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M inillik lər öncə ilkin vətənləri olan Afrikanı tərk edən ilk  insan dəstələri 
yeni lorpaqları m ənim səm əyə başlamışlar. Onların sayı olduqca az idi, 
qarşıdakı təh lükə lə rə  heç də həmişə m üqavim ət göstərə  b ilm ird ilər. 
Silahları həm in  dövrdə Yer kürəsində yaşayan nəhəng yırtıcıların cay- 
naq və d iş lə ri ilə  m üqayisəda p rim itiv  id i. Onlar soyuqdan əziyyət 
çəkirdilər, çünki alovu qoruyub saxlamağı öyrənsələr də, onu aldə et- 
m əyi hələ bacarm ırdılar. Ə lverişsiz hava şəra itində  mağaralarda və 
ağacların budaqları a ltm da gizlənir, ən sadə ev tikm əyə  belə gücləri 
ye tm ird i. Aclıq onları da im a m üşayiət ed ird i, çünki ovçular heç də 
həm işə uğur qazanmırdılar.

Lakin bütün çə tin lik lə rə  baxmayaraq, on lar dağ və çayları, meşə 
və çölləri keçərək irə liyə  doğru gedirdilər. Balkə də m əhz həm in ağır 
günlərdə insanda üfüqün о biri tərəfində olanları görm ək, yeni şeyləri 
kaşf e tm ək arzusu baş qaldırm ışdır. Bu dəy iş ik lik lə rə  canatma s iv i- 
lizasiyanın inkişafına təkan  verəcəkdi. Və bu yola çıxm adan yüzlər- 
lə, bə lkə də m in la rlə  il sonra p lane tin  har tə rə fin d ə  tonqa lla r 
yandırıldı, is ti o c a q la r -y e r  üzündəki zü lm əti azacıq dağıdan, atrafı 
aydınladan, insan əm ay in in  bəhrəsi o lan ilk  işıq m eydana galdi.

Əlbəttə, bela işıqların, galəcak sivilizasiyaların ilk m ənbəlarin in sayı 
çox dey ild i. Onların har b ir in in  öz ta ley i var idi. Bir hissəsi şəharlər, 
dövlatlər və hətta im periyaların yaranması üçün təm əl rolunu oynayan 
nəhang m ədan iyyə tla rin  m üjdaçisi olduğu halda, d igarla ri sönüb get- 
di, onların kü lü yağış suları ila yuyu ldu, başqa ta rix i hadisalar 
naticəsində unuduldu.

Lakin bu ocaqların har biri bizim üçün doğmadır. Onların yaxınlığında 
qorunub saxlam lm ış m aişət əşyaları va am ək a la tlə ri -  bizdən xeyli 
uzaq olan hayatın sübutları səssiz deyil. Bu gün onların d ili m ütaxas- 
sislar -  tarixçi, arxeoloq, antropoloq va pa leonto loqlar tərafindən başa 
düşülür. Va biz Bəşəriyyətin keçmali olduğu uzun Yolun necə başlandığı 
barada hekayani onlarla  b irlikda  d in layə  b ilə rik  va d in ld m a liy ik  da. 
Çünki böyük m aarifç i a lim , Azərbaycan e lm i tarixşünaslığ ının banisi 
Abbasqulu ağa Bakıxanovun dediyi k im i, "keçm işdan xabari olmadan 
bu günla yaşamaq səhraya yolsuz daxil o lm aq va orada maqsədsiz 
dolaşm aq dem akdir".

Hundreds of thousands o f years ago, a fte r leav ing  hum an ity 's  an 
cestra l home, A frica, p ioneer groups o f peop le  set o u t on a quest 
fo r ne w  lands. They w ere  fe w  in num ber and could n o t a lways sur
v ive  the  threats they faced. Their weapons w ere  p r im it iv e  and far 
less effective than the claws and fangs of the  g iant predators of those 
tim es. They suffered from  the cold; a lthough they had mastered the 
art o f keeping a fire  go ing, they  w ere not ye t able to  s ta rt one. In 
bad w ea ther the ir shelters w ere  caves and tree  branches, w h ile  the 
construction  o f even the m ost rud im e n ta ry  hom e was s till beyond 
them . Hunger was the ir constant companion, as hunters w ere rarely 
lucky
And ye t, they m oved on, crossing m ounta ins and rivers, forests and 
grasslands. Perhaps it was then, in those hard tim es, tha t people first 
deve loped the strong desire to  see w ha t was beyond th e  horizon, 
to  d iscover new  th ings. And th is  desire fo r change was to  become 
the d riv ing  force fo r the  deve lopm en t of c iv iliza tion . Centuries, per
haps even m illennia a fte r that first exodus, bonfires were alight across 
the p lane t, the firs t m an-m ade lig h t to  m ake some im pression on 
the darkness of the  w orld .
Of course, there w e ren 't so m any of these fires, the firs t foci o f fu 
ture c iv iliza tion  and each had its own fate. Some w ere  precursors 
o f pow erfu l cultures, ligh ting  the  w ay for cities, states and even e m 
pires. Others died ou t, the ir ash washed aw ay by rains and buried 
in the  depths of history.
But every one of these m ilestones is dear to  us. The household items 
and too ls  that have survived, evidence o f a life  so d is tan t from  us, 
are by no means s ilen t. They speak to today's experts  -  h istorians, 
archaeologists, an th ropo log is ts  and pa laeonto log is ts . And through 
them  w e  can and should hear th e  story o f ho w  it a ll happened at 
the beg inn ing  o f hum an ity 's  long trek. As the  great scholar, educa
tor and founder o f A zerba ijan i sc ien tific  h isto riography, Abbasgulu 
Bakikhanov, argued, " liv ing  in the present w ith o u t know ing  the past 
is tan tam o u n t to  en te ring  a desert w ith o u t a path and w andering 
around there  w ith o u t purpose."
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H E A R T H S  AND T IM E

Bəşəriyyətin təkamül ağacı çətin və qeyri- 
bərabər böyüyür. Onu ən azı səmaya üz tutmuş 
səfv ağacına bənzətmək mümkündür. 0 daha 
çox iri gövdəsi olan, budaqlarının bif hissəsi 
qüvvə toplamamış quruyan, digər qismi isə 
əlverişsiz hava şəraitinə tab gətirməyərek 
əyilən, lakin əksər budaqları yarpaqlara 
bürünerək günəşə meyl edən nəheng palıd 
ağacını xatırladır. Lakin bəzən onlar üçün də 
ağır məqamlar başlayır. Ve bu zamən belə bir 
təəssürat yaranır ki, inkişaf dayanmış, başlan- 
mış durğunluq isə heç vaxt sona çatmayacaq. 
Lakin illər keçir, yüzilliklar bir-birini əvəz edir və 
budaqlar yenidən yaşıllaşır.

The tree of human evolution grows slowly 
and unevenly It least of all resembles a 
cypress pointing to the sky. It is rather more 
like a mighty oak with spreading crown.
Some of its branches dry out even before 
they gain growth, others, unable to stand 
the test of weather, becomelyvisted, but 
most of the branches, dressed in leaves, 
reach for the sun. Eve>i they endure bad 
tirpeş, however. Sometimes growth appears^ 
halted in endless crisis. But as years and cen
turies replace each other, the branches 
renew th^lr greenery.
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2007-ci ildə Qobustan YUNESKO tə rə fin d ə n  
Bəşəriyyətin ümumdünya mədəni irs siyahısına 
daxil edilib.

In 2007, UNESCO included Gobustan into the world 
list o f cultural heritage of hunnanity

B izləri bəşər s iv ilizas iyasin in  m eydana gə ld iy i dövrdən 
ayıran zam an о qədər uzun, ə tra f m ü h itə  təsiri yenicə 
başlam ış insanın şüurlu fə a liy y ə tin in  iz lə rin i aşkar et- 
m ək isə 0 dərəcədə çə tin d ir ki, qəd im  acdadlarım ızın 

m ə s k ə n lə r in in  ta p ılm a s ı hər d ə fə  sensas iyaya  çe v rilir. Lakin 
günüm üzədək gə lib  çatm ış m əlşat əşyaları və əm ək a lə tlə rin in  son- 
radan ö yrən ilm əs i nə ticəs ində  m in illik lə r  öncə had isə lərin  necə 
cerəyan e td iy in i an lam aq üçün zəruri m ate ria l ə ldə edillr. Bu baxım - 
dan çoxsaylı qayaüstü rəsm lərlə zəngin olan Qobustan unlkal daş kitab 
kim i çıxış edir. Bu kitabın səhifələrində burada məskunlaşmış insanların 
həyat tərzi, m əşğ u liyyə tiə ri, inancları, ilk in  incəsənəti öz əksini tap- 
mışdır. Bu abidə faktik i oiaraq dünya sivilizasiyası ocaqlanndan birin in 
qayalara həkk o lunm uş salnam əsidir.

Elmi ədəbiyyatda Qobustan barədə qeydlərə, üstə lik  burada aşkar 
olunmuş qayaüstü rəsm lərin fotoşakillərinə çox rast gəlinir. Lakin geniş 
oxucu kü tləs i üçün nəzərdə tu tu lm uş bu nəşrlə rin  heç biri s iv iliza - 
siyanın başlanğıcına da ir bu də lillə r i öz gözləri ilə  görən hər kəsdə

The em ergence o f human c iv iliza tion  stands so far dis
tant and the traces o f early reasoned behaviour are so 
d ifficu lt to  detect from  the insignificance of the ir impact 
on the surrounding w orld  that any discoveries of our an

cestral habitats a lw ays create a sensation. But only fu rth e r study of 
surviving household items and tools can provide the in form ation nec
essary to  understand the nature of things so m any m illenn ia  ago. And 
so Gobustan, w ith  its numerous rock draw ings, represents a unique 
book in stone, w hose pages describe the lifes ty le , occupations, be
lie fs and arts o f the settlers. It is in essence a chronicle o f one cen
tre o f c iv iliza tion  engraved on rock.
There are m any m en tions of Gobustan and even m ore photos of the 
rock draw ings discovered there  in lite rature . But no pub lica tion  ad
dressed to the w id e r audience gives com ple te  answers to  the m ain 
questions tha t inev ita b ly  arise in anyone w ho  sees th is  evidence of 
early c iv iliza tion . Who w ere these people? Why did they choose this 
land? How did se ttlem en t in Gobustan evolve? It m ust be said tha t

ж » а
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is tə r- is tə rm əz yaranan əsas suallara hə lə  ki, ta rn  cavab verə 
b ilm əm işdir. Bu insanlar k im  olub? Nə üçün yaşamaq üçün məhz bu- 
ranı seçiblər? Qobustandakı m əskənlərin ta rix i necə inkişaf etm işdir? 
Etiraf e tm ək lazımdır ki, bu sualları cavablandrm aq olduqca çatindir. 
Üstəlik b irm ənalı cavablar üm um iyyə tlə  m əqbul hesab edilm ir. Lakin 
təxm in lə r, nəzəriyyə lər, fə rz iyyə lə r irə li sürü lə b ilə r və onların sayı 
k ifayə t qədərdir. Onların arasında fan tastik  və z id d iyyə tli o lanları da 
var, lakin həq iqə t gec-tez üzə çıxacaq və Qobustanın s irri açılacaq. 
Deməli, dünyanın özü qədər qədim olan, əsrlər boyu m üdriklari maşğul 
edən "B iz k im ik  və ha radan  g ə lm iş ik ? " p ro b le m in in  h ə lli is- 
tiq a m ə tin d ə  daha bir addım  atılm ış olacaq.

Abşeron yarımadasında, Bakıdan 60 k ilom etr aralıda Qobustan M il- 
li ta rix-bəd ii qoruğu yerləşir. Buradakı ab idə lə ryuxarı pa leolitdən tu t- 
muş son o rta  əsrlərə qədər uzanan böyük ta rix i dövrü  əhatə edir. 
Dünyada belə b ir uzunm üddə tli ta rix i dövrü əks e td irən  ik inc i 
qayaüstü rəsm lə r top lusu m övcud deyii. Onun ə h ə m iyya ti о qədər 
böyükdür ki, 2007-ci ildə Qobustan YUNESKO tə rə findən  Bəşəriyyətin 
üm um dünya m ədən i irs siyahısına daxil ed ilə rək  Yerusəlim  və 
M exiko, Flva və Roma, S tounhenc və A finadakı A kropo i k im i 
ab idə lə rlə  b ir sırada yer aldı.

Sahəsi dörd m in  hektardan  artıq o lan qoruğun ərazisində arxe- 
o loq la r tə rə fin d ə n  altı m indən  çox qayaüstü rəsm, dayanacaq yer- 
lə ri, kurqanlar, vax tilə  insan ia rın  yaşadığı m ağaralar, m eq a litik  t i-  
k ililə r, yaşayış m əskən lə ri aşkar ed ilib . A iim lə rin  aşkarladığı petro- 
q liflə rdə  ov və silahlı çarpışm a, ək inç ilik  və balıqçılıqla m əşğul o lm a 
səhnələri, m əras im  rəqs lə ri, həm çin in  burada yaşayan heyvanlar, 
quşlar, ilaniar, balıqlar, həşəratlar, qayıqiar, rəmzi və solyar (günaşin 
sinnvolu) işarələr təsvir olunub. Qayalarda və mağaraların divarlanndakı 
zə rif və canlı rəsm iə r təəccüb va heyran lıq  doğurur. "Tarix im izi Qo-

it is ex trem e ly  d iff ic u lt to answ er these questions. M oreover, there 
are no unequivocal answers. But a great m any conjectures, theories 
and hypotheses have already been expressed. Some am ong them are 
fantastic and contradictory, but sooner or la ter the  tru th  w ill be found 
and the m ystery of Gobustan w ill be solved. That w ill be another step 
towards solving the problem that has occupied the world's best m inds 
for centuries: w ho  are we and w here did w e come from?

On the  Absheron Peninsula, 60 kilom etres south of Baku, there is the 
Gobustan National Historical and Artistic Reserve. Its m onum ents cov
er a huge historical period: from  the Upper Palaeolith ic period to  the 
late M idd le  Ages. No o ther co llection  of rock draw ings in the w orld  
illus tra tes  such a long period o f h is to ry  Its im portance  is such tha t 
in 2007 Gobustan was included in the UNESCO lis t o f W orld Cultural 
Heritage, jo in ing  such famous sites as Jerusalem  and Mexico City, 
Thebes and Rome, Stonehenge and the Acropolis in A thens.
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Bulla island
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island

•  Şəhər t lp li qasəbə 
Urban se ttle m e n t

Qışlaq 
■  W inter quarters

Ä Daşlar 
Stones

.  Qayaüstü təsvirlər rayonunun sərhədi 
Boundary of an area of rock drawings

bustansiz təsəvvür e tm ək ünnumiyyətlə m üm kün deyil. Qobustan açıq 
sama a ltında  asl muzey, sehrli va s ir ll b ir d iyardır. Qobustandakı 
qayaüstü rasm lər kom pleksi m ezollt və sonrakı dövrla ra  aid olan in- 
casənat ab idasid lr", -  akadem ik  İqrar Ə liyev bela yazırdı.

A rxe o lo q la rın  son ka ş fla rl Q obustan ın , ü m u m iy y a tla  bütün 
Abşeron yarım adasının s ir la rlə  dolu o lduğunu  gös ta rir va ham in 
s irla rin  açılması na inki qad im  insanlar, ham çin in  bu regionda başar 
ta rix in in  ged işa tı barada tasa vvü rla rim lz in  kökündan dayişm asina 
g a tirib  çfxara bilər. Ə lba tta , bu, olduqca m ürakkab, an m üxta lif e lm  
saha la rindan o lan m ütaxassis ia rin  qüvva  va b llik la r in in  calb o lun- 
masını ta la b  edan, lak in , şübhasiz, zaruri prosesdir. Çünki onun 
na ticə ia ri takca Azərbaycan üçün dey il, ü m u m iyya tia  Qafqazda, 
Mesopotamiya va Ön Asiyada yaşayan bütün xalqlar üçün əham iyyatli 
oiacaq.

Tarixçiiar hesab ed ir ki, Qobustanın n isba tan  k iç lk  arazisinda 
m övcud o lm uş m ə d a n iyyə tln  ayrıca hadisa k im i öyrən ilm əs i böyük
sahv o lardı. Bu m ad a n iyya t, _____________________________________
şübhasiz, Xazərin sahillarində 
m eydana ga iə ra k  Qafqazın 
d ig a r  re g io n la r ı  va  Ş ərq i 
Anadoluya yayılan üm um i si- 
v ilizas iya  p roses in in  ta rk ib  
hissasi o lub. Xazar a tra fın - 
daki torpaqlar, Aralıq danizi re- 
g ionu  k im i, əvva lca  qab ila  
ittifaq ları, daha sonra isa Şarq 
ta rix in d ə  öz sözünü dem iş  
qad im  d ö v la tla rln  m eydana
gə ld iy i m akan olm uşdur. Qobustan fenom en in i nazardan keçirarkan 
XX a s rin  an b ö y ü k  ta r ix ç is i A rn o ld  С. T o y n b in in  tö v s iy a - 
sina am al e tm akda  fayda var: "Hissanl dark e tm ak üçün ilk növbada 
d iqqa tim iz i bü töva  y ö n a itm a liy lk , çünki bu bü töv özü-özündan dark 
ed ilən  ta d q iq a t sahasid ir".

Archaeologists have already discovered m ore than 6,000 rock d raw 
ings, dw e lling  sites, burial mounds, once- inhabited caves, megalithic 
structures and se ttlem ents w ith in  a reserve tha t extends over 4,000 
hectares. The petroglyphs depict scenes of hunting and arm ed clash
es, agriculture and fishing and ritua l dances, as w e ll as animals, birds, 
snakes, fish and insects, boats, solar and o ther symbols. The elegant 
and live ly  images carved in to  rocks and cave walls are tru ly  breath
taking. "W ithout Gobustan it is absolute ly im possible to  im agine our 
history. Gobustan is tru ly  an open-a ir m useum , a m agical and m ys
terious place. It is an amazing art ga lle ry The Gobustan petroglyph and 
rock carving complex is a m onum ent to the M esolith ic and later ages, 
a m onum ent to the art o f the tim e," w ro te  Academ ician Igrar Aliyev, 
jud g in g  by archaeologists ' la test discoveries Gobustan, and indeed 
the w h o le  Absheron Peninsula, s till hold secrets w hich, w hen deci
phered, may change d ram atica lly  our understanding not on ly  of the 
ancien t w orld , but of the  w ho le  course of hum an h is to ry  in the re
gion. This, of course, is a very d ifficu lt and com plicated process. It re
quires expert resources and know ledge from  d iffe re n t areas of sci
ence. Nevertheless, it is abso lu te ly necessary, because its results w ill 
be im portan t for Azerbaijan, but also for all the peoples w h o  live and 
in the  Caucasus, M esopotam ia and Asia M inor.
H istorians believe tha t it w ou ld  be a profound m istake to  v iew  the 
culture that existed on a re la tive ly  small area in Gobustan as a stand
a lone phenom enon. It was ce rta in ly  part o f a general c iv ilisa tiona l 
advance which, having em erged on the shores of the  Caspian Sea, 
then spread to o ther regions o f the  Caucasus and Eastern Anatolia. 
The lands around the  Caspian Sea, just like the  M editerranean, were 
the birthplace, first, o f tribal alliances and then of ancient states which 
largely determ ined the course of h istory in the East. In exam ining the 
phenom enon of Gobustan, it is sensible to fo llo w  the advice of prom i
nent 20th century historian Arnold J. Toynbee: "In order to  understand 
the parts w e m ust firs t focus our a tten tion  upon the w ho le , because 
th is w h o le  is the fie ld  of study th a t is in te llig ib le  in itself."
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Qobustan qoruğunun yerləşdiyi ərazinin 
qədim geoloji tarixi var. Abşeron yarı- 
madasını əhatə edən Xəzər dənizi, Aralıq 
dənizinin şərq hissəsi, Qara dəniz, iran kör- 
fəzi, Malay arxipelaqı dənizləri kimi, hələ 
66 milyon il əvvəl mövcud olmuş Tetis 
okeanının bir hissəsidir. Bu okean Hondvana 
və Lavraziya superqitələrini ayırırdı. Və ixti- 
oloqların iddia etdiyi kimi, hazırda Xəzərdə 
yaşayan əksər balıq və xərçəngkimilərin 
əcdadları vaxtilə Tetisin sakinləri olmusdur.

Washing the coasts of the Absheron 
Peninsula, the Caspian Sea, like the eastern 
Mediterranean Sea, the Black Sea, 
the Persian Gulf and the seas of the Malay 
Archipelago, forms a part of the Tethys 
Ocean which existed 66 nnillion years ago.
It divided the supercontinents of Gondwana 
and Laurasia. According to ichthyologists, 
the waters of the Caspian are still home 
to many fish and crustaceans whose 
ancestors inhabited the Tethys.

