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Qәdim zamanlardan insanların mәişәtindә mühüm yer tutan dulus mәmulatı mәnsub olduğu xalqın iqtisadi vә siyasi hәyatı ilә bağlı olaraq inkişaf
etmiş, eyni zamanda bu sahәlәrdә baş vermiş hәr bir dәyişiklik öz әksini dulusçuluq sәnәtindә tapmışdır. Buna görә dә, arxeoloji qazıntılar zamanı yaşayış yerlәri vә qәbir abidәlәrindәn aşkar edilәn әn kütlәvi maddi mәdәniyyәt nümunәsi olan saxsı mәmulatını aid olduğu dövrün bir çox mәsәlәlәrini
işıqlandırmaq üçün qiymәtli mәnbә hesab etmәk olar. Saxsı mәmulatının bir
mәnbә kimi әhәmiyyәtli olması hәmçinin әhalinin gündәlik mәişәtindә,
tәsәrrüfat hәyatında, dәfn vә digәr mәrasimlәrdә geniş istifadә edilmәsi ilә
xarakterizә olunur. Bu mәmulatlar eyni zamanda aid olduğu dövrün sәnәtkarlığını, mәdәni vә iqtisadi inkişafını, xalqların dini dünyagörüşlәrini, başqa ölkәlәrlә iqtisadi vә mәdәni әlaqәlәrini öyrәnmәyә imkan yaradır.
Antik vә ilk orta әsrlәrә aid yaşayış yerlәri vә müxtәlif qәbir tiplәrindәn aşkar edilәn saxsı mәmulatı geniş çeşiddә hazırlanmışdır. Saxsı mәmulatı içәrisindә mәişәt vә tәsәrrüfatda istifadә olunmuş qablar üstünlük tәşkil
edir. Albanların mәişәtindә arxeoloji әdәbiyyatda “süddanlar” vә ya “süddan
biçimli qablar” kimi taninan saxsı qablar geniş yayılmışdır (13,s.77). Süddan
biçimli qab nümunәlәri qeyd etdiyimiz dövrlәrdә dulusçuluq sәnәtinin
inkişafını özündә daha yaxşı әks etdirmişdir. Bu baxımdan onların tәdqiqi
dulusçuluq sәnәtindә antik vә ilk orta әsrlәrdә hәm texnoloji, hәm dә bәdii
cәhәtdәn baş vermiş inkişaf vә gerilәmәni daha aydın izlәmәyә imkan verir.
Qeyd etmәk lazımdır ki, süddan biçimli qablar Azәrbaycanın daha
qәdim abidәlәrindәn mәlumdur. Bu qabların prototipi ilk dәfә Gәdәbәyin
daş qutu qәbirlәrindә aşkar olunmuş vә tunc dövrünün sonlarına aiddir. Sonrakı arxeoloji abidәlәrdәn bu növ qablar Mingәçevirin e.ә. VII-V әsrlәrә aid
edilәn, ölülәrin arxası üstә düz basdırıldığı torpaq qәbirlәrindәn mәlumdur
(14,s.41). Göstәrilәn abidәlәrdәn aşkar olunan bu qablar sonrakı qablardan
ancaq özlәrinin tünd boz rәngdә olması ilә fәrqlәnir.
Süddan biçimli qabların istәr әrazi vә istәrsә dә miqdar etibarı ilә әn
geniş yayılması Yaloylutәpә mәdәniyyәti dövründә olmuşdur. Yaloylutәpә
arxeoloji mәdәniyyәtinin saxsı mәmulatı içәrisindә “süddanlar” vә ya süd43
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dan biçimli qablar әsas yer tutmuş vә bu mәdәniyyәtin әn sәciyyәvi saxsı
mәmulatını tәşkil etmişdir (10,s.51). Bunu Qafqaz Albaniyası әrazisindә
aparılan sonrakı arxeoloji qazıntılar da dönә-dönә sübut etmişdir. Bu tip qablar Yaloylutәpәdәn başqa Mollaisaqlıdan, Nüydi, Şıxdәrә tәpәsi, Uzunboylar,
Qırlartәpәdәn, Dәymәdәrәdәn, Şәriflidәn, Mil-Muğan düzlәrindәn, Gәncәdәn,
Torpaqqaladan, Alazan hövzәsindәn (13,s.77), Qәbәlәdәn (6, s.64), Şamaxının Xınıslı, Şәrgah abidәlәrindәn (12,s.17) vә s. aşkara çıxarılmışdır.
