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O

du əldə edən qədim insan, görünür, elə bundan sonra yaşadığı yeri
işıqlandırmaq fikrinə düşüb. Əlbəttə
ki, onun bu məqsədlə istifadə etdiyi vasitələrin ilk dəfə harada və nə
vaxt meydana gəlməsi haqqında
fikir yürütmək çətindir. Bununla
belə tədqiqatçılar onların yaranma
tarixinin orta daş - mezolit dövrünə
(e.ə. X-VIII minilliklərə) gedib
çıxdığını ehtimal edirlər. Araşdırmalar göstərir ki, ilk işıqlandırma
vasitəsi kimi içiboş daş kimi təbii nəsnələrdən istifadə olunub.
Ən qədim işıqlandırma vasitəsi –
daş çıraq 1940-cı ildə Fransanın
Lasko mağarasında aşkar edilib.
Arxeoloqların iddialarına görə, ilk
qabıqşəkilli işıqlandırma vasitələri
6000 il əvvəl, Neolit dövründə
hazırlanıb. Bir qisim mütəxəssis isə
gəcdən qabıqşəkilli çıraqların 2600
il əvvəl Şumerdə hazırlandığını
iddia edir. Göründüyü kimi, ilk
işıqlandırma vasitəsinin nə vaxt
və harada yaranması haqqında
müxtəlif mülahizələr irəli sürülür.
Tapıntılara əsasən tam əminliklə
söyləmək olar ki, bəşər övladının bu
günə kimi istifadə etdiyi işıqlandırma vasitələrinin növləri dövrünə
və məkanına görə dəyişib. Bu
baxımdan Azərbaycan da istisna
deyil. Ümumiyyətlə isə Azərbaycan ərazisində işıqlandırma vasitələrindən istifadə eradan əvvələ
aid edilir. Belə ki, küp qəbirlərinin
avadanlığına daxil olan sadə formalı piydanlar Azərbaycan ərazisində aşkar olunmuş ən qədim
işıqlandırma vasitələri hesab olunur.

E

ver since the ancient men
had invented the fire, people started looking for the
ways of illuminating their dwellings. Of course, now it is hard to
put forth an idea on when and where
exactly humans had used an artificial light for the first time in their
history. However, most historians
agree that this had happened during
Mesolithic period, or in X-VIII millenniums B.C. As concluded from
researches, earliest lighting devices
used to be the appropriate natural
objects, e.g. rocks with the hollows.
The most ancient mean of illumination is a lithic lamp discovered in
1940 in the Lascaux cave in France.
According to archaeologists, the first
ever bark-shaped lighting device had
been made 6000 years ago during
Neolithic. However, some scientists
assert that bark-shaped illuminators were produced in Sumer 2600
years ago from the gaja. Therefore,
there are several theories regarding
the age of the first lighting devices.
The only thing that can be safe
to say is that types of illuminators
used by the mankind had continuously changed from one historical period and geographic location
to another, and Azerbaijan is not
an exception to this regularity.
Artificial illumination had been
used in Azerbaijan since long before the Common Era’s beginning.
For example, oil lamps discovered
in the ancient jar burials are known
as the oldest means of illumination
ever used in the country’s territory. During middle ages, illuminator
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Azərbaycan əhalisinin orta əsrlər
dövründə geniş istifadə etdikləri
işıqlandırma vasitələrinə isə piydanlarla yanaşı, çıraqları və şamdanları da nümunə göstərmək olar.
İşıqlandırma vasitələri formasına, bədii işlənməsinə və hazırlandığı materiala görə də fərqlənir.
Piydanlar daha çox istifadə
edilib, erkən orta əsrlərdən başlayaraq çıraqların istifadəsi üstünlük təşkil edib. Milli Azərbaycan
Tarixi Muzeyinin işıqlandırma vasitələrindən ibarət kolleksiyasında məhz çıraqlar çoxluq təşkil
edir. Həmin çıraqlar arasında
həm Azərbaycanda, həm də onun
hüdudlarından çox-çox uzaqlarda hazırlanmış nümunələr vardır.
Kolleksiyada yerli mənşəli çıraqlar
Beyləqan, Gəncə, Mingəçevir,
Qəbələ, Şəki, Bəndovan, Bakı,
Quba və Şabran kimi orta əsr şəhər
yerlərindən tapılıb. Digər gətirilmə
çıraqlar isə Krım, İran və Türkiyə
(Malazgird)
ərazilərində
aşkar
olunub.
Piydan və çıraqları hazırlanma və ya istifadə dövrlərinə görə
son antik (e.ə. II-b.e. III əsr),
erkən orta əsrlər (III-VIII əsrlər),
inkişaf etmiş orta əsrlər (IX-XIII
əsrlər) və son orta əsrlər (XIV-XVII
əsrlər) mərhələlərinə ayırmaq olar.
Son antik dövrə aid çıraqların
gövdəsi yarımşar olub, boru formalı fitili gövdədən başlayaraq qabın kənarlarından yuxarıya doğru
meyillidir. Qulpları qövsvaridir.
III-VIII əsrlərə aid çıraqlar üçün
böyük ölçülər və şar formalı gövdə səciyyəvidir. Bundan başqa
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variety increased to cover lamps and
sconces. Illumination means are also
distinguished by their forms, artistic
design and manufacturing materials.
While oil lamps had been the most
popular lighting devices in antiquity,
starting with early Middle Ages, the
share of such lamps became increasingly predominant. So is the share
of these lamps in the collection of
lighting devices stored in the National Museum of History of Azerbaijan
(NMHA). Bringing together both
domestically manufactured devices
and the ones which have been produced in the far abroad, collection
includes lamps produced in the different medieval towns of Azerbaijan
(e.g. Beylagan, Ganja, Mingechevir,
Gabala, Shaki, Bandovan, Baku,
Guba and Shabran), as well as
the lamps imported from Crimea,
Iran and Turkey (Malazgird).
Classified according to their
production periods and use, there
are late antiquity (II century B.C.
– III century A.D.), early middle
age (III-VIII centuries), developed
middle age (IX-XIII centuries)
and late middle age (XIV-XVII
centuries) lamps in the collection.
Late antiquity lamps have hemisphere bodies and tubiform wicks
stretched from the body towards
the top and bow-shaped handles.
Typical III-VIII century lamp is
large with hemisphere body. Also
it has collars and a handle with one
side attached to the body and the
other one attached to the edge of
the lamp’s mouth. One such lamp
had been discovered in 1954 among

