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2013-cü il 5 iyun tarixində AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşı 

t.ü.f.e.n. Fərhad Quliyevin rəhbərlik etdiyi Tovuz arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən Tovuz ra-

yonu ərazisindəki Topdağdağan çölündə əsasən örtüyü daşdan olan kurqan qrupu aşkar edildi. 

Kurqan qrupu hündürlüyü az olan daş örtüklü kurqanlardan ibarət idi və əkin sahəsindəki 

böyük bir təpə sahəsində lokallaşmışdı. Sonrakı günlər ekspedisiya üzvləri olan Arxeologiya 

və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşı Fuad Hüseynov, Şahin Səlimbəyov, Valeh Ələkbərov və 

Rusiya Şərq xalqlarının Dövlət İncəsənət Muzeyinin elmi işçisi t.e.n. Olqa Brileva tərəfindən 

ərazidə kurqanların sayı və d. parametrləri müəyyənləşdirildi, ərazinin və kurqanların səmtlər 

üzrə qeydi aparıldı, dəniz səviyyəsinə münasibətdə ərazinin relyefi JPS-naviqatorla geodezik 

dəqiqləşdirildi, müvafiq coğrafi topoplan və peyk xəritəsi (şəkil 1 a, b) yaradıldı. Bundan 

sonra qeyd edilmiş kurqanlar ot-ələfdən təmizlənərək, qazıntıya hazır duruma gətirildi, yəni, 

kurqanların mərkəzi reperləri üzrə qazıntı sədlərinin və sektorların çərçivələri dəqiqləşdirildi. 

Məhz hazırlıq işlərindən sonra kurqan qrupunda yerləşməsinə görə xüsusi maraq doğurmuş 12 

və 9 saylı kurqanlarda tədqiqatlara başlanıldı.  

«12 saylı kurqan» kimi qeyd edilmiş abidənin bir hörgü qalınlığındakı daş örtüyünün 

altında gətirilmə qruntla doldurulmuş çalanın ətrafında daşlardan çevrə aşkar edildi (şəkil 2). 

Bu abidənin ya “hipetral temenos” (açıq havada sokral məkan) olması və ya qədim kurqan in-

şaatçıları tərəfindən gələcək kurqanın yerinin nişanlanması kimi şərh edilərək uyğun mülahi-

zələrin irəli sürülməsinə səbəb oldu. Orijinal quruluşa malik bu abidənin dəqiq interpretasiyası 

xüsusi tədqiqat tələb edir. 

Qeyd edək ki, əgər klassik və XX əsrin IV rübünədək arxeologiyada kurqan abidələrinin 

dəfn inventarı əsas tədqiqat və təhlil obyektini təşkil edirdilərsə, XX əsrin IV rübündən əsasən 

bu günədək müasir arxeologiyada kurqanların konstruktiv inşaat xüsusiyyətlərinin müəyyən-

ləşdirilməsi də önəmli mövzulardan birinə çevrilmişdir. 9 saylı kurqanın tədqiqatı zamanı da 

tədqiqatçı arxeoloqlar ilk növbədə kurqanın konstruktiv xüsusiyyətlərinin araşdırılmasını diq-

qət mərkəzində saxlamışlar. Kurqanın daş örtüyünün çəki tutumunun, kurqan örtüyü mate-

rialının mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi bu hesabatın müəllifi tərəfindən aparılmışdır. 

9 saylı kurqanın tədqiq metodu onu əmələ gətirən daş örtüyünün daşlarının planlı, 

sistematik daşınmasını ehtiva edirdi. Planlı surətdə, səmtlərin istiqamətlərinə görə 4 sektora 

bölünmüş kurqan daş örtüyündən tədricən, növbə ilə hər sektor üzrə, üzdə görünən daş qatın-

dan təmizlənir. Bu metodla kurqan örtüyünün hər sektorda şərti olaraq 4 daş qatından ibarət 

olunduğu aşkar edildi. Faktiki müəyyən olundu ki, kurqanın mərkəzindən təqribən 2 m radiusa 

daxil məkan istisna olmaqla qədim gündöyən torpaq səthi üzərində yaradılmış kurqan örtüyü 4 
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daş qatından ibarət idi. Belə ki, kurqanın mərkəzindən təqribən 2 m radius sahəsi məhz 

çökmənin episentri idi və burada kurqan örtüyünün daş qatlarını müəyyənləşdirmək qeyri-

mümkün idi. 

Kurqanın daş örtüyünün sektorlar üzrə bir qat olmaqla təmizlənməsi prosesi iki hissədən 

ibarət idi: qatı təşkil edən daşların götürülməsi (aşağıdakı qatın görünən daşlarına qədər) ikinci 

mərhələ: işçilər qalaq şəklində toplanmış daşları təkərli yük arabası vasitəsilə kurqan 

qrupundan uzaq olan xüsusi ayrılmış yerə daşıyırlar.  