Süddan biçimli qabların әksәriyyәtinin
gövdәsi şişman, armudvari vә ya yumurta biçimlidir. Hündürlüyü 30, gövdәsinin enli hissәsinin diametri isә 16 sm-ә çatan bu tip qabların su tutumu tәqribәn 1 litrә bәrabәrdir
(3,s.250.). Antik vә ilk orta әsrlәrә aid süddan biçimli qabların ümumi cәhәtlәri kimi,
hamısının ağızlarının әymәli vә ağzının kәnarı ilә gövdәsinin yuxarı hissәsinә birlәşәn
tәk qulplarının olması ilә yanaşı fәrqli xüsusiyyәtlәri dә vardır. Bu fәrqlәr onların formalarında - gövdәlәrindә, qulplarında, әymәli
ağızlarının quruluşunda, hәmçinin hazırlanma texnikası vә bişirilmә keyfiyyәtindә özünü göstәrir. Bunları nәzәrә alaraq süddan biçimli qabları üç qrupa bölmәk olar. Bu qrupları da öz növbәsindә müxtәlif yarımqruplara ayırmaq mәqsәdәuyğundur.
Birinci qrupa e.ә. IV- e.ә. I әsrlәrә yәni, ilk antik dövrә aid qablar
daxildir. Bu qrupa aid qabların әn nәfis nümunәlәri Mollaisaqlı qazıntılarında aşkara çıxarılmışdır. Bu tip qablara әn çox küp vә tәknә qәbirlәrdә tәsadüf olunmuşdur (13,s.76). Süddan biçimli qabların birinci qrupuna daxil
olan nümunәlәr sarı vә açıq qırmızı rәngdә olmaqla, keyfiyyәtli bişirilmiş vә
bәdii-konstruktiv cәhәtdәn yüksәk zövqlә hazırlanmışdır. Onlar, hәtta hazırlanma texnikasının üstünlüyü cәhәtdәn dә bu dövrün saxsı mәmulatı içәrisindә xüsusi yer tutur. İstәr Mollaisaqlı, istәr Yaloylutәpә vә Nüydi torpaq
qәbirlәrindәn, elәcә dә Mingәçevirdәn, Torpaqqaladan vә s. tapılan eyni tip
gil qablar zәrifliyi, simmetrikliyi, yaxşı bişirilmәsi, habelә hәcm etibarilә
bir-birindәn az fәrqlәnir (12,s. 78). Dabanlı vә dabansız düzәldilmiş süddanların boğaz vә oturacağa yaxın hissәlәri yığcam, orta hissәsi isә enli vә
qabarmış şәkildәdir. Qabların oturacaqları dәyirmi, dabanlı, silindrik ayaqlı
vә diskşәkilli altlıqlı olduqlarına görә bir çox tәdqiqatçılar bunları tәsnif
edәrkәn oturacağı әsas element kimi nәzәrdә tuturlar (10,s.54-56). Lakin
birinci qrup qablarda daha çox diqqәti cәlb edәn ağız hissәlәrindәki müxtәlifliyi әsas götürәrәk, onları iki yarımqrupa bölmәk olar.
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Birinci yarımqrupa kiçik әymәli ağızlı qablar daxildir. Bu cür qablar forma etibarilә ağzı düz
olan qablara oxşardır. Belә qabların ağızlarının
kәnarı yanlardan içәri әyilәrәk qabaq hissәdә kiçik nov әmәlә gәtirir. Bu qabların ağızlarının kәnarı bәzәn yandan azacıq içәriyә basılmış, bәzәn
isә üst hissәlәrdәn içәri әyilmiş vәziyyәtdә olur.