Щ Ш
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Xəzər dənizi yaxud Xəzər gölü dünyanın ən sirli m əkan- 
larından b irid ir. Burada ta rix in  m üəm m alı m əqam ları 
təb iə tin  s irlə ri ilə  SIX bağlıdır. Suyun səviyyəsin in  qalx- 
ması yaxud enm əsin in  təs iri a ltında dəniz sah ilin in  

ş ə k li də fə lə rlə  dəyişərək dalğaların a ltındakı xeyli quru ərazini gah 
üzə çıxarmış, gah da gizlətmişdir. XX əsrdə Abşeron yarımadasının təbii 
şə ra itin in  öyrən ilm əsinə  xey li vəxt sərf e tm iş  gö rkəm li sovet geolo- 
qu , akadem ik  İ.M. Qubkin yazırdi: "Suyun a ltında qəlm ış şəhər və 
k ə n d lə r barədə əfsanələr tam  haq iqətd ir". Bir çox a lim lə rin  fikrincə, 
in sa n la r Qobustanda m əskunlaşdıq ları zaman dən iz bu yerlərin  
q ə d im  sakin ləri üçün sığınacaq olan qayalara yaxınlaşmışdı.

Qobustanın böyük hissəsi qayalaryığınından ibarətdir. Geoloqların 
fik r in cə , onların mənşəyi aşağıdakı kim idir. Təqribən 800 m in il əvvəl 
Tetis in  sularından əmalə gə lm iş nəhəng qapalı su hövzəsi qurumağa 
başlamış və onun maili yumşaq gil-torpaq qatlarından ibarət dibi külək 
v ə  yağış axınlarının fəal təs irinə  m əruz qalmışdır. Nəticədə qobular 
v ə  dayaz dərə lər meydana gəlm işdir. Keçmiş dəniz d ib in in  daha 
m ö h k ə m  balıqqulağı əhəngdaşından ibarə t sahələri kənarları daima 
o yu la n  alçaq yaylalar şəklində qorunub saxlanılmışdır. Yamaclar boyu
aşağı yuvarlanan qaya və daşlar nəticədə _________________________
bu  fa n ta s tik  m anzərən in  yaranm asına 
səbəb  olm uşdur. Qobustamn tadqiqatçısı 
İshaq Cəfərzadə onu "daşlar dən iz i" ad- 
land ırırd ı.

Qobustan qayaları ağacları, kolları və ot- 
ları is tidən və küləkdan əla qoruyurdu. Bit- 
k ilə r in  ardınca yırtıcı və o tyeyən  heyvan- 
lar, 0 cüm ladən sonralar nəsli kəsilm iş bir 
çox növ lə r də burada sığınacaq tapmışlar.
T əb ii ki, yaxm lıqda daha kiç ik heyvanlar -  --------------------------------------
gəm iric ilə r, quşlar va ilan lar maskunlaşırdı. Ə lbatta, qəd im  ovçular bu 
n ə h ə n g  "çoxm ənzilli e v " in  bütün üs tün lük lərin i q iym ətlənd irird ila r.

Bu reg ionu  tədqiq  edən a lim la rin  qənaətina  görə insan Abşeron 
yarım adasında  m askunlaşdığı zaman burada yüksak o rta  aylıq tem - 
p e ra tu r və yağışlar m övsüm ünda yağıntıların bolluğu ila səciyyalanən 
tro p ik  iq lim  hökm  sürürdü. Ham in dövrdə landşaft hazırda Canubi 
A m e rik a  va A frikada geniş təm sil o lunm uş savannalara daha yaxın 
id i. Çöllərdən fa rq li olaraq, savannada asasan çoxillik  dən li b itk ila r- 
lə  tə m s il o lunm uş o tlarla  yanaşı, ko llar va bazi hallarda əsl m eşəlari 
xa tır la d a n  ağaclar da b itir. Sonralar yağıntının m iqdarı artdıqca yarı-

i
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nnadada nar va püsta ağaclıqları, əncir, d igar bar verən a^ada r 
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nearby: rodents, birds, snakes. Of course, ancient hunters appreciated 
the benefits  of th is huge natura l 'apartm ent block'.

Scientists w ho  have s tud ied th e  region be lieve  tha t w hen  man 
appeared on the Absheron Peninsula there  was probab ly a tropical 
c lim a te  there , w ith  h igh average tem pera tu res and abundan t p re 
c ip ita tio n  in the ra iny  season. The landscape was close to  savan
na, w h ich  is w id e ly  present in South Am erica and Africa these days. 
In contrast to the steppes, savannas are productive not on ly  of grass, 
m ostly  perennial grasses, but also o f shrubs and trees, w h ich  some- 
tim es  fo rm  fo rests. Later, as p rec ip ita tio n  increased, pom egranate  

j^nd.g ist^C ^io  groves, figs and o th e r fru it-bea ring  trees appeared on 
tfie^'pemrisu^

Ü

The Caspian Sea, or Caspian Lake as it is also called, is 
one of the world's m ost m ysterious seas. Here, historical 
mysteries are closely entw ined w ith  the secrets of nature. 
With the rise and fa ll o f water levels its shores have re

peatedly changed shape, revealing then hiding large expanses of land 
beneath the waves. In the 20th century, the p rom inent Soviet geolo
gist Academician I. M. Gubkin, w ho devoted much tim e to studying the 
natural conditions of the Absheron Peninsula, w ro te : "The legends of 
flooded towns and villages are not legends at all, they are true sto
ries." Many scientists believe tha t when people firs t appeared in Go- 
bustan, the sea was close to the  rocks which served as cover for an
cient dwellers of these places.

A significant area o f Gobustan is a chaotic jum b le  of rocks. Geol
ogists theorise about the ir orig in  as fo llow s. The huge enclosed body 
of w ater which emerged from the waters of the Tethys began to shrink 
about 800,000 years ago. Its bed, gentle folds of loose loam, was sub
jected to the influence of w ind and rain. As a result, deep, broad combes 
were form ed. Areas o f the fo rm er seabed, consisting of m ore durable 
shell limestone are preserved in the form of low  plateaus whose edges
_________________________  have constantly been eroded. Boulders and

stones rolling dow n the slopes eventual
ly created the fantastic landscape which Go
bustan researcher Iskhag Jafarzade de
scribed as a "sea o f stones".

Gobustan's rocks provided trees, shrubs 
and grasses w ith  exce llen t p ro tection 
against heat and w ind . In the  search for 
vege ta tion , predators and herbivores, in 
clud ing species now  extinct, found shel- 

--------------  te r here. There w ere  also sm alle r animals
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Abşeron yanmadasının iq lim in i uzaq ta rix i perspektivdə nəzərdən 
keç irə rkən  onun, təb ii ki, Yerin iq lim indən birbaşa asılı olduğunu və, 
d e m ə li, eyni dəyiş ik lik lə rə  məruz qaldığını yadda saxlamaq lazımdır. 
B e lə  ki, təqribən  100 m in  il əvvəl başlayan, 18 m in ildən sonra m ak- 
s im um a çatan va 8 min ildən sonra sona çatan Vürm buzlaşma dövründə 
buz qurunun üçdəbir hissəsini örtmüşdür. Avropada buzlaq Britaniya 
ada ların ın  xeyli hissəsini, Almaniyanın şimalını və Polşanı bürümüşdü. 
Lakin  sonradan buzlaqların geri çəkilm əsi ilə  iq lim  istiləşdi. Bizdən 10 
m in  il aralı olan dövrdə orta aylıq tem pera tu r yüksaldi. VI m in illikdə  
iq lim  xüsusilə əhəmiyyətli idi. Oağlardan çaylar axır, bulaqlar qaynayırdı. 
E.ə. I l l- l l  m in illik lə rdə  tem pera tu r nnaksimum həddə çatdı, daha son
ra isə ind ik i normaya yaxınlaşmağa başladı. Bizə daha yaxın zaman- 
da da iq lim  dəyiş ik lik lə ri baş verm işdir. Belə ki, XIV-XIX əsrlardə Yer 
kü rə s in d ə  hökm  süran q loba l nisbi soyuma dövrü Kiçik buzlaq dövrü 
ad lan ır. Bu dövr son Iki m in il ərzində orta aylıq tem peraturlara  görə 
ən  soyuq dövr olub. Kiçik buzlaq 
d ö v rü  n isbətən isti və yumşaq 
havası, m ülay im  qışı va güclü 
qu raq lıq la rın  olmaması ilə  sa- 
c iyyə lə n ə n  klçik iq lim  op tlm u- 
m u n d a n  (taqrlbən X-XII əsrlər) 
son ra  başlayıb.

H ələ ki, biz Abşeronda 30-20 
гл1п il avvə l mövcud olm uş iq li-  
m l k ifa yə t qadər dəqlq təsv ir e t- 
m ə k  iq tida rında  dey ilik , lakin 
sa v a n n a  şə ra iti ila  ana log iya  
a p a rm a q la  ən isti ayın tem pe - 
ra tu ru n u n  +30 dərəcədən artıq , 
ən  soyuq ayın 1еглрега1игипип 
is ə  +18 də rəcədan  aşağı o l- 
m a d ığ ın ı təxm in  edə b ila rik . İl- 
l ik  yağ ın tın ın  rлiqdarı taqrlbən  
2 0 0 0 -2 5 0 0  mnn. olmuşdur. Re
g io n  ekva to rdan  uzaq o lduğu 
üçün  yağtşlı m övsüm lər zaman 
e tib a r ilə  b lr-birinə yaxın olmuş va 
o n la rın  üm urn i nnüddəti 8-9 ay
tə ş k il e tm işd ir. Bu cür şəra itdə  -----------------------------------------------------
d ırn a q lı la r  xeyli yem əldə edərək yartıcıları və, ə lbə ttə , ilk  ovçulan 
c ə lb  e d ird i. Ovun natlcəsi qəb ilə  üçün ö lü m -d ir im  m əsə ləsi idi.

1938-ci ildə azarbaycanlı a lim lərin  kəşfi nəticəslnda paleontoloqları 
uzun  rлüddət narahat edən, Abşeron yarımadasının 130-70 mln II əvvəl- 
k i f lo ra  və faunası ilə bağlı suallara cavab tapıldı. B inəqədi qasəbəsl 
y a x ın lığ ın d a  ne ft hopmuş g ilto rpaq  qatlanndan söyüdyarpaq armud 
a ğac ı, çoxm eyvə ll ardıc, nar, yulğun va qamışın qalıq ları aşkar 
e d ilm işd ir. Elə oradaca pleystosen dövründa, yəni insanın bu reglonda 
m əskunlaşm ası ərəfəsində burada yaşayan 41 heyvan növünün, 0 cüm- 
la d ə n , kargadan, vahşl a t, qəd im  öküz, глага1, sayqak, qonur ayı, 
m ağ a ra  goreşəni, mağara şiri va gepardı, oxlu kirpi, həm çin in 110 növ 
q u şu n  çoxsaylı süm ükləri aşkar edilm işd ir.

W hen exam in ing  the  c lim a te  of the  Absheron Peninsula from  a 
h is to rica l d istance, w e m ust rem em ber th a t it was ce rta in ly  d e 
pe n de n t on the Earth's c lim a te  and, the re fo re , was sub ject to the 
sam e changes. Thus, during W urm  G lacia tion , w h ich  began about
100.000 years ago, peaked 18,000 years and began to decline 8,000 
years later, ice covered a th ird  o f the  land. In Europe, ice covered 
much o f the B ritish  Isles, n o rth e rn  G erm any and Poland. But then 
the glaciers retreated and the clim ate  warm ed. Around 10,000 years 
ago, th e  average annua l tem p e ra tu re  was even higher. In the 6 th  
m illenn ium , the c lim ate was especially hum id, as rivers and streams 
flo w e d  dow n m oun ta ins . By th e  3rd-2nd m ille n n ia  BC, the te m 
pera tu re  reached a peak and then  began to  fa ll to  cu rren t levels. 
C limate change was also observed in the m ore  recent past. For ex 
ample, the period o f re lative g lobal cooling, w h ich  occurred on Earth 
during the 14-19th centuries, is o ften  described as the Small Ice Age. 
It was th e  coolest period  for annua l average tem pe ra tu res  in the 
last tw o  m illenn ia . The Small Ice Age was preceded by a sm all c li
m atic op tim um  (from  the 10-12th centuries) -  a period o f re la tive ly  
w arm  and calm w eather, m ild  w in te rs  and no severe droughts.

So far we have not been able to  accurately describe the Absheron 
clim ate  o f 30-20 thousand years ago, but by ana logy w ith  savannah 
conditions it may be assumed th a t tem peratures ranged from  above 
30 degrees to a m in im u m  of 18. There was p rec ip ita tion  betw een
2.000 to  2,500 m m  per year. The distance from  the equato r m eant 
that rainy seasons w ere close together and lasted eight to  10 months. 
These cond itions p rovided p le n ty  o f food fo r hoofed an im als. They, 
in tu rn , a ttracted  predators and hunters, fo r w hom  the  abundance 
of w ild  gam e was a m a tte r o f survival.

Questions about the  flo ra  and fauna of the  Absheron Peninsula 
130-70 thousand years ago, that had long troub led  palaeontologists, 
w ere f in a lly  answ ered in 1938, thanks to a discovery by Azerbaijani 
scientists. Remains of pear wood, juniper, pomegranate, tamarisk and 
reed w ere  extracted from  layers o f o il-soaked loam  near the set
tle m e n t o f B inagadi. Also d iscovered w ere  the  bones o f 41 species 
of anim als from the Pleistocene epoch, i.e. before human habitation, 
including the rhinoceros, w ild  horse, prim itive ox, deer, saiga antelope, 
b row n bear, cave hyena, cave lion , cheetah and porcupine, as w e ll 
as the  bones of 110 species o f birds.

W hat the  an im al w o rld  looked  like  a fte r the  appearance o f man 
on the Absheron Peninsula can be accurately established by the pet- 
rog lyphs d raw n on its rocks. Scientists have id e n tif ie d  the  images 
of 22 species of an im a ls, fish, rep tile s  and birds. These include  be- 
zoar goats, bulls, horses, kulans, deer, gazelles, w ild  boars, sheep, 
tours (a k ind  of ox, n ow  e x tinc t) etc. Predators w ere  also p le n tifu l; 
lions, leopards, tigers , cheetahs, foxes, w o lves, bears, hyenas, 
m artens, dogs and cats. Of sm all an im als, anc ien t a rtis ts  dep icted 
on ly  the  hare, and o f b irds the  goose and fa lcon or haw k. It is im 
possible to  iden tify  the  snakes, but these are m ost like ly to  be vipers 
and y e llo w -b e llie d  w h ip  snakes. The im ages o f fish resem ble  the 
sturgeon. Of course, there were m any more animals and people most
ly dep ic ted  the species th a t w e re  o f practica l in te res t to  them .
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A b ş e ro n  qaya larin i ö rtən  p e tro q liflə r yarim adada insan m əskən 
s a ld iq d a n  sonra bu d iyarin  heyvanat a ləm in in  m ənzərəsin i k ifayə t 
q ə d ə r  d ə q iq  m üəyyən e tm əyə  im kan verir. A lim lə r burada heyvan- 
la r ın , h ə m ç in in  balıq, quş və sürünən lərin  22 növünü m üəyyən e t- 
m iş lə r .  O n la rın  arasında bezoar keçisi, öküz, a t, kulan, m aral, 
c e y ra n , qaban , qoyun, dağkeçisi var. Şir, bars, pə lang, gepard, tü lkü , 
ca n a va r, ayı, goreşən, dələ, it və p iş ik k im i y ırtıc ıla r da çoxluq taş- 
k il e d ir .  Q ədim  rəssam lar xırda heyvanlardan yalnız dovşanın, 
q u ş la rd a n  isə ördək, şahin yaxud qırğının təsv irlə rin i çəkmişlər. İlan 
te s v ir lə r in i  eyn iləşd irm ək m üm kün dey il, lakin bun lar gürzə və 
s a r ıq a n n  tə lx ə n i xatırladır. Balıq təsv irinda  isə ağbalığı tanım aq 
m ü m k ü n d ü r . Heyvanların sayı, şübhəsiz, xey li çox id i, lakin insan- 
la r ö z lə r i üçün praktik m araq kəsb edən heyvan növ lə rin i təsv ir e t- 
m ə y ə  ü s tü n lü k  verird ilər.

Q o b u s ta n  çox gözəldir. Lakin qayalar və səhradan ibarə t olan bu 
s ə rt g ö z ə llik  sanki zamanın içində donub qalıb. Bəzən bu torpağın 
y a ln ız  i lk  baharda canlanması ilə  bağlı yanlış təəssüra t yaranır. Bu 
z a m a n  to rp a q  acım tıl-şirin  ə tri bütün d igə r qoxu lardan güclü olan 
g ü m ü ş ü  yovşan kolları və qütb tundrasındə olduğu k im i, xırda al, göy, 
ağ v ə  sa rı g ü llə rlə  örtülür. Qara m əxm əri özəkli qırm ızı rəngli la lə lə r 
xü su s ilə  gözəld ir. Qobustanda onların sayı m inlərlədir. Onlar gül açdığı 
za m a n  bu  to rpağ ın  siması dəyişir, sanki ta rix in in  başladığı əvvə lk i 
d ö v r lə rə  qayıdır.

A b ş e ro n  yarımadasında və konkret o laraq Qobustanın m əhdud 
ə ra z is in d ə  insanın fasiləsiz yaşadığını iddia e tm ək m üm kündürm ü? 
Ən azı s o n  20-30 m in illik  üçün xeyr. A lim lə r əm ind ir ki, insan hayatı 
ax ın ınm  kü tlə s i, məqamı, həcmi, sürət və istiqam əti ə tra f m ühitin  də- 
y iş m ə s i i lə  da im a dayiş ik liyə  məruz qalır. Bu yerlə rin  iq lim i də fə lar- 
lə d ə y iş m iş d ir . Xəzər sulannın təsiri nəticəsində sahilin  şəkli, flora və 
faunan ın  tə rk ib i, nəhayət, Abşerona bitişik ərazilardəki iqtisadi və siyasi 
ş ə ra it  d ə y iş rл iş d ir . Bütün bu çoxsaylı a m illə r  nə ticəs ində  yarı- 
m a d a d a k ı təsə rrü fa t fəa liyyə tində  qabarm a və çək ilm ə lə r baş vera 
b ilə rd i.  B aşqa sözlə, Yer kürasin in  hər tə rə fin d ə  o lduğu k im i, burada 
da h ə y a tın  ged iş i gah zaifləyir, gah da süra tlən ird i.

35

Gobustan is beautifu l! But th is  beauty is ra ther harsh. It has been 
shaped by rocks and the desert, and seems to  be frozen. Sometimes 
the re  is a false im pression th a t th is  land com es to life  on ly  in ea r
ly spring. Then it is covered w ith  bushes of silvery wormw/ood, w/hose 
b itte r-s w e e t fla vo u r overshadow s a ll o th e r scents, and tin y  f lo w 
ers -  crim son, b lue, w h ite , y e llo w  -  ju s t like  the  po la r tundra . Pop
pies are p a rticu la rly  good -  red w ith  a b lack ve lve t hea rt. There is 
a m yriad  in Gobustan. When they bloom, the appearance o f the land 
changes beyond recogn ition , as if  re tu rn ing  it  to  its yo u th , w ith  its 
s to ry  ju s t beg inn ing .

Is it  possible to  ta lk  about a continuous hum an presence on the 
A bsheron Peninsula and spec ifica lly  on the  lim ite d  te rr ito ry  of Go
bustan? This is u n lik e ly  to  have been the  case over th e  last 20-30 
m ille n n ia . H istorians are convinced th a t th e  mass, tim e , vo lum e, 
speed and d irection of the f lo w  o f human life  are changed by trans
fo rm ations In the externa l env ironm en t. The clim ate  o f these places 
has changed repeatedly. The in fluence of the Casplan's waters have 
always affected the  shape of Its coasts, the com position of flora and 
fauna and the  econom ic and po litica l landscape of th e  te rrito ries  
ad jo in ing Absheron. These numerous factors have engendered many 
ebbs and flow s in th e  econom ic a c tiv ity  there . In o the r words, as 
e lsew he re  In the w o rld , life  here  has at t im es  s low ed and at o th 
ers p icked up speed again.
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Ü m u m i e lm i m ə lu m a tla ra  əsasən, a ğ ıllı 

in s a n , H om o sap ie n s , tə q r ib ə n  200  m in  il 

ə v v ə l m e y d a n a  g ə lib . D oğrudur, hazırda  bəzi 

tə d q iq a tç ı la r  b‘u h a d is ə n in  x e y li ə v v ə l, e .ə . 

5 0 0  0 0 0 -c i ild ə  baş v e rd iy in i g ö s tə r ir lə r. 

H esab o lu n u r k i, 70 m in  il ə v v ə l onu 

n e o a n tro p  -  f iz ik i q u ru lu ş u n a  gö rə  m ü a s ir-  

lə r im iz d ə n  fə rq lə n m ə y ə n  "y e n i in s a n "  əvə z  

e d ib . O nun üçün  h ü n d ü r q ü b b ə li ir i b e y in  

k ə llə s i,  şa q u li a lın , yaxşı in k iş a f e tm iş  çə n ə  

ç ıxm tıs ı və  g ö zyu vas ı üstü  ya s tıq la rın  o lm a -  

m as ı s ə c iy y ə v i id i. Ən əsası isə  ayçjın n itq ə  

v ə  a b s tra k t d ü ş ü n m ə  q a b iliy y ə t in ə  m a lik  id i.

t A cco rd in g  to  g e n e ra lly  accep ted  s c ie r it if ic  

d a ta , H o m o  sap iens  a fjp e a re d şa b o u t 2 0 0 ,0 0 0  

ye a rs  ago . H ow ever, som e  researchers  

b e lie v e  th a t th is  h a p p e n e d  a t a m uch  e a r lie r  

s ta g e  in  th e  Earth's h is to ry  and  re fe r to  a 

t im e  a p p ro x im a te ly  500  m ille n n ia  BC. 7 0 ,0 0 0  

yea rs  ago , th e y  w e re  rep laced  by 'n e w  m e n ' 

w h o , in  te rm s  o f  th e ir  phys ica l appea rance , 

w e re  n o  d if fe re n t fro m  ou r c o n te m p o ra r ie s . 