Qeyd edək ki, kurqanın daş örtüyünün daşlarının daşınması üçün 4 ədəd təkərli yük ara-

balarından istifadə olunurdu. Yük arabasından kurqan örtüyünün daşlarının daşınması zamanı 

dinamikanın nəzərə alınması da vacibdir. Belə ki, normal fiziki konstitusiyası olan işçi-fəhlə 

120 kq ağırlığında daş kütləsini arabaya yükləyib apara bilər. Amma işçinin yorğunluğu, əmə-

yin təhlükəsizliyi, iş prosesi tempinin saxlanılması, təkərli arabanın işə davamlılığı və d. amil-

lərin nəzərə alınması arabaya doldurulan daş kütləsini 60-65 kq optimal orta çəki civarında 

yuvarlaqlaşdırırdı. İşin intensivliyi və fəhlələrin optimal daşıma qabiliyyəti bu göstəricini 

ortaya qoydu. Məhz bir arabada daşınan daşların çəkisinin bu həddə göstərilməsi ixtiyari 

ölçmələrlə də öz təsdiqini tapırdı. Buna görə də, hesabatın müəllifi tərəfindən hesablamalarda 

kurqan örtüyünü təşkil edən qat daşlarının daşınması üçün hər arabaya orta yuvarlaq çəki kimi 

65 kq göstərici qəbul edilmişdir.  

9 saylı kurqanın daş örtüyünün götürülməsi işlərinə 2013-cü il 20 iyun tarixində baş-

lanıldı. İlk növbədə kurqan örtüyünün cənub-şərq sektorundakı birinci qatın daşları götürüldü. 

Aparılmış hesablamalara görə 9 saylı kurqanın cənub-şərq sektorunun I daş qatının daşınması 

üçün 56 təkərli yük arabası sayı tələb olunmuşdu. İlk daş qatı açılmış cənub-şərq sektorunda 

ikinci qatın səthinin dəniz səviyyəsinə, 0-reperə və 1-reperinə (5 saylı kurqanın mərkəzi repe-

ri) nisbətdə səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün nivelirlə ölçmələrin, topo- və fotoplanının 

tərtibi aparıldığına görə tədqiqatın planı üzrə şimal-şərq sektorunun I daş qatı götürüldü (şəkil 

3, 4). Bu proses zamanı 42 araba daş daşınmışdır. Eynilə də, həmin iş günü şimal-qərb, cənub-

qərb sektorlarının I daş qatı natamam götürüldü. Sonrakı tədqiqat günləri də kurqanın ardıcıl 

olaraq hər bir sektorundan əvvəlki qatın daşları götürülür, daş örtüyünün yeni açılmış qatları 

eyni ardıcıllıqla tədqiq edilirdi. 

Aşağıdakı cədvəldə kurqanın örtüyünün qatlarından daşların daşınması əks olunmuşdur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, kurqanın daş örtüyünün götürülməsi sxematik planla getmirdi və 

gedə də bilməzdi. Belə ki, sektorlarda açılan qatların bəzi yerlərində kurqanın konstruktiv 

xüsusiyyətləri aşkar edilir və sektorlarda bu hörgülərin qeyd olunması və tədqiqi üçün həmin 

daşlara toxunulmurdu.  

Aşağı qatların konstruktiv strukturunun öyrənilməsi bitdikdən sonra duruma uyğun hər 

hansı sektorun növbəti daş qatı ya ayrılıqda, ya da digər sektorlardakı qatların daşları ilə birgə 

təmizlənib daşınırdı. Bunu, bütün sektorlardakı III qatın (şəkil 5) təmizlənməsindəki göstəri-

cilərin ciddi fərqində daha aydın görmək olar. 

Digər tərəfdən, arxeoloji qazıntı metodikasına uyğun əl dəyilmədən saxlanılmış səddlə-

rin, kurqanın mərkəzi (reperin yerləşdiyi) səthinin sökülməsi tədricən və ya bir iş günü çərçi-

vələrində aparılırdı. Buna görə də kurqanın daş örtüyünün qatlarla təmizlənməsi sxematiklik-

dən, rəvan alqoritmdən uzaq idi. Amma bu hal, ümumilikdə kurqan daş örtüyünün daşlarının 

arabalarla daşınmasının sayılmasına heç bir maneəçilik törətmirdi.  

Həmçinin, qeyd edək ki, cənub-şərq sektorunun III qatında cənuba yaxın az daşlar vardı. 