Novçanın yanlarında hәr iki tәrәfdәn içәriyә basılmış yerlәrindә çox vaxt yapma düymәciklәr yapışdırılır. Bәzәn qabların ağızlarının kәnarı eyni
bәrabәrlikdә yığılaraq hәm qabaqda, hәm dә yanlarda bәrabәr ölçüdә novlar
әmәlә gәtirir. Arxeoloji әdәbiyyatda bu cür qabların ağız hissәlәri “üç
yarpaq”, “üç lәçәk” vә ya “üç dodaq” da adlandırılır. Üç novlu qablarla yanaşı dörd novlu olanlara da tәsadüf edilir.
Qabların naxışlanmasına gәldikdә isә,
әsasәn cızma, basma vә yapma üsullardan
geniş istifadә olunmuşdur. Naxışlar әsasәn
qabın boğaz, qulp vә gövdә hissәlәrindә tәtbiq edilmişdir. Qabların boğazları çiyinlәrinә
qәdәr bir neçә cәrgә dәrin vә enli cızmalarla
әhatәlәnmiş, gövdәlәri isә düz xәtlәr, basma
nöqtәlәr vә yapmalarla bәzәdilmiş olurlar.
Bu cür naxışlanmış qablar daha çox Yaloylutәpә torpaq qәbirlәrindәn aşkar edilmişdir
(10,s.59). Yapma naxışlar әsasәn yastı düymәcik vә digәr formalı elementlәrdәn ibarәtdir. Ehtimal ki, bu naxışlar
Qafqaz Albaniyası әhalisinin astral vә digәr inancları ilә әlaqәdar yaranmışdır. Buna misal olaraq, yapma ay tәsvirli naxışları göstәrә bilәrik. Strabonun
verdiyi mәlumata görә albanların sitayiş etdiyi tanrılar içәrisindә Selena,
yәni Ay tanrısına daha çox üstünlük
verilirdi (4, s.91).
Ağzı әymәli qabların ikinci yarımqrupuna aid olanları әvvәlkilәrdәn hәm
novçalarına, hәm dә gövdәlәrinin qurluşuna görә fәrqlәnirlәr. Bu yarımqrupa
aid olan qabların ağızlarının novçaları
uzadılmış vәziyyәtdә hazırlanmışdır.
Ördәk burnunu xatırladan bu qabların
novçaları qabın gövdәsindәn xeyli qabağa çıxmış olduğundan ilk baxışdan onun simmetriyasını pozur. Bu qabların
demәk olar hamısında uzadılmış novça, qab ağzı ilә gövdәyә birlәşmiş qulp-
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dan solda yerlәşmәsi müşahidә olunur. Mürәkkәb konstruktiv quruluşa malik olan bu qablar bir neçә hissәdәn hazırlanmışdır. Qabların bir çoxunun
gövdәsinin ortasında sәrt künclü olması onların gövdәlәrinin alt vә üst hissәlәrinin ayrılıqda hazırlanmasını göstәrir. Bu yarımqrupa aid olan qabların
alt hissәlәri yuvarlaq, bәzәn isә tәk ayaqlı oturacaqlı olurlar. Alt hissәlәri
yuvarlaq olan qabların oturacaqları mәrkәzdәn içәriyә doğru batıq әmәlә
gәtirmәklә tәnzimlәnir.
Bu tip qabların naxışlanmasında ümumi әlamәt nәzәrә çarpır. Belә ki,
boğazlarının cızma vә çәrtmәlәrlә әhatәlәnmәsi, gövdәlәrinin ortasında içәrisindә çıxıntıları olan düymәciklәrlә naxışlanması bu qablar üçün sәciyyәvidir. Lentvari qulpları qab ağzına birlәşәn hissәlәri qulaqcıqlarla, qulpların özü isә iki vә üç tilli hazırlanaraq, bu tillәrin arası çәpinә çәrtmәlәrlә bәzәdilmiş olurlar (4,s. 90-91)
Bәzәn novça larının qabın boğazına yaxın olan hissәlәrindә içәridәn
süzgәclә tәchiz olunurlar. Süzgәclәrә irihәcimli novça ağızlı qablarda daha
çox tәsadüf olunur (13, s.79). Bu süzgәclәr süzülәrkәn meyvә şirәlәri vә şәrabın tullantılarının qabda qalmasını tәmin edir. Arxeoloji qazıntılar zamanı
aşkar edilmiş içәrisindә şәrab qalıqları olan iri tәsәrrüfat küplәrinin içәrisindә belә qabların fraqmentlәrinә tәsadüf edilmәsi, onlardan şәrabçılıqda
istifadә edilmәsini göstәrir. Bu qablar
qәdim Yunanıstanda geniş istifadә
edilmiş oynoxoyaları (yun. Şәrab süzürәm) xatırladır (4, s.92). Mütәxәssislәrin fikrincә süddanbiçimli qablardan әsasәn süfrәyә süd, yağ, şәrbәt,
şәrab vә digәr mayelәrin verilmәsi
mәqsәdilә istifadә olunub (3, s.251).
