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Orta әsrlәrdә qız vә gәlinlәrin geydiklәri başlıca qol-bilәk bәzәyi bilәrziklәr 

idi. Bilәrziklәr әsasәn metal vә şüşәdәn hazırlanırdı. Orta әsrlәrdә әhalinin mәişә-
tindә әn geniş yayılmış bәzәk әşyasının şüşә bilәrziklәr olduğunu qeyd etsәk yanıl-
marıq (1, s.159). Bu fikri 2006-2016-cı illәrdә Şәmkir şәhәr yerindә aparılan ar-
xeoloji qazıntılar әyani nümayiş etdirir. Orta әsr Şәmkir şәhәr yerindәn tapılan bә-
zәk әşyalarının yarıdan çoxunu şüşә bilәrziklәr tәşkil edir. Kütlәvi tapıntı olmasına 
baxmayaraq hәmin bәzәk әşyaları xüsusi tәdqiqat obyekti olmayıb. Hazırkı mә-
qalәdә mәqsәd Orta әsr Şәmkir şәhәr yerindәn tapılan şüşә bilәrziklәri tәhlil etmәk, 
onların tipoloji tәsnifatını aparmaq, hazırlanma üsullarını tәyin etmәkdәn ibarәtdir. 

Azәrbaycanda şüşә bilәrziklәrin kütlәvi istehsalı IX-XIII әsrlәrә aid edilsә dә 
onlardan ilk istifadә görünür III-IV әsrlәrdәn başlanır. Xınıslıda torpaq qәbirdәn vә 
Quba rayonunda küp qәbirindәn tapılmış, yerli istehsalın mәhsulu olduğu ehtimal 
edilәn şüşә bilәrziklәr III-IV әsrlәrә aid edilir (4, s. 74; 9, с.162-164). Şüşә bilәr-
ziklәr qız vә qadınların geydiklәri qol-bilәk geyimi olub şәhәr sakinlәrinin mәişә-
tindә mühüm yer tuturdu. Azәrbaycanın orta әsr qadın bәzәklәrinin tәdqiqatçısı 
B.Ә.Rәcәbova şüşә bilәrziklәrin tәyinatı vә geyilmә tәrzini müәyyәnlәşdirmәk 
üçün etnoqrafik materiallara müraciәt edәrәk, hind qız vә qadınlarının şüşә bilәr-
ziklәrdәn istifadә qaydalarını vә şüşә bilәrziklәrlә bağlı әnәnәlәrini diqqәtә çatdırır. 
Qız vә qadınlar bilәrziklәri iki әdәd, eyni rәngdә hәr iki qolunda olmaqla taxırdılar. 
Әr şüşә bilәrziyi öz arvadının qolunda yeddi aylıq hamilәlik dövrü tamamlandıq-
dan sonra sındıra bilәrdi. Dul qadının şüşә bilәrziyi isә әrinin vәfatından 10 gün 
sonra sındırılırdı. Hind adәtinә görә, qadının әri qarşısında şüşә bilәrziyini sın-
dırması boşanma tәlәb etmәsi mәnasını bildirirdi (6, s.159).  

