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Kazı materyalleri örneğinde)

Dr.Sebuhi aHMEDov
Tarih Bilimci

Erken Ortaçağda,  kah müttefik, kah da düşman ola-

rak Azerbaycan topraklarına çeşitli göçebe kabile-

ler nüfuz etmiştir ki, bunlardan bazıları da buraya 

yerleşmiştir (1, s. 179- 180; 2, s. 32-34). kafkas Albanyası’nın 

topraklarında,  Alanlar, hunlar, Sabirler, Sarmatlar, Avarlar, 

Türkütler, hazarlar ve diğer kavimlerin mezarlarının bu-

gün ortaya çıkarılması tesadüf değildir. kafkas Albanyası 

devletinin (yani bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti, Ala-

Üçtepe höyükleri. Ön planda 3 No’lu höyük
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zan nehri havzası, Güney dağıstan’ın  bir kısım arazisinde)  

tarihi topraklarında yapılan arkeolojik kazılar sırasında bu 

kavimlerin çeşitli izleri ortaya çıkarılmıştır. Yaşam tarzının 

hayvancılık ve zanaatın yanı sıra savaş olan bu kavimlerin, 

yüksek kaliteli silah üretmek ve elde etmek olduğu kanıt-

lanmıştır. Yerleşik nüfusun olduğu gibi göçebe kabilelerin 

silahlanma bütününün araştırılması, bir bütün olarak Al-

ban devletinin harp sanatının gelişmişlik düzeyini tespit 

etmeyi sağlamaktadır. Bu makalenin amacı – somut ar-

keolojik anıtının materyallerine göre göçebe-savaşçının 

görünüşünü canlandırmaktır. 

1956-1960 yıllarında Üçtepe arazisindeki Büyük hö-

yükte yapılan kazı çalışmaları sırasında büyük bir mezar 

çukurunun ortasında yanında silah ve gereçlerin bu-

lunduğu bir erkek cesedi ortaya çıkarılmıştır. Bulgular, 

A.A.Issen tarafından ayrı bir makalede tümüyle açıklan-

mıştır (3, s.153-194), bu yüzden de, A.Issen’e savaşçıyı 

göçebe olarak belirlemeyi sağlayan ve bize de onun gö-

rünüşünü yenilemeyi sağlayan materyalleri ayrı bir tablo 

ile belirtmeyi gerekli buluyoruz ( verilen – bulgunun adı, 

iskeletin bulunduğu yer, bulgunun materyali):

1.erkek iskeleti. Toprak mezarda güneybatıdan ku-

zeydoğuya doğru uzanmış;

2. Pala. Sol ayağının yanında. demir, ahşap kın, pala-

nın detayları ve kını –altın;

3. Bıçak. Sol elinin yanında. demir, ahşap kın;

4. kemer takımı. kalça kemiklerinde. deri üzerinde 3 

demir toka, 24 altın plak, kanca;

5. el bilezikleri. her bilekte birer adet. Altın sarmal çu-

buktan;

6. Ayak bilezikleri. her bacağın baldırında birer adet. 

Altın sarmal çubuktan;

Kazılar sonrası 3 No’lu Üçtepe höyüğü

Mezar tavanındaki kütüklerin kalıntısı
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7. Boyun çemberi. İskeletin boynunda. Altın sarmal 

çubuktan;

8. Ayakkabı. Baldırın yanında; deriden, gümüş toka 

ve plaklar;

9. Sikke. İskeletin kafatasının altında. Bizans imparato-

ru I..Justinianos’un altın sikkesi. 

10. Mühür. çeneye yakın. Altın çerçeveli Carnelian 

taşı.

11. Taçlı yüzük. Sol elin serçe parmağında. Üzerinde 

Pehlevi yazısı olan altın.

Söz konusu bulguların incelenmesi, mezarın içi ti-

tiz bir şekilde taşla örülmüştür ki, bu da belirli ritüellere 

sadık kalındığını ve savaşçının acele ile gömülmediğini 

göstermektedir. Savaşçının iskeleti, uzunluğu 1,7 m olan 

kırmızı (belki kahverengi) kumaşa sarılmıştır. Bize göre, 

uzunluk ve renk, bunun askerin pelerini olduğunu gös-

termektedir. erkek iskeleti, muhtemelen bozkır kökenli 

20-30 yaşındaki erkeğe ait olmuştur (3,s.174); iskeletin, 

sarıldığı pelerinden daha uzun olduğu dikkate alındığın-

da, onun boyunun 1,75 cm’den uzun olduğunu varsa-

yabiliriz. 