Çünki cənub-şərq sektorunun IV – III qatı cənub səddinə yaxın bütövlükdə kurqan inşaatçıları 

tərəfindən kurqan kamerasının qazılması zamanı çıxardıqları toxaclanmış sarı rəngli gilli 
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materik qruntu ilə örtülmüşdü. Bu balaca “təpəciyin” az bir hissəsi cənub-qərb sektoruna dü-

şürdü. Qruntun səviyyəsi cənub səddinin (“baulk” ingilisdilli, “coupe” fransızdilli, “бровка” 

rusdilli arxeoloji terminologiyasında) profilində özünü bariz nümayiş etdirmişdir (şəkil 6).  

Bu yerdə maraqlı bir faktı qeyd etməliyik. Formaca analoji qrunt topasını arxeoloq H.P. 

Kəsəmənli Daşkəsən rayonundakı Qoşqar çayının yaxınlığında, Zağalı kəndinin qəbiristanlı-

ğından şərqə doğru, Adsız dağ deyilən məkanın azca maili ətəyində, su anbarı bəndindən 1,5 

km qərbdə yerləşmiş 1 saylı kurqanda aşkar etmişdir. Topdağdağan kurqan qrupunun 9 saylı 

kurqanında olduğu kimi, H.P.Kəsəmənlinin tədqiq etdiyi kurqandakı həmin toxaclanmış tor-

paq (H.Kəsəmənli bu qruntu dəfn kamerasından çıxarılmış torpaq hesab etmirdi və onu astral 

kultla bağlayaraq gətirilmə sarı rəngli gilli torpaq sayırdı) da oxşar formada idi və kurqanın 

cənub yarısını əhatə edirək, daralan bucağı ilə şimal istiqamətində, dəfn kamerasına tərəf 

uzanırdı. Ümumiyyətlə, H.Kəsəmənli tərəfindən təsviri verilmiş həmin daş örtüklü kurqanın 

Topdağdağan kurqan qrupundakı 9 saylı kurqanla paralel elementləri çoxdur. Buradan biz iki 

fikir irəli sürə bilərik: 

1) Topdağdağan kurqan qrupundakı 9 saylı kurqanın və H.Kəsəmənlinin qeyd etdiyi kur-

qanın dövrü dəqiqləşdirilməlidir. Topdağdağan kurqan qrupundakı 9 saylı kurqanın dövrünü 

Tovuz arxeoloji qrupunun üzvləri kenotaf qəbirdən aşkar edilmiş votiv keramikanın tipo-

logiyasına görə ilkin olaraq son tunc – erkən dəmir dövrünə aid etmişlər. H.Kəsəmənli isə, 

təsvir etdiyi kurqanı erkən tunc dövrünə aid edir. Belə ki, kurqan örtüyündə aşkar edilmiş 

sallama qəbirlərdəki skeletlərlə birgə aşkar edilmiş dəfn inventarı tədqiqatçıya görə orta tunc 

dövrünə aid idi. Amma bununla yanaşı o, qeyd edir ki, 1 saylı kurqan kimi abidələr erkən tunc 

dövrü üçün məlum deyil. 

2) H. Kəsəmənlinin təsvir etdiyi kurqan həqiqətən də erkən tunc dövrünə aiddirsə, onda 

biz, Topdağdağan kurqan qrupundakı 9 saylı kurqanın timsalında min ilədək təkmilləşərək 

davam etmiş daş örtüklü eyni növ kurqan “inşası” ənənəsilə üzləşirik [1, s.14-16]. 

 Qeyd edək ki, kurqanın tədqiqinin sonunda kurqanın kromlexi boyunca və kenotaf dəfn 

kamerasının üst səthini halqa şəklində əhatə etmiş hörgülər, yəni, IV qatı (şəkil 7) əmələ gəti-

rən daşlar istisna olmaqla bütünlüklə kurqan örtüyünü təşkil edən daş material təmizlənərək 

götürülmüşdür. Əl dəyilmədən IV qatı əmələ gətirən yalnız kromlex və dəfn kamerasının üst 

səthindəki perimetr boyunca daş hörgüləri saxlanılmışdır. Həmçinin, kromlexdən fərqli olaraq 

kenotaf dəfn kamerasının üst səthini perimetr boyunca əhatə etmiş daş hörgüsü profildə bəzi 

yerlərdə bir, digər yerlərdə 2-3 daş qatından ibarət idi (bax, cədvəl). 

 Beləliklə, cədvəldən görə bilərik ki, arabaların sayına görə, müəyyən istisnalar nəzərə 

alınmaqla, sektorlardan daşınmış daşların həcmi eyni idi. Bu xüsusilə, bütün sektorlarda I və II 

daş qatlarını təşkil edən daşlarının daşınması üzrə cədvəl göstəricilərindən aydın görünür. 