S.M.Qazıyev onlardan süfrәyә meyvә
şirәsi vermәk mәqsәdilә istifadә olunduğunu bildirir .
Süddan biçimli qabların ikinci qrupuna, xronoloji çәrçivәsini son antik
dövr (I-III) tәşkil edәn qabları aid etmәk olar. Belә ki, eramızın I-III әsrlәrinә aid edilәn Mingәçevirin ilk katakomba vә taxta qutu qәbirlәrindәn
süddan biçimli qabların yeni tipi aşkara çıxarılmışdır (14, s.42). Bu qablar
sәliqә ilә hazırlanması, gilinin tәrkibi, yaxşı bişirilmәsi cәhәtdәn yuxarıda
qeyd etdiyimiz “süddanlara” çox yaxındır. Eyni zamanda, Mingәçevirin ilk
orta әsrlәrә aid yaşayış yerlәrindәn tapılmış bu tip qablardan hәm forma vә
hәm dә ölçülәri cәhәtdәn fәrqlәnir. Bunların boğaz hissәsi demәk olar ki,
yoxdur vә qabın ağız hissәsi ilә şişkin gövdәsinin birlәşdiyi yer 90 dәrәcә
bucaq tәşkil edir. Bu tip içәrisindә hündürlüyü 45-50, gövdәsinin enli hissәsinin diametri 35-40 sm olan iri hәcmlilәri dә var (1, s.53). Son antik
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dövrә aid süddanbiçimli qabların demәk olar ki, hamısı yaxşı bişirilmiş
açıq-qırmızı, bozumtul, sarımtıl-çәhrayı rәngdәdir vә üzәrlәri açıq rәngdә
anqoblanmışdır.
Bu qәbildәn olan nümunәlәri Ә.H.Bәdәlov gövdәlәrinin formasına görә iki yarımqrupa bölmüşdür. Birinci yarımqrupa sәrt künclü gövdәlәri, gövdәdәn irәliyә çıxmış ördәkburun tipli nümunәlәr aid edilir. Bu nümunәlәr
ellinizm dövrünә aid ikinci yarımqrupa şamil edilәn qablarla çox oxşardır.
Birinci yarımqrupa daxil edilәn süddanbiçimli qablar gövdә vә ağız kәnarlarının formalarına görә demәk olar ki, fәrqlәnmirlәr. Onlar yalnız dabanlarının quruluşuna görә iki tipә ayrılır. Halqavari oturacaqları olan nümunәlәr
birinci tipә aid edilir. Süddanbiçimli qabların bәzilәri diskşәkilli bünövrәyә
dayaqlanan qısa silindirik oturacaqlıdır (1, s.74-75). Bu qabların bünövrәlәri
azacıq içәriyә batıq şәkildәdir. Bu tipin xarakterik nümunәlәri Mingәçevirdә
vә Sultannuxda aşkar edilmişdir.(5, s.88).
Digәr tipә aid olan süddan biçimli qablar düz oturacaqlıdır. Bu formada süddan biçimli qablar Azәrbaycan әrazisindәn başqa, Gürcüstanın
Alazan vadisindә dә aşkar olunmuşdur.