onların fitil keçirilən burnu və qulpu
var. Həmin çıraqların qulpunun bir
ucu ağzının kənarına, digər ucu isə
gövdəyə yapışdırılırdı. Haqqında bəhs edilən dövrə aid çıraq nümunəsi 1954-cü ildə Beyləqan şəhər
yerindən tapılıb. Həmin çıraq bozumtul saxsılı olub, qalın divarlıdır
(AF 18145). Gövdəsi kürəşəkilli olan bu çırağın lentşəkilli iki
qulpu var. Qulplarının bir ucu
gövdəsinə, digər ucu isə ağzının
kənarına birləşib. Lüləyi boruşəkillidir, fitil qoyulan hissəsi sınmış
olsa da, sonradan bərpa olunub.
Ağzı nisbətən geniş, oturacağı
düzdür. Onun hündürlüyü 6 sm,
ağzının diametri 4 sm, oturacağının
diametri isə 4,5 sm-dir (şəkil 3).
IX-XIII əsrlərə aid çıraqlar

ruins of medieval Beylagan. The
artefact (AF 18145) is made from
a greyish clay and has thick walls,
spheroidal body and two lentiform
handles. One side of each handle is attached to the body, and the
other one is mounted to the edge
of the mouth. The lamp has a tubiform chimney and collar. The latter was broken and later restored.
Having relatively wide mouth and
flat base, the lamp is 6 cm tall with
mouth diameter of 4 cm and base
diameter of 4.5 cm. (picture 3).
IX-XII century lamps have
relatively small bodies. Handles
are usually spherical with lentiform profile, attached to the
chimneys. Some of the period’s
discovered lamps are glazed.
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üçün
nisbətən
kiçik
gövdə
səciyyəvidir. Onların qulpu isə
adətən en kəsikləri lentvari olmaqla
dairəvi şəkildə düzəldilir və qabın
boğazına birləşdirilirdi. Bu dövrə

aid üzəri şirlə örtülmüş çıraq nümunələri də aşkar edilmişdir. Sonrakı çıraqların gövdəsi nisbətən
kiçilməklə yanaşı, qulpları nazikləşir, boğaz hissəsi isə nisbətən
uzanır. Lülələri üfüqi vəziyyətdədir.
Gövdələri nisbətən kiçilməklə
yanaşı, həm kürə şəklindən
tədricən uzunsov hala keçir, həm də
naxışlanmağa başlanılır. Yanacağın
tökülməsini
asanlaşdırmaq
məqsədilə çıraqların ağızları qıf
şəklində hazırlanırdı (şəkil 5, 9, 11).
Bu dövrə aid maraqlı nümunə
1954-cü ildə Beyləqan şəhər
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More recent lamps have relatively small bodies, thinner handles, longer chimneys and horizontal bases. In addition to having
smaller bodies, the new generation lamps were distinguished for
their oblong forms and firstly used
decoration. In order to make fuel
supply more comfortable, these
lamps were equipped with funnel-shaped mouths (pictures 5, 9, 11).
One of the lamps with described
characteristics was discovered in
1954 from the ruins of Beylagan,
and presented an earthenware lamp
made of a red-coloured clay with no
enamel cover. The lamp (AF 16366)
has a thick walled body, spherical

shape and one handle attached to the
body and the edge of the mouth. The
lamp’s mouth is wide and the chimney is smoked with one broken edge.
Standing on a flat base, the lamp
has following size characteristics:
height - 7.7 cm, body diameter - 9
cm, mouth diameter - 4.6 cm, basement diameter – 5.7 cm.(picture 4).
Another exemplar of IX-XIII
century lamps is the earthenware
lamp (AF 15531) discovered in
1939 in the ancient part of Ganja.
Made from red-coloured clay, the

yerindən tapılmış qırmızı
saxsılı şirsiz çıraqdır.
Onun gövdəsinin divarı
qalın, forması isə kürə
şəklindədir (AF 16366).
Qulpunun bir ucu ağzının
kənarına, digər ucu isə
gövdəsinə birləşmişdir.
Çırağın ağzı geniş, hislə örtülmüş lüləyinin
ucu isə sınmışdır. Oturacağı düz olan bu çırağın
hündürlüyü 7,7 sm, gövdəsinin diametri 9 sm, ağzının
diametri 4,6 sm, oturacağının
diametri isə 5,7 sm-dir (şəkil 4).
IX-XIII əsrlərə aid Şirli çıraqların
digər maraqlı nümunəsi 1939-cu
ildə Gəncə şəhər yerindən aşkar
olunmuşdur (AF 15531). Saxsısı
qırmızı rəngdə olan bu çırağın gövdəsi şarşəkilli, qulpunun en kəsiyi
isə lentvaridir. Əvvəlki nümunələrdə
olduğu kimi bu çırağın da lüləyi
boru şəkillidir. Onun səthi yaşıl
şirlə örtülsə də, çox hissəsinin şiri
tökülmüşdür. Ağız hissəsi nisbətən
genişdir. Sınmış qulpu sonradan bərpa olunmuşdur. Hündürlüyü 6,1 sm,
ağzının diametri 3,8 sm, oturacağının
diametri isə 4,5 sm-dir (şəkil 9).
Bu cür çıraq nümunələrindən
biri 1938-ci ildə Gəncə şəhər
yerindən tapılmışdır (AF 48).
Qırmızı saxsılı bu çırağın daxili və xarici səthi yaşıl rəngli şirlə
örtülmüşdür. Bəzi yerlərində şir
təbəqəsi
qopub
tökülmüşdür.
Çırağın əsas özəlliklərindən biri
onun ikilüləli olmasıdır. Lülələr
bir-birindən
əks
tərəfə
istiqamətlənmişlər.