Həmçinin bu göstərici səmtlər üzrə mərkəzdən uzunluğu 4-5 m, eni 50+10 sm olan sədlərin 

söküntüsü zamanı da özünü büruzə verdi. Belə ki, kurqanın mərkəzdəki reperdən səmtlər boyu 

uzanmış sədləri təşkil edən daşların kütləsi 17-21 araba həcmində idilər. Beləliklə, kurqanın 

örtüyünü yaradarkən qədim inşaatçılar hər bir qat boyunca daşların yerləşdirilməsində bərabər 

paylanma qanununu gözləmişlər. Yəni, kurqan inşaatçıları kurqanın daş örtüyünü yaradanda 

daşların yerləşdirilməsində xaotik doldurmadan çıxış etməyərək, həm hündürlüyə, həm də 

səthə eyni nisbətdə konsentrasiyaya görə bir bərabərliyin qorunmasını nəzərə almış və bu 

qaydanı inşaat prosesində daim gözləmişlər.  

 Bildirək ki, örtüyü əmələ gətirən daş kütləsinin kurqan sərhədləri daxilində bir bərabər 

səviyyədə paylanması yalnız abidənin ucaldığı qədim gündöyən torpaq səthinin ideala yaxın 

düz müstəvi şəklində olmasını ehtiva edir. Amma 9 saylı kurqan vizual olaraq şimal hissədə 
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hündürlükdən cənuba doğru enişli-maili yerləşdiyi təsəvvürü yaradırdı. Eyni mənzərə ümumi-

likdə, hündürlükdə olan qərb hissədən şərqə doğru maili enişdə izlənilirdi. Digər tərəfdən, daş-

ların səth üzrə paylanmasında da mailliyi balanslaşdırmaq üçün cənub hissədə daşların çox-

luğu kurqanın ixtiyari götürülmüş kəsiyində də özünü göstərməli idi. Amma daşınmış araba-

ların sayına görə cənub səddində daşların kütləsi şimal ilə müqayisədə 4 araba az idi. Belə-

liklə, təkcə bu hesablamalardan görünür ki, kurqan üçün yer seçilərkən şimal və qərb tərəfdə 

hündür olan səthi cənub və şərq tərəfi ilə eyniləşdirmək üçün təkcə örtük daşlarının yerləş-

dirilməsində manipulyasiyalar edilməmişdi. Belə bir ehtimal etmək mümkündür ki, kurqan 

qurulan səthi bərabərləşdirmək üçün həm şimal tərəfdən qədim gündöyən səthdə qazma işləri 

aparılmışdır, həm də dəfn kamerasının hazırlanmasında əldə edilmiş gilli sarı rəngli qrunt 

torpaq məhz cənub hissədə yerləşdirilmişdir. 

 Həmçinin, qədim kurqan inşaatçıları tərəfindən istifadə edilmiş daş fakturasının ümumi 

təqribi çəkisi (cədvəldən göründüyü kimi 45110 kq) hesabına tədqiqatın sonunda belə, IV qatı 

əmələ gətirən, əl dəyilmədən saxlanılan kromlex və dəfn kamerasının səthindəki perimetr 

boyunca daş hörgüsünü təşkil edən daşlar daxil edilməmişdir. Əl dəyilməmiş daş materialını 

gözəyarı 5-10 ton arası çəki ilə qəbul edə bilərik. Bu isə, qədim kurqan inşaatçıları tərəfindən 

istifadə edilmiş daş fakturasının ümumi təqribi çəkisinin 50-55 ton olması qənaətini ortaya 

qoyur. 

 Kurqan dəfn abidəsinin bütün parametrlərinə cavab verən 9 saylı kurqanın daş örtüyünü 

əmələ gətirən daşların əsas və böyük qismini müxtəlif çəkili və ölçülü çay daşları (iri və xırda 

qəmbərlər) təşkil edirdi. Adi məişət tərəzisi ilə aparılmış ölçmələr göstərir ki, daşların çəkisi 

2-4 kq-dan 40-45 kiloqramadək idi. Xüsusi diqqətçəkən fakt bu idi ki, daha iri daşlar kurqanın 

birinci daş örtüyünün götürülməsindən sonra aşkar edilmiş və kurqanın perimetri boyunca 

düzülmüş kromlex hörgüsündə işlənmişdir. Nisbətən kiçik ölçülü və az çəkili çay daşları 

çoxluq təşkil edərək kurqan örtüyünün əsas materialını əmələ gətirmişlər. Kurqan yaradılarkən 

xüsusi ara və boşluqların doldurulmasında da onlardan istifadə olunmuşdur. Amma ilkin ba-

xışdan xaotik yerləşmiş orta və xırda ölçülü, çəkisi nisbətən az olan daşlardan həmçinin, qeyd 

edilmiş xüsusi hörgülərdə də istifadə edildiyi əyani görünürdü. 