Şәmkir şәhәr yerindәn әsasәn qırıqlar halında tapılan bu bәzәk әşyaları qara, 
göy, yaşıl, püstә rәngi, sarı, qәhvәyi şüşәlәrdәn müxtәlif üsullarla hazırlanmışdır. 
Amma, bilәrziklәrin böyük әksәriyyәti qara rәngli şüşәdәn hazırlanıb. Şüşә bilәr-
ziklәrin tipoloji tәsnifatı aparılarkәn hazırlanma texnikası әsas götürülmüş, müva-
fiq olaraq onların en kәsiyinin formasına vә әlavә bәzәdilmәsinә diqqәt verilmişdir. 
Şüşә bilәrziklәrin aşağıdakı qrup vә tiplәri müәyyәn olunmuşdur. I qrup en kәsiyi 
dairәvi bilәrziklәrlә tәmsil olunub. Bu qrupun I tipi üzәri hamar bilәrziklәri birlәş-
dirir (I tablo, 1-2). Bu tip bilәrziklәrin qalınlığı fәrqlidir. Yoğun, orta qalınlıqda vә 
nazik nüsxәlәri fәrqlәndirmәk olur. I tipә misal olaraq bir neçә nümunәni tәsvir 
edәk. Qara rәngli şüşәdәn hazırlanmış, yoğun çubuqlu, üzәri hamar bilәrziyin üçdә 
bir hissәsi tapılıb (III tablo, 1). Orta qalınlıqda, qara şüşәdәn hazırlanmış bilәrzik 
qırığının üzәri hamardır (III tablo, 2). Diametri 5,5 sm. Orta qalınlıqda tünd yaşıl, 
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bataqlıq rәngli şüşәdәn hazırlanmış, üzәri hamar bilәrzik isә monumental binadan 
tam bütöv tapılıb. Onun diametri 6, 1 sm-dir (III tablo, 3). Bu nüsxәdә bilәrziyin 
uclarının qaynaq yeri dә aydın bilinir. Bu tip bilәrziklәrin deformasiyaya uğramış 
nüsxәlәrinә dә rast gәlinib. Misal üçün, tәndirdәn tapılmış, göy şüşәdәn hazırlan-
mış, orta qalınlıqda, üzәri hamar bilәrzik fraqmentindә әyriliklәr istehsal prose-
sindә sәhvә yol verildiyini, bilәrzikdә deformasiya baş verdiyini göstәrir (III tablo, 
4). En kәsiyi dairәvi bilәrziklәr arasında nazik nüsxәlәrә az da olsa rast gәlinir. 
Onlar әsasәn qara vә ya göy rәngli şüşәdәn hazırlanıb. 

I qrupun ikinci tipinә en kәsiyi dairәvi, üzәrindә üfüqi xәtlәrin izlәnildiyi 
bilәrziklәr daxildir. Belә bilәrziklәr kәmiyyәt etibarı ilә çox azdır vә cәmi 10 nüsxә 
ilә mәhdudlanır. Onlar әsasәn qara rәngli şüşәdәn hazırlanıb (I tablo, 4; III tablo, 5-
7). Monumental binadan tapılmış, göy şüşәdәn hazırlanmış bir nüsxә bilәrzik fraq-
mentindә ucların qaynaq yerindәn bir tәrәfdә en kәsiyi dairәvi olub üzәri üfüqi 
xәtlәrlә bәzәdilib, digәr tәrәfdә en kәsiyi yastı olub üzәri hamardır (II tablo, 5). 

Qeyd edәk ki, I qrup, yәni en kәsiyi dairәvi bilәrziklәr Azәrbaycanın arxeo-
loji qazıntılar aparılmış bütün orta әsr abidәlәrindәn mәlumdur. Görünür, onların 
hazırlanmasının asanlığı IX-XIII әsrlәrdә kütlәvi istehsal olunmasını şәrtlәndir-
mişdi. 

II qrup en kәsiyi dairәvi, üzәri spiralşәkilli dolanmış sarğılı bilәrziklәrlә tәm-
sil olunub. Bu qrup da kifayәt qәdәr geniş yayılmışdı. Sarğının xarakterindәn asılı 
olaraq bir neçә tip ayırmaq olar. Nazik sarğılı bilәrziklәr daha çoxdur vә onlar bi-
rinci tipi tәşkil edir. Misal olaraq bir neçә nümunәyә nәzәr yetirәk. Yaşıl-firuzәyi 
rәngli şüşәdәn hazırlanmış, üzәri sıx, narın spiralvari burmalarla – sarğı ilә bәzәdil-
miş bilәrziyin yarısı tapılıb (I tablo, 5). Qara şüşәdәn hazırlanmış, üzәri nazik bur-
malarla-sarğı ilә bәzәdilmiş bilәrziyin uclarının birlәşmә yeri aydın bilinir (III 
tablo, 8). Püstә rәngi şüşәdәn hazırlanmış bilәrzik fraqmentinin dә üzәri nazik bur-
ma-sarğı ilә bәzәdilib (I tablo, 6). Üzәri burmalarla bәzәdilmiş, şәffaf qәhvәyi şü-
şәdәn hazırlanmış bilәrziyin qırığında ucları arasındakı mәsafә 7, sm (III tablo, 10). 