They ha d  a la rge  s k u ll w ith  a h ig h  d o m e , a 

v e rt ic a l fo re h e a d , no  s u p ra o rb ita l to ru s  a nd  a 

p ro tru d in g  ch in . A nd  m o s t im p o r ta n t ly ,  th e y  

w e re  a b le  to  a r t ic u la te  th e ir  th o u g h ts  and  

th in k  a b s trac tly .
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Faktlar sübut edir ki, tarixi Azərbaycan ərazisi insanın erkən 
məskunlaşma ərazilərindan biridir. Bundan əlavə, mütəxəs- 
sislərin fikrincə, Qafqaz bərzəxi bəşəriyyətin ilk  yaşayış 
m əskənlərindən biri olub. Qobustandakı erkən qəbirlərin 

əksəriyyətin in m aksim um  e.ə. XVIII m in illiyə  aid olduğunu nəzərə al- 
saq, yeni ov məkanlarının axtarışında olan insanların buraya digər yer- 
lardən gə ld ik lərin i eh tim al etm ək m üm kündür. Eyni zamanda bu 
maskunlaşmanın kütləvi olduğunu söyləmək çətindir. Həmin dövrdə in- 
sanların sayı xəstəliklər, aclıq və yırtıcı heyvanların hücumları səbəbindan 
olduqca az idi. Və çox güman ki, Qobustanda birinci olaraq ovçu dastələri 
məskunlaşmışlar. Onlar burada otyeyən heyvan sürüləri, m eyva və ye- 
yilə bilən b itk ila r şəklində bol qida ila yanaşı, yırtıcılardan və əlverişsiz 
havadan sığınacaq da aşkar etmişlar.

Qobustanın m əskun laşd ırılm asından  öncək i d övr ta rixd a  an 
maraqlı m ərha lə lərdən b irid ir, çünki məhz bu dövrdə insan maddi 
m adəniyyətin formalaşmasında böyük nəticə lər əldə etm işdir. A lim lar 
Fransanın qərb indəki Le-M ustye m ağarasının adı ilə bu m ərha lən i 
"Mustye dövrü"ad land ırırla r. Artıq insanların sərəncam ında təqriban 
100 növ mamulatdan ibarət olduqca m üxtə lif daş inventar var idi. Əmək 
a lə tlə rin in  hazırlanmasında sümükdan da istifadə  ed ilird i. İnsanın ar
senal! burğu, kəsici, ərsin, bıçaq, niza ucluğu kim i istifadə olunan müx- 
tə lif tiyalərla zanginləşirdi. Bela silahlarla yırtıcılara m üqavim ət göstar- 
m ək və iri o tyeyən  heyvanları ovlam aq m üm kün  idi. Cənub rayon- 
lannda, о cümlədən Qafqazda, balıqçılıq inkişaf edirdi. Va, təbii ki, əvvəl- 
ki kim i, m eyvə və b itk i kökləri toplanılırdı. M ustyelilər köçəri ovçu de- 
yild i, onlar oturaq həyat sürür, mağaralarda və qayaaltı sığınacaqlarda 
məskən salırdılar. Ə lverişsiz hava şəraitindən qorunm aq üçün talvarı 
budaqlardan ibarət olan, heyvan dərisi yaxud otla örtü lm üş tikililərdən 
istifadə ed ird ilər. Başqa sözlə, m in illik lə r öncə Qobustana gələn in- 
sanlar çox şeyi bacarır, düşm ənlərə  və yırtıcılara əm əlli-başlı müqavi- 
nnəf göstərird ilər.

Böyük ehtim al dərəcəsi ilə iddia etmək olar ki, Qobustanın ilk  sakin- 
lərinin b irlikləri üçün ana tərəfdən qan qohumluğuna, istehsal vasitəlari 
üzərində qəbilə  m ü lk iyyə tinə , ko llek tiv  istehsalat və istehlaka, qəbilə 
adətlərinə və d in i inanclara əsaslanan icm a-qəbilə  quruluşu səciyyəvi 
id i. Q əb ilən in  həya tında  aparıcı rolu a ilə  ocağmın m üha fiz lə ri, 
uşaqların tarbiyəçiləri va əsas qida tədarükçüləri olan qadınlar oynayırdı, 
çünki həmin dövrdə yalnız top lam a fəa liyyə ti nəticəsində gündalik qi- 
danı əldə e tm ək m üm kün id i. Bundan əlavə, sağlam və nəsil vermə 
qab iliyya tinə  m a lik  qadının dünyaya gə tird iy i çoxlu sayda övlad, 
qayğılarm artm ası ilə  yanaşı, qəb ilən in  böyük ehtiyac duyduğu yeni 

işçi qüvvəsi dem ək idi.

Facts show that Azerbaijan was a site of early Ьиглап set
tlem ent. Moreover, historians believe that the Caucasian 
isthmus was part of mankind's ancestral home. And since 
most of the early burials in Gobustan date back only to the 

18th m illennium  BC, it can be assumed that people came here from  oth
er places in search of new  hunting grounds. The settlem ent, however, 
is unlikely to  have been massive. Human tribes were not very large in 
those days, because they constantly succumbed to disease, starvation 
and predatory animals. It is most probable that hunting groups were the 
first to appear in Gobustan. They discovered there not only a p lentifu l 
supply of food in the form  of herds of herbivorous animals, fru it and ed
ible plants, but also a shelter from  predators and inclem ent weather.

The period preceding se ttlem ent o f the Absheron Peninsula Is one 
of the m ost interesting in history, because it was then that man made 
trem endous progress in the creation o f material culture. Scientists de
scribe it as the Mousterian Era after the cave at Le Moustier in west France. 
At this point people already had diverse stone tools, w ith  approximately 
100 types of products at the ir disposal. Bones were also used as tools. 
People soon mastered drills, choppers, scrapers, knives and a variety 
of spikes w hich served as spearheads. With such weapons it  was pos
sible to resist predators and prey on large herbivores. Fishing developed 
in southern regions, including the Caucasus. Gathering fruits and roots 
was still very popular. Mousterians w ere  not nomadic hunters and led 
sedentary lives, inhabiting caves and rock shelters. For shelter from  the 
elem ents, they used various structures w ith  frames made of branches 
and covered w ith  animal hide or grass. In other words, the people who 
came to Gobustan m any years ago w ere proficient and were w e ll able 

to resist enem ies and predators.
It is h igh ly likely that the first settlers of Gobustan had a communai- 

clan system based on maternal blood ties, tribal ownership of the means 
of production, collective production and consumption, tribal customs and 
religious cults. The leading roles in triba l life were played by w om en, 
w ho were homemakers, child carers and the main suppliers of food, be
cause on ly  gathering guaranteed daily supplies of food in those days. 
In addition, the  large num ber of children a healthy and prolific wom an 
could bear m eant not only additional responsibility, but also m ore des

perately needed working hands.
The matriarchal period recorded in Gobustan rock art lasted fo r sev

eral m illennia. But gradually, under the influence of new  remote-action 
weapons such as spears, darts, harpoons and, of course, bows and ar
rows, w hich helped to increase the hunted catch, as w ell as the ap
pearance o f activities like ranching and farm ing, the role of the main
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Qobustanin qayaüstü rəsm larində təsbit edilm iş m atriarxat dövrü bir 
neçə m in illik  boyu davam etmişdir. Lakin məsafədən istifadə olunan və 
ovun həcmini artırmağa imkan verən yeni silah növlərinin -  nizə, mizraq, 
harpun, yay və oxun hazırlanması, həmçinin maldarlıq və əkinçilik kim i 
m əşğuliyyətlərin  m eydana galməsi nəticəsində ailə başçısı vəzifəsi tə- 
dricən kişilərə keçməyə başladı. Onlar əksər hallarda qəbiləyə də başçılıq 
edirdilər. Bununla belə, uzun müddət Qobustanin öyrənilməsi ilə məşğul 
olan aparıcı a lim  Firuzə Muradova m üəyyən etm işdir ki, burada ox və 
yay artıq yuxarı pa leolit dövründə, yəni digər yerlərlə müqayisədə daha 
əvvəl mövcud olub. Burada balıqçılıq da digəryerlərə nisbətən xeyli əw ə l 
meydana gəlib. Azərbaycanın müasir ərazisində nisbətən qısamüddətli, 
lakin həyatda baş verən dəyiş ik lik lə r baxımından olduqca inqilabi olan 
mezolit dövrü başlayırdı.

E.ə. təqribən XII-VIII nninillikləri əhatə edən mezolit dövrü insan və 
cəmiyyət tarixinda dönüş mərhələsi hesab olunur. Am erikalı arxeoloq 
Robert Breydvud bu dövrü " ilk in  kultivasiya erası" adlandırırdı. Bu 
dövrdə insan ov, balıqçılıq və toplama nəticəsində qida əlda etməklə yanaşı, 
maldarlıq və əkinçiliklə daha fəal məşğul olmaqla qida istehsalına başlayır. 
Mahiyyət e tibarilə  bu, sivilizasiya quruculuğunda bəşəriyyətin gələcək 
inkişafını m üəyyən edən inqilabi addım idi. Avstraliyalı tarixçi Vir Qordon 
Çayldın qeyd etd iyi kim i, bu, "bəşər iqtisadiyyatını transformasiya edən,
insana öz qida ehtiyatına nəzarət etm ək imkanı verən _______________
ilk inqilab idi".

İnsanın yeni m əşğu liyyə tlə rin in  -  maidarlıq və ək- 
inçiliyin meydana gəlməsini dəyərləndirən əksər alim lər 
b itkilərlə  m üqayisədə heyvanların əhliləşd irilm əsin in  
daha yüksək sənət o iduğunu vurğulayırlar, çünki bu, 
idrak və iradanin daha az itaa tkar material üzərinda 
qaləbəsidir. Arnold С. Toynbi yazırdi: "Çöl cəm iyyəti yal- 
nız çobanlar və sürülar dem ak deyil. Ev heyvanları 
arasında e la lari da var ki, on ların funksiyaları cütdır- 
naqlıların köçəriləri qida və geyim lə tam in  e tm ak 
funksiyasından ahəm iyyatli dəracadə farqlanir. Bu hey- 
vanlar -  it, dava və at köçariya sağ qalmaqda kömək 
edir va sürülər qadar zaruridir... Burada insan öz zəkasından bacarıqla 
istifadə etmişdir. Qoyunun yaxud inəyin insana xidnnat etm asi üçün on- 
ları sadaca olaraq ah lilaşd irm ək lazımdır, lakin bazan bunu da etm ak 
kifayət qədər çətindir, Oaha mürakkab funksiyalar yerinə yetiran it, dava 
və atın ah lilaşd lrilm as i ilə  yanaşı, ta lim i də zaruridir. Onları insanın 
köm akçilərinə çevirrnak lazımdır. Bu, ala nailiyyatd ir..."

Insanın qida a ldə  e tm asina və bununla da asrlar boyu başariyyətin 
başı üzarinda "Donnokl q ılıncı" k im i asılıb qalmış sağ qalma problem i- 
nin asasən aradan qalxmasına səbab olan akinçilik və maldarlığın rüşeyrn- 
larinin meydana gə lm asi ilə  artıq  insan ictim ai m ünasibatlərin  inkişafı 
üçün vaxt va im kan qazanmış oldu. Davranışın norma və qaydaları for- 
malaşır, ilk d in i inancların və  ananalarin  bir hissəsina çevriiən qadağa 
va amrlar m üayyən edilir. Tabu sistem i meydana galir. Eyni zamanda 
dünya haqqında b ilik la r toplanır, qorunur və nəsildan-nəsla ötürülür. Ta- 
rixçiləryara va zadalarin müalicasi, hatta ilk carrahi əməliyyatların apanl- 
ması kim i bacarıqların bu dövrdə meydana gə ld iy in i qeyd edirlər.

breadwinner gradually passed to men who then often led the fam ily 
and clan. Moreover, as established by Firuza Muradova Ph.D History, a 
researcher into Gobustan for many years, bows and arrows appeared 
there as early as the Upper Palaeolithic age, i.e. much earlier than else
where. Fishing also appeared there much earlier than in other regions. 
The Mesolithic era was underway. It was relative ly short but still quite 
revolutionary on the territory of present-day Azerbaijan for the changes 
it brought about.

The Mesolithic era, which lasted approxim ately from  the 12th to the 
8th m illennia BC, is considered a turn ing point in the history of man and 
society, American archaeologist Robert Braidwood describes th is tim e 
as the "era of early cultivation", w hen people not only produced food 
by hunting, fishing and gathering, but also by actively engaging in cat
tle  breeding and agriculture. In essence, it was a revolutionary step in 
building a civilization tha t determ ined the w hole  fu ture developm ent 
of mankind. It was "the first revolution which transformed human econ
omy and gave man control over his own supply of food," wrote Australian 
historian Vere Gordon Childe.

When assessing the appearance of new occupations such as animal 
husbandry and agriculture, m any historians underline tha t the do
mestication of animals is a more advanced occupation than the do- 
_______________ m estication of plants because it represents a v icto

ry of reason over less obedient material. Arnold J. Toyn
bee w ro te : "A steppe society is not just about shep
herds and flocks. Among domestic animals, there are 
those w hose functions are qu ite  d iffe re n t from 
those o f hoofed animals -  to  feed and clothe the no
mads. These anim als -  dogs, camels, horses -  help 
nomads survive and are needed in no less measure 
than h e rd s ... This is w here people showed m iracu
lous ingenu ity  For sheep or cows to serve man, they 
s im ply need to be tam ed, although this is also quite 
d ifficu lt sometimes. Dogs, camels and horses, whose 
functions are much more complex, require not only

tam ing, but also teaching. It is necessary to turn them  into helpers. This 

is a rem arkable a ch ievem en t...".
Follow ing the appearance of the  rudim ents o f agricu lture and cat

tle  breeding, occupations tha t guaranteed humans food and thus large
ly e lim ina ted  the problem  o f survival which had hung over hum an i
ty  like the sword of Damocles for centuries, people fina lly  gained the 
tim e  and facilities for the deve lopm ent of public relations. Norms and 
rules of conduct, proh ib itions and regulations w ere established, grad
ua lly  becom ing part o f the  trad ition  and the firs t p rim itive  relig ions. 
A system  o f taboos was introduced. A t the same tim e, there  was an 
accum ulation of know ledge about the  surrounding w orld  w h ich  was 
carefu lly preserved and passed on from  one generation to  another. 
Historians believe that th is  is w hen skills such as the  trea tm e n t of 
w ounds and in juries and even the firs t surgical operations appeared. 
Thus, the skulls of ancients who underwent trepanation have been dis

covered in Gobustan.
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Yuxari pa leolit dövründə incəsənət meydana gəlir, mezolit dövründə 
isə inkişaf edir. Onun formaları müxtəlif olmasa da, artıq əsasən mərasim 
xarakteri daşıyan musiqi və rəqslər var. Lakin qayaüstü rəsmlərdə xü- 
susilə ciddi dəyiş ik lik lə r müşahidə olunur və Qobustan petroq liflə rin in  
bütün tədqiqatçıları bunu təsdiq edir. Təsvirlər çoxfiqurlu şəkil alır, on- 
ların mərkəzində insanlar, həmqəbilələr dayanır. Rəssamların diqqəti qrup
səhnələrində -  ov, döyüşmə, balıq ovu, rəqs- _______________________
lərdə cəmləşir. Onlar artıq nəinki hadisəni, 
həmçinin həm in dövrün əsas duyğusunu 
çatdırmağa çalışır: vəz iyyə t dəyişir, insan 
a rtıq  tə b ia td ə n  asılı o lan  varlıq , y ırtıc ı 
heyvanların  yüngül şikarı deyil. 0, artıq 
onu əhatə edən dünyamn ağasına çevrilmək 
iddiasındadır.

Daş dövrünün son mərhələsi neolit dövrüdür.
Onun Azərbaycan ərazisində başlanması adətən 
e.ə. VII minilliyə aid edllir (Qobustanda yalnız bu 
tarixi dövrün başianğıcını izləmək mümkündür).
Təsərrüfat fəaliyyətində maldərlıq və əkinçilik 
aparıcı yer tutur, oturaq həyat tərzi isə əsas yer 
tutmağa başlayır. Zənn e tm ək olar ki, bu 
dövrdə insanlar bir neçə m in illik  ərzində onlar 
üçün etibarlı sığınacaq olmuş Qobustan qayalarını 
tərk edərək Abşeron yarımadasının m üxtəlif 
hissələrində məskunlaşmağa başlayır. Yaxud da 
tədqiqatçı Firuzə Muradovanın hesab etdiyi kimi, 
qışı mülaylm  olan Qobustan qəbilanin qış 
dayanacağı kim i istifadə olunmağa başlayır.

Qobustan k im i erkən yaşayış məskən- 
lərindən miqrasiyanın sürətlənməsində çay və 
dəniz naviqasiyasının inkişəfı da, şübhəsiz, 
m ühüm  rol oynamışdır. Üzərinə dəri çəkilm iş 
çubuqlardan ibarət karkas şəklinda olan prim- 
itiv  qayıqlardan insanlar ağac və Tur Heyerdal 
da daxil olm aqla bəzi tədqiqatçıların ehtim al 
etdiyl kimi, qamış və qatlanan qayıqlann hazır- 
lanmasına keçirdilər. Yükgötürmə qabiliyyəti 
xeyli yüksək olan bu qayıqlara bir neçə insan
yerləşirdi. Tədqiqatçılar m üəyyən etm işlər ------------------------------------
ki, bəzi qayıqlar olduqca böyük ölçüləri ilə fərqlənirdi. Onlann ekipajı hət- 
ta qırx nəfərə qədər çata bilərdi.

Siiahlar da tdkm illəşirdi. Bu, ilk növbədə, içlikli silahlara -  Qobustanda 
bol olan bitum vasitəsilə ağac yaxud sümük tlyəyə bərkidilən çaxmaqdaşı 
qəlpələrinə, yəni m ikro litlə rə  aid idi. Belə balta, nizə və oxlardan isti- 
fadə xeyli rahat idi, üstəlik onlar daha öldürücü olurdu. Möhkəmlandirilən 
yay nişanı daha dəqiq vururdu. Artıq iti ucluqlu baianslaşdırılmış oxları 
daha uzaq m əsafələrə atm aq m üm kün idi, lakin bu məsafə çətin ki, 25 
metrdən artıq olardL Ə w əlla r daş yaxud nizə atmaqla ovlanması mümkün 
olmayan əksər heyvanlar və quşlar ov obyektinə çevrildi. Koilektiv şə- 
kildə, qovma üsulu ilə aparılan ov tədricən fərdi səciyyə kəsb edirdi.

Arts appeared iin the Upper Paleolithic age and its development con
tinued in the Mesolithic era. Its forms were not as yet diverse, but there 
was already music and dancing, m ostly ritual in nature. The most sig
nificant changes can be seen in cave drawings -  a fact all researchers 
in to the Gobustan petroglyphs agree on. Images were already m u lti
figured, w ith  fe llow  tribesmen at their heart. A ttention was now focused
________________________  on group scenes: hunting, battles, fishing,

dancing. There was already a desire to con
vey not only an event, but also, most im 
portantly, a sense of the tim e: the situation 
has changed, people are no longer children 
of nature or easy prey to w ild  beasts. Peo
ple already pretended to become masters of 
the world.

The final stage o f the Stone Age was the 
Neolith ic era, usually described as starting 
in the 7th m illenn ium  BC on the te rrito ry  of 
Azerbaijan. Animal husbandry and farm ing 
genera lly played the leading roles in eco
nomic activity, while people m ainly had fixed 
habitats (only the beginning o f th is period 
in history can be traced in Gobustan). It must 
be assumed that in th is period people be
gan to leave the rocks of Gobustan, which 
had served as a safe shelter fo r a few  m il
lennia, and to settle in d iffe rent parts of the 
Absheron Peninsula. Or, as Firuza Muradova 
says, Gobustan w ith its m ild winters was only 
used as a w in te r residence.

There is no doubt that the developm ent 
of river and sea navigation was significant 
in encouraging m igra tion from  dwelling 
places like Gobustan. People sw itched from 
prim itive canoes, frames covered w ith  skins, 
to the construction of wooden and, accord
ing to some researchers including Thor Hey
erdahl, reed boats w ith  a much higher ca
pacity, capable of taking on some people and

---------------------------------------  cargo. Researchers have established that
some vessels reached a very respectable size, w ith  a crew of up to 40.