 9 saylı kurqanın daş örtüyünün inşasında materialın həlledici hissəsini təşkil edən çay 

daşlarının mənbəyi böyük bir ehtimal ilə yaxınlıqdakı Tovuz çayının sahilləridir. Tovuz çayın 

hər iki sahili analoji daş materialı ilə boldur. Avtomobil kilometrajı ilə Topdağdağan kurqan 

qrupundan Tovuz çay sahilinə optimal məsafə qərb istiqaməti üzrə 2,1 km-dir. Ehtimal etmək 

olar ki, kurqan inşaatçılarının bir hissəsi çay sahili hövzəsində seçilmiş daşları öküzlərin qo-

şulduğu yük kirşəsi vasitəsilə Topdağdağan çölündəki kurqanların inşa edildiyi təpəyə gətir-

mişlər. Təkərli arabalardan da istifadə ehtimalı mübahisəli olsa da, istisna deyil.  

Topdağdağan kurqan qrupunun 9 saylı kurqanını tədqiq edən arxeoloqların ümumi bir 

fikirinə görə, kurqan inşaatçıları kurqan örtüyünün inşası zamanı daşların və daş qatlarının 

arasını bərkidici məhlul kimi palçıqla doldurmuşlar. 

 Çay daşlarından sonra kurqan örtüyündə və daxili konstruksiyada rast gəlinən digər daş 

materialı sırasında əhəngdaşını və təbaşiri göstərə bilərik. 

Əhəhg daşları kurqanın konstruksiyasında adətən sakral məna daşıyan elementlərdə öz 

əksini tapmışdır. Kenotaf dəfn kamerasının üzərində yerləşmiş “büt otağındakı” bütlər və 

onları əhatə etmiş daşlar öz mənşəyi etibarilə xüsusi cilalanmaya məruz qalmış və forma veril-

miş əhəngdaşı mənşəli idilər. Kurqanın daş örtüyü təbəqələrində, ehtimala görə, xüsusi sakral 

məna daşıyan hörgülərdə, o cümlədən, kurqana “girişin” qeydində, kromlexi təşkil edən daşlar 
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arasında, dəfn kamerasının üzərindəki örtüyün tərkibində, kameranın üzərini perimetr boyunca 

əhatə edən daş hörgüsünün tərkibində əhəngdaşlarına tez-tez rast gəlinmişdir.  

Yerli əhalinin “ağdaş” adlandırdığı əhəng daşlarının ən yaxın mənbəyi Tovuz şəhəri inzi-

bati ərazisinə daxil Avaztəpə adlanan yerdəki karxanadır. Karxana Topdağdağan kurqan qru-

pundan qərbə doğru birbaşa xətt üzrə 12 km məsafədə yerləşib.  

Qeyd edək ki, Topdağdağan kurqan qrupuna daha yaxın ikinci əhəng daşı karxanası 

Şəmkir rayonu Zəyəm-Cırdaxan inzibati ərazi vahidindəki şəhər ərazisində yerləşmişdir. 

Karxana kurqan qrupundan cənub-şərq istiqamətində düz xətt üzrə 7-8 km məsafədədir. 

Amma 9-cu kurqanın tədqiqində işçi qüvvəsi kimi iştirak edən yerli əhali nümayəndələrinin 

sözlərinə görə, kurqandan aşkar edilən əhəng daşları möhkəm struktura malikdir və bu 

parametrinə görə daha çox Avaztəpə karxanasından əldə edilən daşlara analojidir. Belə ki, 

Zəyəm-Cırdaxan karxanasının əhəng daşları müqayisədə daha kövrək və cilalanma zamanı 

qəlpələnməyə daha meyllidirlər.  

Kurqanda xeyli miqdarda təbaşir daşının iri və xırda qəlpələrinə rast gəlinsə də, onun 

ümumi çəkisi cüzidir. Təbaşir fraqmentləri plitə qalıqları (fraqmentlər təbaşir plitələrin düzbu-

caqlı, digərlərinin dairəvi və ya ovalşəkilli olduğunu ehtimal etməyə imkan verir) və ya xırda 

qəlpələr şəklindədir. Təbaşir plitəsinin qəlpələnmiş qalıqlarının 9 saylı kurqanın kenotaf dəfn 

kamerasında cəsədi imitasiya etməsi, kenotaf dəfn kamerası üzərindəki daş bütlərin yerləşdiyi 

xüsusi çərçivə məkanında təbaşir plitə qalıqlarına rast gəlinməsi, kurqanın daş örtüyünün qat-

larında tapılan böyük və kiçik ölçülü təbaşir qəlpələri, kurqanın xüsusi məna daşıdığı ehtimal 

edilən konstruktiv nöqtələrində təbaşir qalıqlarının qeydə alınması – bu daşın kurqan inşaatçı-

ları olmuş qədim əhalinin təsəvvürlərində xüsusi sakral məna daşıdığı fikrini yürütmək üçün 

əsas verir. Ehtimal etmək olar ki, kurqanın daş örtüyünün üst qatının səthi və kenotaf dəfn 

kamerası üzərindəki “büt otağındakı” daş bütlərin rənglənməsində təbaşirdən də istifadə 

edilmişdir.  