lamp has spheroidal body and handle with lentiform profile. Alike
its’ older analogues, the lamp has a
tubiform chimney. The lamp’s surface used to be glazed with green
enamel, mainly peeled off by the
time of discovery. The mouth is
relatively wide. Broken handle was
later restored. The lamp has following size characteristics: height – 6.1
cm, mouth diameter – 3.8 cm, basement diameter – 4.5 cm. (picture 9).
The second artefact discovered in
Ganja back in 1938, is a red earthenware lamp (AF 48), both outer
and inner parts of which are glazed
with green enamel, partly peeled
off by the time of discovery. Distinguishing feature of the artefact is
that it is equipped with two oppositely oriented chimneys. The lamp
has hemispherical body, broken
handle with lentiform profile and
following size parameters: height
– 6 cm, basement diameter – 5 cm,
mouth diameter – 3.5 cm.(picture 13).
Lamps of XIV-XVII centuries are
divided into two categories, namely
vase shaped and double-chimney
lamps. Specialists characterize the
7

Qulpunun en kəsiyi lentşəkilli və
sınmış vəziyyətdədir. Gövdəsi
yarımşar şəklində olan bu çırağın
hündürlüyü 6 sm, oturacağının diametri 5 sm, ağzının diametri isə
3,5
sm-dir
(şəkil
13).
XIV-XVII
əsrlərə
aid
çıraqlar isə
vaza tipli və
lüləkli
olmaqla
iki
qrupa ayrılır.
Vazaya oxşar çıraqlar
mütəxəssislər
tərəfindən ilk
orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində
geniş yayılmış kasavari çıraqların
təkmilləşdirilmiş forması hesab
olunur.
Bu
çıraqlar
adətən
ayrı-ayrılıqda hazırlanaraq sonradan birləşdirilən dörd hissədən – alt
və üst kasalardan, onları birləşdirən
oxdan və qulpdan ibarətdir. Alt kasa
üst kasaya nisbətən iri və dayaz olur.
O daha çox nəlbəkiyə oxşayırdı.
Çıraq alt kasa üstündə otururdu. Üst
kasaya isə yanacaq tökülürdü. Nazik çubuqvari qulpun aşağı tərəfi alt
kasanın qırağına, yuxarı hissəsi isə
birləşdirici oxa bərkidilirdi (şəkil 14).
Kolleksiyada bu dövrün nümunələri arasında 2014-cü ildə
Quba
rayonunun
Püstəqasım
kəndindən təsadüfən tapılmış şirli çıraq özünəməxsus yer tutur
(AF 23931). Gili qırmızımtılnarıncı rəngdə olan bu çırağın
gövdəsində yalnız müəyyən hissələr
şirlə örtülmüşdür. Həmin hissələr
8

vase shaped lamps as an improved
version of the earlier bowl shaped
devices which had been widely used
in the early medieval Azerbaijan.
The vase shaped lamps were usually gathered
from four separately produced components, e.g. two
bowls, joining axis and
handle. The
bottom bowl
was wider and
flatter, more
looking like
a saucer and
serving as base for the lamp. The upper bowl was used as an oil font. Thin
stick shaped handle was attached to
the edge of the bottom bowl, and to
the joining axis surface (picture 14).
In the museum’s collection, there
are several typical examples of the
described period’s lamps. The most
unique artefact of this kind is an
enamelled lamp (AF 23931) which
was incidentally found in 2014 in
Pustagasim village of Guba district. Made from reddish-orange
coloured clay, the lamp body is
just partly glazed with brown and
greenish coloured enamel. The
lamp’s distinguishing feature is that
it is decorated with whitish eglobe
(slipware) which forms two parallel
lines circling the lamp’s shoulder
segment. The artefact has a handle with lentiform profile, which
connects its’ body and mouth. The
lamp’s mouth is wide and cup

qəhvəyi və yaşılımtıl rənglərə çalır.
Maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki,
naxışlanma ağımtıl anqob vasitəsilə
yerinə yetirilmiş, çiyin hissəsində
gövdəboyu paralel iki cızma
çevrə çəkilmişdir. Çıraq həmçinin
gövdə ilə ağız hissəni birləşdirən
və en kəsiyi lentvari olan qulpa malikdir. Onun ağzının yuxarı hissəsi enli olub, fincan şəklindədir.
Oturacağı və burun hissəsi qırılmış
bu çırağın hündürlüyü 14 sm,
ağzının diametri 5,9 sm, oturacağının diametri isə 6,3 sm-dir.
2016-cı ildə Quba bölgəsində
təsadüfən tapılmış digər nümunə
(AF 28106) də maraq doğurur.
Gövdəsinin müəyyən hissələri açıq
qəhvəyi rənglə boyanmış çıraq öz
bədii tərtibatına görə diqqəti cəlb
edir. Gili qırmızımtıl-narıncı rəngdə
olan bu çırağın ağzı sınmış, nəticədə