A.Iessen savaşçının silahını “kılıç” olarak belirtiyor (3, 

s.174-177), ancak yukarıdaki resim, bu tür silahın – ge-

nellikle atlıların kullandığı tek bıçaklı kesici-dürtücü- 

“pala” adlandırıldığını göstermektedir (4, s.65,67). Söz ko-

nusu palanın, kolun düz çubuk yanlarında zayıf belirtili 

askıları mevcuttu. çubuğun üzerinde, iki adet üst üste 

yerleştirilmiş halkalarla desteklenen ahşap detaylar bu-

lunmuştur. Palanın bıçağı gittikçe sivrileşiyor ve palanın 

tersi kör kalıyor. Bıçağın uzunluğu (93 cm), silahın bini-

Kemer takımının altın kaplamaları
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ci tarafından kullanıldığını gösteriyor (süvarilerin silahı 

genellikle daha kısadır). A.Iessen’e (3, s.176-177) göre, 

bu tür silahların benzerlerine, VI-VIII yüzyıllarda Güney 

rusya bozkırlarına ve doğu Avrupa’nın güneyinde ha-

kim olan Türk dilli Avarların bulunduğu yerlerde rast-

lanmaktadır. Benzeri silah Pencikent resimlerindeki Türk 

savaşçılarda tasvir edilmiş (5, s.18-21), buna benzer silah 

Orta Asya’nın Türk dilli bölgelerinde bulunmuş (6, s.90-

91, 7, s.78-79), aynı zamanda, VII yüzyılın başlarına ait 

altın kaplama gümüş Sasani tabağında tasvir edilmiştir 

(8, tablo 9). Palanın bıçağı iki yerden düzgünce, muhte-

melen yapay olarak kırılmıştır. Bilindiği gibi, bazı halklar, 

ölmüş insanın yanına silah koyarken, ölenin ruhunun ve 

silahının sağ kalanlara zarar vermemesi için silahı yapay 

olarak bozuyorlardı. Silahın sol ayağın yanında olması, 

onun taşıyanın sağ elini kullandığını göstermektedir. 

Palada iki bağın olması, savaşçının silahı, belindeki iki 

Üçtepe mezarındaki demir bıçak ve tokalar Üçtepe mezarından kılıç



42 www.irs-az.com

Arkeoloji

askıda taşıdığını gösteriyor. Sade bir savaş bıçağı ve ar-

keologların onu palada bulmalarına rağmen, biz onun 

sol tarafta kemerde ayrı ayrı kılıflarda taşındığını düşü-

nüyoruz.  kılıflarının üzerine, günlük kullanılan çakının 

yerleştirildiği küçük cep sabitlenmiş kılıçlar bilinmekte-

dir. Ancak bu durumda, bu mümkün değil, çünkü bıçak 

çok uzun ve açıkça savaş bıçağıdır.

Mühür çerçevesinin tel halkalı olması ve mühürün 

çene altında bulunması, onun iple asılı olarak boyunda 

taşındığını göstermektedir. Savaşçının, antik tasvirli bu 

mühürü amacına uygun olarak kullandığını söylemek 

mümkün değil, ancak onun öneminin, gücün sembolü 

olarak anladığı açıktır. Carnelian taşı güç sembolü olarak 

artık IV yüzyılda kullanılmaktaydı (8, tablo 7). 

kemerin ucunda tokalar, deri tabanlı kemer üzerin-

de tokalar, kemerden asılı tokalar, pala ve bıçağı asmak 

için tokalar ve demir bağlar bel takımını oluşturuyordu. 

Bilindiği gibi, kemerin bu tür süslenmesi, onun sahibinin 

savaş kahramanlıklarının vakayinamesi, askeri zaferinin 

bir kanıtıydı. Bu veya diğer kahramanlıklar ek tokaların 

asılmasıyla kaydediliyordu. Bu kemerin de aynı rolü oy-

nadığını da varsayabiliriz. 

Sikke iki yerden delinmiş ve başlığa dikilmiştir (A.İes-

sen’e göre (3, s.179)).  Bizans sikkeleri VII yüzyılın ilk yarı-

sında Azerbaycan topraklarında geniş yayılmıştı (9, s.38). 

Maalesef, başlık zamanın etkisiyle korunmamıştır. Onun 

görünümünü restore ederken, Ortaçağ dönemi Türk dilli 

kavimlerin başlık şekillerini – sivri uçlu yumuşak deri kal-

pakları kullandık. 

Üçtepe mezarındaki ayakkabının gümüş ve bronz 
parçaları

Höyükte gömülen insan iskeleti
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Boyun süsü, ayak ve el bilezikleri İskit döneminden 

bu yana soyluluk ve zenginliği sembolize etmekteydi 

(10, s.57). 

Savunma (miğfer, zırh, kalkan), ağır saldırı (mızrak, to-

puz) ve hafif saldırı (yay, ok) silahların olmaması dikkat 

çekicidir. 

A.İessen”e göre, pala, bel takımı, ayakkabı benzerleri 

hazar anıtlarında veya en azından hazat çevresi göçebe-

lerin anıtlarında mevcuttur ki, biz buna katılıyoruz. Üzeri 

Farsça (Pehlevi) yazılı yüzük ve Bizans sikkesinin varlığı, 

savaşçının Pers ve sınırındaki topraklara (aynı zamanda 

kafkas Albanyası) karşı yürüyüşlere katıldığını, muhte-

melen, 628 yılı Bizans seferine katıldığını ve yaşamak için 

Albanya’da kalmış olabilirliğini göstermektedir. Göçebe 

askerlerin hepsi, sosyal konumuna bakılmaksızın yay ve 

ok kullanmış, soylu savaşçılar ise zırh taşımış ve ağır silah 

kullanmışlardır. Bunların olmaması, savaşçının tören kı-

yafetinde gömüldüğünü gösteriyor.

Böylece, karşımızda VII yüzyılın soylu göçebe-savaş-

çının (hazarlı) mezarı duruyor. 
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Altın yüzük üzerinde yazıt