 II qrup bilәrziklәrin ikinci tipi qalın sarğılı bilәrziklәrlә tәmsil olunub. Bun-
lar kifayәt qәdәr çoxdur vә qara, yaşıl, sarı, göy, qızılı rәngli, tutqun vә ya şәffaf 
şüşәlәrdәn hazırlanıblar, amma qara rәngli, tutqun şüşәdәn hazırlanmış nümunәlәr 
üstünlük tәşkil edir. Bәzi nümunәlәri nәzәrdәn keçirәk. Göy şüşәdәn hazırlanmış, 
üzәri qalın, spiralvari burmalarla-sarğı ilә bәzәdilmiş bilәrzik qırığının bir kәna-
rında ucların qaynaq yeri aydın bilinir (I tablo, 7). Firuzәyi çalarlı, şәffaf şüşәdәn 
hazırlanmış, üzәri qalın sarğılı bilәrziyin fraqmenti qövsvari formada olub ucları 
arasındakı mәsafә 6 sm. İncәliyi ilә cәzbedici görünәn bu bilәrzik nümunәsinin bir 
tәrәfindәki yapma çıxıntı, görünür, dekor rolunu oynamışdır (III tablo, 11). Qara vә 
qızılı rәngli şüşәdәn hazırlanmış, üzәri qalın sarğılı bәzi bilәrzik fraqmentlәrinin 
bir ucunun en kәsiyi dördbucaqlı formasındadır. Görünür, bura bilәrziyin uclarının 
üst-üstә qoyularaq sıxılaraq birlәşdirildiyi yerdir (III tablo, 12). Bunu dörddә üç 
hissәsi salamat qalmış, qara rәngli şüşәdәn hazırlanmış bilәrzikdә aydın müşahidә 
etmәk olur (III tablo, 14). Şәffaf yaşıl şüşәdәn hazırlanmış, yarısı salamat qalmış 
bilәrzik dә bunu әyani sübut edir. Diametri 7 sm olan bu bilәrziyin en kәsiyi dair-
әvidir, amma ucların bir-birinin üzәrinә qoyularaq sıxıldığı vә birlәşdirildiyi yerdә 
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en kәsiyi dördbucaqlıdır (IV tablo, 18). Qızılı-oxra rәngli, şәffaf şüşәdәn hazır-
lanmış, üzәri qalın sarğılı bilәrzik nümunәlәri xüsusilә cәzibәdar görünür (III tablo, 
13). IV qazıntı sahәsinin XII-XIII әsrin әvvәllәrinә aid inşaat qatından tapılmış bu 
tip bilәrziklәrdәn biri diametrinin çox kiçik olması ilә fәrqlәnir. O göy şüşәdәn 
hazırlanmışdır, uclar qapanmayıb (III tablo, 15). Diametri 3,6-4 santimetrdir. Bәzi 
tәdqiqatçılar belә bilәrziklәrin toxuculuqda istifadә edilmәsi fikrini irәli sürsәlәr dә, 
tәdqiqatçıların әksәriyyәti kiçik diametrli bilәrziklәrdәn uşaqlar, elәcә dә bilәyi 
nazik olanlar üçün istifadә edildiyini bildirirlәr (6, s.159). 

 II qrup bilәrziklәrin üçüncü tipi sarğının qrup şәklindә sarılması ilә fәrqlәnir. 
Misal üçün, şәffaf sarı şüşәdәn hazırlanmış bilәrziyin üzәrinә spiralvari burma sar-
ğı üç-üç qruplaşdırılmış haldadır. Bilәrziyin yarısı tapılıb. Diametri 6 sm (IV tablo, 
1). Qara rәngli şüşәdәn hazırlanmış bilәrzik fraqmenti üzәrinә spiralvari burma 
sarğı iki-iki qruplaşdırılmış halda sarılıb (IV tablo, 2). 

II qrup bilәrziklәrin dördüncü tipini qara rәngli şüşәdәn hazırlanaraq üzәrinә 
digәr rәngdә şüşә sapların burularaq sarıldığı bilәrziklәr tәşkil edir. Misal üçün, 
qara rәngli şüşәdәn hazırlanmış bilәrziyin qırığı üzәrinә qırmızı vә yaşıl saplar bu-
rularaq sarılmışdır (IV tablo, 3).  