shaped. With its’ base and chimney
broken, the lamp has the height of
14 cm, mouth diameter of 5.9 cm,
and basement diameter of 6.3 cm.
Another noteworthy lamp (AF
28106) was also found in Guba,
in 2014. With some parts of its’
body painted with light-brown colour, the lamp strikes the eye with
its’ artistic decoration. Made from
reddish-orange clay, the lamp
has a broken mouth and breaches
emerged in the base and the body.
On the rare side of the body, there
are remains of a broken handle preserved. Some broken parts of the
lamp were later restored, its’ outer
surface was covered with slipware
dendritic ornaments. The shoulder is circled with a couple of imprinted parallel lines. The lamp has
the following size characteristics:
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oturacağında
və
gövdəsində
sınmadan
dəlik
yaranmışdır.
Gövdənin arxa tərəfində isə qulpun
sınmış yerləri qalmışdır. Çırağın
bəzi sınmış hissələri sonradan bərpa edilmiş,
xarici səthinə
anqobdan
ağac şəkilli
naxışlar
salınmış, çiyin hissəsi
iki
paralel
batıq çevrə
ilə əhatələnmişdir. Lülək
hissəsinin
sonluğu xaricə
düymə şəkilli çıxıntılıdır. Çırağın hündürlüyü
10,5 sm, ağzının diametri 3 sm,
oturacağının diametri isə 7,5 sm-dir.
Saxsı hazırlanmasında ən məsuliyyətli proses məmulatın formalaşdırılmasıdır. İstehsal üsuluna
görə ənənəvi saxsı məmulatı, o cümlədən çıraqlar, “əldə hazırlanma” və
“çarxı” olmaqla iki qrupa ayrılır.
Dulus
istehsalında
üçüncü
mərhələ
çıraqların
qurudulması idi. Onlar külək tutmayan,
kölgə
yerdə
qurudulurdu.
İstehsal
prosesində
növbəti mərhələ çıraqların bədii tərtibatıdır. Bu zaman onların
üzərində şüyrələmə, yapma, cızma, basma, boyama, şirləmə kimi
üsullarla bir sıra əlavə bəzək
əməliyyatları aparılırdı. Texnoloji baxımdan çıraqlar üç mərhələdə:
ilkin formalaşdırma, qurumadan və
10

height – 10.5 cm, mouth diameter –
3 cm, basement diameter – 7.5 cm.
The most essential part of pottery
production process is fashioning.
According to manufacturing methods, earthenware (including lamps)
is generally into two
types,
one
fashioned
manually
and the other one fashioned with
the potter’s
wheel help.
The
third
phase of pottery production is drying of final
product in a backwind and shadowy place. The next production
phase is the artistic decoration, consisting in covering a product with
various ornaments by using the
methods of sculpting, engraving,
carving, imprinting, painting, glazing, etc. Technically, lamp production process goes through the consequent stages of primary fashioning,
drying, kilning and decoration.
Product quality directly depended on type and improvement methods of kilning equipment. Alike
other earthenware products, lamps
used to be baked in the pottery kilns.
According
to
ingredient
materials, there are earthenware
and metallic lamps. The most widely used earthenware lamps are divided into the subtypes with and

birinci bişmədən sonra naxış-bəzək
əməliyyatına
məruz
qalırdı.
Çıraqların keyfiyyəti bilavasitə
bişirmə avadanlığının növündən
və onların təkmilləşmə üsullarından asılı idi. Gil çıraqlar
da, digər saxsı nümunələri kimi
dulus
kürələrində
bişirilirdi.
Tərkibinə görə çıraqlar saxsı və metal olmaqla iki qrupa
ayrılır.
Kəmiyyət
baxımından
çoxluq təşkil edən saxsı çıraqlar
özləri də şirsiz və şirli olurlar.
Hazırda Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyinin arxeoloji çıraq kolleksiyasına 200-dən çox çıraq daxildir.
Saxlanma vəziyyətlərinə görə onların
bir qismi bütöv, qalanları isə fraqment şəklində natamamdır. Çıraqlar
içərisində orta əsrlər dövrünə
aid nümunələr çoxluq təşkil edir.
MATM-də qorunan və orta əsr
şəhər yerlərindən aşkar olunan saxsı çıraqları formalarına görə səkkiz
növə bölmək olar. İlk olaraq, yastı
oturacaqlı, şar və ya çəlləkvari gövdəli, gen və alçaq boğazlı, fitil
üçün ucunda oyuq olan boru şəkilli
lüləyə, ağzının kənarına və gövdəyə
birləşdirilmiş qulpa malik çıraqları göstərmək
olar. Bu növ çıraqların
VIII-IX əsrlərə aid
edilən bəzi nümunələri
dulus çarxından istifadə
edilmədən kobud formada hazırlanıb. IX-XI
əsrlərə aid edilən çıraqlar
isə dulus dəzgahında
hazırlanıb (şəkil 1,2).
Kolleksiyadakı ikinci növ çıraqlara isə

without enamel layer. Currently,
there are more than 200 lamps in
the collection of NMHA. Some
of them are preserved as a whole,
while the others are represented by
their fragments. Majority of the collection’s items are the lamps produced back in the medieval period.
Lamps that have been excavated from the medieval towns
of Azerbaijan and are currently stored in the Museum, can be
divided into the following eight
categories according to their forms.
Typical first category lamp has a
flat base, spheroidal or barrel shaped
body, wide and short neck, tubiform
chimney with a hollow on its’ edge
for placing the wick, and one handle attached to the mouth edge and
body. Such lamps were produced
manually and sometimes by a potter’s wheel in VIII-IX centuries,
and exclusively by potter’s wheel
in IX-XI centuries (pictures 1,2).
The second category lamp has
short disk-shaped basement, round
body, tubiform chimney and lentiform handle with the lower side at-
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alçaq diskvari oturacağa, bir qədər
dəyirmi gövdəyə və borusəkilli
lüləyə malik nümunələri id etmək
mümkündür. Bu növ çıraqların
lentşəkilli qulpunun aşağı ucu
gövdəyə, yuxarı ucu ağzının
kənarına yapışdırılıb (şəkil 8).
Üçüncü
növ çıraqlar
nisbətən
konusvari
gövdəyə
malik olub,
alçaq boğazlıdırlar. Bu
çıraqların
lüləkləri
boruşəkilli,
yarımdairəvi qulplarının en kəsiyi
lentşəkilli olub, üzərində şırımlar
var. Bu nümunələrdə də qulpun
yuxarı hissəsi ağzının kənarına,
aşağı hissəsi isə gövdəyə birləşib.
Kolleksiyadakı
çıraqların
dördüncü növünü bikonik gövdəyə
malik, boğaz hissələri nisbətən
geniş və yuxarıya doğru uzanan nümunələr təşkil edir. Onların lüləkləri
boruşəkilli olub, düz istiqamətlidir.
Bu tip çıraqların qulpları da yarım-
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tached to the body and the upper side
attached to the edge of the mouth.
The third category lamps have relatively conical bodies, short necks,
tubiform chimneys and fissured
semi-circular handles with lentiform
profile. Alike their analogues from
the previous
c a t e g o r y,
handles of
these lamps
have their
lower sides
attached to
the
body
and the upper
ones
attached to
the
edge
of
the
mouth.
The fourth category lamps are
characterized by biconical bodies
and relatively wide necks becoming
longer upwards. These lamps have
tubiform horizontal chimneys and
semi-circular handles with lentiform
profile. Upper side of such handle is
attached to the edge of the neck, and
the lower side is attached to the body.
Exemplars of the fourth category
lamps have been discovered in Beylagan, Shamakhi, Barda and Shamkir. One of the lamps detected in
Beylagan has sequentially connected lentiform handle with two stripes
scratched along its’ body (picture 3).
The fifth category lamps are
characterized by biconical body,
necks that become thinner upwards, tubiform chimneys and
semi-circular handles with lentiform profile, attached to the

