbələnin XI-XIII əsrlər dövrünün kerami-

kasını, onun əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərini öyrənməyə və bu sahədə 

mövcud olan çatışmazlıqları aradan qaldırmağa xidmət edir. 

Tədqiqat metodları. Dissertasiya işində arxeoloji materialların 

hərtərəfli araşdırılması məqsədilə tipoloji, ümumiləşdirici və müqayi-

səli təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. Mövzu işlənərkən arxeo-

loji qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş nümunələrin və hesabatlarda 

əksini tapmış məlumat və materialların müqayisəli təhlili əsas götürül-

müşdür. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

- XI-XIII əsrlərdə Qəbələdə keramika istehsalında intibah döv-

rünün olduğunu tədqiqata cəlb olunmuş nümunələrin hərtərəfli təhlili 

və öyrənilməsi  əsasında müəyyən etmək; 

- Qəbələdə tədqiq olunan dövrdə zəngin və rəngarəng çeşidli 

keramika məmulatı əsasında əhalinin mədəni-sivil səviyyəsiniizləmək; 

- Məişətdə istifadə olunan keramika məmulatının bədii-texniki və 

texnoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək, dövrün inşaat sənətinin sürətli 
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inkişafında kərpic, kirəmit və kaşılardan istifadə imkanları, şəhərin su 

təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinin yenidən qurulmasında su tünglə-

rinin rolu və əhəmiyyətini müəyyən etmək. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya işində ilk dəfə olaraq 

Qəbələnin XI-XIII əsrlər keramikasının bədii-texniki və texnoloji 

xarakteristikası verilmiş, onun özündən əvvəlki və sonrakı dövrlərin 

materialları ilə müqayisədə fərqli və oxşar xüsusiyyətləri göstərilmiş-

dir. Bu da bütövlükdə Qəbələnin Antik və Orta əsrlərə aid keramika 

məmulatının tam və sistemli şəkildə öyrənilməsinə imkan yaratmışdır. 

Fikrimizcə, Qəbələnin XI-XIII əsrlər keramikasının xüsusi tədqiqat 

mövzusu olaraq araşdırılması digər Orta əsr Azərbaycan şəhərlərinə 

aid anoloji materialların tədqiqi üçün də bir növ etalon kimi dəyərlən-

dirilə bilər. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqat işinin nəti-

cələrindən Azərbaycanın dövlətçilik tarixində xüsusi yeri olan qədim 

paytaxt şəhəri Qəbələnin tarixinə, bütövlükdə Azərbaycan tarixinə və 

Azərbaycan arxeologiyasına aid əsərlərin yazılmasında, arxeologiyaya 

dair nəzəri və təcrübi işlərin yerinə yetirilməsində, ali məktəblərdə kurs 

işlərinin, sərbəst işlərin və  diplom işlərinin yazılmasında, sənət və mə-

dəniyyət məsələlərinin daha dərindən araşdırılmasında, muzeylərin 

ekspozisiyasının təşkilində istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinin əsas müd-

dəaları və nəticələri müəllifin müxtəlif yerli və xarici nəşrlərdə çap 

olunmuş elmi məqalə və tezislərində yer almış, tədqiqat işinin əsas 

yekunları ilə əlaqədar respublika və beynəlxalq səviyyəli konfranslarda 

məruzələr edilmişdir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya 

işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnoqrafiya 

və Antropologiya İnstitutunun “Azərbaycanın Orta əsrlər dövrü arxeo-

logiyası” şöbəsində yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiya işinin quruluşu və həcmi. Dissertasiya işi giriş 

(20.161 işarə),  3 fəsil,  (I fəsil 92.735 işarə, II fəsil 80.313 işarə, III 

fəsil 62.670 işarə), nəticə (11.167 işarə), istifadə edilmiş ədəbiyyat 

siyahısı, əlavələr və ixtisarlardan ibarətdir. Dissertasiya işi ümumi-

likdə 267.064  işarədən ibarətdir. 
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DİSSERTASİYANIN ƏSAS MƏZMUNU 

 

 Dissertasiya işi “Giriş”, üç fəsil, “Nəticə”, “İstifadə olunmuş 

ədəbiyyat siyahısı”, arxeoloji tapıntıların fotolarından ibarət “Əlavələr” 

və “İxtisarlar”dan ibarətdir. 