III qrup en kәsiyi yastı-qabarıq, üçbucağa yaxın bilәrziklәri birlәşdirir. Bu tip 
bilәrziklәr әsasәn qara vә göy şüşәdәn hazırlanmış vә mәhdud yayılmışdı. III qrup 
bilәrziklәrә mәdәni tәbәqәnin әsasәn IX-X әsrlәrә aid inşaat qatında rast gәlinir. 
Onlar içәri tәrәfdәn hamar, bayırdan isә qabarıqlıdır (IV tablo, 4-6). Monumental 
binadan tapılmış bir nüsxә bilәrzik bәdii işlәnmәsi ilә fәrqlәnir. İri ölçülü, qara şü-
şәdәn hazırlanmış bu bilәrziyin üzәrinә ağ vә açıq qızılı rәnglә “gözü” xatırladan 
biri-digәrinin içәrisindә olmaqla iki dairәciklәrin – “gözcük”lәrin düzümü çәkilib 
(II tablo, 6 ). Görünür, bu bilәrzik tәkcә dekorativ deyil, hәm dә bәdnәzәrdәn qoru-
yucu tәyinata malik olmuşdur. 

IV qrup en kәsiyi yastı, lentşәkilli bilәrziklәrlә tәmsil olunub. Onlar qara, 
göy, sarı, qızılı, yaşıl şüşәdәn hazırlanıb, әksәriyyәtinin üzәri hamardır. IX-X әsr-
lәrә aid nüsxәlәr arasında göy rәngli şüşәdәn hazırlanmış nümunәlәr tam üstünlük 
tәşkil edir. Bәzi fraqmentlәr üzәrindә ucların birlәşmә yeri aydın bilinir (II tablo, 
3). Bu qrup daxilindә iki tipi ayırmaq mümkündür. I tip monolit, içәri vә bayır tә-
rәfdәn hamar bilәrziklәrlә tәmsil olunub. Bunlar әksәriyyәt tәşkil edir (II tablo, 1-
4; IV tablo, 7-9). IV qrupun ikinci tipi lentşәkilli, içәri tәrәfdәn kәnarlarda şırım iz-
lәnilir. Misal üçün XI әsrә aid edilәn sarı rәngli şüşәdәn hazırlanmış, lentşәkilli 
bilәrziyә mәxsus fraqmentdә bunu aydın izlәmәk olur. Fraqmentdә uclar arasındakı 
mәsafәnin 7 sm olması bilәrziyin böyük ölçülü olmasını tәsdiqlәyir (IV tablo, 10). 
Qeyd edәk ki, belә bilәrziklәrin xәzәrlәrin paytaxt olmuş Sarkel şәhәrinin xaraba-
lıqlarında aparılan arxeoloji qazıntılardan xüsusilә çox tapılıb (8, с.314). 

Lentşәkilli, en kәsiyi yastı qara şüşәdәn hazırlanaraq qırmızı, mavi, yaşıl vә 
göy rәnglәrdә şüşә qırıntıları ilә bәzәdilmiş bilәrziklәr V qrupu tәşkil edir. Bu tip 
Şәmkir şәhәrindә geniş yayılmamışdır. Tapılmış nümunәlәr әsasәn kiçik fraqment-
lәrdәn ibarәtdir. Yalnız bir nüsxә nisbәtәn yaxşı qalıb (2, s. 460, inv. 808/2011). 
Lentşәkilli, en kәsiyi yastılaşdırılmış, qara şüşәdәn hazırlanmış üzәri qırmızı, mavi, 
açıq yaşıl vә badımcanı şüşә qırıntıları ilә bәzәdilmiş bilәrziyin üçdә iki hissәsi sa-
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lamat qalmışdır. Diametri 7,5 sm. (IV tablo, 11). Şәmkirdәn tapılmış rәngli şüşә qı-
rıntıları ilә bәzәdilmiş bilәrziklәrin fәrqlәndirici xüsusiyyәti lentşәkilli olub en kә-
siyi yastı olmasındadır. Badisәbah Rәcәbova Azәrbaycanda istehsal olunan bu tip 
bilәrziklәrin en kәsiyinin dairәvi, yarımdairәvi vә kvadrat olduğunu bildirir vә on-
ların nümunәlәrinin orta әsr Beylәqan, Şabran, Şamaxı vә Gәncә şәhәrlәrinin ar-
xeoloji qazıntılarından әldә edildiyini qeyd edir (6, s.161). 