dairəvi, en kəsikləri isə lentşəkilli
olub, yuxarı ucu boğazın kənarına,
aşağı ucu isə gövdəyə birləşib. Oxşar
nümunələr Şamaxı, Bərdə və Şəmkir
şəhər yerlərindən də məlumdur. Bu
tipə aid Beyləqandan aşkar olunmuş
çırağın bir-birinin ardınca birləşdirilimiş lentşəkilli qulpu var. Qulp
boyunca iki cızıq çəkilib (şəkil 3).
Beşinci növə aid çıraqlar isə
bir qədər bikonik gövdəyə, nisbətən yuxarıya doğru daralan
boğazlara
malikdir.
Onların
lüləkləri boruşəkilli olub, en kəsiyi lentşəkilli olan qulpları yarımdairəvidir. Qulpların yuxarı ucu
boğazın kənarına, aşağı hissəsi
isə gövdəyə birləşib (şəkil 10).
Kolleksiyanın
altıncı
növ
çıraqlarına dar gövdəyə, yarımdairəvi qulpa, uzun lüləyə malik
nümunələr aiddir. Bu nümunələrin
boğazları qısa olub, yuxarıya doğru daralır. Qulpların en kəsikləri
lentşəkilli olub, yuxarı hissəsi
boğazının kənarına, aşağı hissəsi gövdəyə birləşib (şəkil 7).
Yeddinci növə aid çıraqlar da
maraqlı quruluşları ilə diqqət cəlb
edirlər. Belə ki, bu növ çıraqlar bir
qədər yastılaşmış dəyirmi və ya şarşəkilli gövdələri, eləcə
də dar və qıf formalı
boğazı ilə fərqlənirlər.
XII-XIII
əsrin
birinci yarısına aid
nümunələrin bəziləri
cızıqlarla
naxışlanıb. Qafqaz üçün
səciyyəvi olan bu
tip çıraqlar arxeoloji

neck’s edge and body (picture 10).
Lamps from the sixth category
have narrow bodies, semi-circular handles with lentiform profile,
long chimneys and short necks.
Handles are attached to the edge of
the neck and the body (picture 7).
The seventh category lamps are
distinguished for the interesting
structure, too. Typical lamp of this
category has round or spheroidal
body and narrow and funnel-shaped
neck. Some XII-XIII century exemplars are decorated with stripes.
Being quite typical for the entire
Caucasus region, such lamps have
been excavated from the majority
of medieval monuments (picture 6).
Finally, the eighth category is rep-
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qazıntılar zamanı orta əsr abidələrinin
əksəriyyətindən aşkar olunub (şəkil 6).
Nəhayət, kolleksiyada çıraqların
sonuncu, səkkizinci növünü iki
lüləkli nümunələr təşkil edir. Muzeyin çıraq kolleksiyasında Beyləqan
və Gəncə şəhər yerlərindən aşkar
olunmuş iki lüləkli saxsı çıraqlar qorunur. Bu çıraqlar içərisində Gəncə
şəhər yerindən tapılmış şirli çıraq
diqqəti daha çox cəlb edir (şəkil 12).
Muzeyin çıraq kolleksiyasının
kiçik hissəsini Azərbaycan hüdudlarından kənarda hazırlanmış və sonradan ölkəmizə gətirilmiş çıraqlar
təşkil edir. Onların arasında Krımdan (Kerç) olan kiçik saxsı çıraq
forma baxımından böyük maraq
doğurur (AF 50). Saxsı çırağın rəngi
qırmızı olub, səthi hamardır. Gövdəsi şarşəkilli, lüləyi isə çox kiçikdir.
Onun xüsusi əlamətlərindən biri də
ağız hissəsinin süzgəc şəkilli olmasıdır. Qulpu sınmış vəziyyətdə
olsa da, sonradan bərpa edilib. Qulp
lentşəkillidir: bir ucu ağzının kənarına, digər ucu isə gövdəsinə birləşib.
Onun hündürlüyü 2,5 sm, gövdəsinin diametri 5,5 sm, oturacağının
diametri 2,5 sm-dir. Krımdan olan
bu çıraq öz formasına görə, Roma
dövrü erkən xristianlıq dönəminə
14

resented by double-chimney earthenware lamps discovered in Beylagan
and Ganja. The most characteristic artefact of this kind is a glazed
lamp found in Ganja (picture 12).
Small part of the Museum’s collection is constituted by the lamps
produced abroad and later imported
into the territory of Medieval Azerbaijan. The most interesting exemplar of this collection is an earthenware lamp (AF 50) which had been
produced in Crimea (Kerch). The
red-coloured lamp has smooth surface, spheroidal body and very small
chimney. Distinguishing feature of
the artefact consists in the strainer