“Giriş”də işin aktuallığı əsaslandırılmış, xronoloji çərçivəsi göstə-

rilmiş, mənbəşünaslıq bazası, problemin öyrənilmə dərəcəsi, tədqiqat 

obyekti, məqsəd və vəzifələri, elmi yeniliyi müəyyənləşdirilmiş,  nəzə-

ri və praktiki əhəmiyyəti, aprobasiyası barədə məlumatverilmişdir. 

Dissertasiyanın “Qəbələnin XI-XIII əsrlər şirsiz saxsı məmu-

latı” adlı birinci fəslində dövrün şirsiz keramikası araşdırılmışdır. Bu 

fəsildə 1926-cı ildən başlayaraq günümüzədək Qəbələdə aparılan arxe-

oloji qazıntılar zamanı aşkar olunmuş şirsiz keramika nümunələrinin 

öyrənilməsi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, XI-XIII əsrlər şirsiz 

saxsı qabların hazırlanması baxımından xüsusi bir mərhələ olub. Birin-

ci fəsil 2 paraqrafdan ibarətdir. 

“Şirsiz saxsı məmulatının istehsal texnologiyası” adlı I para-

qrafda şirsiz saxsı məmulatının gilin tədarük olunmasından başlayaraq 

qabların bişirilməsinə qədər olan bütün texnoloji mərhələləri ayrı-

ayrılıqda nəzərdən keçirilib. Qabların hazırlanmasında başlıca zəruri 

şərt olan gil ehtiyatının bolluğu göstərilməklə, məmulatın bişirildiyi 

dulus kürələri barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Tədqiqatlardan mə-

lum olduğu kimi, şirsiz saxsı qabların istehsalı şirli qablarla müqayi-

sədə nisbətən tez, asan və ucuz başa gəlirdi ki, bu da qabların daha 

geniş miqyasda istehsalını şərtləndirirdi. Orta əsr şəhərlərinin görkəmli 

tədqiqatçısı, arxeoloq Q.M.Əhmədov qeyd edirdi ki, “Ucuz və asan 

başa gələn şirsiz saxsı məmulatı digər yerlərə daşınmayaraq, yalnız 

ehtiyac olduğu təqdirdə yaxın rayonlara aparılırdı”.
23

 

“Şirsiz saxsı məmulatının təsnifatı” adlanan ikinci paraqraf 9 

bənddən ibarətdir. Bu paraqrafda Qəbələnin XI-XIII əsrlərə aid şirsiz 

keramika məmulatının təsərrüfat küpləri, qazanlar, səhənglər, bar-

daqlar (darboğaz və enliboğaz bardaqlar), küpə tipli qablar, dolça tipli 

                                                      
23

Əhmədov, Q.M.  Azərbaycanın orta əsr şirsiz saxsı məmulatı / Q.M.Əhmədov. –

Bakı, – 1959. – s. 37-39 
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qablar, mehtərə tipli qablar, çıraqlar (lüləkli və vaza tipli çıraqlar) və 

şar-konusvari qablardan ibarət olmaqla təsnifatı verilmişdir. Arxeoloji 

qazıntılar zamanı aşkar olunmuş göstərilən təsnifata aid nümunələr di-

gər şəhər yerlərindən tapılan və müxtəlif dövrlərə aid anoloji nümunə-

lərlə müqayisə edilmiş, onların əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri və xrono-

loji çərçivəsi göstərilmişdir. Hansı ki, həmin nümunələrin araşdırılması 

və hərtərəfli təhlili nəticəsində XI-XIII əsrlərdə Qəbələdə şirsiz kera-

mika nümunələrinin daha mükəmməl hazırlanması, keyfiyyətli bişiril-

məsi, ustaların dövrünə görə peşəkar olması və ixtisaslaşması, həmçi-

nin, qabların çoxçeşidli olması və zəngin bədii tərtibata malik olduğu 

müəyyən edilmişdir. 