Şüşә bilәrziklәrin VI qrupunu eşmә üsulu ilә hazırlanmış bilәrziklәr tәşkil 
edir. Görünüş etibarı ilә onlar II qrup bilәrziklәrin ikinci tipini, yәni en kәsiyi dai-
rәvi, üzәri qalın sarğılı bilәrziklәri xatırladır. Amma, hazırlanma texnikasına görә 
tamamilә fәrqli olub iki vә ya üç şüşә çubuğun eşilmәsi ilә hazırlanmışdır. İki çu-
buqdan eşilmiş bilәrziklәr tam üstünlük tәşkil edir. Bu tip bilәrziklәr qara, yaşıl, 
sarı-qızılı, göy şüşәdәn hazırlanıb. Misal olaraq bәzi nümunәlәrә diqqәt yetirәk. XI 
әsrә aid edilәn, yaşıl rәngli şüşәdәn eşmә üsulu ilә hazırlanmış bilәrziyin qırığında 
uclar arasındaki mәsafә 6,6 sm. (IV tablo, 12). Qara rәngli şüşәdәn hazırlanmış 
fraqmentdә bilәrziyin iki çubuğun eşilmәsi ilә hazırlandığı aydın izlәnilir (IV tablo, 
13). Eyni sözlәri qara rәngli şüşәdәn hazırlanmış digәr üç bilәrzik fraqmenti haq-
qında demәk olar (IV tablo, 14). Göy rәngli şüşәdәn hazırlanmış, üzәri zәif irrizasi-
ya tәbәqәsi ilә örtülmüş bilәrzik fraqmentindә dә onun iki çubuqun eşilmәsi ilә ha-
zırlandığı aydın izlәnir (IV tablo, 15). Şәffaf, tünd sarı şüşәdәn hazırlanmış bәzi 
bilәrziklәrin dә iki çubuqun eşilmәsi ilә hazırlandığı müәyyәn edilmişdir (IV tablo, 
16-17). 

Şәmkir şәhәr yerindә aparılan arxeoloji qazıntılardan әldә olunmuş bilәrzik-
lәr yuxarıda qeyd edildiyi kimi qara, göy, yaşıl, bәnövşәyi, sarı vә qәhvәyi rәngdә 
şüşәdәn hazırlanıb. IX-X әsrlәrә aid şüşә bilәrziklәr arasında qara vә göy şüşәdәn 
hazırlanmış nümunәlәr, demәk olar ki, bәrabәr olduğu halda, hәtta monumental bi-
nadan tapılan şüşә bilәrziklәr arasında göy şüşәdәn hazırlanmış nümunәlәr çoxluq 
tәşkil etdiyi halda, mәdәni tәbәqәnin XI-XIII әsrin әvvәllәrinә aid inşaat qatından 
әldә olunan bilәrziklәr arasında kәmiyyәt etibarı ilә qara rәngli şüşәdәn hazırlanmış 
bilәrziklәr üstünlük tәşkil edir. Onlar tapılan bilәrziklәrin yarıdan çoxunu tәşkil 
edir. Qeyd edәk ki, belә bir vәziyyәt arxeoloji qazıntılar aparılmış Azәrbaycanın 
digәr orta әsr şәhәrlәrinin şüşә bilәrziklәri üçün dә sәciyyәvidir. Misal üçün orta 
әsr Beylәqan şәhәrinin arxeoloji qazıntıları nәticәsindә bir il әrzindә - 1953-cü ildә 
tapılan 84 bilәrzikdәn 44 әdәdi, yәni 52 % qara rәngli şüşә bilәrzikdәn ibarәt idi (3, 
s.35). Oxşar mәnzәrә Bakı şәhәrinin yaxınlığındakı orta әsr Ramanı yaşayış yerin-
dәn toplanmış şüşә bilәrziklәr kolleksiyasında da qeydә alınmışdır. Z.A.Lvova 
bildirir ki, kolleksiyadakı 99 nümunәdәn 77 nüsxә qara şüşәdәn hazırlanmışdır vә 
onlardan 64 nüsxәnin en kәsiyi dairәvi, 13 nüsxә isә eşmә üsulu ilә hazırlanıb (8, 
s.314).  