form of the mouth. Handle of the discovered artefact was broken and later restored. It has a lentiform shape
and one side connected to the edge
of the mouth, and the other – to the
body of the lamp. The lamp has the
height of 2.5 cm, body diameter of
5.5 cm and basement diameter of 2.5
cm. By its’ appearance, the artefact
is similar to the lamps produced in
the Roman Empire back in the period of early Christianity (picture 19).
Another overseas item in the collection is a lamp (AF 58) produced in
the Southern Azerbaijan. Made from
reddish coloured clay and glazed

aid çıraqları xatırladır (şəkil 19).
Bu qəbildən maraq doğuran
digər çıraq nümunəsi isə Cənubi
Azərbaycandandır (AF 58). Saxsısı qırmızımtıl rəngdə olub, üzəri
açıq yaşıl şirlə örtülmüşdür. Gövdəsi yarımşar formalıdır, lüləyi
novçanı xatırladır. Lentşəkilli qulpunun bir ucu ağzının kənarına,
digər ucu isə gövdəsinə birləşdirilmişdir. Uzunluğu 13,2 sm, gövdəsinin diametri 7,5 sm, ağzının
diametri 3,7 sm-dir (şəkil 18).
Milli
Azərbaycan
Tarixi
Muzeyində işıqlandırma vasitələri
kolleksiyasında tunc çıraqlar da
vardır. Lakin bu növ çıraqların sayı
xeyli azdır. Belə çıraqlar Şəki, Qəbələ,
İsmayıllı və Bakı ərazisindən aşkar
olunub. Onların bir qismi arxeoloji,
digər qismi isə təsadüfi tapıntıdır.
Digər maraq doğuran nümunə
isə Qəbələ şəhər yerindən arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış
tunc çıraqdır (AF 24362). Tuncdan
tökmə üsulu ilə hazırlanmış çırağın

with green enamel, the lamp has
hemispherical shape, trough shaped
chimney and lentiform handle attached to the mouth edge and body.
The lamp has a length of 13.2 cm,
body diameter of 7.5 cm and mouth
diameter of 3.7 cm. (picture 18).
The Museum’s collection of
lighting devices also includes
few examples of the bronze-made
lamps discovered in Shaki, Gabala,
Ismayilli and Baku. Some of these
artefacts have been detected by the
archaeological excavations, while the
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gövdəsi yarımşar şəklindədir. Kiçik
lüləyinin
ucunda
gümbəzvari
çıxıntı var. Ağız hissəsində qapağı var. Çırağın qulpunun
qurtaracağı insan başı formasındadır. Hündürlüyü
5,5 sm-dir. Forma
baxımdan
çırağın
Azərbaycanda oxşarı tapılmayıb və
qulpunun
antropomorf çıxıntı ilə
tamamlanması isə
onu erkən orta əsrlərə aid etməyə imkan verir (şəkil 15).
Bakıdan
aşkar
olunmuş tunc çıraq
olduqca
maraq
doğurur.
Belə
ki,
tökmə
üsulu ilə hazırlanmış bu çıraq dörd ayağa malikdir (AF 1002). Onlardan ikisi
gövdənin, ikisi isə lülənin orta
hissəsinə
lehimlənib.
Zoomorf tipdə olan bu çırağın
gövdəsi
üzərində
nəbati
naxışlar
və
buynuz
təsviri
verilmişdir. Lüləsində isə təkə təsvir
edilib. Hündürlüyü 7, ağız diametri
isə 3,5 sm olan bu çırağın kolleksiyada digər oxşar nümunələri də
var. Belə ki, Şəki rayonu ərazisindən təsadüf nəticəsində aşkar
olunaraq Muzeyə təhvil verilmiş
çıraq da tökmə üsulu ilə hazırlanmış və dörd ayağa malikdir (AF
2004) (şəkil 16). Zoomorf gövdəyə malik bu çıraq mütəxəssislər tərəfindən XII əsrə aid edilir.
Metal işıqlandırma vasitələri
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others were discovered by chance.
One of these artefacts is a bronze
lamp (AF 24362) discovered by archaeologists in Gabala. Made of a
cast bronze, the lamp has hemispherical body and
short chimney
with
conical projection
detected
on
its’ edge. The
lamp’s mouth
is covered by
a cap. Edge
of the handle
is decorated
with a human
head’s figure.
The form of
this 5.5 cm
tall lamp has
no analogues
in the territory of Azerbaijan. Anthropomorphic decoration of its’
handle allows dating the lamp as an
early medieval artefact (picture 15).
Another interesting bronze lamp
had been discovered in Baku. Made
of a cast bronze, the lamp (AF
1002) is standing on four legs, two
of which are attached to a center
of the lamp’s body, and two – to
the center of chimney. Body of this
zoomorphically designed artefact
is decorated with floral ornaments
and picture of horn. Also, there is
a picture of he-goat on the lamp’s
chimney. Having height of 7 cm
and mouth diameter of 3.5 cm,
the lamp has an analogue among
the collection’s artefacts, namely
the bronze lamp (AF 2004) which

kolleksiyasında daha maraqlı nümunə isə İsmayıllıdan tapılmış tunc
çıraq və çıraqaltıdır (AF 2693).
Çıraq qulplu olub, səthinə nöqtəli dairəciklər həkk olunub. Qulpunun xarici səthi dalğavari şəkildə
relyefli olan çırağın ağzının
kənarına ilgək lehimlənib. Oturacaq hissəsində isə kiçik çıxıntısı
var. Çırağın hündürülüyü 9,5 sm,
gövdəsinin diametri 7 sm, ağzının
diametri 4,7 sm, uzunluğu isə 21
sm-dir. Çıraqaltıya gəldikdə isə, o
mil şəkilli olub, alt sonluğu sivridir.
Yuxarı sonluğu isə mərkəzində
qıfşəkilli çıxıntısı olmaqla dörd
qatlanmış qol ilə tamamlanır. Milin
mərkəzinə
quş
fiquru
lehimlənib
(şəkil
17).
Çıraqla bağlı məsələlərdən biri
isə onların hansı növ yanacaqla
təchiz olunmasıdır. Belə ehtimal
olunur ki, ilk zamanlar yanacaq
kimi heyvan piyindən və müxtəlif