Topdağdağan kurqan qrupuna ən yaxın təbaşir daşı karxanası Qazax rayonu ərazisində 

yerləşir. Bu isə, tədqiq edilən kurqan qrupundan qərbə doğru təqribən 36-45 km düz xətt 

boyunca məsafədədir.  

Bundan əlavə, kurqanın örtüyü daxilindəki daşlar arasında bir neçə ədəd müxtəlif rəngli 

daşlar tapılmışdır ki, ekspedisiya rəhbəri F. Quliyevin fikrincə onlar yalnız Tovuz, Qazax və 

Akstafa rayonlarının inzibati ərazisinə daxil olan dağlarda rast gəlinə bilərdi. Həmçinin, 

kurqanın daş örtüyündə sıradan bir daş materialı kimi istifadə edilmiş maraqlı tapıntılardan 

biri öz görkəmi ilə müxtəlif interpretasiyalar üçün meydan açmışdır. İlkin qənaət belədir ki, bu 

tapıntı “çöl heykəltəraşlığı”nın natamam nümunəsidir və kurqan inşaatçıları tərəfindən yarar-

sızlığına görə çıxdaş edilərək kurqan örtüyündə adi daş materialı kimi istifadə olunmuşdur.  

Qeyd edək ki, Topdağdağan kurqan qrupundakı 9 saylı kurqanın örtüyündə istifadə edil-

miş daş fakturası, əsasən də çay daşları, təbaşir əraziyə yaxın tədqiq edilən digər qədim 

məskəndə, Azərbaycan-Fransa birgə arxeoloji ekspedisiyasının Menteştəpədə aşkarladığı kur-

qanın daş örtük materialına analojidir. 

9 saylı kurqanın örtüyünün daş fakturasının analizindən əldə edilən nəticələr: 

1. Son tunc və ilkin dəmir dövründə Azərbaycanın qərb bölgəsində yaşamış qədim mal-

dar əhali artıq Y.Rassamakinin təbirincə [2, s. 76] desək, “çöl monumental memarlığı” üzrə 

yetkin bilgilərə malik olmuş, çəki-həcm tutumu 50-60 ton və daha çox olan daş materialından 

abidələr yaratmaq qabiliyyətində idi. 

2. Kurqan dəfn abidəsinin inşası müəyyən səhih “memarlıq” qanunauyğunluğu ilə apa-

rılmışdır. Bu isə, kurqan inşaatçılarında eyni tipli abidələrin inşası üçün əvvəlki dövrlərdən 
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gələn və öz dövrü üçün təkmilləşmiş bilgilərin (ölçmə, primitiv həndəsi biliklərin) olmasına 

dəlalət edir. 

3. Kurqanın inşasında istifadə edilmiş daş materialının mənbəyi kurqan inşaatçısı olan 

qədim etno-mədəni populyasıyanın lokal yayılma arealını və ya hərbi-siyasi hegemon olduğu 

ərazinin (müasir Qazax, Tovuz, Akstafa və Şəmkir inzibati rayon ərazilərinin daxil olduğu) 

sərhədlərini göstərir.  

Metodoloji nəticə: 

1. Kurqan dəfn abidəsinin tədqiqi zamanı kurqan örtüyünün (istər torpaq, istər daş, istər-

sə də qarışıq) çəki tutumunun müəyyən edilməsi abidəni ucaltmış qədim əhalinin nəqliyyat-

kommunikativ imkanları, primitiv həndəsi-hesablama biliklərinin, demoqrafik gücünün, sosial 

təşkilatlanma və d. istiqamətlər üzrə səviyyəsi barədə fikirlərin yürüdülməsi üçün əhəmiyyət-

lidir. Artıq arxeologiyada kurqanın “mühəndis”-konstruktiv elementlərinə görə göstərilmiş 

istiqamətlər üzrə ehtimallar irəli sürülməkdə və diskussiyalar getməkdədir [3, s. 229 – 233; 4, 

s. 114; 5, s. 79-87; 6, s. 161 – 166, 169]. 