Weapons were im proving . This applied  firs tly  to assembled 
weapons -  small pieces of flin t, so-called microliths, fixed onto a wood
en or bone base w ith  b itum en, have been found in abundance in Go
bustan. It was much easier to use these axes, spears and arrows. They 
were also far more le thal. Bows became m ore pow erfu l and target
ed. People could now shoot balanced arrows fitted  w ith  sharp tips over 
longer distances, although it is unlike ly that they could fly  fu rther than 
25 m etres. Many anim als and birds that could not be approached to 
w ith in  a stone's throw, w ere now  accessible. Hunting evolved from  a 
co llective to  a more ind iv idual a c tiv ity
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Həyatın xarakterinə ən ciddi təs irgöstərən yenilik lərdən biri ərzağın 
saxlanılması qab iliyyətin in  meydana gəlməsi oldu. Bunun üçün çala və 
ya quyular ("ya la q la r") qazılır, d ivarlarına g il yaxılır yaxud daşla 
hörülürdü. Bəzən onları ənəhgdaşında oyuq açmaqla düzəldirdilər, 
məsələn, Qobustanda olduğu kim i. Qida ehtiyatının olması sabahkı gün 
barədə daha az narahat olmağa imkan verir, uşaq ölümüm ün azalmasına 
səbəb olur və, təb ii ki, qəbilə  üzvlərinin varlı və kasıb, yəni güclü və zəif 
təbəqələrə ayrılmasını sürətləndirird i. Bəzi tarixçilarin fikrincə, məhz 
bu dövrdə miras və özəl m ülk iyyə t kim i institu tla r yayılmağa başlayır, 
sin ifli cəm iyyətə keçid üçün şərait yaranır.

Yemək bişirm ək, m ayeni saxlamaq üçün, həmçinin süfrə ləvazimatı 
kim i istifadə olunan ilk saxsı m əm ulatlar meydana galir. Ola bilsin, Yaxın 
Şərqlə analogiya üzrə burada da toxuculuğun rüşeym ləri mövcud olub, 
lakin materialın özünün uzunömürlü ol- 
m am ası sə bəb indan  bunu  dəq iq  
müəyyən etm ək çatindir. Yaşayış evləri 
tədricən daha rahat olurdu. Artıq onların 
divarlarını samanla qarışdırılımış gildən 
hörürdülar. Evlər avvəlki k im i yalnız 
dayirm i deyil, dördbucaqlı idi. Bu isə 
on lann  ə lavə  t ik l l i lə r  hesabına 
genişləndirilm əsinə imkan verirdi. Ov 
və balıqçılıq saxlanılmaqla əkinçilik və 
maldarlığa əsaslanan təsərrüfata rəh- 
bərlik qab ila  başçısı yaxud rəislər 
tarəfindən həyata keçirilirdi.

Dini tasəvvürlər ta rix in  bu mar- 
haləsinda arxeoloji baxımdan yaxşı 
nazarə çarpan əcdadların ruhuna və 
məhsuldarlığa sitayiş üzərində qurul- 
muşdu. Əcdadlara sitayiş əsasən dəfn 
zam anı, ö lü ya  q a b -qacaq , z in ə t 
əşyalan və əm ək a la tla ri hadiyya 
ed ila rkan təzahür edirdi. Məhsuldar-
lığa sitayişin rəm zləri k im i adatan l i : __
qadınların və əsasən ah liləşd irilm iş, ----------------------------------------------
təsərrüfatda istifada edilən heyvanların təsvirləri yer a lırd ı Bir çox arx- 
eo loqlar sırf sitayiş xarakterli m emarlığın olmamasını əsas gatirərək 
həm in dövrda dinin yalnız ailə  səviyyəsində mövcud olduğunu iddia 
edirlar. Onun asasları a tra f m üh itin  və tab iə t hadisələrin in qavranılma 
am ilin in  get-gedə artan əhəm iyyə ti nəticəsində formalaşırdL Paralel 
olaraq ilah obrazları yaranır və ilahlar panteonu formalaşırdL E.a. Vl-V 
m inilliklərdə isə kahinlar qəbilanin ictimai həyatında artıq reallığa çevrilir.

Həmin dövrdə döyüşçü peşəsi mövcud deyildi: fiziki baxımdan sağlam 
olan hər insan öz qəbilasinin müdafiəçisi hesab olunurdu. İnsan maskən- 
lərina nadir hallarda rast gəlinirdi, onların arasındakı masafələr adatən böyük 
olurdu, boş torpaq çox olduğuna görə münaqişəlar üçün iqtisadi zəmin 
yox idi. Bu ehtim al arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilən silahın harbi 
və ov siiahına bölünməsinin qeyri-mürnküniüyü ilə tasdiq edilir. Bu dövrün 
bəşar tarixində ən dinc m ərhələ olduğunu söyləmək mümkündür.

Another innovation that had a major impact on life was the devel
opm ent of product storage. For this, pits or wells ('cup-shaped hollows') 
were built. Their walls were coated w ith  clay or lined w ith  stones. Some
tim es they were made inside shell-strewn ground, as is the case in Go- 
bustan. The availab ility of stock freed people from  worry about the fu 
ture, reduced child m orta lity  and, of course, accelerated the d iffe ren ti
a tion of society in to the more and the less prosperous, and therefore 
strong. Some historians believe that it was during this period that con
cepts such as inheritance and private property began to emerge, paving 
the w ay for a transition to class-based society.

The firs t pottery appeared here in the N eolith ic age. It was used 
for cooking, storing liquids and for cu tle ry  Perhaps, analagous w ith  
the M iddle  East, there were the  beginnings o f w eaving, but it is ex

trem e ly  d ifficu lt to  establish that re
liab ly due to the frag ility  o f the m a
teria l. Homes were becom ing more 
com fortable. Their w a lls  were now 
made of clay m ixed w ith  straw. They 
were not on ly  round as before, but 
also rectangular, w hich fac ilita ted by 
extension. M anagem ent of the econ
omy, which was based on agriculture, 
livestock breeding, hun ting  and fish
ing, was in the  hands o f the head of 
the  clan or its elders.

Religious be lie fs  at th is  stage of 
h istory were based on tw o  cults w e ll 
m arked in archaeology -  the  cults of 
ancestors and fe r t i l i ty  Ancestor cults 
w ere m an ifest m ain ly  at funerals, 
when the deceased was provided w ith 
g ifts  in the form  of vessels, jew e lle ry  
and tools. The sym bols of a fe rtility  
c u lt u su a lly  in c lu d e d  im ages  of 
w om en and animals, m ostly  domes-

-----------------------------------------------  ticated and used in farm ing. At the
same tim e, as many archaeologists observe, judging by the lack of spe
cific re lig ious architecture, re lig ion existed on ly  at fam ily  level then. 
Its foundations were based on the growing importance of environmental 
and natura l phenom ena. In para lle l, d ivine im ages and pantheons of 
de ities w ere created. By the 6 -5 th  m illenn ia  BC, a priesthood was a l
ready a part o f tr iba l social life.

At tha t tim e, there was no such profession as warrior -  every phys
ica lly  hea lthy  man was a de fender of his tr ibe . Human se ttlem en ts  
w ere  fe w  and far be tw een . There w ere large expanses o f free land 
be tw een  them , so there  was l i t t le  econom ic po ten tia l fo r conflic t. 
This is confirm ed by the  fact th a t the  weapons discovered during ar
chaeologica l excavations can 't be classified in to  m ilita ry  and hun t
ing purposes. We can say that it  was the m ost peaceful period in hu
m an h is to ry
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Qobustana baş çəkən hər kəsi düşündüran sual onun ilk sakin- 
lə r in in  -  protoazərbaycanlıların xarici görünüşünün necə olmasıdır. Sis- 
te m li arxeoloji qazıntılar başlamadan öncə xeyli sayda fərziyyə irəli 
sü rü lü rdü . Hazırda arxeoloqların tapıntıları və antropoloqların tə td iqat- 
la rı nəticəsində müəyyən olunm uşdur ki, onların arasında həm braxit- 
se fa lla ra , yəni kəllə süm ükləri dəyirm i olanlara, ham də dolixotsefal- 
la ra , yəni kəllə sümükləri uzunsovolan insanlara rast gəlin irdi. Dolixot- 
se fa lla r bütün irqlərdə və xalqlarda mövcuddur, bəzilərində nadir hal- 
la rda  rast gəlinsə də, bəzilərində, əksinə, üstünlük təşkil edərək, bütün 
irq  qrupunu səciyyələndirir. Avropada dolixotsefallara artıq daş dövründə 
ras t gə lind iy i güman edilir. Görünür, həm in dövrdə onlar üstünlük təşk- 
il ed ird i. Həmçinin qədim ellin lər, qədim  alm anlar və qəd im  slavyanlar 
arasında da dolixotsefallar çoxluq təşkil edirdi. Ən qədim qəbirlərdə aşkar 
e d ilə n  skeletlər, onların boyunun 150 sm -dən artıq olmadığını ehtim al 
e tm ə y ə  imkan versə də, daha hündür insanların olması da mümkündür.

H əm in dövrdə zahiri görünüşünün bu cür olduğu güm an edilən in- 
san haqqında Blez Paskal demişdir: "İnsan sadəcə olaraq bir qarğı, təbiət- 
d ə k i ən zəif varlıqdır, lakin o, düşünən qarğıdır. Onu m əhv etm ək üçün 
b ü tü n  Kainata ehtiyac yoxdur: bunun üçün küləyin əsməsi, bir damcı su 
kifayətdir. Lakin onu Kainat m əhv etsə də, insan hər halda ondan üstündür, 
çü n k i həyatla vidalaşdığını və Kainatdan zəif olduğunu dərk edir. Kainat 
isə  heç nəyi dərk etmir".

The question everyone w ho  has v is ited  Gobustan asks concerns 
w hat its firs t inhabitants, proto-Azerbaijanis, looked like. Before sys
tem atic  archaeologica l excavation, there  w e re  a num ber of th e o 
ries. Today, d iscoveries by archaeo log is ts  and an th ropo log is ts  
have revealed that some were brachycephalic, or people w ith  round 
skulls, w h ile  others w ere  dolichocephalic, i.e. people w ith  elongated 
skulls. Dolichocephalics are presen t in all races and nations, rare in 
some, bu t dom inan t in, g iv ing  character to  th e  e n tire  racial group. 
In Europe, dolichocephalics w ere  a lready p resen t in the  Stone Age, 
w hen  th e y  were apparen tly  p redom inant. D o lichocephalics w ere a 
m a jo r ity  am ong anc ien t Greeks and Germans, as w e ll as ancient 
Slavs. The people w hose rem ains have been found in th e  o ldest 
tom bs w ere  no ta lle r than 150 cm, but it  is qu ite  possible tha t there 
w ere ta lle r  ind iv idua ls.

This was w hat the  man of the  tim e  was like , a product and re 
sult o f a ll previous eras. Here is w h a t Blaise Pascal said about h im ; 
"Man is on ly  a reed, the  weakest in nature, but he is a th ink ing  reed. 
There is no need fo r the  w ho le  universe to  take  up arm s to crush 
him : a vapour, a drop o f w a te r is enough to  k ill h im . But even if the 
universe w ere to crush h im , man w ou ld  s till be nobler than  his slay
er, because he know s th a t he is dy ing  and the  advantage the un i
verse has over him . The universe know s none o f th is ."
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Qobustanin qayaüstü rəsmləri, şübhəsiz, 
unikaldir, lakin onlar, m inilliklər öncə for- 
malaşmağa başlamış nəhəng mədəniyyət 
təbəqəsinin sadəcə olaraq bir hissəsidir.
1 760-120 min il əvvələ aid edilən erkən 
paleolitin Aşel mədəniyyəti onların ən qədi- 
mi hesab olunur. Bu, Afrikanın hüdudların- 
dan kənara çıxmış ilk bəşər mədəniyyəti idi. 
Alimlər onun təmsilçilərinin ibtidai icma 
quruluşunun erkən mərhələsində 
yaşadıqlarını, toplama və ovla məşğul 
olduqlarını, çaxmaq daşmdan hazırlanmış 
prim itiv alətlərdən istifadə etdiklərini iddia 
edirlər. Onlar alovu qoruyub saxlamağı 
bacarsalar da, onu necə əlda etməyi hələ 
bilmirdilər.

/

*

Gobustan rock art is clearly unique, but it is 
only part of a vast reservoir of culture whose 
development began many thousands of 
years ago. One of the oldest examples is the 
Lower Palaeolithic Acheulian culture, which 
dates back to a period 1,760-120 thousand 
years ago. It was the first human culture to 
extend beyond Africa. Scientists believe that 
its creators wereJn the early stages of prim i
tive society, engjged in gathering and hunt
ing, and using primitive flint tools. They 
could keep a fire going, but did not know 
how to start one.

/ /



Q Ə D I M L Ə R I N  D O N Y A S I ■1^ THE W ORLD OF THE ANCIENTS

59

Aşel m ədəniyyətinə aid ən maraqli ta p in ti la r-7 0 0  m in il 
У Д Д ^ Я  ƏVVƏİ  yandinlan tonqallann izləri, heyvan sümükləri, daş 
I ^ S T j H  əm ək alətlərl (balta, ərsin, əl çapacağı, daş qəlpələr) -  ümu- 

m ilikdə  iki m indən artıq predm et Azıx mağarasında aşkar 
edilib. 1968-ci ildə Azıx mağarasında 350-400 min il ə w ə l yaşamış qədim 
qadının alt çənə sümüyünün fraqmenti tapılmışdır. Bu, dünyada ən qədim 
tapıntılardan biri, yaşına görə isə dördüncüdür. Antropoloqlar bu qədim 
insana azıxantrop, yəni Azıx adamı adını vermişlər.

Arxeoloji abidələrin zənginliyinə göra Azərbaycan ərazisinda Kür-Araz 
m ədəniyyəti eyni dərəcəda aydm və hərta ra fli tam sil olunub. A lim lər 
onu e.ə. IV m in illiy in  ortalarına -  III m inilliyin son rübüna aid edirlər. 1940- 
cı ildə Kürlə Araz çayları arasındakı ərazidə aşkar olunmuş bu madəniyyət 
az qala bütün Cənubi Qafqazı, Şimal-Şarqi Qafqazı, Şarqi Anadolunu və 
Şimal-Qarbi Irani ahata edird i. Onun ayrı-ayrı e lem en tlə ri Suriya, 
Fələstin və Aralıq danizi regionunun şarq bölgəlarinda aşkar edilmişdir. 
Bu m ədəniyyat üçün oturaq məskənlar, keramika, silah, bəzək əşyaları 
va tuncdan hazırianmış təsərrü fat m əm ula tia rı səciyyəvidir. Bəzi 
mütaxəssisiər bu dövrün daha maraqlı olması qənaətindədir, çünki on- 
ların fikrinca, məhz bu zaman protoetnik b irlik lə rin , Qafqaz antropolo- 
j i  tip ləri və dil qruplarının formalaşması baş vermişdir.

XX əsrin ortalarından başlayaraq Azarbaycan arxeoloqları tə ra fin - 
dən e.ə. Vl-V m inilliklərə aid olan onlarla abidə aşkarlanıb. Onların arasın- 
da Böyükdaş dağındakı Anazağa mağarasını, Qazax rayonunda yerləşən 
və qadim insanlara aid m aişət əşyalarının tapıldığı Babadərviş və Aqsai 
mağaralannı, gil tabutlarda uşaq cəsədlərinin aşka red ild iy i Leylatəpə, 
Plovdağ, Böyük yarıq və Keçi zirvəsi abidələrini, Qafqazda erkən akinçilik 
mədanlyyətinin eneoiit dövrünə aid edilan unikal Göytəpə abidəsini (Tovuz 
rayonu); boyanmış gil qab-qacağın, tunc b ilarziklərin, üzük, sırğa və 
muncuqların aşkar edild iyi Culfa va Naxçivan nekropollarıni; alim lərin 
qızıl, gümüş və tunc zinat əşyalan aşkar e td ik ləri Yedditapə və Xaçbu- 
laq kurqan lann i; Küitəpa, Şamuitapə, Şortəpa, M ingaçevir, Karki, 
Sarıtapə, Uzuntəpa qadim  yaşayış m əntaqələrin i; Şuşa yaxınlığındakı 
dayanacaği; vaxtila insaniarın yaşadığı Daş Salahlı, Damcılı mağaralarıni; 
Torpaqqala qalasını və Örənqala şaharinin xarabalıqlannı göstərmək olar. 
Və aksar a lim lə rin  hesab e td iy i kim i, bunlar Azərbaycanın dağ və 
çöliarində g izli qalm ış abidəiərln  yalnız cüzi hissasidir. Təsadüfi deyil ki, 
arxeoloq və dilşünas, akademik İ.İ Meşşaninov Azərbaycanı "yeraltı muzey" 
adiandırmışdır.

Azərbaycanın arxeoloji abidələri arasında Abşeronun m eqalitik  tik i- 
lilari xüsusi yer tutur. Nahang daşlardan va daş bloklarından inşa edilmiş 
bu tik ilila rə  bütün dünyada rast galinir. Misal kim i Avropada Stounhenci, 
M isirda Krit-M iken m ədən iyyə tina  aid tik ilila r i, Cənubi Amerikada

Interesting items related to the Acheulian culture were 
discovered in Gazakh District of Azerbaijan. But the most in
teresting finds were made in the Azykh Cave. Traces of bon
fires made 700,000 years ago, animal bones and stone tools 

including axes, scrapers, chisels, flakes etc. -  a to ta l o f more than 2,000 
items. A lower jaw  fragm ent of a prim itive wom an w ho lived 350- 
400 thousand years ago was discovered in the Azykh Cave in 1968. It was 
one of the most ancient finds -  the fourth oldest in the world. Anthro
pologists named this prim itive human Azykhantrop, i.e. Azykh man.

The Kura-Araz culture is present on the te rr ito ry  of Azerbaijan, w ith  
a w ea lth  o f archaeological sites. Scientists date it to  the m idd le  of the 
4th and the  last quarter o f the 3rd m illennia BC. Identified  at the  Kura- 

Araz watershed in 1940, it covered almost all o f Transcaucasia, north
eastern Caucasus, eastern Anatolia and north-western Iran. Some ev
idence has been found in Syria, Palestine and the  eastern M editer

ranean. This culture was characterized by perm anent settlements, pot
tery, weapons, je w e lle ry  and household items m ade of bronze. Some 
researchers believe tha t this period is of particular interest because this 
is w hen the  in itia l fo rm ation of proto-com m unities, and the Caucasian
___________________________  an th ropo log ica l types  and language

groups occurred.
Since the m idd le  o f the 20th  centu

ry, Azerbaijani archaeologists have d is
covered dozens o f sites from  the 6- 
5th m illenn ia  BC. These include the 
Anazaga Cave on M ount Boyukdash, 
B abadervlsh  in Gazakh D is tr ic t and 
Agsal, w here  everyday objects of an
c ien t people w ere  found; the  Leylate- 
pe and Plovdag sites, the Large Section 
and the  Goat Top w ith  graves con ta in 
ing children's clay coffins; a unique 
Chalcolithic site o f an early fa rm ing  cul
ture in the Caucasus Geoy-Tepe in Tovuz 
D istrict; th e ju lfa  and Nakhchivan ceme
te ries w here pa in ted  pottery, bronze 

bracelets, rings, earrings and necklaces w ere  found; the  Yeddite- 
pe and Hashbulag buria l mounds w here  scientists found ornam ents 
o f go ld , s ilve r and bronze; ancient se ttlem en ts  at Kultepe, Sha- 
m u ltepe , Shortepe, M ingachevir, Kerki, Saritepe and Uzuntepe; a 
d w e llin g  s ite  near the  c ity  o f Shusha; the once inhab ited  caves of 
Dash Salahli and Jam jali; the earthen fortress o f Torpaggala and
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Maçu-Pikçu, Pumə Punku, O lyantaytəm bo, Pisak, Saksayuaman, 
Tiuanako abidəlarini, Polineziyada Tonqa Qapılarını göstərmək olar. Taəssüf 
ki, bu abidələrin  təy ina tı və onların tik in tis i zamanı tətbiq edilən 
texnologiyalar barədə heç nə m əlum  deyil. Arxeoloqlar belə bir ehtim al 
irəli sürür ki, bu tik ililə r yaşayış üçün deyil, dini məqsədlər üçün nəzərdə 
tutulmuşdu. Lakin bu t ik ililə r in  m ənşəyi baradə dəqiq m əlumatın ol- 
maması və onların zaman keçdikcə xeyli tənəzzülə uğraması tədqiqat 
işini olduqca çatin ləşdirərək bir-b iri ilə zidd iyyət təşkil edan çoxlu say- 
da fərziyyələrin yaranmasına səbəb olur.

Abşeron yarımadasında m eqalitlə r Mərdəkanda (e.ə. IIHI m inilliklər), 
Zirədə (e.ə. Ill- ll m in illik lər), Türkanda (e.ə. Ill m lnilliy in sonu), Şüvəlanda 
(e.ə. II m in illlk) və Qobustanda (e.ə. Ill m in illik) aşkar olunub. Bu tikililərin 
əksəriyyətin in forma baxımından fərq lənm əsl diqqəti cəlb edir. Belə ki, 
Mərdəkandakı meqalit dem ək olar ki, dairəvi tikilldir, ona bitişik olan daha 
blr neçə dəyirm i tik ili mövcuddur. Bu tik ililardəki daşların əksəriyyətində 
maral, keçi və digər heyvanların təsv irləri var, Qobustan ərazisindəki 
m eqalitik  abidələri isə a lim lə r "dolm en" növünə aid edirlər. Bu t ik ililə r 
yastı p litə  ilə örtü lm üş böyük daş qutu şəklindadir. Eyni zamanda Qo
bustan do lm enlərin in içəri tə rə fində  də qayaüstü rəsmlərə rast gəlinir.