was detected casually in Shaki and
dated as XII century item (picture
16). Made of a cast bronze, the lamp
has four legs and zoomorphic body.
Another example of metallic
lighting devices is a bronze lamp
with stand (AF 2693) which have
been discovered in Ismayilli. The
lamp is equipped with a handle,
surface of which is decorated with
spotty circles. The handle’s outer
surface is wavy and attached to the
mouth edge by a buttonhole. There
is a small projection on the lamp’s
base. The artefact has a height of 9.5
cm, body diameter of 7 cm, mouth
diameter of 4.7 cm and length of
21 cm. The stand is billow-shaped
with sharp bottom edge and funnel-shaped top edge with four-folded arm. The billow’s center is
decorated
with
picture of a bird (picture 17).
Another parameter discussed
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yağlardan (ilan balığı yağı), sonrakı dövrlərdə isə neftdən istifadə
edilmişdir. Əlbəttə, neftdən istifadə
təsadüfi olmayıb, Azərbaycanın, xüsusilə də Abşeronun neft yataqları
ilə zəngin olmasından qaynaqlanır.
Bunu orta əsr yazılı qaynaqları da
təsdiq edir. Belə ki, X əsrə aid ərəb
mənbələrində Bakıda neftin əldə edilməsi barədə
məlumatlara
rast

gəlmək
mümkündür.
Məsələn,
X
əsrdə
yaşamış
ərəb
coğrafiyaşünas-səyyahı əl-Məsudi
Bakıda,
Xəzər
dənizinin sahilində neftin müxtəlif növlərinin əldə edilməsi haqda ətraflı yazmışdır. O,
qeyd edirdi ki, dünyada
Bakıdan başqa ağ neft
(kerosin) olan başqa yer
yoxdur. Müasir oxucuya
bu məlumat qəribə
görünə bilər, çünki
bəllidir ki, ağ neft
emal
nəticəsində
alınan məhsuldur.
Lakin
əl-Məsudi tam haqlı idi,
çünki həqiqətən də
Suraxanıda yerin təkindən hazır kerosin çıxırdı. X əsr ərəb səyyahı
Əbu Duləf isə ilk dəfə
18

when describing the lamps is the
type of a fuel used for producing the light. Allegedly the earliest
lighting devices used to be fuelled
with the animal fat and the oil obtained from a cod liver and snakes.
In later periods, petroleum had been
added to the list of the fuel types
used. Of course, it isn’t surprising at
all that in Azerbaijan and especially
on the oil-rich Absheron Peninsula
petroleum had been long and widely used as the source of lighting.
This historical fact is evidenced by
a number of medieval sources, starting with Arabic chronicles of X century, narrating about oil produced in
Baku. For example, Al-Masudi – X
century Arabic geographer, wrote
about different types of oil produced
on the Caspian shore of Baku. He
mentioned that in the world there
is no place other than Baku where
the lamp oil (kerosene) is found.
This statement could seem strange
to a contemporary reader, as today
everyone knows that kerosene can
be only produced through the raw
oil’s refining. However, Al-Masudi was right, and in Surakhani,
ready-to-use kerosene used to occur
naturally from beneath the Earth’s
surface. Arabic traveller Abu Dulaf another X century author, was the first
to give information on the daily rental cost of the oil produced in Baku.
Information on the Absheron
peninsula’s oil resources can be
found in the works of different European travellers, too. For example,
famous Italian traveller Marco Polo
had evidenced in XIII century that

Bakı neftinin gündəlik icarə haqqı
haqqında məlumat verib. Abşeron
nefti haqqında Avropa səyyahlarının
əsərlərində rast gəlinən məlumatlar
da maraqlıdır. Gürcüstanla sərhəddə zəngin yağ (neft) mənbəyinin
mövcudluğundan
xəbər
verən
italiyalı Marko Polo (XIII əsr) yazıb
ki, həmin yağla bir dəfəyə yüzədək
gəmini doldurmaq olar. Bu yağ
üçün çox uzaq yerlərdən gəlirlər,
hər yerdə yalnız onu yandırırlar. Digər avropalı müəllif, XV
əsrin məşhur Venesiya diplomatı və
səyyahı İosofat Barbaro qeydlərində
vurğulayır ki, dənizin bu hissəsində
Bakı (Baku) adlanan başqa şəhər
var ki, Bakı dənizinin adı onun
adından götürülüb. Dənizin yaxınlığında dağlar var. Həmin dağlardan
qara, çox pis iyi olan yağ axır, onu
gecələr çıraqlarda istifadə edir və
ildə iki dəfə dəvələrə sürtürdülər,
çünki əks halda onlar xəstələnirlər.
Mənbələrdə
çıraqlarda
piy
yandırılması haqqında da maraqlı
məlumatlar var. Məsələn, Əbdürrəşid Əl-Bakuvinin (XIV-XV
əsrin
əvvəli)
“Kitab
təlxis
əl-asar və əcaib əl-məlik əl-qəhhar”
(“Abidələrin” xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri) əsərində
su itlərinin dərisinin yağından
çıraqlarda istifadə edildiyini yazıb.
Dərilərindən tuluqlar düzəldib neftlə
doldururlar
və
başqa
ölkələrə
aparıblar.
Mütəxəssislər vazaya oxşar
çıraqlarda yanacaq vasitəsi kimi
piy və ya yağın, lüləkli çıraqlarda isə duru yanacağın, yəni neftin
yandırıldığını ehtimal edirlər. Bunu