2. Kurqan abidələrindəki kurqan örtüyünün çəki tutumunun müəyyənləşdirilməsi üçün 

daha müvafiq texniki ölçmə vasitələrindən (adi qapan tərəzisindən tutmuş elektron tərəzi-

lərədək) istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 

P.S. Peyk xəritəsi və şəkillər F.Hüseynov, O.Brileva, Ş.Səlimbəyov, V.Ələkbərov tərə-

findən tərtib olunmuşdur. 
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Topdağan kurqan qrupunun lokallaşdığı yerin peyk xəritəsi  

 

 

 
 

“12 saylı kurqan” 
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9 saylı kurqanın 1-ci qatı  
 

 
 

9 saylı kurqanın 2-ci qatı 
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9 saylı kurqanın 3-cü qatı 

 

 
 

9 saylı kurqanın 3-cü qatının cənub-şərq sektorunda “təpəcik” 
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9 saylı kurqanın 4-cü qatı  
 

TARİX DAŞLARDAN TƏMİZLƏNƏN 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

ARABA SAYI TƏQRİBİ ÇƏKİ 

 (1 araba-65 kq daş 

hesabı ilə) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 24 iyun 

Cənub-Şərq sektoru 

I   qat     

II  qat 

III qat       

IV qat               

Şimal-Şərq sektoru 

I    qat                

II   qat 

III qat 

IV qat 

Şimal-Qərb sektoru 

I    qat 

II   qat 

III  qat 

IV  qat 

Cənub-Qərb sektoru 

I     qat 

II    qat  

III   qat 

IV   qat 

 

56 

44 

50 

0 

 

42 

35 

65 

0 

 

38 

33 

29 

0 

 

44 

38 

16 

0 

 

  3640 kq 

  2860 

  3250 

  0 

 

  2730 

  2275 

  4225 

  0 

 

  2470 

  2145 

  1885 

  0 

 

  2860 

  2470 

  1040 

  0 
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      25 iyun 

Şərq səddinin söküntüsü 

Cənub səddinin söküntüsü 

Qərb səddinin söküntüsü 

Şimal səddinin söküntüsü 

Mərkəzi (reper) hissənin 

söküntüsü 

18 

17 

19 

21 

 

5 

  1170 

  1105 

  1235 

  1365 

 

    325 

 

      27 iyun 

Kromlex və dəfn kamerasının 

üzərinin hörgüsü istisna 

olmaqla qalıq daşların bir 

qisminin daşınması 

 

 

 

57 

 

 

 

  3705 

 

 

     30 iyun 

Kromlex və dəfn kamerasının 

üzərinin hörgüsü istisna 

olmaqla qalıq daşların 

bütünlüklə daşınması 

 

 

 

67 

 

 

 

  4355 

CƏMİ 694 45110 kq 
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ПАРВИЗ ГАСЫМОВ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО НЕКОТОРЫМ ПАРАМЕТРАМ ( МАССЫ, 

ФАКТУРЫ) КАМЕННОЙ НАСЫПИ КУРГАНА № 9 КУРГАННОЙ 

ГРУППЫ ТОПДАГДАГАН 

 

5 июня 2013-го года Товузская археологическая экспедиция возглавляемая сотруд-

ником Института Археологии и Этнографии НАН Азербайджана к.и.ф.н.Фархадом Гу-

лиевым зафиксировала курганную группу в поле Топдагдаган (азерб. Topdağdağan ) 

входящий в админинстративную территорию Товузского района АР. 
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Курганная группа состояла из малых по высоте курганов с каменной насыпью и 

охватывала часть территории большого холма расположенного на середине пащенного 

поля. В последующие дни членами археологической группы, сотрудником Института 

Археологии и Этнографии НАН Азербайджана Фуадом Гусейновым, Шахином Салим-

бековым, Валехом Алекберовым и сотрудницей Государственного музея искусства на-

родов Востока РФ, к.и.н. Ольгой Брилевой были определены количество и др. данные 

каменных курганов на данной территории, была проведена фиксация территории и кур-

ганов по направлениям света, с помощью JPS-навигаторов был уточнен уровень 

рельефа территории и курганов по отношению к уровню моря по реперам и создан 

соответствующий гео- и топоплан, спутниковая карта данной территории и памятников.  

 Под каменной насыпью в одну кладку в памятнике отмеченном как «курган № 

12» в центре был обнаружен каменный круг вокруг ямы наполненным инородным грун-

том. Предположительно, это был или «гипетральным теменосом» (сокральная террито-

рия под открытым небом) или же это отметка сокральной территории древними строи-

телями для создания следующего кургана. Интерпретация этого памятника тема отдель-

ного и специального исследования. 

 Курганную насыпь кургана № 9 разделенную по сторонам света на 4 сектора пла-

номерно и постепенно, по секторам был очищен от каменного слоя, состоящего от ви-

зуально наблюдаемых камней. Таким методом было выявлено, что курганная насыпь в 

каждом секторе условно состояло из 4-х слоев камней на древней дневной поверхности. 

Исключение составляло пространство от центра кургана в радиусе примерно 2 м. 