Mahz Qobustanda m usiqi a latlərin in  "əcdad"ları aşkar olunub, Bun-
lar güclü zərbənin təsiri ila m üxtalif ___________________________________
tonallığı olan səsiər çıxaran iri 
yastı daşlar, faktlk i olaraq qaval- 
daşları Idi. Balıqqulağı əhəng- 
daşından olan plitə form alı qaval- 
daşının içində boşluq olduğu üçün 
səs xırda daş zərbəsinin yerindən 
asılı olaraq dəyişirdl. Bu səs kifayət 
qadər uca idi və hətta iki-üç kilo- 
m etrllk məsafədan eşidilirdi. Ola 
bilsin, qadim qobustanlıların"yal- 
lı" raqsl və digar jən lik lə ri qaval- 
daşın ahəngli ritm ləri llə müşayi- 
at edilirdi. Oaş calğı a latlərlndən 
başqa ölkəlarda də istifadə olun- 
ması faktlan məlumdur.

Qayaüstü rəsm lə rin  saym a 
(6 m in da n  a rtıq ) , ta s v ir la r in  
mövzusu və texnikanın m üxtə llf- 
llyinə görə Qobustan böyük rəsm 
qalereyası ilə  m üqayisə oluna
bilər. Buradakı rasmlərin əksəriyyati m ürəkkab süjel və informasiyanın -  
əsatir, m ərasim  və ayin in nəq li şəklldə ötürü lm əsl ilə farqlanir. Bir çox 
tarixçilərin, 0 cüm ladən Qobustam tadqiq  edan ishaq Cəfərzadə, 
Cafarqulu Rüstəmov, Firuzə Muradovanın qeyd etdlyi kim i, belə bir m a
teria l nainki Abşeronda, bü töv lükdə  Qafqazda qədim  zamanlarda 
məskunlaşmış qabilələrin m ənəvi m adəniyyəti və dinlərinin öyrəniimasi 
baxımından ahəmiyyətlidir. Eyni zamanda Qobustan qayaüstü rasmlərinin 
mövzu va süjet m üx tə lifliy i, sü je tlə rin  xronolo ji təbəqəlaşmasi insanın 
burada uzun m üddət yaşamasından xəbər verir.

the  ruins of the c ity  o f Orengala. According to  m any scientists, th is 
is o n ly  a sm all pa rt o f w h a t s till rem ains h idden in th e  m ounta ins 
and steppes o f Azerbaijan. It is no coincidence th a t a rchaeolog ist 
and lingu is t. Academ ician Ivan M eshchaninov, has described Azer
ba ijan  as an "underground m useum ".

The megalithic structures of Absheron occupy a special place among 
Azerbaijan's archaeological m onuments. M egaliths are huge structures 
made of stone and stone blocks and are found throughout the world, 
for example, Stonehenge in England and structures from the Mycenaean 
culture in Egypt; Machu Picchu, Puma Punku, Ollantaytambo, Pisac, Sac- 
sayhuaman and Tiwanaku in South America; and Tonga Gate in Poly
nesia. Unfortunately, almost nothing is known about the technologies 
used in their construction, or the ir purpose. Archaeologists suggest that 
they were not used as homes, but rather served as places of worship. 
However, the lack of reliable inform ation about their origin and the fact 
tha t all of these structures have changed considerably over tim e make 
the task of studying them  extrem ely d ifficu lt, which inev itab ly  gives 
rise to  many contradictory theories.

Megaliths have been found on the Absheron Peninsula in Mardakan 
(3rd-2nd millennia BC), Zira (3rd-2nd m illennia BC), Turkan (late 3rd m il
lenn ium  BC), Shuvaian (2nd m illenn ium  BC) and Gobustan (3rd m il
lenn ium  BC). It is notable that m any of these structures vary in shape. 
For example, the m egalith  in Mardakan is a lm ost circular In structure 
adjoining several round extensions. Most of the stones are covered w ith  
im ages of deer, goats and other animals. The m egalith ic m onum ents 
on the territo ry of Gobustan are o f the dolm en type. These are struc
tures in the form  of a large stone box covered w ith  a fla t plate. In fact, 
the  in te rio r walls o f Gobustan dolmens also have rock drawings.

It is in Gobustan that prototypical musical instrum ents have been 
found. Those are large, fla t stones which produced sounds of d ifferent 
pitch. In essence, they are tambourine stones. Since 'gavaldash' as they 
are known in Azerbaijan, consist o f a slab of shell limestone, w ith  many 
hollows, the sound varied depending on the point o f impact w ith  a small
er stone. It was at the same tim e  quite loud and could be heard over 
distances of two to three kilometres. Possibly, the "yalli" dance performed 
by ancient dw ellers of Gobustan, as w e ll as other ritua l ceremonies, 
w ere  accompanied by the rhythm ic sounds of "gavaldash". There are 
know n facts of musical instrum ents made of stone being used in o th 
er countries as w ell.

For the  number of rock draw ings, more than 6,000, and the d iver
sify of them es and techniques in the drawings, Gobustan may easily 
be compared w ith  a large art gallery. Most of the images have a so
phisticated graphic p lo t and a narrative, com m unicating myths, r itu 
als and ceremonies. According to many historians, including Gobustan 
researchers Iskhag Jafarzade, Jafargulu Rustamov and Firuza Murado- 
va, th is material is im portant fo r studies of the spiritual culture and re
lig ion o f the tribes that inhabited not only ancient Absheron, but the 
w ho le  Caucasus. A t the same tim e, the varie ty  of them es and narra
tives and the chronological strata of Gobustan rock scenes are evidence 
of a long human presence in th is  area.
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Qobustan pe troq liflə rin in  kəşfi ilə bəğlı bir neçə versiya irəli sürülür. 
Onlardan birinə görə bu qayaüstü rasmlər barədə ilk məlumatlər XIX əsrə 
aiddir. Bu faktın  doğruluğu qəbul edilsə belə, tapıntıya heç kim diqqət 
ye tirm əyib . Lakin ötən əsrin 30-cu illarində daş karxanasında iş zamanı 
qaya üzərində qeyri-adi təsvirlər aşkar olunduqda alim ləri darhal 
dəvət etdilər. Axtarışların dairəsi genişləndikcə daha çox təsvir aşkar edilir
di. 1939-cu ildə tanınmış Azərbaycan arxeoloqu İshaq Cəfərzadə Qobustan 
petroq liflə rin in  ilk arxeoloji araşdırmalanna başladı. Bir neçə alim lər nəs- 
linin səyləri nəticəsində bir neçə гл1п qayaüstü rəsm, qadim yaşayış 
məskənləri -  20-dən cox mağara və qayaaltı sığınacaq, təqribən 40 kurqan, 
100 rnindən artıq m addi m ədaniyyət nümunəsi aşkar edildi.

Abşeron yarımadasında başlanılan sistem li tədqiqatla r nəticəsində 
Qobustanla yanaşı digər yerlərdə də qayaüstü təsvirlər aşkar edildi. Petro- 
q liflə r M ərdəkan, Şüvəlan, Zirə, Suraxanı, Ramana, Qala, Türkan 
qəsəbələri, m aterik sahilin i Pir-Allahı adası ilə b irləşdirən torpaq ban- 
dinin bünövrasi yaxınlığında tapılmışdır. Dübəndi təpasinin şarq yamacında 
sahil zolağından 150-200 m etr aralıda yerləşən mağarada aşkarlanmış 
qədim rəsm lar xüsusi maraq doğurur. Onları tasvir etm iş azarbaycanlı 
arxeoioqlar Qardaşxan Aslanovva idris Əliyev insan və öküz fiqurlarının 
böyük m əharə tla  tasvir olunduğunu qeyd etmişlar.

Qobustanın qayaüstü rasmiəri m üxtə lif dövrlarə aiddir va yuxarı pa- 
leolitdən orta asrlarədək davam edan uzun tarixi dövrü ahata edir. Такса
bu xüsusiyyətinə göra Qobustamn daş kitabı _________________________
dünyada m övcud olan digar qayaüstü rasm 
kolleksiyaları ila müqayisəda unikal hesab 
olunur. Onların qeyri-adi m üxta lifliy in i, üs- 
lublann, kompozislya va texnikanın ardıcıl 
surətda dəyişmasini də xüsusiia qeyd etmək 
lazımdır.

M asalən, zaman keçdikca siluetli tasvir- 
lər konturiu  tasvirlariə  əvəz edildi. Tunc 
dövründə tasvirlarin hacmi kiçilməya başlayır.
Mövzulara gə ld ikda isə, onların aksariyyati 
insanların va heyvanların həyatı ila bağlı idi.
Arxeoloqlar ta ra findən süvari va piyada ov -------------------------------------
sahnalarin in təsvirləri, döyüş va ko llektiv əm ak sahnaləri aşkar edilib. 
Həmçinin təkbaşına va qrup şaklinda ifa edilən marasim raqslarinin təsvir- 
larina rast gəlin ir.

Qadim rəssam lar daha çox kişilari -  silahlı va silahsız, ovçu, balıqçı 
va danizçiləri təsvir edirdilar. Daha sonrakı qayaüstü rasmlarda döyüşcü 
va atlılara da rast ga lm ək mümkündür. Bazan xırdalıqlara xüsusi 
diqqat y e tir ilird i: geyim  va bazak e lem entlari, silah və alatlər nəzərə 
çarpdırılmaqla tasvirdə ovçu yaxud döyüşçülarin aks olunduğu vurğu- 
lanırdı. Eyni zarnanda bazi tədqiqatçılar Qobustan tasvirlarinin Şərqi Afrika- 
da aşkar o lunm uş petroqliflara banzadiyini qeyd edirlər. Qadınları nadir 
hallarda tasv ir edir, heç da zait olmayan bu cinsin yerina yetird iyi vazi- 
falarin sayin in xeyli çox olmasina baxmayaraq, onlari am ak prosesinda 
göstarm əyə cəhd etm irdilar. Rassamin asas diqqati qadinlann naslin 
davarnçılan o lm asina yöna lm işd i, ona göra da on larin  sinalarini 
h ipertro fik  şakilda böyük, bud va bald irlarin i iri tasvir edirdilar.

There are several theories about when the Gobustan petroglyphs 
w ere discovered. One suggests that early reports of these drawings 
em erged In the 19th century. But even if th is  was the case, no heed 
was paid at the tim e. However, when extraordinary im ages were dis
covered on a rock during stone quarry work in the 1930s, scientists were 
im m ed ia te ly  inv ited in. The broader the range of the search became, 
the more drawings were detected. In 1939, w e ll-know n  Azerbaijani ar
chaeologist Iskhag Jafarzade began the firs t archaeological survey of 
the Gobustan petroglyphs. The surveys have continued to this day Sev
eral generations of scholars have discovered a few  thousand drawings 
on the rocks. Scientists have also detected a number of ancient dwellings, 
20 caves and dw e lling  sites, about 40 mounds and more than 
100,000 items of m ateria l culture.

Consistent investigations launched subsequently on the  Absheron 
Peninsula have revealed rock drawings not only in Gobustan, but in oth
er places, too. Petroglyphs have been found near the settlem ents of 
Mardakan, Shuvaian, Zira, Surakhani, Ramana, Gala and Turkan, and at 
the  base of a dam linking the mainland w ith  Pir-Allahi Island. Of par
ticu lar interest are ancient draw ings discovered in a cave on the east
ern slope of Dubandi Hill, 150-200 metres from  the coast. Azerbaijani
archaeologists Gardashkhan Aslanov and Idris A liyev have pointed to 
the high art and v ita lity  of the figures of people and bulls depicted. 
------------------------------------  Gobustan rock drawings belong to d iffe r

ent epochs and cover a very long period from 
the Upper Palaeolithic to the Middle Ages. For 
this feature alone the stone book of Gobus
tan is considered unique among the world's 
collection of rock drawings. It is also worth 
pointing to their extraordinary diversity, a suc
cession of styles, designs and techniques. For 
example, silhouettes were replaced by con
toured images over time. In the Bronze Age, 
the size of the images began to reduce. As 
far as the themes are concerned, most are as- 

--------------------------------------  sociated w ith  people's lives and animals. Ar
chaeologists have identified images of hunting on both horseback and 
foot, battle  scenes and scenes of collective labour Also preserved are 
draw ings of single and group rituals and ceremonial dances.

The ancient artists most o ften  portrayed m en: hunters, fishermen 
and oarsmen. Horsemen can be seen in later rock carvings. Sometimes, 
particu lar a ttention  was paid to  detail. The drawers liked to h ighlight 
item s o f clothing and jewellery, tools and weapons, as if stressing that 
the people being portrayed were hunters or warriors. At the same time, 
some researchers have noted the s im ila rity  betw een Gobustan's im 
ages and petroglyphs found in East Africa. W omen were painted much 
less frequently. They are not portrayed in w ork processes even 
though the fair sex had numerous responsibilities. For the artists, 
wom en's responsibility for continuing the fam ily  line was far more im 
portan t, which is w h y  they w ere depicted w ith  exaggeratedly large 
breasts and strong th ighs and calves.
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Böyükdaş qayalarında aşkar ed ilm iş səkkiz silahlı qadın təsviri Qo- 
bustan üçün qətiyyən səciyyəvi deyil. Bu təsvir indiyədək xeyli mübahisə 
və fə rz iyyə ləra  səbəb olur. Sıraya düzülmüş beş yaraqlı qadının təsviri 
qədim dağ keçisinin siluetin i örtür. Çox güman ki, dağ keçisi xeyli əvvəl 
təsvir olunub. Qadınlar nədənsə arxadan göstərilib, fiqurların konturları 
kobud şakildə verilib, ayaq pancələri və ə llər yoxdur. Lakin bunun müqa- 
b ilində kəm ərlə rin  qurşandığı incə bellər, enli ç iy in lə r və sarıqlı om - 
balar nəzərə çarpdırılıb. Lakin m ühüm  olan bu deyil. Hər qadının 
ç iynindən m ürəkkab (kom pozit) yay asılıb. M ütəxassislar belə yayın 
yalnız sk iflə rin  zamanında, yəni e.ə. V-IV əsrlərdə meydana ga ld iy inə 
am indirlər.

Qadim rəssamlar öz qəbilə larin in  həyatı ilə yanaşı atrat m ühitə da 
böyük diqqət yetirirdilər. İshaq Cəfərzadanin tasvir etd iyi qayaüstü rəsm- 
larin dem ak olar ki, yarısında Abşeronun heyvanat alam i əks olunub. Qo- 
bustanın qədim  sakin larin in  asas qida m ənbayi olan otyeyan heyvan- 
ların -  bezoar keçisi, öküz, qadim dağ keçisi, at, qulan, nəhang ma-
ral, ceyran, uzunqulaq, qaban və ____________________________________
qoyun tasv irlarinə  daha çox rast 
ga lin ir. R əssam ların  y ır tıc ıla r 
mövzusuna m üracit e tm əsi da 
tabii idi: onlar, xüsusan də mağara 
və Asiya şiri, palang, bars, gepard 
va zolaqlı goreşan insanlar üçün 
daha tə h lü kə li id i. Lakin bəzi 
mütaxəssislər bela tasvirlərin  о 
qadər də çox olmadığını vurğu- 
layırlar.

Öküzlarin olduqca dəqiq tasvir- 
lari insanı heyran edir. Ən qadim 
tasvirlar 1:2 və 1:3 nisbatində ye-
rina y e tir ilib . Pa leon to loq ların  ---------------------------------------------------
fikrinca, bunlar Binaqadi dağ keçisindan törəmişlər. Böyükdaş qayalarında 
iki ovçunun üç öküzü ovlaması sahnəsinin tasvir ed ild iy i bütöv bir tablo 
indiyadək mövcuddur. Heyvanlardan biri saciyyavi hadəlayici pozada tasvir 
olunub: о hücuma hazırlaşır. Öküzlərin daha sonra çəkilm iş tasvirlari də 
mövcuddur. Maraqlıdır ki, onların boyunlarında ip var. Görünür, bunlar artıq 
ahliləşdirilm iş heyvanlardır.

Qobustanın daş qalereyasında altı olduqca realistik balıq təsviri mövcud- 
dur. Onların ölçüsü 1 m etrə yaxındır. Rəssam saciyyavi detalları ela dəqiq 
verm işdir ki, qarşımızda 1:2 yaxud 1:4 form atında Xazar ağbalığının 
kiçildiim iş təsvirinin  olduğunu asanlıqla anlamaq mümkündür. Sürünan- 
larin isə baxti daha az gatirib . Bu yerlardə klfayət qədar geniş yayılmış 
ilanlar, о cüm lədən gürzə k im i son darəca təhlükali canlılar sonrakı ras- 
samiar naslində olduğu kim i, Qobustan ustalarında xüsusi maraq ya
xud qorxu doğurm urdu. Onları az va sxematik şəkilda tasvir edirdilər. 
Yeri galm işkən, quşları da nadir hallarda təsvir edirdilar. Cami bir belə 
tasvir tapılıb. Ehtimal e tm ək olar ki, k ifayət qadar e ffek tiv  yay meydana 
galməzdən öncə Abşeronun qanadlı sakinlari insaniar üçün praktik 
ahəm iyyat daşımırdı. Lakin qazıntılar zamanı aşkarlanmış quş sümük- 
larl onların da ov obyekti olduğunu sübut edir.
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Quite atypical for Gobustan is the image of eight armed w^omen found 
on the rocks of Boyukdash. This Is still a subject of controversy and spec
ulation. Five of the female warriors stand in a row, shielding the silhouette 
of a prim itive tour. Apparently, the tour was drawn much earlier. For some 
reason, the w om en are shown from  behind and the contours of the ir 
figures are not d istinct, w h ile  feet and hands are missing. Instead, the 
artist emphasised their narrow, belted waists, broad shoulders and thighs 
on which there is something like a loincloth. However, th is is not the 
m ain point. Each of the w om en has a so-called composite bow slung 
over her shoulder. According to experts, these bows appeared in the days 
o f the Scythians, i.e. not before the 5-4th centuries BC.

The p rim itive  artists focused not on ly on the  life  o f the ir tribe and 
fam ily , but also, to  a large ex ten t, on the surrounding w orld . A lm ost 
ha lf o f the petroglyphs described by Iskhag jafarzade portray the fau
na of Absheron. Most of all there are images of herbivores, which were 
the  basic source o f food for the  ancient inhab itan ts o f Gobustan: be-

___________________________________  zoar goats, bulls and p rim itive
tours, horses, kulans, giant deer, 
gazelles, donkeys, boars and 
sheep. It was na tura l for artists 
to  address the th e m e  of preda
tors. They posed the  b iggest 
th re a t to  p e o p le , e sp e c ia lly  
beasts like  cave and Asian lions, 
tigers, leopards, cheetahs and 
striped hyenas, a lthough many 
researchers stress tha t there are 
not so m any such images.

Quite strik ing  are the very 
accura te  d e p ic tio n s  o f bu lls.

-------------------------------------------------------  Moreover, the oldest of these im 
ages w ere made in 1 to 2 and 1 to  3 formats. As palaeontologists be
lieve, it is like ly that these are the predecessors of the Binagadi tours. 
The Boyukdash rocks have preserved a whole picture of a hunting scene 
of tw o  archers and three bulls. One of the animals is shown in ty p i
cal th reatening posture, preparing to attack. There are also more re
cent drawings o f bulls. It is notab le  that there are ropes tied  around 
the ir necks. Apparently, these are already dom esticated animals.

The Gobustan rock gallery contains six very realistic drawings of fish. 
They are alm ost one m etre in size. The artist conveyed specific details 
so accurately that it is not d ifficu lt to understand that before us is a 
sm alle r image o f a Caspian sturgeon in a 1 to 2 or even 1 to  4 form at.
Reptiles have been less fortunate . The snakes, which w ere  quite nu
merous in this locality, including deadly vipers, did not arouse particular 
in terest or reverent awe in the artists of Gobustan, as they have done 
in subsequent generations of artists. They w ere drawn rarely and in 
sketchy manner. Birds were also portrayed quite rarely. Only one draw
ing has been found. It may be assumed tha t before the  appearance 
of e ffective  bows, birds did no t have practical significance for the in 
habitants of Absheron.
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Qobustanda arxeoloji tədqiqatların əsasını qoymuş İshaq Cəfərzadə 
hesab edirdi ki, buradakı rəsmlərin əksəriyyəti neo lit dövrünə, daha az 
hissəsi m ezo lit, tunc və sonrəkı dövrlarə aiddir. Bununla da belə qeyd 
e tm ək lazım dır ki, yeni dövrdə, VIII əsrdən başlayaraq Qobustanın 
qayaüstü rəsm ləri dahə sxematik xarakter almağa başlayır. Artıq insan 
və heyvan rəsm ləri həqiqi ölçülərdə deyil, düz xətla rlə  tasvir olunur və 
əksər hallarda həndəsi fiqurları xatırladır. Rasmlərin əksariyyati son 
darəcə p rim itivd ir. Əksər hallarda onlarda süvari atlı və ev heyvanları 
təsvir edilir. Onlarəsasən təq lld i xarakter daşıyır. Rəsmlər arasında ərəb 
hərfləri ilə  həkk olunnnuş b ir neçə yazı var. Tarixçilər onları XII-XIV əs- 
rlərə aid edirlər.