Dissertasiya işinin ikinci fəsli “Qəbələnin XI-XIII əsrlər şirli 

saxsı məmulatı” adlanır. Bu fəsildə Qala və Səlbir ərazilərində günü-

müzədək davam etməkdə olan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olun-

muş və tədqiq olunan dövrə aid olan şirli saxsı məmulatı ətraflı araş-

dırılmışdır. Dörd paraqrafdan ibarət olan bu fəsildə ilk dəfə Qəbələnin 

XI-XIII əsrlərə aid şirli keramika məmulatının təsnifatı verilmişdir.  

“Şirli saxsı məmulatının istehsal texnologiyasına dair” adlı 

birinci paraqrafda dövrün şirli qablarının istehsalı və şirlənmə texno-

logiyası, Azərbaycanda şirli qabların meydana gəlməsi barədə mütə-

xəssislərin fikirləri müqayisəli şəkildə şərh olunmuşdur. Məlumdur ki, 

V.N.Leviatov Azərbaycanda şirli qabların VIII əsrdə meydana gəldiyi-

ni bildirir.
24

 Görkəmli arxeoloqlar S.M.Qazıyev
25

 və  İ.A.Babayev
26

 

Qəbələ şəhərində VIII əsrdə şirli qabların mövcudluğunu göstərmişlər. 

A.L.Yakobson isə şirli qabların istehsalına IX əsrdən başlandığını qeyd 

edir.
27

 

Professor R.B.Göyüşov Qəbələ tədqiqatları əsasında gil qabla-

                                                      
24

Левиатов, А.В. О типах глазурованной керамики Азербайджана в VII-XV вв. // 

Известия Академия Наук Азербайджанской ССР, – 1946. №7. – c. 36-48. 
25

Qazıyev, S.M. Qəbələ şəhərinin tarixi-arxeoloji tədqiqi //Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyası. Azərbaycanın maddi-mədəniyyəti, – V cild, – Bakı, – 1964, – s.7-67. 
26

Babayev, İ.A. Qəbələnin ilk şirli qabları / İ.A.Babayev. AMM, V cild, – Bakı, – 

1964, – s. 131-148. 
27

Якобсон, А.Л. Художественная керамика Байлакана (Оpенкала). (По 

материалам раскопок 1953-1955 гг.) МИАСССР, – 1959, № 67,т.1., – Москва-

Ленинград, – c. 228-302. 
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rın anqoblanması üsullarına dair xüsusi məqalə yazıb. Onun fikrin-

cə, anqob üçün heç də istənilən gili seçmək məqsədə uyğun deyil. 

Belə ki, anqob üçün seçilmiş gil tərkib etibarı ilə onun çəkiləcəyi 

qabın gilinin xüsusiyyətlərinə uyğun olmalıdır. Daha doğrusu, an-

qob gili də suda həll olunma qabiliyyətinə, oda davamlılıq xüsusiy-

yətinə və əlavə olaraq bişmə zamanı öz rəngini saxlamaq keyfiyyə-

tinə malik olmalı və yağlılıq dərəcəsi ilə seçilməlidir. 

Şirli qablar, o cümlədən Qəbələnin XI-XIII əsrlər keramikası-

nın istehsal texnologiyasında məmulatın səthinin anqoblanması xü-

susi mərhələ təşkil edir. Təbiidir ki, daha erkən dövrün şirli kerami-

ka məmulatlarında anqob təbəqə olmamışdır. İstehsal prosesi tək-

milləşdikcə anqobdan istifadə də istehsalata gətirilib. İlk vaxtlar an-

qobdan astar-örtük, daha sonra isə naxış kimi istifadə olunub. Təsa-

düfi deyildir ki, Qəbələ şəhər yerində müxtəlif illərdə aparılmış ar-

xeoloji qazıntılar zamanı XI-XIII əsrlərə aid xeyli miqdarda anqob 

naxışlı qab nümunələri aşkar olunub. Azərbaycanın digər orta əsr 

şəhərlərində də eyni tendensiya müşahidə olunur. 

Şirli qablar üzərindəki təsvirlərin yüz illər ərzində silinmədən 

öz ilkin parlaqlığını qoruyub saxlamasına səbəb bütünlüklə istehsa-

lın növbəti mərhələsində qabların üzərinin şəffaf şirlə örtülməsi 

olub. Hansı ki, bu texnoloji mərhələdən sonra qablar kürələrə doldu-

rularaq təkrar bişirilib. Bu da şirli saxsı məmulatı istehsalının son 

texnoloji mərhələsidir.  