Пространство от центра кургана в радиусе примерно 2 м. – эпицентр падины и опреде-

лить точный слой камней в нем представлялась невозможным. Выявление массы и ис-

точников материала курганной насыпи стало целью исследования автора данного 

отчета. 

 Опираясь на результаты исследования становится ясным, что использованная 

курганниками каменная фактура имело примерный общий вес в 50-55 тонн. Так же, 

древние строители курганов создавая насыпь данного кургана придерживались канона 

равного распределения каменной массы по каждому слою. Т.е., строители курганов не 

просто хаотично нагромождали камни, а в процессе создания курганной насыпи учиты-

вали равномерность распределения каменного материала и по высоте, и по концент-

рации на всю древнюю дневную поверхность и на поверхность следующего каменного 

слоя. 

Подводя итог предварительного анализа каменной насыпи кургана № 9 можно 

сказать: 

1. В эпоху поздней бронзы и раннего железа древнее скотоводческое население за-

падной части Азербайджана имело развитые знания по «степной монументальной архи-

тектуре», обладало способностью сооружения конструкций объемом массы в 50-60 

тонн. 

2. В процессе сооружения кургана соблюдалась определенная «архитектурная» за-

кономерность. Это указывает на то, что строители курганов имели в наличии усовер-

шенствованные для своего времени и региона знания (примитивные геометрические 

знания) уходящих корнями в более древние времена.  

3. Источники каменного материала использованные в сооружении кургана показы-

вают примерные границы ареала (современные административные территории районов 
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Казаха, Товуза и Акстафы) распространения или военно-политического влияния этно-

культурной популяции строителей курганов.  

 

PARVIZ GASIMOV 

 

PRELIMINARY ANALYSIS OF SOME PARAMETERS (MASS, STONE 

MATERIAL) OF STONE MOUND OF KURGAN NUMBER 9 IN KURGANS  

GROUP OF TOPDAGHDAGHAN 

 

Tovuz archaeological expedition chaired by Dr.Farhad Guliyev, the member of the 

Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of Azerbaijan 

has documented the kurgans group of Topdaghdaghan (azerb. Topdağdağan) which is under 

the administrative territory of Tovuz (Azerbaijan Respublic) On June 5, 2013. Kurgans group 

consisted of small kurgans in height with a stone mound and covered part of the large hill 

located in the middle of the plowed field. In the following days the members of the 

archaeological team, Fuad Huseynov, Shahin Selimbeyov, Valeh Alakbarov members of the 

Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of Azerbaijan 

and Ph.D.Olga Brileva - the member of the State Museum of Oriental Art of the Russian Fede-

ration, identified numbers and other data of stone kurgans in the territory, was held fixing a 

territory and kurgans to the cardinal using a JPS-navigators, was refined level landscape 

territory and kurgans in relation to sea by vielbeins and created an appropriate geo- and topo-

plan. 

 Under a stone mound in one stone masonry in the monument marked as "kurgan number 

12" in the center was discovered the stone circle around the pit filled with foreign priming. 

Presumably, it was either "hypethral temenos" (sacred round in the open) or a mark of the 

sacred territory by the ancient builders to create the next mound. Interpretation of this special 

monument is special topic for a separate study. 

Mound of kurgan number 9 was divided into 4 sectors to the cardinal, was cleared 

steadily and gradually by sector from the stone layer consisting of visually observed stones. 

Space from the center of kurgan in a radius of about 2 m is the epicenter of the concavity, 

determines the exact layer of stones in it seemed impossible. It was the purpose of the author 

of this article to identify sources of mass and material of mound. 

It is clear that stone material was used by bаrrowers has an approximate total weight of 

50-55 tons based on the results of the research. And also, the barrowers adhered to canon 

equal distribution of stone mass on each layer while creating this kurgan. It means, not just 

builders of mounds randomly piled stones, but they took into account the uniformity of stone 

material and in height, and in the concentration of the entire ancient ground surface and the 

surface of the next layer of stone in the process of creating the mound.  

 To summarize the preliminary analysis of the stone mound of kurgan number 9 can be 

said: 

1. Pastoral population of western Azerbaijan had advanced knowledge of "steppe 

monumental architecture," had the ability to construction of volume weight of 50-60 tons in 

the late Bronze Age and early Iron the ancient. 

2. During the construction of the mound it was observed certain "architectural" 

regularity. This indicates that the mound builders had available advanced for their time and 
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their region knowledge which (measurement primitive geometric knowledge) have their roots 

in more ancient times. 

3. Sources of stone material used in the construction of the mound represent approximate 

boundaries of the area (modern administrative areas of Kazakh, Tovuz and Akstafa territory of 

Azerbaijan Respublic) of spread or military-political influence of ethno-cultural populations of 

the mound builders. 
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