Abşeron yarım adasında aşkar edilm iş rəsm lər arasında kosmo- 
qonik m övzuda o lanlar da var. Bela ki, Bilgəh va Nardaran qəsəbələrl 
arasında yerləşən Ümid Qaya adlı yerdaki qayanın zlrvəslndə bürc təsvir- 
lari aşkar ed ilib . Yaxınlıqda isa astronom ik cədvəl hekk olunub. 
Tədqiqatçılar hesab ed irlər ki, bu qədim rasədxana çox güm an ki, tunc 
dövrünə aiddir.

Uzun lllə r Abşeronu tədqiq  edən İdris Əliyev yarırnadada aşkar olu- 
nan qayaüstü rəsm ləri təh lil etdikdan sonra belə bir nəticəyə gəlrnişdir 
ki, onların hannısmı eyni rassamlıq üslubu birləşdlrir. Bundan əlavə, ali- 
min fikrincə, qədim  insanların dini baxışları ilə d iqtə olunrnası ehtim al 
edilən m üəyyən rəssamlıq qanununa uyğun olaraq insan, heyvan, şa- 
man və m ü x tə lif ilah obrazları lasvlr edilirdi. Eyni zamanda Firuzə Mu- 
radovanın da qeyd etdiyi kim i, ətraf mühitin və həyatın rəsrnlərdə dəqiq- 
liklə aks olunması heyranlıq doğurur. Qobustanın rəmzləri olduqca konkret- 
dir va F. Muradovanın fikrincə, asanlıqla oxunur, çünki bu gün də Azər- 
baycan xalqının adət və ənənalərində davam etdirllir.

Bizlar, yəni indiki nəsillər üçün Qobustan petroqlifləri qədim rassamların 
daxlli a ləm in i dərk e tm ak imkanıdır. Qayaüstü rəsm lərin nə olması va 
tayinatı ilə  bağlı çoxlu sayda versiya va izahat var. Onlar d ini yaxud 
marasim xarakteri daşıya, insanın əldən gedən anını təsb it e tm ak ya
xud kainata münasibatini ifadə etmək cahdi ola bilardi. Lakin bir məqann 
şübhə doğurmur; bu, hayatın və insanın dəyişməsina əm ak alətləri qədər 
vacib sabəb olan incəsənətin başlanğıcı idi.

Iskhag Jafarzade, w ho laid the foundations of Gobustan archaeology, 
believed that most of the Gobustan drawings belong to the Neolithic pe
riod, fewer to the Mesolithic, Bronze Age and subsequent periods. It should 
be noted that in the new era, starting from the 8th century, the rock carv
ings of Gobustan become more schematic in nature. Images of people 
and animals are no longer portrayed life size, they have straight lines 
and often resemble geometric shapes. Most of the images are extremely 
prim itive. Horsemen and domesticated animals are quite often depict
ed. The images are m ainly replicatory. Some of the  drawings have in 
scriptions carved on them  in Arabic script. Historians date these to the 
12-14th centuries.

The images found on the Absheron Peninsula also contain themes of 
cosmogony. For example, images of constellations have been discovered 
on a mountain top in Umid Gaya, between the settlements of Bilgah and 
Nardaran. Carved right next to it is an astronomical table. Researchers 
believe that this ancient observatory belongs to the early Bronze Age.

Idris Aliyev, who has dedicated many years to the study of Absheron, 
has analyzed the rock draw ings found in the peninsula and conclud
ed that they have a comm on artis tic  style. Moreover, according to this 
researcher, there was a certain artis tic  canon w hich was probably ne
cessitated by the religious beliefs of the ancient inhabitants, w ith in  which 
images o f people, animals, gods and shamans w ere created. Accord
ing to Firuza Muradova, the accuracy w ith  which the surrounding world 
and life  are described is quite amazing. The sym bolism  at Gobustan is 
very specific and, according to Muradova, decipherable as it continues 
in the customs and trad itions o f the  Azerbaijani people.

For us, the  descendants, the petroglyphs of Gobustan represent an 
opportun ity to penetrate and understand the inner world of the artists. 
There are m any theories and explanations of the nature and purpose 
of cave drawings. They could be o f cu lt or ritua listic nature; they could 
also be m an's first a ttem pts to capture the flee ing  m om ent, or even 
to express an a ttitude  towards the surrounding universe. One thing is 
beyond doubt: it was the beginning of art, w hich changed the life of 
man in no less a w ay than did the  instrum ents o f labour.
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TH E COPPER AND BROI^ZE AGES

Bəşəriyyət daş dövründən mis dövrünə, daha 
sonra isə tunc dövrünə qədəm qoyaraq 
inkişaf etmişdir. Alimlərin əksəriyyəti metal 
dövrünün e.ə. IV minilliyin əvvəlində baş- 
landığını ehtimal etsə də, ayrı-ayrı ərazilərdə 
bu mərhəla xeyli sonra başlamışdır. Lakin 
harada baş verməsindən asılı olmayaraq, 
istənilən halda metal əmək alətlərinin mey- 
dana gəlməsi Qobustanda olduğu kimi, həyat 
tərzinin ciddi surətdə dəyişməsinə səbəb 
olurdu. İnsanlar artıq darısqallaşmış beşiyə 
sığmayan körpə kimi, m inilliklər boyu 
sığındıqları qayaları daha fəal surətdə tərk 
etməyə başlayırdı.

From the Stone to the Copper and then to 
the Bronze Age -  this is the road humanity 
covered in its development. Most researchers 
place the era of metal in the early 4th m il
lennium BC, although in some territories it 
emerged later. But wherever it occurred, the 
appearance of metal tools and weapons had 
a major impact on life; Gobustan was no 
exception. People began to move away in 
droves from the rocks that had served them . 
for thousands of years, just as a child leaves 
the cradle that it has outgrown.
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0 Arxeoloqlarin fikrincə, insanin m islə ilk  tanışılığı külçələr 
vasitasilə baş verib. Onların emalı prosesində insanlar zər- 
bə nəticəsində parçalanmayan külçələrin deformasiyaya 
uğramasına d iqqət yetirm işlər. Yəni m üəyyən bacarıq 

olduqda onlara zəruri şəkil verm ənin m üm künlüyü, eyni zamanda ma- 
terialın möhkəmliyinin artdığı dərk edildi. Faktiki olaraq bu, soyuq döymə 
idi. Mis kifayət qədər yumşaq m ateria l olsa da, ondan hazırlanan mə- 
m ulatlar asanlıqla təm ir edilir və onların istifadə m üddəti xeyli uzanırdı. 
Üstalik mlsdan düzaldilən silah və əm ək alətləri daha kəskln və, deməli, 
iş prosesinda rahat, ovda va düşm ənlə çarpışmada daha öldürücü idi.

A rtıq e.a. IV m in illiy in  orta larında insanlar tuncu ə ldə etm əyi 
öyrəndllər. Tunc mis filiz lə rin in  bəzi növlarin in tə rk ib ində  olan qalayla 
гл1з1п qatışığından ibarat idi. Xalis m islə müqayisəda daha bərk, kifayət 
qədər möhkəm olan tunc daha asan əridilirdi. Ehtimal etm ək olar ki, onu 
dünyanın bir neçə regionunda eyni vaxtda əldə etm əyə başlamışlar. Типе 
a lə tlə r asan və yaxşı itilən ird i. Neticədə insan fəa liyya tin in  bütün 
sahələrinda aməyin məhsuldarlığı bir neçə dəfə artm ış oldu. A latlarin 
istehsalı da asanlaşdi: hazır formaları əridilm iş m etalla dolduran insanlar 
hazır tökm ə m əm ulat əldə edərək ona asanlıqla şəkil verirdilər.

Azarbaycan ərazisinda tunc dövrünün başlanğıcı adətan e.a. V 
m in illiy in  sonlarına aid edilir. Bu, Xəzardanizinin sahillarində, Qafqazın 
dağətəyi va dağlıq ərazilərinda, hamçinin Ön Asiya yaylalarının şarq 
hissəsinda yaşayan qabilə larin iqtisadi, ictim ai, m ədani, daha sonra isə 
siyasi hayatında olduqca ciddi dəyiş ik lik lə r dövrü idi. Va bu dayişiklik- 
lari ta rix i araşdırmanın bütün aspektlari baxımından dayarləndirm ək, 
Azarbaycan sakinlarinin, şübhasiz, daim i və in tensiv a laqələrə malik 
o lduğu Ön Asiya və Mesopotamiya ərasizində mövcud olm uş imperiya 
və dövlə tla ri bu tədqiqata daxil e tm ak əham iyyatlid ir. Onların arasın- 
da e.a. Ill m in illikdə yaranmış Şumer və Akkad çarlığı öz əhəm iyyətina 
göra birinci yerdadir. Şumerlər m ix i yazım kəşf e tm iş, taka r va 
yandırılmış kərpic texnologiyasını mənimsəmiş, m ahir irriqatorlar va cə- 
sur danizçilar olmuşlar. Şumerləri avaz edan hett qabila lari e.a. II m in il
liy in  avvəlinda öz çariıqlarını elan etmişlar. A lim la r daha üç çarlığı -  Ba- 
bil, Assuriya va Elam çarlıqlannı da şumerlarin varisləri hesab edirlar. Hər- 
bi cahətdən qüdrətli, iqtisadi baxımdan inkişaf e tm iş bu döv la tlə re .a . 
IV əsrədak Aralıq dənizinin şərq hissasinda, Ön va Orta Asiyada, 
Mesopotamiyada söz sahibi olmuşlar.

Bazi tarixçilar hesab edir ki, artıq e.a. IV-III m in illik larda lullubi va kuti 
q ab ila lə rin in  ittifaq larından m eydana galən döv lə tla r Azarbaycan 
arazisinda maskunlaşmış qab ilə lə rla  M esopotam iya sivilizasiyaları 
arasında kifayət qadar döyüşkən vasitaçi kim i çıxış edirdilar. Lullubilər 
Zaqros dağlannda Mesopotam iyadan şarqda yaşayırdılar. Onlar Akkad

Archaeologists believe that man's first encounter w ith  cop
per was in nuggets. W hile w orking on them , people no
ticed that they did not crack but changed shape on impact. 
Then, if certa in skills w ere applied, they could be formed 

into a useful shape, and the hardness of the material could be increased. 
In essence, this was cold forging. A lthough copper was a fa irly soft ma
terial, articles made from  it were easily repairable, hence the ir life was 
considerably longer. Further, tools and weapons made of copper were 
much sharper, therefore, easier to  use and m ore e ffective  in hunting 
and in battles w ith  the enem y

As early as in the m id 4th m illenn ium  BC people managed to pro
duce bronze, an alloy of copper and tin  contained in some copper ores. 
Bronze was harder, stronger and easier to fuse than pure copper. It 
m ay be assumed tha t it  was produced in several parts o f the  world. 
Bronze too ls  were easy to  sharpen w e ll. They contribu ted  towards a 
very significant increase in human productivity. The production process 
fo r m eta l artic les was also s im p lifie d : m oulds w ere  fille d  w ith  liquid 
m eta l to  produce cast item s, w h ich  could them selves be w orked  on 
fa irly  easily.

The s ta rt o f the Brozne Age on the  te rr ito ry  of Azerbaijan dates 
back to the  late 5th m illenn ium  BC. This was an era of great changes 
in the econom ic, social, cu ltu ra l and po litica l life  of the tribes liv ing 
along the  shores of the  Caspian Sea, among the  foo th ills  and m oun
tains of the  Caucasus and on the  Iranian Plateau. And it is im portan t 
to  consider these changes w ith in  a broad context of historical research 
which includes the states and empires of Asia M inor and Mesopotamia 
w ith  w h ich  the inhab itan ts of the  lands of Azerbaijan had constant 
and extensive connections. The m ost im portant o f them  was the king
dom  o f Sumer and Akkad established in the 3rd m illenn ium  BC. The 
Sumerians invented cune iform  w rit in g  and understood the  techno l
ogy of the  w hee l and fired  brick; they were also skilled irrigators and 
courageous explorers. The Sum erians w ere replaced by H ittite  
tribes, w ho  proclaimed the ir kingdom  in the early 2nd m illenn ium  BC. 
Historians believe that three other kingdoms were descendants of the 
Sumerians: those of Babylon, Assyria and Elam -  m ilita rily  pow erfu l 
and econom ica lly developed countries which de term ined the  fate of 
the  eastern M editerranean, Near East, Asia M inor and M esopotam ia 

un til a lm ost the  4th cen tury BC.
Some historians believe that the  m ediators betw een the  be lliger

ent tribes tha t inhabited the te rrito ry of Azerbaijan and the civilizations 
o f M esopotam ia were states established by an alliance o f Lullubi 
and Gutian tribes in the 4th-3rd m illenn ia  BC. The Lullubi lived in
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im periyasin in torpaqlarina dəfəlarla uğurlu yürüşlər etm işlər. Assur çar- 
larının e.ə. IX əsra aid yazılarında lu llub ilərin  şahər-dövlatləri barədə 
m alum at verilir. Kutilər ta rix i səhnayə daha əvvəl, e.a. XXIII asrin son- 
larında çıxmışlar. Onlar müaslr İranın cənub-qərb hissəsində maskun- 
laşmışdılar. E.a. təqriban 2200-ci ilda kutilarin ali rahbəri Enridavazir akkad 
çarı Naram-Sinin qoşunlarını darmadağın edərək Nlppur şahərini aiə keçir- 
mlş va özünü çar elan etmişdir. Qazandığı qələbələrln şərəflna onun amri 
ilə hakk o lunan və dövrümüzadək galib çatan k itabədə Enridavazir 
"dünyamn dörd ta rə fin in  çarı"adlanır. Hamçinin Elam çarı Kutik-İnşuşi- 
nakla m üharibə aparan ku tilə r nəticada Avan süialasinin hakim iyyətdə 
o lduğu Elam çarlığm ı darm adağın edirlar. E.a. XXII asrda on lar 
M esopotam iyanın xeyli hissəsinə nəzarət edirdilar.

Zaqros dağlarının şarq atəklərində və Qərbi Urmiya vilayətlarinda 
maskunlaşmış nnühüm etnik elementlərdən biri də hurrilar idi. Onlar qədim 
Ön Asiya tarixində çox böyük rol oynamışlar. Şumerlar, akkadlılar və elam- 
lılarla yanaşı, hurrilar qəd im  Ön Asiyanın dördüncü böyük m adani xalqı 
olmuşdur. Hala e.a. Ill m in illiy in  sonunda onlarda yazı mövcud idi.
Tarixçilərin fikrinca, hurrilarin  vatani _______________________________
Cənubi Qafqazdır. E.a. II m in illiy in  ikinci 
yarısında hurriiər Şimaii Mesopotamiya- 
da Ön Asiyanın an iri dövlətlarindan blri 
olan M itann i-H an iqa lba t dövla tin in  
asasını qoymuşlar.

Başariyyatin sanki yuxudan ayıldığı, 
asasən in q ila b i o lan m is va tunc 
dövründa dəyişikiik larin  r itm i har yeni 
asrda s ü ra tla n ird i. Azərbaycan 
arazisinda ahalinin sayı birdən-blra art- 
mağa başlayır, müvafiq olaraq yaşayış
m askənlarin in sayı çoxalırdı. Ən yaxşı ----------------------------------------------
torpaqlar uğrunda silahlı toqquşmalar başlandığından həm in nnaskən- 
iar bəzan m öhkam  m üdafiə divarları ila əhata olunurdu. Məhsuldar tor- 
paq artıq na ink l qida, həm çinin zanginlik m anbayina çevrilird i. Əkinçi- 
lik, bağçılıq, maldarlıq inkişaf edir, m üxtalif sanat növlari meydana gallr- 
di. Camiyyətdə am ak bölgüsü baş verirdi. Patriarxal münasibatlar birdafa- 
lik  barqarar olunurdu. Var-dövlat baxımından tabəqələşm ə süratlanir- 
di. E.ə. Ill m in illikd a  qab ilə lara  va qabiia ittifaqlarına an varlı ailalarin 
nüm ayandələri başçılıq e tm əyə  başlayırdı. Torpaq, akin sahalari, man- 
ba və m adan ia rin  onlara rnansub olması yeni erkan s in ifli cam iyyatin 
yaranması k im i dəyərland irilə  bilar.

Mis filiz la ri ilə  zangin olan Azarbaycan tunc dövründa m etallurgiya 
va metal emalının mərkazina çevriiir. Arxeoloji qazıntılar zamanı mis aridən 
küralarin qalıqları, tökm ə formaları, istehsal a latlari və tu llantıları aşkar 
ed ilm ijd ir. Tapıntıların sayı burada m etallurgiya prosesinin yaxşı taşkil 
olunduğunu və genişnniqyaslı xarakter daşıdığını göstarir. Mis hasil edilir, 
mis-arsenli tunc əridilir, həm  isti, həm da soyuq döymədan istifadə edən 
çoxsaylı em alatxanalarda isa tunc baltalar, bıçaqlar, ox ucluqları, qadın 
va kişi bəzək əşyaları hazırlanırdı. Azarbaycan tarixçiləri arasında bela 
bir fik ir m övcuddur ki, e.ə. Ill m in illiy in  sonu -  II m in illiy in  avvallarinda 
bu m am ula tla r hə tta  Şarqi Avropaya ixrac edilirdi.

the Zagros Mountains to the east o f Mesopotamia. They carried out nu
merous successful raids on the lands of the Akkadian em pire. Lullubi 
c ity-states are m entioned in inscriptions by Assyrian kings in the 9th 
century BC. The Gutians had appeared on the historical scene even ear
lier -  a t the end of the  23rd century BC. They lived in lands which are 
now in south-west Iran. In around 2200 BC, Enridavazir, supreme leader 
of the Gutians, defeated the troops of the Akkadian king Naram-Sin, 
captured the city of Nippur and took on the royal title . He ordered an 
inscrip tion to honour his victory, in which he is described as the "king 
of the  four corners of the world". The Gutians also waged wars w ith  In- 
shushinak, king of Elam, and eventually defeated the Elamite kingdom 
of the  Avan dynasty In the 22nd century BC they contro lled much of 
Mesopotamia.

The Hurrians w ere one of the im portan t e thnic groups among the 
tribes liv ing  in the w estern foo th ills  of the Zagros and w estern  Urmia. 
Their ro le in the h is to ry of ancient Asia M inor was extrem e ly  s ign ifi
cant. A long w ith  the Sumerians, Akkadians and Elamites, they were
______________________________  the fourth greatest cultural nation of

ancient Asia Minor. They had w riting  
as early as in the  last th ird  o f the 3rd 
m illenn ium  BC. Historians place their 
origins in the Caucasus. As the second 
third of the 2nd m illennium  BC began, 
the  Hurrians created one of the  
w orld 's m ajor powers in Northern 
M esopotam ia -  M itanni-Hanigalbat.

During this quite revolutionary era 
of copper and bronze, when humani
ty  awakened somewhat from  hiber-

-----------------------------------------------  nation, the rhythm of change increased
with every century. The population on the territory of Azerbaijan increased 
dramatically, as did the number of settlements. Sometimes the latter were 
surrounded by thick defensive walls, fo llow ing clashes over land. Fertile 
land was not only a source of food, but also wealth. Agriculture, horti
culture, animal husbandry and crafts started to develop. A social division 
of labour appeared. Patriarchal relations were fina lly  established. There 
was a grow ing stratification of society on the basis of ownership. In the 
3rd m illenn ium  BC, tribes and tribal alliances were headed by members 
of the wealth iest families w ho owned the land, pastures, springs, mines 
etc., th is indicates the emergence of an early class-based society 

In the  Bronze Age, thanks to  the  presence o f copper ore, Azer
baijan becam e a centre of m e ta llu rgy  and m eta lw o rk . The rem ains 
of sm elting  furnaces, moulds, too ls and production waste have been 
discovered in archaeological excavations. The huge num ber of finds 
points to  a high level o f m eta llu rg ica l processing. Ore was m ined, 
copper-arsenic bronze sm elted and numerous workshops using both 
hot and cold forging produced bronze axes, knives, arrowheads, and 
je w e lle ry  fo r men and w om en. Azerbaijani h istorians be lieve  that 
these products even reached Eastern Europe a t the  tu rn  o f the  3rd- 

2nd m ille n n ia  BC.
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Dulusçuluq sənəti bu dövrdə geniş yayilir. Ooğrudur, dulusçu 
kürəs indən hələlik nadir hallərda istifadə olunurdu. M əm ulatlar əsasən 
e l ilə  hazırlansa da, onların çeşidi daima artırdı. Artıq təsərrüfatda fo r
m a və ölçülərinə görə rлüxtəlif olan qablar, səhəng, piyalə və digər əşyalar 
iş lən ird i. Ustalar hazırladıqları məmulatların funksionallığı ilə yanaşı, on- 
lann xarici görünüşünə də fik ir verirdi. 01ггл1г 1, qara və boz rəngli, о cüm- 
lədən  cilalanrrıış relyefli spiral-konsentrik və kəsmə həndəsi ornamentli 
ke ram ika  meydana gəlirdi. Daha sonrakı dövrdə, akadem ik Vəli Əliyevin 
m üə yya n  etd iyi kim i, naxışlı keramikanın üzərində insan, heyvan, quş 
və  m if ik  varlıqlar tasvir olunmağa başlayır. Toxuculuq, daş, sümük, ağac 
e m a il k im i sənatlər meydana gələrək m ahiyyət e tibarilə  erkən şahər 
m ərkəzləri rolunu oynayan böyük kəndlərdə cəmlenirdi. Bir tərafdən mal- 
d a rla rla  əkinçilər, digər tərəfdən isə sənətkarlar arasında intensiv şə- 
k ild ə  əm təə  mübadiləsi aparılırdı. Nəinki qəbilə lər daxilində, həmçinin 
q ə b ilə lə r arasında əm təə dövriyyəsi genişlənirdi.