Son antik dövrә aid süddan biçimli qabların ikinci yarımqrupuna şişman, şargövdәli qablar aid edilir. Bu formada qablar Qәbәlә, Mingәçevir,
Yaloylutәpә, Mollaisaqlı, Qırlartәpә vә b. abidәlәrdәn aşkar edilmişdir. Belә
nümunәlәr әvvәlki yarımqrupa aid qablarla müqayisәdә sayca azlıq tәşkil
edirlәr. Şişman gövdәli süddanbiçimli qablar әsasәn yastı oturacaqlıdır.
Bәzilәrinin alt hissәsi mәrkәzdәn içәriyә doğru basılmış vә belәliklә qabın
sabitliyi tәmin edilmişdir(1, s.75).
Hәr iki yarımqrupa daxil olan qabların boğaz hissәlәri cızma üsulu ilә
çәpinә vә paralel xәtlәrdәn ibarәt naxışlarla, hәmçinin yapma üsulu ilә vurulmuş düymәciklәrlә bәzәdilmişdir. Novçalarının kәnarlarına yapma düymәciklәr vurulmuş nümunәlәrә son antik dövrә aid qablar içәrisindә dә rast
gәlinir.
Bu qrupa daxil olan süddan biçimli qabların da qulpları bir qayda olaraq novçadan solda yerlәşir. Qulpların ucları qabın ağız kәnarı ilә gövdәnin
ortasına bәrkidilmişdir. Birinci yarımqrupa aid nümunәlәrin qulpları әsasәn
lentvaridir. Bu qulpların kәnarları azacıq әyilmiş olur vә bunun nәticәsindә
qulpun üzәrindә şaquli novça yaranır. Bәzәn bu qulplar bir-birinә bәrkidilmiş iki vә ya üç gil çubuqdan formalaşdırılmışlar. Әgәr qulp üç bitişik çubuqdan düzәldilibsә, onda onların ortada olanının sәthi çәp cızma xәtlәrlә
bәzәdilirdi. İkinci yarımqrupa daxil olan bәzi qabların qulpları bir-birinә burulmuş gil şubuqlardan formalaşdırılmışdır (5, s.89). Bәzi hallarda qulpların
novçadan solda deyil, onun әksindә yerlәşmәsinә dә rast gәlinir. Adәtәn belә nümunәlәrdә qulplar qabların ağızları ilә çiyinlәrini birlәşdirir.
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Süddan biçimli qablar Azәrbaycan әrazisindә әn çox e.ә. II- eramızın I
әsrindә yayılmışdılar. Son antik dövrdә, ilk mәrhәlәyә nisbәtәn süddanbiçimli qablarda hәm kәmiyyәt, hәm dә keyfiyyәt baxımından zәiflәmә müşahidә olunur. Bunu, Nüydi tapıntılarında xüsusilә daha aydın görmәk olar.
Belә ki, buradan tapılmış gil qablar içәrisindә Mollaisaqlının, yaxud Yaloylutәpәnin ağzı novçalı vә zәrif hazırlanmış qab nümunәlәrinә (bir-iki qab istisna olmaqla) demәk olar ki, rast gәlinmir (13, s.78). Buradakı nümunәlәrdә
ağzı novçalı qabların hәm forma, hәm dә keyfiyyәtinin aşağı düşdüyü müşahidә olunur. Bu tip qabların Nüydi nümunәlәrindә gövdә bir qәdәr uzunsovlaşır, naxışlar azalır, bәzәn onların ağzı dördkünc formada düzәldilir.
Nüydi qazıntılarından süddan biçimli qabların çox sadә qurluşlularına da
rast gәlinir. Belәliklә, zәrif, ağzı novçalı vә mürәkkәb qurluşlu qabların I
әsrdәn tәdricәn aradan çıxması halları müşahidә edilir. Bundan sonrakı qabların eramızdan әvvәlkilәrә nisbәtәn sadәlәşmәsi vә kobudlaşması qabarıq
şәkildә nәzәrә çarpır (1, s.56). Bu, ümumilikdә son antik dövrdәn etibarәn
dulusçuluq sәnәtindә başlayan gerilәmә ilә izah olunur (13, s.79).