İkinci fəslin “Kasa və boşqab tipli qablar” adlı ikinci para-

qrafı beş bənddən ibarət təsnif və təsvir olunub: 1. Saya şirli qablar. 

2. Nəbati təsvirli qablar. 3. Həndəsi təsvirli qablar. 4. Antropomorf 

və zoomorf təsvirli qablar. 5. Qarışıq təsvirli qablar. Təsnifata daxil 

edilən hər bir bəndə aid olan kasa və boşqab tipli şirli qabların əsas 

səciyyəvi xüsusiyyətləri göstərilməklə yanaşı, digər şəhər yerlərin-

dən aşkar olunmuş anoloji nümunələrlə müqayisəli şəkildə tədqiq 

olunmuşdur. Ümumiyyətlə, saya şirli kasa tipli qabların şirli qablar 

istehsal edilən bütün dövrlərdə mövcudluğu onların istehsalının 

texnoloji baxımdan daha sadə olması və cəmiyyətdə bu tip qablara 

sosial sifarişin hər zaman böyük olması ilə əlaqəlidir. Nəbati təsvirli 

qabların çeşidlərinə nəzər salarkən üzərində daha çox gül təsviri 

verilmiş nümunələrin çoxluq təşkil etməsi məlum olur. Eyni zaman-
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da kasa və boşqab tipli şirli qabların bəzədilməsində regionun fauna 

və florasını əks etdirən motivlərə üstünlük verilməsi diqqət çəkir. 

İkinci fəslin üçüncü paraqrafı “Duz qabları” adlanır. Şirli duz-

qabı nümunələri forma etibarilə həmin dövrün şirsiz duzqabıları ilə 

müəyyən oxşarlığa malik olsa da, şirlənməsinə görə fərqlənir.  

Qəbələdən aşkar olunmuş və XI-XIII əsrlərə aid olan şirli duz-

qabı nümunələri forma etibarilə Beyləqan, Bakı, Gəncə, Şəmkir, Şa-

maxı, Şabran və Şəhərgahdan məlum olan duzqabılarla oxşarlıqlara 

malikdir. 

XI-XIII əsrlərə aid şirli duzqabı nümunələrinın təhlili onu de-

məyə əsas verir ki, bu dövrdə süfrə qabları olan şirli duzqabılardan 

əhalinin məişətində geniş istifadə edilib. Qəbələ ustalarının istehsal 

etmiş olduğu duzqabılar yastı və dabanlı oturacaqlı olmaqla digər 

şəhərlərdən aşkar olunmuş nümunələrlə oxşar olmuşdur. 

“Damğalı qablar” adlanan ikinci fəslin dördüncü  paraqrafın-

da Qala və Səlbir ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı 

aşkar olunmuş çoxlu sayda damğalı qab nümunələri tədqiq olun-

muşdur. Məlumdur ki, bu qablar hazırlanma texnologiyası baxımın-

dan digər şirli qablardan fərqlənir. Damğalı qabların tədqiqi zamanı 

əsas məqam onların qablara kim tərəfindən və nə məqsədlə vurul-

ması, habelə, damğa təsvirlərinin hansı məna kəsb etməsi ilə bağlı-

dır. Xatırladaq ki, şirli qabların alt hissəsinə damğa vurulması barə-

də mütəxəssislər tərəfindən fərqli fikirlər irəli sürülmüşdür.  

Orta əsr Azərbaycan şəhərlərinin görkəmli tədqiqatçısı, profes-

sor Q.M.Əhmədovun fikrincə, “Möhürdən istifadə etmək hüququna 

o ustalar malik olub ki, onlar  ya emalatxana sahibi, ya da ən azı 

ustad ləqəbi daşımaq səviyyəsinə yüksəlmiş olsun”.
28

 Xatırladaq ki, 

o, Beyləqanın hətta şirsiz saxsı məmulatının üzərində “ustad” kəl-

məsinə də rast gəlindiyini qeyd edir. Ehtimallara görə, saxsı qabla-

rın üzərində olan nişan, damğa və möhürlər müəyyən ictimai məna 

daşımaqla, ya istehsalçıya, ya da istehlakçıya aid olub. 