Kənd təsərrüfatı təkmillaşirdi. Metal əmak alatlərinin meydana gəlməsi 
nə ticəsində istifadə edilan torpağın sahasi genişlanir, becərilmanin key- 
f iy y ə t i yüksalirdi. Hamçinin kənd təsarrüfatı b itkilərin in  sayı artırdı, Вид- 
da, arpa, darı əkilir, hətta faydalı, lakin olduqca"şıltaq", əsaslı qulluq və
aqronom iya sahəsinda b iliklər təlab __________________________________
edan  kətanın becərilmasina cahd 
e d ilird i. Bəzi yerlərda yeni a lət olan 
xışdan istifada edilməyə başlayırdı.
Daş iç liy i olan oraqlar tunc alətlər- 
lə  əvəzlən ird i. iri buynuzlu mal- 
qara  qoşqu qüvvəsi kim i istifada 
o lunm ağa  başlayırdı. Süni suvarma 
tə tb iq  edilirdi. Məhsulun saxlanılma 
şəra iti yaxşılaşırdı. Biçilən taxıl böyük 
k ü p lə rə  dolduru lur yaxud xüsusi 
a n b a rla rd a  saxlanılırdı. Un əldə 
e tm a k  üçün daş taxıl sürtkəci va 
həvangdəstədan istifada olunurdu.
Çörək b iş irm ək üçün xüsusi sobalar 
kə ş f ed ilird i.

Əhliləşdirilm iş heyvan sürülərinin 
sayı artırdı. Insanlar yağ va digər süd 
m ə h su lla n n ı əldə etm əyi öyrənir, 
in ə k , qoyun, keçi, donuz bəslayirdi.
Eyni zamanda tarixçilarin qeyd etdiyi 
k im i, xırda buynuzlu mal-qaranın ürnumi çəkisi tadricən artırdı. Naticəda 
y e n i və  geniş otlaqlar tə ləb edən köçürmə maldarlıq meydana gəlirdi. 
Ona gö rə  da dağatəyi va dağ rayonları da daxil olm aqla yeni arazilər 
m ən im sən ilird i. Maldarlıq daha mahsuldar sahəya çevrilirdi. Tasarrüfatda 
a t və  uzunqulaqdan daha geniş istifadə edilird i. Arxeoloji qazıntılar za- 
m anı aşkar olunmuş tapıntılar insanın təkərin iş prinsipi ilə tanış olduğunu 
göstə rir.

M a lda rlığ ın  meydana ga lm əsi naticəsinda Qobustan mövsüm i 
rnəskun laşm a məkanına çevrilir və bu arazi orta əsrlarin sonunadək qış 

o tla ğ ı k im i istifada olunurdu.

Pottery was spreading very quickly However, the potter's wheel was 
still not used very extensively; products were m ainly handmade. Nonethe
less, the ir range expanded constantly. Many households had vessels, 
dishes, pitchers and bowls of various shapes and sizes. The craftsmen 
were not simply concerned w ith  functionality, the  appearance of their 
products was also im portant. Pottery appeared in red, black and grey 
colours, and some were embellished w ith textured spiral and carved geo
m etric designs. According to Academician Vali Aliyev, later, painted ce
ramics bore images of people, animals, birds and m ythical creatures. 
Crafts like weaving and the processing of stone, bone and wood appeared 
m ainly in larger villages, which were in essence the earliest urban cen
tres. Livestock breeders and farmers on the one hand and artisans on 
the other, established networks for the broad exchange of goods, not 
only w ith in , but also between, the tribes.

Agriculture was improving. The introduction of metal tools led to an 
expansion of developed land. The quality of fa rm ing im proved as well, 
resulting in more crops. People seeded w heat, barley and m ille t, and 
even tried  to grow  flax -  a useful but very capricious p lant requiring 
care and agronomic knowledge. A new tool, the plough, appeared here

and there. Sickles w ith  s to n e 'b la d e s 'w e re  replaced by bronze ones. 
Cattle w ere  used as d ra ft animals. A rtific ia l irriga tion  was introduced, 
im proving crop growth. The harvested grain was poured in to  large clay 
pitchers or special storage facilities. Stone grinders and m ortars were 
used to produce flour. Special ovens were invented for baking bread.

The herds of domesticated animals were grow ing. People learned 
how to produce butter and other dairy products. They raised cows, sheep, 
goats and pigs. According to historians, the proportion of sheep and goats 
was increasing. As a consequence, cattle rearing and pasturing started 
to develop, requiring extensive lands. Thus, new  territo ries were
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Yaşayış m əskənləri tədrican böyüyürdü. O n la rəvvə llə r olduğu kim i, 
yüksək yerlərdə, su m ənbələrin in yaxınlığında tik ilird i. Lakin artıq 
bəzilərinin sahəsi 10 hektara çatırdı. Bəzən onlar hətta istehkamları xatır- 
ladırdı. Yaşayış məntəqəsini əhatə edən divarların qalınlığı 3 metre çatırdı. 
Evlər SIX, bir-b irin in  yanında tik ilird i. Oairəvi və düzbucaq formalı evlər, 
eiəcə də ikim ərtəbəii olanlar çiy kərpicdan tikilirdi. Onların yanında təsər- 
rüfat t ik ililə r i də mövcud idi. Döşəmələr g ildən və bəzan rangli olurdu. 
Onları həsirlə örtürdülar. Evlərdə otağın mərkəzinda yaxud divarın yanın- 
da stasionar sobalar qurulurdu, lakin daşına bilan ocaqlar da istifadə edilir- 
di. Orta tunc dövründə evlə r artıq 2-4 otaqlı idi, küçələr daşla döşanir, 
onların eni isa 6 m etrə  çatırdı.

Artıq e.ə. Ill m in illikdə  erkən şəhər m ərkəzlərində qəbilə zadəgan- 
iarının yaşadığı içqalalar meydana galirdi. Strateji cəhətdən ahərniyyəfli 
nöqtə lərdə tik ila n  qa la lar qonşuların, xüsusən də M esopotarniya

dövlətlərin in  hərbi dəstələrin in  hücumlarından m üdafiə və çəkindlrma 
vasitasi kim i çıxış edirdi. Çiy kərpic, gil va daşlardan hörülən divarlar hündür 
daş dördbucaqlı qüllalərlə möhkəmlandirilirdi. Bir qayda olaraq, müdafia 
tikililərini qayalıqda ucaltmaqla dağ relyefinin üstünlüklərindən maksimal 
darəcadə faydalanmağa çalışırdılar. Faktiki olaraq bu dövrdə artıq erkən 
şəhər-dövlatlər m eydana çıxır.

Arxeoloqlar bu dövrdə əcdadların ruhuna sitayişlə birbaşa bağlı olan 
dəfn m ərasifn ində dayişiklik lərin  baş verdiyini qeyd edirlər. Artıq ölüləri 
m əskənin ərazisində yaxud avvallər olduğu kim i, b ilavasitə  komalar- 
da deyil, yaşayış maskənindən kanarda qəbiristanlıqlarda dafn edirdilər. 
Bazən əm ək a lə tlə ri, z inə t əşyaları, silah, qab-qacaq, qurban gatirilən  
heyvan və qu lla rın  ye rləşd irild iy i dəbdabali məzarın üzərinda kurqan 
düzaldirdilər. M il düzündə aşkar edilm iş Üçtəpə başçısının kurqanı kim i 
(e.a. Ill m in illiy in  ikinci yarısı). Qadim tunc dövründə ö lü lərin  yandırıl- 
ması ənənəsi m eydana gəlir. Bəzi yaşayış m askənlərində, masəlan, 
Sarkartəpədə, hə tta  d in i t ik ilila r in  qalıqları aşkar olunmuşdur. Burada 
divarın yanındakı sacdəgah dövrüm üzadək gə lib  çatmışdır. Buna 
bənzar tik ili lə r  Babadərviş yaşayış m askənində aparılan qazıntılar za- 

manı da aşkar olunub.

clay and stone blocks, were reinforced by high rectangular stone to w 
ers. Defensive fac ilities were typ ica lly  placed on a rock foundation, to 
maxim ize the benefits o f the m ounta in terrain. Essentially, w e  are dis
cussing the early c ity-states in th is period.

Archaeologists have observed changes in funeral ceremonies 
around this time. D irectly linked to the cult o f the ancestors, the dead 
were no longer buried w ith in  the settlem ent or huts, but taken outside 
the liv ing  area to cemeteries. Sometimes mounds were bu ilt over rich
ly fin ished graves filled  w ith  tools, jewellery, weapons, utensils, sacri
ficed animals and slaves, as on the Mil steppe where the Uchtepe mound 
was found (second half o f the 3rd m illenn ium  BC). The ritua l o f burn
ing the dead appeared in the early Bronze Age. In settlem ents such as 
Serkertepe, for example, even the remnants of places of w orship have 
been discovered. There is a preserved altar in a building w a ll here. Sim
ilar structures were found during excavations of Babadervish settlement.

The econom ic recovery tha t took  place across a lm ost the  entire  
te rr ito ry  o f Azerbaijan enabled local tribes to have a serious cu ltu r
al in fluence  on ne ighbouring  peoples. The Kura-Araz cu lture , fo r ex
ample, was widespread in Asia M inor. Sites in Gobustan and Absheron

03

controlled, including those in foo th ill and m ountain areas. Cattle-breed
ing was becoming more productive, as horses and donkeys were in 
creasingly in use. Judging by the finds in archaeological excavations, peo
ple w ere already fam ilia r w ith  the principle of the  wheel.

The emergence o f anim al husbandry turned Gobustan in to  a place 
of seasonal se ttlem en t. Its te rr ito ry  was used as w in te r pasture until 
the la te M iddle Ages. Settlem ents also increased in size. As before, 
they were built on high ground and near water. Some of them  extended 
for up to 10 hectares. Sometimes they even became a kind of fo r t i
fication. The walls surrounding se ttlem ents could be 3 m etres thick. 
Houses were bu ilt closely adjacent to  each other. They w ere  both c ir
cular and rectangular in shape, constructed from  mud bricks and some 
even had tw o storeys. Support structures were bu ilt at about the same 
tim e. The floors were clay and sometim es painted. They w ere covered

________________________________  w ith  mats. There w ere stationary
stoves in these homes, in the m id 
d le  of a room  or against a w all, but 
portable stoves were s till in use. In 
the M iddle Bronze Age, dw ellings 
had tw o  to four rooms, streets were 
paved w ith  stone and w ere up to 
6 metres w ide.

Citadels had appeared in early ur
ban centres by the 3rd m illenn ium  
BC. They were occupied by the tr ib 
al aristocracy. Fortresses were erect
ed at strategic locations as a means 
of deterrence and defence against at
tack by neighbouring detachments, 
e sp e c ia lly  fro m  M eso p o ta m ian  
states. The walls, built o f mud bricks.
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Azərbaycanın demək olar ki, bütün ərazisini əhatə edən iqtisadi dirçəliş 
burada yaşayan qəbilə lərin qonşu xalqlara ən ciddi m ədəni təsir göstər- 
məsi ilə nəticə ləndi. Belə ki, Kür-Araz m ədən iyyə ti Ön Asiyada geniş 
yayıldı. Qobustan və Abşeron ab idə lə rin in  m ateria lla rm a əsaslanaraq 
Azarbaycanla Şimali Qafqaz və Cənubi Rusiya çö llə rində  yaşayan qə- 
bilə lər arasında yaxın iq tisad i və m ədəni ə iaqə lərin  olması m üəyyən 
edilmişdir. Elam, Suriya, Fələstin, Hett döv iə ti ilə da im i ticarat aiaqələri 
mövcud idi. Naxçivan tranzit ticarətin m ərkəzlərindən biri k im i çıxış e t- 
məyə başlayır. Azərbaycan arxeoloqu Ideal Narimanov yazırdı ki, bu pro- 
sesdə köçürmə maldarlıqla maşğul olan m ütəşəkkil qəbilə lar xüsusi rol 
oynayırdı. Onlann həyat tərzi texnika və m ədən iyyə t sahəsində yeni 
na iliyyə tlə rin  yayıcılarına çevrilm ələrinə  səbəb olurdu.

Akadem ik Vəli Ə liyev hesab edir ki, bu dövrdə Azərbaycan tarixində 
patriarxal quldarlıq ins titu tu  meydana gəlir. Əvvəlcə basqın və qə- 
bilələrarası m üharibəiər nəticəsində əsir gö türü lən insanlar qul ed ilir- 
di. Lakin sonradan daha zəngin qonşudan iqtisadi asılılığa düşənləri də 
bu aq ibə t göz ləy ird i. Irriqasiya kana lla rın ın  çə k ilm ə s i, to rpağ ın  
becərilməsi, qala divarlarının tik in tis i, m ədənlardə iş zamanı qullarm  
əm əyindən fəal surətdə istifada olunurdu. Quldarlıq çirkin hadisə olsa 
da, şübhasiz, kütləvi istehsalın meydana gəlm əsinə təkan verirdi. Kand 
təsərrüfatında qul əməyinə əsaslanan latifundiyalar sistemi torpağın məh- 
suldarlığını artırır, m ülkədarlan torpaq sahə lərin i gen iş ləndirm əyə 
taşviq edir, nəticədə m əhsulun hacm inin artm asına səbəb olurdu.

Azərbaycanda yaşayan qəb ilə lərin  d in i görüşləri form aiaşm aqda 
davam edirdi. Burada həm  oxşar, həm  də fə rq li cəhə tlər nəzəra çarpır. 
Insanlar oda, günaşə, aya, ulduzlara, to tem lə ra , eyni zamanda m ah- 
suldarlıq ilahəsinə də sitayiş edirdi. A rxeo lo ji tədq iqa tla r nəticəslndə 
onun heykə lc ik iari aşkar olunmuşdur. C əm iyyatin  inkişafı ilk  yazı 
işarələrinin -  alinnlər tə rə findan Qobustan, Gəmiqaya, Kültəpə II və Kal- 
bəcardə aşkar olunm uş p ik toqra fik  m atn lə rin  m eydana gəlməsi ilə 
nəticələnlr. Bu, Azarbaycan tarlx ində çox m ühüm  hadisə idi; insan öz 
fikrin i səsla deyil, zaman və məkan dax ilinda  saxlanıla bilan ramz ya- 
xud işarə vasitəsiia  çatdırm a üsulunu kəşf etm işdir.

Mahz tunc dövründə insan ətraf m ühiti dəyişdirm əyə başlayır. 0, halə 
ağa olmasa da, "ögey övlad" da deyil. Nəhəng şahərlər, möhtəşam saray- 
lar, alınmaz qalalarla bağlı ideyalar yaranır. Yollar salınır, ilk  irriqasiya sis- 
tem ləri tik ilir, yeni torpaqlar m anim sənilird i. Azərbaycan tarixinin bu 
dövrünü Henri Tomas Boklun sözləri ila xarakterizə e tm ək mümkündür: 
"Keçmlşda təb iə ti daha zəngin olan ö lka lə r zəngin hesab edilirdi; indi 
isə insanlann daha fəal olduğu ö lka lər zangin hesab edilir".

have revealed close econom ic and cu ltu ra l re la tions be tw een  Azer
baijan and the tribes that inhab ited  the steppes o f N orthern  Cauca
sus and Southern Russia. Permanent trading contacts were maintained 
w ith  Elam, Syria, Palestine and the H ittite  state. Nakhchivan became 
one a centre of trans it trade. "A particu la rly  im p o rta n t role in th is  
process was played by nom adic tribes w h ich  w ere  engaged in cat
tle  rearing and pasturing. Their w ay of life  m eant th a t they became 
d is tribu to rs  of new  advances in techno logy and culture," said Azer
ba ijan i archaeologist Ideal Narimanov.

According to Professor Vali Aliyev, it  was during th is  period in the 
h is tory of the Azerbaijani lands tha t patriarchal slavery appeared. In i
tia lly , slaves w ere captured during raids and triba l wars. But subse
quently, this fate aw aited those w ho fe ll in to  econom ic dependence 
on a richer neighbour. Slaves w ere used extensive ly  in the  ins ta lla 
tion of irrigation canals, land cultivation, the construction of fortifications, 
m in ing  w ork etc. Slavery was a repugnant phenom enon, but it cer
ta in ly  contributed to the em ergence of mass production. The system 
of large agricultural estates based on slave labour increased land pro
ductivity, encouraged landowners to  expand their possessions and even
tu a lly  led to an increase in production volumes.

The re lig ious be lie fs  of th e  tribes in h a b itin g  A zerba ijan co n tin 
ued to evolve. Naturally, there were sim ilarities and differences. Peo
ple w orshipped fire, the sun, the moon, stars and to tem s, but at the  
sam e tim e  there  was a goddess of fe rt il i ty , w hose figu rin e s  have 
been unearthed during archaeological excavations. The deve lopm ent 
o f soc ie ty  led to th e  firs t w r it te n  sym bols -  v iz . p ic tog raph ic  texts 
discovered by scientists in Gobustan, Gamigaya, Kultepe II and Kalba- 
jar. This was the m ost im p o rta n t even t in the  h is to ry  o f Azerbaijan: 
peop le  inven ted  a means o f com m un ica ting  th e ir  though ts  not 
through sound, but through symbols or characters that could be saved 

in t im e  and space.
It was during the  Bronze Age tha t man began to  transfo rm  the 

surround ing  w orld . He was no t ye t its master, bu t no longer was he 
its stepchild. The concept of large cities, m agn ificen t palaces and im 
pregnable fortresses began to  em erge. Roads and irriga tion  systems 
w ere bu ilt and new  lands explored. This period in the h istory of Azer
ba ijan  can be described in th e  w ords of Henry Thomas Buckle, "In  
o lden tim es, the  countries w ith  th e  m ost abundant nature  were the 
richest, but now  th e  richest countries are those  w ith  the  m ost en 

e rge tic  people."

ЧИ
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E.ə. II m in il l iy in  sonu  d ə m ir  d ö v rü n ü n  

baş lanğ ıc ı o ldu . Bu d ö v rd ə  h ə ya tı asan- 

laşd ıran  d ə m ir  a lə t lə r lə  yanaşı, ö ldü rücü  

d ə m ir  s ilah  da m e y d a n a  g ə ld i. D əm ir d ö v rü  

a n t ik  m ü ə ll if lə r  tə rə f in d ə n  b ə ş ə riy y ə tin  «qızıl 

d ö v rü »  a d la n d ırıla n  m ə rh ə lə n i əvəz e td i.

İlk  s iv iliz a s iy a la rın  q u ru ld u ğ u , nehəng  

m ə d ə n iy y ə t lə r in  ya ra n d ığ ı, i lk  ta le y ü k lü  

k ə ş flə r in  e d ild iy i d ö v r  A ra lıq  d ə n iz i reg io n u  

və  Ön A siyada  d ağ ıd ıc ı m ü h a r ib ə lə r, şəhər- 

lə r in  ta la n  e d ilm ə s i, d ö v lə t lə r in  dağ ılm ası, 

x a lq la rın  k ö ç ü rü lm ə s i və  ə n ə n ə lə r in  it ir i lm ə s i 

ilə  sona çatırdı.

The la te  2nd m ille n n iu m  ВС w a s  m arked  by 

th e  o n se t o f th e  Iron  Age -  m a rke d  by th e  

appearance  no t o n ly  o f iron  to o ls  tha t m ade  

life  easier, bu t a lso  o f d e a d ly  iro n  w eapons.

It rep laced  a p e rio d  a n c ie n t a u th o rs  described  

as th e  "g o lde n  a g e " o f m a n k in d . The era 

o f e a rly  c iv iliza tio n s , p o w e rfu l cu ltu res, cruc ia l 

d iscoveries  and in v e n tio n s  ca m e  to  an end  

in th e  M ed ite rra n e a n  and  N ear East w ith  

d e va s ta tin g  w ars, th e  d e s tru c tio n  o f to w n s , 

d isappearance  o f s ta tes , m ig ra tio n s  o f p e o p les  

and th e  loss o f tra d it io n s .
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Alim lər dəm ir alətlərin meydana gəlməsini "tunc dövrünün 
fə lakə ti" adlandırmışlar. Fransız tarixçisi Fernan Brodelin 
fikrincə, Şərgi Aralıq dənizi regionundakı m ədəniyyətle r 
demək olar ki, əvvələ -  başladıqları yerə qayıtdılar. Tərəqqi 

b ir neçə əsrlik dayandı. Lakin bu, həryerdə belə olmadı. Məhz bəşərOyku- 
menasının kənarında, о cüm lədən Azərbaycanda, sivilizasiya prosesləri 
n ə in k i ləngidi, əksinə, daha da sürətləndi.