Mәlum olduğu kimi müxtәlif rәnglәrdә şüşә alınmasında rәnglәyici kimi  
mis, marqans, kobalt vә dәmir oksidlәrindәn qatqı kimi istifadә edirdilәr (10, s.34). 
Qara rәngli şüşәnin alınması üçün xәlitәnin tәrkibinә marqans oksidi vә ya dәmir 
oksidi әlavә edilirdi (6, s.79; 10, s.34-35). Mütәxәssislәr qara rәngli şüşә 
bilәrziklәrin Azәrbaycan şәhәrlәri üçün xüsusilә sәciyyәvi olduğunu bildirirlәr (5, 
s.156; 6, s. 155). Qara rәngli bilәrziklәrdәn sonra kәmiyyәt etibarı ilә göy vә 
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bәnövşәyi rәngli bilәrziklәr ikinci yeri tutur. Mütәxәssislәrin fikrincә, tәrkibә az 
miqdarda, hәtta 0,02% kobalt әlavә etdikdә göy şüşәnin alınmasını tәmin edir. Mis 
oksidi dә göy rәngin alınmasına yardım edir. Demәli, göy şüşәnin alınması üçün 
tәrkibә kobalt oksidi vә yaxud mis vә kobalt oksidlәri әlavә olunurdu (10, с.35). 

Yekunda qeyd edәk ki, şüşә bilәrziklәr әhalinin bütün zümrәlәrinin geniş 
istifadә etdiyi qız vә qadın bәzәyi idi. Şәmkirdә onların forma vә rәng çeşidinin 
zәnginliyi dә diqqәtәlayiqdir.  
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GLASS BRACELETES FROM MEDIEVAL SHAMKIR 
 

Sanureh Dostieva 
 

Summary 
 

Key words: Middle Ages, Shamkir, jewelry items, bracelets, glass. 
The article is about the glass bracelets which have an important place among 

the jewelry items of Medieval Shamkir. The fragments of glass bracelets are 
among the mass finds of entire Shamkir excavations. They are made of glass in 
black, blue, green, brown, purple and golden color. The bracelets of Shamkir are 
round, oval, flat - convex, flat in cross-section. Less common are the twisted brace-
lets. Most of the bracelets are made by drawing a glass pre-form on a plane. 
Twisted bracelets are made by twisting a tetrahedral glass rod. 
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O CТЕКЛЯННЫХ БРАСЛЕТАХ СРЕДНЕВЕКОВОГО 
ГОРОДИЩА ШАМКИР 

 
Санура Достиева 

 
Pезюме 

 
Ключевые слова: средние века, Шамкир, предметы украшения, 

браслеты, стекло. 
Статья посвящена стеклянным браслетам, которые занимают важное 

место среди предметов украшений средневекового города Шамкир. Фрагмен-
ты стеклянных браслетов являются массовой находкой во всех раскопах го-
родища Шамкир. Они изготовлены из стекла черного, синего, зеленого, ко-
ричневого, фиолетового и золотистого цветов. В сечении браслеты Шамкира 
круглые, овальные, плоско – выпуклые, плоские. Реже встречаются крученые 
браслеты. Большинство браслетов изготовлены путем вытягивания стеклян-
ной заготовки на плоскости. Kрученые браслеты изготовлены перекручива-
нием стеклянного четырехгранного стержня. 
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I Tablo. 1-4 - I qrup şüşә bilәrziklәr, 5-7 - II qrup şüşә bilәrziklәr.  
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II Tablo. 1-4 - IV qrup şüşә bilәrziklәr, 5- bir tәrәfindә üzәri hamar, digәr tәrәfindә 
üfüqi xәtlәrlә bәzәdilmiş bilәrzik fraqmenti,  

6-“gözcüklәr”lә bәzәdilmiş bilәrzik. 
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III Tablo. I-II qrup şüşә bilәrziklәr. 
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