Damğaların şirli qablara nə məqsədlə vurulmasına gəldikdə isə, 

professor Q.C.Cəbiyev Saxsı qablara damğaların həmin qabların it-

                                                      
28

Əhmədov Q.M. Orta əsr Beyləqan şəhəri (Tarixi-arxeoloji tədqiqat) / Q.M.Əh-

mədov. – Bakı: Elm, – 1979. – s. 69-70. 
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məməsi, yaxud dəyişik düşməməsi məqsədilə vurulduğunu qeyd 

edir. Belə ki, hər bir emalatxana sahibinin dulus kürəsi olmadığın-

dan qablar ya bişmə prosesində, ya da məclis və mərasimlərdə isti-

fadə zamanı itə və ya dəyişik düşə bilərdi.
29

 

Arxeoloji qazıntılar zamanı müəyyən olunmuş nümunələrin 

hərtərəfli öyrənilməsi onu deməyə əsas verir ki, XI-XIII əsrlərdə 

saxsı qabların alt hissəsinə damğaların vurulması daha da təkmil-

ləşmişdir. Arxeoloq Ö.Ş.İsmizadə göstərmişdir ki, “İt, quş, konsen-

trik dairə, birləşmiş dördləçəkli işarə, yayvari işarə Qəbələ şirli 

keramikası üçün xarakterikdir. Bu damğaların əsas hissəsində təs-

virlər yüksək dəqiqliklə verilib, ona görə də onların izləri qabların 

altında çox aydın görünür”.
30

  

Qabların damğalanmasına Qəbələ ilə yanaşı, Beyləqan, Gəncə, 

Şəmkir, Şabran, Şamaxı və digər Orta əsr şəhər yerlərində də rast 

gəlinib. Qəbələnin damğalı qabları eyni zamanda özünəməxsusluğu 

ilə seçilir. Bu onu göstərir ki, tədqiq olunan dövrdə dulusçu ustalar 

qablara damğaların vurulmasında artıq yüksək peşəkarlığa malik 

olmaqla yanaşı, keramikada həm də xalq yaradıcılığını təcəssüm et-

dirmişlər. 

Dissertasiya işinin üçüncü fəsli “Qəbələnin XI-XIII əsrlər 

inşaat keramikası” adlanır və dörd paraqrafdan ibarətdir. Bu fəsil-

də tədqiq olunan dövrə aid Qəbələdən aşkar olunmuş kərpic, kaşı, 

kirəmit və su tüngü nümunələri, onların xarakterik xüsusiyyətləri 

Azərbaycanın digər orta əsr şəhər yerlərinin və digər ölkələrin ana-

loji materialları ilə müqayisə olunmaqla ətraflı araşdırılmışdır. 

Üçüncü fəslin “Kərpic nümunələri” adlı birinci paraqrafında 

dövrün əsas inşaat materiallarından olan kərpic nümunələri tədqiq 

edilib. XII-XIII əsrlərdə nəinki Azərbaycanda, digər qonşu ölkələr-

də də inşaat sənəti sahəsində dinamik inkişaf olduğu maddi-

mədəniyyət nümunələri əsasında müəyyən olunub. Tədqiqatlar gös-

tərir ki, inşaat keramikasının mühüm növü sayılan bişmiş kərpic 

                                                      
29

Cəbiyev Q.C. Azərbaycan keramikası // – Bakı: Elm və Həyat, –1983. № 3, – s. 

15. 
30

Исмизаде, О. Ш. O глазурованной керамике с клеймами из средневековой 

Кабальı (XI-XIVвв) // Издательство Академия Наук Азербайджанской ССР, 

Азербайджанская материальная культура V том. – Баку,  – 1964, – с. 168. 
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Azərbaycanda əsasən VIII əsrdən etibarən istifadə olunmağa başla-

nıb, X əsrdən etibarən isə memarlıqda çox geniş istifadə edilib.  

Qəbələnin XI-XIII əsr tikintilərində əsasən az qalınlıqlı kvadrat 

kərpiclər daha geniş yayılıb. Ümumiyyətlə, kvadrat şəkilli bişmiş 

kərpiclərdən hələ qədim zamanlarda ön Asiyada istifadə edilmişdir. 