Süddan biçimli qabların üçüncü qrupunu, ilk orta әsrlәrә aid olan nümunәlәr tәşkil edir. Lakin bu qәbildәn olan tapıntılara ilk orta әsr materialları içәrisindә nisbәtәn az tәsadüf olunur. Bunun sәbәbi kimi, antik dövrdә
geniş yayılan süddan biçimli qabların III-IV әsrlәrdәn etibarәn tәdricәn azalaraq istehsalatdan çıxması göstәrilir (3, s.250). Mәhz bu amili nәzәrә alan
A.Ş,Orucov ilk orta әsr keramikasının tәsnifatını verәrkәn süddan biçimli
qabların adını öz tәdqiqatında çәkmir. Bununla belә R.M.Vahidov Mingәçevirin (14, s.40-43), Ş.S.Әhmәdov isә Pirsaatçay hövzәsinin ilk orta әsr
materialları içәrisindә süddan biçimli qabların önәmli yer tutduğunu yazır
(7, s.111-113). Mingәçevir qazıntıları zamanı bu tip qablara I vә II mәdәni
tәbәqәnin materialları içәrisindә, Pirsaatçay hövzәsindә isә әsasәn Udulu
yaşayış yerindә vә daş qutu qәbirlәrdә tәsadüf edilib. Albaniya әrazisindә bu
tip qablara son dövr küp qәbirlәrindә dә tәsadüf edilmişdir. Şәrgah küp qәbirlәri nekropolunda tapılmış nümunәlәr buna misal ola bilәr (5,s.89). Naxçıvanın ilk orta әsr yaşayış yerlәri içәrisindә bu tipli qablara әsasәn Albantәpә abidәsindә rast gәlinmişdir. Narın qum qatışıqlı gildәn, әldә hazırlanmış qablar sabit vә qeyri sabit tempraturda bişirilmişlәr (11, s.125).
R.M.Vahidov Mingәçevirin 2 vә 3 saylı qәdim yaşayış mәskәnlәrindәn әldә olunan süddan biçimli qabları xarici görünüşlәrinә görә iki qrupa
bölür. Birinci qrupa boğazları uzunsov, gövdәlәri armudvarı olan süddan biçimli qablar daxil edilir. Onların yan tәrәfdәn olan vertikal qulpları qabın
boğaz hissәsi ilә gövdәsinә birlәşdirilmişdir. Bu qrupa daxil edilәn qabların
hamısı yaşayış yerlәrinin I mәdәni tәbәqәsindәn (III-V әsrlәr) aşkar olunmuş vә onların müәyyәn hissәsinin әl dulus dәzgahında hazırlandığı müәyyәnlәşdirilmişdir.
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İkinci qrupa daxil olan süddan biçimli qablar müәyyәn bir quruluşa
malik deyildir. Belә ki, onların bәzilәrinin gövdәsi şişkin, digәrlәrinki isә
yumurtabiçimli olub, yan tәrәfdәki qulpları qabın gövdәsinin üst hissәsini
ağzının kәnarı ilә birlәşdirir. Bu qabların ağızlarının kәnarı ilә boğaz hissәsinin quruluşu da müxtәlifdir. İkinci qrupa aid edilәn qabların ağzının kәnarlarında, yanlardan batıq hissәdә, bir qayda olaraq, iki әdәd düymәcik yapışdırılmışdır.
Qabların naxışlanmasına gәldikdә, onların üzәrindә çox primitiv halda
düz, dalğavarı, qırıq xәtlәrdәn vә nöqtәlәrdәn ibarәt olan hәndәsi vә nәbatat
naxışları ilә bәzәk vurulmuşdur. Bәzi nümunәlәrin üzәri isә uzunsov batıqlarla, barmaqla vurulmuş batıq dalğavarı xәtlәrlә vә dulusçuların möhürlәri
ilә bәzәdilmişdir.