there were rich oil deposits close
to the Georgia’s border. He wrote
that there was so much oil in those
places that it could be filled into one
hundred ships at once. He also wrote
that many people travelled there
from afar to buy oil, and that the oil
was commonly used in that region.
Another European author – famous
XV century Venetian diplomat and
traveller Giosafat Barbaro, wrote
that on this part of the sea there is a
town named Baku, and that the sea is
named just after that town; that there
are mountains close to the seacoast,
and that those mountains give rise to
the flows of stinking black oil. According to Barbaro, that oil was used
commonly as fuel for oil lamps, and
twice a year – for greasing camels to protect them from diseases.
When narrating about fuel types
used in the lamps, sources pay attention to the animal fat, too. For example, Abd-ar-Rashid Bakuvi in his
XIV – early XV century book “Kitab təlxis əl-asar və əcaib əl-məlik
əl-qəhhar” (Summary of Monuments
and Miracles of a Powerful Monarch), wrote that lamps used to be
fuelled by a seal blubber. Additionally, special wineskins were produced
from a seal skin for carrying the
petroleum to the foreign countries.
Specialists believe that the animal fat was used to fuel the vaseshaped lamps, whereas the lamps
with chimneys used to work with
petroleum. This assumption is indirectly evidenced by the fact that
in XVI-XVII centuries the share of
the vase shaped lamps reduced as
19

XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan ərazisində vazaya oxşar çıraqlardan
istifadənin azalması, əksinə lüləkli
çıraqların isə artması da dolayısı ilə
təsdiq edir. Belə güman olunur ki,
lüləkli çıraqların məişətdə artması
yanacaq kimi neftdən istifadənin
genişlənməsi ilə əlaqədar olmuşdur.
Sonuncu amil çıraqların formasında
müəyyən dəyişikliklərin baş verməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, bu tip
çıraqların həcmi daha da böyüməklə
yanaşı, lüləkləri uzanmış, boğazları isə qıf formasını almışdır.
Çıraqlarla və onların yanacaq
mənbələri ilə bağlı qiymətli
məlumatlara orta əsrlərin poeziya nümunələrində də rast gəlmək
mümkündür. Azərbaycan klassik
ədəbiyyatının
görkəmli
nümayəndələrindən biri, XII əsrdə
yaşamış şair-filosof Xaqani Şirvani çıraq haqqında belə yazmışdır:

compared to their chimney having
analogues, which was apparently
the case due to the increased use of
petroleum in the everyday life. The
last factor is related with changes
occurred in the lamp forms, including increase of sizes, lengthening of
chimneys and funnelling of necks.
Information on lamps and their
fuel sources can be also obtained
from the medieval poems. Khagani
Shirvani – the one of the outstanding
representatives of Azerbaijani classical poetry, wrote in XII century:

Fitili nazik olub, tükənərsə yağ,
Titrəyib sönməzmi bir anda çıraq?

Although a lamp takes power from
an oil
Too much of fuel may extinguish it
at all.

Digər dahi Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin “Xosrov
və Şirin” əsərindəkı çıraqla bağlı
fikirləri də böyük maraq doğurur:
Yağdan qüvvət alıb yansa da çıraq,
Çox olsa çırağı söndürəcək yağ.
Beləliklə, Milli Azərbaycan
Tarixi Muzeyinin arxeoloji kolleksiyasına daxil olan saxsı və metal
çıraqlar IX-XVII əsrin əvvəllərində
Azərbaycanın orta əsr şəhər
əhalisinin məişətində onlardan geniş
istifadə olunduğunu təsdiq edir.
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If the wick is too narrow, and
the oil had come to an end
Will
not
a
bright
lamp
burn out in one moment?
Another genius Azerbaijani
thinker Nizami Ganjavi, wrote in
his poem “Khosrov and Shirin”:

Therefore, collection gathered
by the National Museum of History
of Azerbaijan speak to the fact that
earthenware and metallic lamps had
been widely used in IX-XVII centuries in the everyday life of the country’s medieval towns. Having more
earthenware lamps in the collection
means that this was the most commonly used type of lighting devices, which is most probably due to
expensiveness of metallic lamps.
Earthenware lamps are in turn

Kolleksiyada saxsı çıraqlar üstünlük təşkil edir, bu da belə çıraqların
əhalinin bütün sosial zümrələrinin
məişətində əsas işıqlandırma vasitəsi olduğunu göstərir. Buna səbəb isə
metala nisbətdə saxsı nümunələrin
daha ucuz başa gəlməsi idi. Saxsı çıraqların özləri də şirsiz və
şirli olmaqla iki qrupa ayrılır. Lakin
şirli çıraqlar şirsiz nümunələrlə
müqayisədə azlıq təşkil edir. Kolleksiyada olan şirli çıraqlar Beyləqan,
Gəncə, Qəbələ və digər orta əsr şəhər
yerlərindən aşkar olunub. Say etibarı
ilə Beyləqan və Gəncə abidələrindən
aşkar olunan şirli çıraqlar daha çoxdur. Qeyd edək ki, şirli çıraqlar
ümumi quruluşuna görə şirsiz nümunələrlə demək olar ki, eyni olsalar da, kiçik ölçüləri ilə fərqlənirlər.
Maraqlı cəhət onların bədii tərtibatının kifayət qədər sadə olmasıdır.
Muzeyin zəngin çıraq kolleksiyası orta əsrlərdə Azərbaycanda
istifadə olunan işıqlandırma vasitələri, onların inkişaf mərhələləri,
istifadəsi və xüsusən, çıraqların
hazırlanma texnologiyası kimi
məsələlərin
öyrənilməsində
böyük
əhəmiyyətə
malikdir.

divided into the lamps with and
without an enamel cover, and there
are more unglazed lamps in the collection. Glazed artefacts have been
mainly discovered from Beylagan,
Ganja, Gabala and other medieval
towns, mainly from Beylagan and
Ganja. It has to be mentioned that
both types of the lamps are very
similar, except for smaller sizes of
enamelled lamps. Another curious feature is that both lamp types
have quite simple decorations.
Rich lamp collection of the Museum is very important for studying evolution, usage and especially
production technology of lighting
devices used in the Medieval
Azerbaijan.
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