Kərpicin çəhrayı və tünd qırmızı rəngli olması onun bişmə dərəcəsi-

nin göstəricisidir. Müqayisələr göstərir ki, Qəbələnin kərpicləri 

çəhrayı və tünd qırmızı rəngdə olmaqla daha keyfiyyətli hazırlanmış 

və yaxşı bişirilmişdir. Onların formasına gəldikdə isə kvadrat şəkilli 

və düzbucaqlı formada olmuş, bəzən isə kərpiclərin üzəri yonul-

maqla onlara bəzək vurulmuşdur. Kərpiclərin üzərində itibucaqlı ul-

duz formalı bəzəklərə də rast gəlinib. Maraqlıdır ki, bütün orta əsr-

lər boyu bişmiş kərpiclərin ölçüsü stabil qalmışdır. Orta əsr şəhərlə-

rində hörgünün əsasını təşkil edən kvadrat formalı kərpiclərlə yanaşı 

müxtəlif forma və ölçülü kərpiclərdən də geniş istifadə edilmişdir.  

1982-ci ildə arxeoloq F.V.Qədirovun rəhbərliyi ilə aparılan 

tədqiqatlar zamanı Covurlu çayın sol sahilində “Yanıq yer” adlanan 

ərazidə iki ədəd dulus kürəsi aşkar edilmişdir ki, onlardan da biri 

kərpic kürəsi olmuşdur. Kürənin ocaq yandırılan alt kamerası sala-

mat qalsa da, üst kamerası dağılmışdır. Kürədüzbucaqlı formada ol-

maqla, alt və yan tərəfləri ölçüləri 28X28X5 sm olan bişmiş kərpic-

lə hörülüb.
31

 

Dissertasiyanın üçüncü fəslinin ikinci paraqrafında “Kaşılar” 

barədə söhbət açılır. Məlumdur ki, XI əsrdən etibarən şirli kerami-

kanın kaşı adlanan növü Azərbaycan memarlığında geniş tətbiq 

edilməyə başlanıb. Üzərinə şir çəkilmiş kvadrat və ya düzbucaqlı gil 

lövhələr dulus kürələrində bişəndən sonra parlaq rəng alırdı. Belə 

lövhələrə kaşı deyilir. Memarlıq abidələrinin əsasən interyerinin və 

fasadının bəzədilməsində rəngarəng çeşidli kaşılardan geniş istifadə 

olunurdu. Kaşının başqa bir növü də var ki, buna mayolika deyilir. 

Mayolikada gil lövhə üzərinə müxtəlif rəngli şir çəkilir. Belə lövhə-

lər kürədə bişəndən sonra füsunkar gözəlliyə malik olan rəngarəng 

və parlaq bədii kompozisiyalara çevrilir. 

                                                      
31

Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası Səlbir dəstəsinin çöl-tədqiqat işlərinin elmi hesa-

batı (1982-ci il). – Bakı, – 1983. – arxiv № h-305, – s. 45-54. 
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Kaşılardan bəzək-inşaat materialıolaraq Orta əsrlər dövründə, 

xüsusilə XI-XIII əsrlərdə inşaat işlərində geniş istifadə olunub. XII 

əsrdə Azərbaycanda keramika məmulatının istehsalının geniş inki-

şafı naxışlanma işlərində şirli kaşıların divar üzlüyündə istifadə 

olunmasına imkan verdi. Kaşının möhkəmliyində şir məhlulu ilə 

saxsının temperatur genişlənmə əmsallarının yaxınlığı mühüm rol 

oynayır. Əks halda kaşının üzərindəki şir örtüyü çatlayaraq öz key-

fiyyətini və davamlılığını itirə bilərdi. Hansı ki, arxeoloji tədqiqatlar 

zamanı bu cür nümunələrə kifayət qədər tez-tez rast gəlinir. 

Üçüncü fəslin “Kirəmitlər” adlanan üçüncü paraqrafında Qə-

bələnin XI-XIII əsrlərə aid olan kirəmitləri barədə ətraflı məlumat 

verilib. Onların forma və ölçüləri digər orta əsr şəhərlərivə qon-şu 

ölkələrin anoloji nümunələri ilə müqayisəli şəkildə tədqiq olunmaq-

la araşdırılmışdır. 