İkinci qrupa aid edilәn süddan biçimli qablar Mingәçevir yaşayış yerindә, әsasәn II mәdәni tәbәqәdәn (V-VIII әsrlәr) aşkar olunmuşdur. Bunların әksәriyyәti olduqca kobud vә sәliqәsiz surәtdә әl ilә hazırlanmışdır
(14, s.41). Qeyd edәk ki, II mәdәni tәbәqәdәn әldә olunan materiallar içәrisindә bu tip qablara tәsadüf edilmәsi bәzi tәdqiqatçıların fikrincә bir qәdәr
tәәccüb doğurur (3, s.250)
Azәrbaycanın digәr abidәlәrindәn aşkar edilmiş nümunәlәrdә dә, keyfiyyәt baxımından bu gerilәmә müşahidә olunur. Şübhәsiz ki, bu ilk orta
әsrlәrdә dulusçuluq sәnәtindә baş vermiş tәnәzzül ilә, bilavasitә әlaqәdar olmuşdur.
Alimlәr ilk orta әsrlәrdәn başlayaraq, tәkcә Azәrbaycanda deyil, bir
çox ölkәlәrdә (Cәnubi Qazaxıstanda, Moldoviyada, Slovakiyada, Orta Asiyada, Dağıstanda vә s.) dulusçuluqda әmәlә gәlmiş bu düşkünlüyün sәbәblәrini yerli şәraitlә әlaqәlәndirәrәk müxtәlif şәkildә izah edirlәr(6, s.64).
Dövrün tәdqiqatçılarından Q.İ.İone (9, s.7), R.M.Vahidov (14,s.34) tәnәzzülün başlıca sәbәbini Azәrbaycan әrazisindә Roma imperiyası ilә Sasanilәr arasında gedәn müharibәlәrdә, köçәrilәrin arasıkәsilmәz basqınlarında, yerli әhalinin tәsәrrüfat vә mәdәniyyәtinә bunların göstәrdiyi mәnfi tәsirdә, R.B.Göyüşov da xarici işğalların vurduğu zәrbәlәrdә görürlәr (8,
s.65). Digәr tәdqiqatçılar Q.İ.Әhmәdov(6, s.40-41) vә A.Ş.Orucov (12, s.1213) bunu әsasәn hәmin әsrlәrdә cәmiyyәtdә baş vermiş ictimai-iqtisadi
proseslәrlә әlaqәlәndirirlәr.
Belәliklә, Azәrbaycan әrazisindә e.ә. X-IX әsrlәrdә meydana çıxan
süddan biçimli qablar müxtәlif mәrhәlәlәrdәn keçәrәk, yerli әhalinin mәişәtindә eramızın VII-IX әsrlәrinә qәdәr davam etmiş vә sonralar yeni tip qablarla (sәhәng, bardaq vә s.) әvәz olunmuşdur.
Nәticә olaraq qeyd etmәliyik ki, antik vә ilk orta әsrlәrdә insanların
mәişәtindә geniş istifadә olunan süddan biçimli qabların tәdqiqi sübut edir
ki, saxsı mәmulatları nәinki sәnәtkarlıq, iqtisadi, hәmçinin sosial baxımdan
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da mәnsub olduğu dövrün müxtәlif xüsusiyyәtlәrini özündә әks etdirәn
maddi mәdәniyyәt nümunәlәridir..
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POTTERIES IN THE SHAPE OF MILK JUGS OF ANCIENT
AND EARLY
MIDDLE AGES
Konul Kerimova
Summary
Key words: milk jugs, cultura of Yaloylutapa, pottery, ancient
Clay milk jugs and plates in the shape of milk jugs were widely spread in the
archeological literature of the Albanian occupation in the ancient and early Middle
Ages. These pottery samples reflect developing stages of pottery in these periods.
The research of these specimens permits us to technologically and artistically to
follow development and undevelopment of pottery art in the ancient and early
Middle Ages.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА СО СЛИВОМ АНТИЧНОЙ
ЭПОХИ И РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Кёнул Керимова
Резюме
Ключевые слова: молочница, Ялойлутепинская культура, гончарное производство, античные
В археологической литературе так называемая «молочница» или «молочницеподобная» керамическая посуда в античную эпоху и в начале средних
веков была широко распространена в быту албан. Образцы такой керамической посуды наилучшим образом отражают периоды развития керамического
ремесла в вышеуказанную эпоху. С этой точки зрения их исследование дают
возможность лучше проследить подъемы и спады как в технологии, так и в
художественном деле керамического ремесла в античную эпоху и в начале
средних веков.