XI-XIII əsrlərdə Qəbələ şəhər yerinin Səlbir və Qala ərazisində 

inşaat keramikası nümunəsi olan kirəmitlərdən xüsusilə geniş istifa-

də olunub. Dam örtüyündə istifadə olunan kirəmitlər səliqəli görü-

nüşə malik olmaqla yanaşı, həm də tikilini yağışdan, qardan, günəş 

şüasından qoruyur və daha davamlı idi. Qəbələ kirəmitləri forma 

etibarilə oxşar olsa da, ölçülərinə görə fərqli nümunələrə təsadüf 

olunub. Nümunələrin hərtərəfli təhlili və öyrənilməsi nəticəsində 

müəyyən olunmuşdur ki, VIII əsrdən başlayaraq XII əsrə qədər 

Səlbirdə novşəkilli kirəmitlərdən geniş istifadə edilmişdir. 

Dissertasiyanın üçüncü fəslinindördüncü paraqrafı “Su tüng-

ləri” barədədir. Hansı ki, orada dövrün su tüngləri və kanalizasiya 

şəbəkəsi barədə ətraflı məlumat verilmiş, aşkar olunmuş nümunə-

lərin dövrü və xarakterik xüsusiyyətləri göstərilməklə ətraflı tədqiq 

olunmuşdur. Bir əsrə yaxın aparılmış qazıntılar zamanı Qala və Səl-

bir ərazilərində çoxlu sayda saxsı tünglərindən ibarət su və kanaliza-

siya şəbəkəsi tapılıb. Qəbələdə su təchizatına aid qurğuların qalıq-

ları Govurlu çayının dərin uçquna çevirdiyi şərq sahilində də aydın 

müşahidə edilir. Burada olan çoxsaylı su tüngləri, kərpicdən hörül-

müş arx və quyu yerləri də şəhərin su təchizatı şəbəkəsi barədə tə-

səvvür yaradır. Arxeoloji qazıntılar zamanı su xətlərinin ayrıcında 

istifadə edilən üçkünc və ya dördkünc qablar da tapılıb. Hansı ki, 

tüngləri məhz bu qablara geydirməklə su xətti müxtəlif istiqamətlərə 
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yönəldilirdi. Qəbələ, Beyləqan, Gəncə, Bərdə, Şamaxı və digər orta 

əsr şəhər yerlərindən aşkar olunmuş inşaat keramikasına aid tapın-

tılar göstərir ki, tədqiq olunan dövrdə Azərbaycanda inşaat sənəti 

yeni mərhələyə qədəm qoymaqla intibah dövrünü yaşamışdır. Xatır-

ladaq ki, saxsı tünglərdən ibarət su kəmərlərinə oxşar nümunələr 

Cənubi Qafqazın, Orta Asiyanın, Qazaxıstanın, Rusiyanın orta əsr-

lərə aid abidələrindən də məlumdur. 

Tədqiqat işi aşağıdakı nəticələrlə yekunlaşır: 

Tədqiqat işində Qəbələnin XI-XIII əsrlər keramikasının ilk dəfə 

təsnifatı verilməklə əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri göstərilmiş, özün-

dən əvvəlki və sonrakı dövrün materialları ilə müqayisədə fərqli əla-

mət və keyfiyyətləri müəyyən olunmuşdur. Həmin əlamət və xüsu-

siyyətlər əsasən bunlardır: 

Şirsiz keramika. 

- XI-XIII əsrlər dövründə şirsiz saxsı qabların istehsalında 

intibah dövrü olmaqla, qabların istehsalı və hazırlanması texnologi-

yası daha da təkmilləşmiş, bununla belə əvvəlki dövrün ənənəvi is-

tehsal elementləri də unudulmamışdır. 

- İnkişaf etmiş orta əsrlər dövründə şirsiz saxsı qabların forması 

daha da təkmilləşmiş, müxtəlif tip qab nümunələri içərisində yastı 

oturacaqlılarla yanaşı, dabanlı oturacağa malik qabların istehsalı ge-

nişlənərək kütləvi hal almışdır. 

- Keramika istehsalının tərəqqisində başlıca zəmin orada yerli 

gil ehtiyatlarının bolluğu olmuşdur. Qabların gili yaxşı təmizləndiyi 

üçün məsaməsizdir və yaxşı yoğurularaq keyfiyyətli bişirilib. 

- Qabların xarici səthinə naxışların vurulması təkmilləşir, xüsu-

silə gövdə, boğaz və çiyin hissəyə vurulmuş naxışlar qabın xarici 

görünüşünə cəlbedicilik verib. Mehtərə tipli qablara basma naxışla-

rın vurulması xüsusilə diqqət çəkir.  

- Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan keramika məmulatı-

nın təqribən üçdə iki hissəsişirsiz saxsı məmulatından ibarətdir. Bu 

da şəhər əhalisinin həmin məmulata olan tələbatının çoxluğu ilə 

izah oluna bilər. Şirsiz saxsı qabların geniş yayılmış növünü isə iri 

təsərrüfat küpləri, qazanlar, qapaqlar, səhəng, bardaq, dolça, meh-

tərə, küpə, şarkonusvarı qablar və çıraqlar təşkil edir. 

- XI-XIII əsrlərdə şirsiz keramika nümunələri təkcə qədim Qə-
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bələ şəhəri ilə lokallaşmamışdır. Hansı ki, həmin nümunələr digər 

şəhər yerlərindən aşkar olunmuş nümunələrlə oxşarlıq təşkil edir. 

Şirli keramika. 

- Tədqiq olunan dövrdə keramika məmulatı istehsalında müx-

təlif şirlərdən geniş istifadə edilib. 

- Şirli saxsı məmulatı əsasən saya şirli, nəbati, həndəsi, antro-

pomorf və zoomorf, qarışıq təsvirli nümunələrdən ibarətdir. Şirli ka-

sa və boşqab tipli qabların bir hissəsinin altına damğa vurulub. 

- Şirlənmə zamanı iki və daha çox rəngli metal oksidlərindən

daha geniş istifadə olunub. 

- Qabların səthinin hamar və parlaq olması məqsədi ilə şiraltı

anqobun tətbiqi genişlənib. Bununla belə anqob naxışlı qablara da 

tez-tez təsadüf olunur. 

- Monoxrom təsvirlərdə ərimiş metal oksidlərinin rəng çaların-

dan istifadə olunub. 

- Gil qabın üzərində şirli təsvir zamanı rəngləyicilərin əsas

texnoloji üsullarının sabitləşməsi baş verib. 

- Dövrün kasa və boşqab tipli şirli qabları üçün başlıca xrono-

loji əlamət onların əsasən dabanlı oturacağa malik olmalarıdır. 

- Qəbələnin XI-XIII əsrlərə aid şirli keramikasının bədii cəhət-

dən bəzədilməsində regionun fauna və florasını əks etdirən motiv-

lərə daha çox üstünlük verildiyi müşahidə edilir. 

- Əvvəlki şirli qabların bişirildiyi temperaturdan daha yüksək

temperaturda bişirilən daha keyfiyyətli şir tətbiq olunub. 

İnşaat keramikası. 

- XI-XIII əsrlərdə Qəbələnin inşaat keramikasının əsasən biş-

miş kərpic, kirəmit, kaşı və su tünglərindən ibarət olması müəyyən 

edilib. 

- Dövrün tikililərində qalınlığı az olan kərpiclərdən geniş istifa-

də olunması məlum olmuşdur. 

- Qalın və enli olmaqla, düz və novşəkilli növləri fərqləndirilən

kirəmitlər ölçülərinə görə də bir-birindən fərqli olmuşdur. 

- XI-XIII əsrlərdə tikililərin əsasən fasadının işlənilməsində

rəngarəng çeşidli kaşılar geniş tətbiq edilirdi. Kaşılar ağ, yaşıl, firu-

zəyi və mavi rənglərdə olmaqla, onların bəzilərinin üzərində nəbati 

təsvirlərə də rast gəlinmişdir. 
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- Arxeoloji tədqiqatlar zamanı Qəbələdə su kəmərləri və sanita-

riya qurğularının müəyyən olunması artıq şəhərə suyun çəkilməsi və 

paylanılmasında saxsı borulardan istifadə edildiyini göstərir. 

- Tədqiqat nəticəsində XI-XIII əsrlərdə Qəbələdə keramika

istehsalı texnologiyasının daha da təkmilləşməsi, şəhərdə abadlıq və 

sanitariya mədəniyyətinin yüksək və sivil səviyyədə olması müəy-

yən edilmişdir. 
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