E.ə. II m in llliy in  sonu - 1 m in illiy in  əvvəlində baş verən əsas hadisə- 
lə r Azərbaycanın cənubu və şimalında cərəyan edird i. Qeyd e tm ək 
lazım dır ki, bütün bunlar ari tayfaiarınm (bəzi tədqiqatçılar onları qədlm 
tü rk  tayfaları hesab edir) Azərbaycanda fəa l surətdə yayılmasından və 
burada etnik-m ədəni, iq tlsad i və siyasi baxımdan üstün olan yerll et- 
nosla rla  qaynayıb-qarışmasından sonra baş verm işdir. Tədricən təsər- 
rü fa t həyatında, hərb sənətində, sosial strukturlarda və, təb ii ki, fars 
d ilin in  təsiri altında dəyişən danışıq d ilində yeni gə lən lərin  izi hiss olu- 
nurdu . Məhz qarşılıqlı təs irin  daha güclü olduğu sərhədyanı regionlar- 
da cəm iyyətin  təşkilin in yeni siyasi form aları, о cüm lədən çoxsaylı pro- 
toçarlıq la ryaran ırd ı.

E.ə. I m in ilily in  əvvə lində Urmiya gölü yaxınlığında, Kürd dağların- 
dan  şərqdə yerləşən ərazidə yaşayan qəbilə lər siyasl ittifaq la r qurmağa, 
on ların başçıları isə özlərini çar adlandırmağa başladıiar. Onların əsas vəzi- 
fə s i Assuriya ordusu hücum larının dəf edilm əsi idi. E.ə. IX əsrdə oniar 
b irləşərək Manna dövlətinin əsasını qoydular. Növbəti yüzillikdə bu dövlət 
0 qədər gücləndi ki, öz sərhədlərin i genişləndirə bild i. M üəyyən dövr- 
lə rdə  hətta qədim Naxçivan torpaqları (Naxçivan şəhərinin təməlinin e.ə. 
XVI əsrdə qoyulduğu ehtimal edilir) da Mannanın tərkibinə daxil olmuşdur. 
N ə ticədə  Manna о qədər m öhkəm lənd i ki, düşm ənlənn hücumlannı 
m ü və ffə q iyyə tiə  dəf e tm ək lə  yanaşı, Assuriya və Urartuya qarşı uğurlu 
yü rüş lə r təşkil edirdi. Manna çarlan bütün hakim iyyəti öz əllərində cəm- 
lənnişdilər. Bu hakim iyyət m ütləq, irsi və sanki sarsılmaz idl. Lakin 660- 
cı lld ə  Manna ordusunun assuriyalılarla aparılan döyüşlərin birində ağır 
nnəğ lub iyyə tə  uğraması ö lkədə siyasi çəkişm ələrin  güclənm əsinə 
səbəb oldu. Dövlət zəifiəm əyə başladı və nəticəda Midiya çarlığı tərəfin- 
d ə n  ilhaq edildi.

M anna üçün sənət növlə rin in  kifayət qədər yüksək inkişaf səviyyəsi 
səciyyəvi idi. Burada metal emalı, dulusçuluq, toxuculuq mövcud idi. Man
na ustaları gördükləri işin zə rifliy i və gözəlliy i ilə tanınırdılar. Onlar qızıl 
v ə  güm üş bəzək əşyaian hazırlayır, bürünc qablan m ürəkkəb naxışlar 
v ə  həyatdan götürülm üş səhnələrlə  bəzəyirdilər. Kənd təsərrüfatı is- 
te h sa lın a  suvarma ə k in ç iliy i (burada suvarm a kana llan  şəbəkəsi 
nnövcud idi) və maldarlıq daxil idi. İri və xırda buynuzlu mal-qaranın bəs- 
lə n llm ə s ind ə n  savayı, m anna lıla r a t da saxlayırdılar. Onlar qoşqu

Scientists describe the appearance of Iron im plem ents as 
a "catastrophe of the Bronze Age". According to French his
torian Fernand Braudel, Eastern M editerranean cultures re
turned a lm ost to  w here they had s ta rted . Progress 

ceased for a few  centuries. But not everyw here! On the  edge of the 
known world, including Azerbaijan, civilization processes did not slow 
down. In fact, they accelerated further.

The main events in the late 2nd and early 1st m illenn ia  BC unfolded 
in the  south and north  of Azerbaijan. This was preceded by the pen
e tra tion  in to  Azerbaijan by Aryan and, accord ing to  som e re 
searchers, ancient Turkic tribes and their mixing w ith  local ethnic groups 
that had been the dom inan t e thno -cu ltu ra l, econom ic and po litica l 
powers. Gradually the new m igrants became conspicuous in economic, 
m ilita ry  and social affairs, political institu tions and, o f course, the lan
guage tha t changed as it was influenced by Persian. Penetration was 
particu la rly  s ign ifican t in the border regions and here ne w  form s of 
po litica l o rganization of society, includ ing num erous kingdoms, 
w ere created.

At the beginning of the 1st m illennium  BC, the tribes living near Lake 
Urmia to the east o f the Kurdish m ountains began to fo rm  political a l
liances whose leaders called them selves kings. Their m ain  task was 
to repel Assyrian aggression. In the  9th century BC, they united to cre
ate the state of Manna, which strengthened so much in the fo llow ing  
century tha t it m anaged to expand its borders. For some tim e  Manna 
even included the ancient lands of Nakhchivan (Nakhchivan itself is pre
sumed to have been founded in the 16th century BC). Eventually M an
na was able not only to  repel enem y attacks, but also to organise suc
cessful campaigns against Assyria and Urartu. Manna's kings concen
trated all power in their hands. They were absolute, hereditary and seem
ingly unshakeable. However, in 660 BC Manna's arm y suffered a crush
ing defeat in a ba ttle  w ith  the Assyrian arm y and this led to  political 
in figh ting  in the country. The state began to w eaken and was even
tua lly  absorbed by the  Median Empire.

M anna was characterized by a re lative ly  high level o f craft devel
opm ent. M eta lw ork ing , pottery and weaving w ere  w idespread. Local 
craftsmen were known for the subtlety and elegance of the ir work. They 
produced gold and silver jew ellery and covered bronze vessels w ith  com
plex patterns and im ages of scenes from  life. Agricu ltura l production 
included irrigation (a netw ork of irrigation canals was established) and 
an im al husbandry. In addition to  breeding cattle  and sheep, the Man- 
neans bred horses. They used draft animals harnessed to four- and tw o 
w hee led  carts. Horticulture and viticu lture  flourished.
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heyvanlarından da istifadə edir, onları dörd və iki təkərli arabalara qoşur- 
dular. Bağçılıq və üzümçülük də inkişaf etm işdi.

Mannanıların döyüşkənliyi yaşayış məskənlərinin görünüşünə də təsir 
e tm işd i. Onları yüksəklik lərdə, təb ii şəraitin girişin m aksimal dərəcədə 
çə tin ləşm əsinə  səbəb olduğu yerlərdə tik ird ilə r. A rtıq e.ə. I m in illiy in  
əvvə llə rində  m əskənlər divarlarla əhatə olunm ağa başladı və tədricən 
qala istehkam larına çevrild i. Daha sonra Manna sakin ləri hərbi qalalar 
da t ik ə rə k  on la r vasitəs ilə  ətrafa nəzarət ed ird ilə r. Bu qalaların 
bəzilə rində  çar və onun m əiyyəti, sərkərdə və feoda lla r üçün saray və 
iqam ətgah la r ucaldılırdı.

M annanın ilahlar panteonu çoxsaylı idi, din isə əhalin in həyatında 
m ühüm  yer tuturdu. Dövrümüzədək gə lib  çatmış qabların üzərindəki 
təsvirlərdən göründüyü kim i, bu ilahlar bir-biri ilə aramsız mübarizə aparan 
xeyir və şər qüwələrin in təmsilçilərinə bölünmüşdülər. Onlar üçün ucaldılan 
m əbəd lə rdə  qurbangahlar da mövcud idi. Ehtimal e tm ək olar ki, 
m əbəd lə rin  nəzdində ayinlərin icrasına nəzarət edən kahinlər təbəqəsi 
də var idi.

E.ə. VII əsrdə Kür-Araz düzündə və ondan şim alda gəlm ə sak-mas- 
saget qəb ilə lə ri ta rə findən Massaget çarlığı qurulur. Məşhur antik 
"Coğrafiya" kitabının m üə llifi yunan a lim i Strabon yazırdı ki, "əgər Xəzər 
dəniz inə daxil olsaq, sağ tarəfdə ___________________________________

The Manneans' belligerence made its m ark on the  appearance of 
their settlements. They were usually built on high ground, in places where 
natural conditions made access d ifficu lt. By the early 1st m illennium  
BC, the settlements were surrounded by walls which gradually turned 
into fortifications. Then the Manneans began to build m ilita ry  fortress
es to help maintain control over the surrounding countryside. Some con
tained palaces and residences fo r the king and his retinue of m ilita ry  
leaders and feudal lords.

The pantheon of Mannean gods was quite large, as religion apparently 
occupied an im portant place in people's lives. Judging by the images 
on vessels, gods were divided into those o f good and evil and were 
in perm anent conflict. Temples w ith  places for o fferings were erect
ed for them. It may be assumed that the tem ples already had a priest
ly caste which m onitored the adm in istration o f rituals.

In the 7th century BC, the Massagetae kingdom established by new 
comer tribes of Massagetae-Saka appeared on the Kura-Araz plain and 
north of it. The Greek scholar Strabo, author of the famous ancient "Ge
ography", wrote, " if you enter the Caspian Sea, the Ishguzes and Sar- 
matians live to the right... Their te rrito ry  extends to India. As for those 
living on the other side of the Caspian Sea, one group o f them  is called

işquz VƏ sarm atla rin  yaşadığını 
görərik... Onlarin vilayəti Hindis- 
tanadək uzanir. Xəzarin о tayinda 
yaşayanlara gəldikda isə, onlann bir 
qismini sak, digarlərini isə massaget 
adiandırırlar", həmin dövrda qa- 
b ilə lər ib tida i icma quruluşundan 
s in ifli cam iyyətə  keçid mərhəlasi- 
ni yaşayırdılar. Bu m ərhəla harbi 
dem okratiya  adlamrdı, çünki çar 
həkim iyyəti ilə yanaşı, hərbi şura va 
ağsaqqallar şurası da mövcud idi.
Bütün bunlar onlarə harbi cəhatdən
olduqca güclü dövlət qurmağa mane olmadı. E.ə. VI əsrdə Tomrisin 
rəhbərlik  e td iy i massaget ordusu tərəfindan Əham ənilər imperiyasının 
banisi, m əğlubedilm əz hesab olunan II Kirin qoşunlarını darmadağın 
ed ilm əs l m assagetlərin  qüdrətin in  göstəricisid ir. Bəzi m anbəiərə 
əsasən, II Kir məhz bu döyüşda öldürülmüşdür.

Azarbaycan tarix inda e.a. IV əsr adətən cənubda Atropatena dövla- 
tinin yaranması ilə əlaqələndirilir Bu dövlət faktiki banisi olan. III Artakserks 
dövründə hakim iyyatə  gələn Əhəməni canişini Atropatın adı ila ad- 
landınlıb. Atropatena yaxud Kiçik Midiya makedoniyalı işğalçılardan siyasi 
m üstəqilik qazənmış ilk Şərq dövlətidir. Atropatena hakim lərinin müdrik 
siyasəti nəticəsində çarlığın iqtisadi qüdrati artmış, arazisi isa genişlən- 
mişdir. Ö lkənin birinci paytaxtı olan Qazaka şəhəri eyni zamanda oda 
sitayiş m əkanı hesab olunurdu. Lakin e.ə. II əsrdə çarlığın markəzi Fraas- 
pa (ind ik i Taxti-Süleyman) şəhərinə keçirilir və onun ətrafında hündür- 
lüyü 6, qalm lığı 3, uzunluğu isa 1120 m etrə  çatan qü lla lərlə  m öhkəm - 
iənd iriim iş d ivar hörülür.

the Sakas and the o ther the Massagetae." The tribes were undergoing 
a transition  from a p rim itive  to a class-based society, called a m ilita ry 
democracy -  alongside the royal authority there was a m ilita ry  coun
cil and a council of elders. This did not prevent them  from  creating a 
m ilita rily  e ffective state. Its pow er can be gauged by the  fact that in 
the 6th century BC the Massagetae army led by queen Tomuris defeated 
the troops of the h itherto  invincib le  Cyrus II, founder o f the  Persian 
Achaemenid state. According to some sources, it was in th is battle that 

Cyrus II was killed.
In the  history of Azerbaijan, the 4th century BC is usually associat

ed w ith  the appearance in the south of the state o f Atropatena, named 
after the Achaemenid satrap Atropates, who came to power in the reign 
of Artaxerxes III. Atropatena, or Small Media as it was also called, was 
the firs t country in the East to achieve political independence from the 
M acedonian conquerors. The w ise policies of its rulers strengthened 
its econom ic standing and expanded the kingdom's boundaries.
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: ^ - y  ;•.•. •'> •■-••^'-ı^‘ ' . / ^ * r . Ä ' . 3 J J  v 7  > . .. , 1 >-:i . . .  \ -

Ы

f .

T Ə C A V Ü Z  V Ə  C A V A B A G G R E S S IO N  A N D  RESPONSE

E.ə. I əsrin sonundə Atropatena о qədər güclü idi ki, Roma qoşun- 
la rm m  hücumunu dəf etm əyə qadir idi. Bu döyüşlərdə romalıların verdiyi 
i t k i lə r  35 m in nəfər təşkil edirdi. A tropatena ordusunda 50 m in nəfər 
x id m ə t  ed ird i, onlardan 10 m in nəfəri yaxşı silahlanmış süvarilər təş- 
k i l  e d ird i. M üqavim ətlə üzləşən Roma im peratoru  Oktavian Avqustun 
s ə rə n c a m ı ilə  Atropatena səfirliy i hö rm ətlə  qəbul ed ild i və iki dövlə t 
a ra s ın d a  hə tta  müəyyən yaxınlaşma da baş verdi. Bu onunla bağlı idi 
k i,  Rom a imperiyası çarlığın güclü oiduğunu dərk edirdi. Yeni eranın 
baş lanğ ıc ında  Atropatena dövlə tin in  tə rk ib inə  nəlnki M idiya, həmçinin 
E rm ə n is ta n  da daxil idi. Lakin eramızın iy irm inc i illə rində  A tropatla r 
s ü la lə s i Arşakilər tərə findən devrild i, A tropatena isə 651-ci ilədək 
m ü s tə q il l iy in i qoruyub saxladı.

Tarixçilə rin  qeyd etd iyinə görə Atropatenada kənd təsarrüfatı yaxşı 
in k iş a f  etm işdi. Mülayim iq lim  və suyun bolluğu əkinçilik lə  yanaşı, yağlı 
b itk ilə r in  becərilməsi sahəsində ixtisaslaşan bağçılığın da inkişafına səbəb 
o lnnuşdu . Atropatenalılar həm çinin m aldarlıq , atçılıq, balıq ovu, duz və 
e v lə r in  işıqlandırılmasında istifadə etm əyi öyrəndikləri neftin  hasilatı ilə

The capital of Atropatena was orig inally Ganzak, which was also a cen
tre o f fire worship. In the 2nd century BC, however, Fraasp (now  
Takht-i-Suleiman) became the centre of the kingdom; it was surrounded 
by a fo rtified  w all 6 metres high, 3 metres th ick and 1,120 metres long.

By the late 1st century BC, Atropatena was strong enough to repel 
an invasion by Roman troops, w ho  lost 35,000 men in the  battles. The 
Atropatena arm y numbered 50,000, including 10,000 w ell-arm ed 
cavalrymen. A fter being rebuffed, Rome, by order of Emperor Octavian 
Augustus, received the embassies of A tropatena w ith  due honour. In 
fact, the two states even registered some convergence, such was Rome's 
acknowledgement of the kingdom's power. A t the beginning of the new 
era, A tropatena included not on ly  Media, but also Arm enia. In the 
20s AD the Atropates dynasty was overthrow n by the Arsacids, but A t
ropatena m ainta ined its independence un til 651.

According to historians, Atropatena had w ell-developed agriculture. 
The m ild  climate and the abundance of water contributed to the growth 
o f not only agriculture, but also horticu ltu re  and the  cu ltiva tion  of

m ə ş ğ u l idilər. Bu, kənd təsərrüfatı, sənət, ticarət və şəhər hayatımn xeyli 
in k iş a f e td iy i, yüksək mədəniyyəti, özünün Midiya "atropaten" dili və yazı 
ə n ə n ə s in ə  malik ölkə idi. Atropatena öz sikkələrini zərb edir, onun ticarət 
ə la q ə lə r i isə Babil və Hindistan, Qara və Aralıq dəniziərin in  hövzələrinə 
q ə d ə r  uzanırdı.

Azərbaycanın şimalında Alban çarlığının yaranmasmın dəqiq tarixi bu 
g ü n ə d ə k  mübahisələrə səbəb olur. Lakin əksər tarixçilər belə hesab edirlər 
k i, a r t ıq  e.ə. I m in illiy in  əvvəllarində qərbdə Alazan çayı, şərqda Xəzər 
d ə n iz i, cənubda Araz çayı, şimalda isə Qafqaz sıra dağlanna qədər uzanan 
n ə h ə n g  döv lə tin  əsasını təşkil edəcək qəb ilə lər ittifaq ı meydana gələ 
b ilə rd i.  İstənilən halda e.ə. IV əsrdə Qafqaz Albaniyasının bir dövlət kim i 
m ö v c u d lu ğ u  artıq heç kim də şübhə doğurmur.

B ö y ü k  ipəkyolunun üzərində yerləşən Qafqaz Albaniyasının ərazisi bu 
d ö v lə t in  ta rix i boyu yaxın və uzaq qonşuların, ilk növbadə, bu beynəl- 
x a lq  tic a rə t yolunu öz nəzarati altına almağa çalışan Roma imperiyasının 
p a x ıllıq d a n  doğan iddialarının predmeti olmuşdur. Lakin Albaniya hökm- 
d a r la r ın ı qüdrə tli Roma ilə qarşı-qarşıya qalmaq təhlükəsi qətiyyən qor- 
xu tn n u rd u . E.ə. I asrdə alban çarlan 72 min döyüşçüdən ibarət ordu topla- 
y a ra q  m ü ttə fiq lə rlə  birlikdə Lukullun rəhbərlik etdiyi Roma legionlarının 
h ü c u m u n u  dəf etməyl bacardılar. Bir qədər sonra Pompeyin başçılıq e t
d iy i rom a lıla r Albaniya ordusunu darmadağın etsəlar də, bu öikənin fəthinə 
n a il o la  b ilm ədilər. İşğalçılar buranı tə rk e tm a li olduiar.

oilseeds. Atropatenians also engaged in cattle and horse breeding, fish
ing and the extraction of salt and oil, w hich was used to ligh t homes. 
Equally as developed as its agricu lture w ere  its crafts, trade and ur
ban life . It was a country characterized by h igh culture w ith  its M ed i
an language and w r itte n  trad ition . A tropatena m in ted  its ow n coins, 
w h ile  its trade relations extended to Babylon, India, the  Black Sea and 

M editerranean basins.
The exact tim e  o f the em ergence of the  A lbanian kingdom  in the 

north  o f Azerbaijan is s till a m a tte r of d ispute. Most h istorians agree 
that in the early 1st m illenn ium  BC a tribal alliance could have emerged 
w h ich  served as the  basis of a vast state w hose  borders read ied  the 
River Alazani in the  w est, the  Caspian Sea in the  east, the  River Araz 
in the south and the  Caucasus ridge in the north . In any case, the ex
istence of Caucasian Albania as a state by the  4th cen tury BC is be

yond doubt.
Throughout its history Caucasian Albania, w hich lay on the Silk Road, 

was the  subject o f envious cla im s on the part o f its near and d is tant 
ne ighbours, especia lly the Roman Empire, w h ich  sought to  exercise 
contro l over th is in te rna tiona l trade route. But the rulers o f A lbania 
w ere  no t in tim ida ted  by any confronta tion w ith  m ig h ty  Rome. In the 
1st century BC, A lbanian kings bu ilt a 72 ,000-strong army. Together 
w ith  its allies, it repelled an invasion of Roman legions under Lucullus.
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Qafqaz Albaniyasımn torpaqları öz m əhsuldarlığı ilə seçilird i, və bu 
fakt antik m üəlliflə r tərə findən xüsusila qeyd edilir. Ona görə də bu- 
rada kənd təsərrüfatı böyük m üvə ffəq iyyə tlə  ink işa f edirdi. Hərdənbir 
əkinçilər il ərzində iki dəfə taxıl, arpa və darı m əhsulu yığırdılar. Mal- 
darlıq da ənənəvi m əşğuliyyət idi və Alp çəm ənlik lərindən olan yem- 
lərlə yaxşı təm in edilm işdi. Lakin Albaniya sakin ləri sənət sahəsində 
xüsusi nailiyyətlər əldə etm işdilər. Burada qızıldan nəfis z inət əşyalan, 
şüşədən qab-qacaq hazırlayırdılar. Gözəl yun və kətan parçalar istehsal 
edən alban toxucuları da məşhur idi. Qafqaz Albaniyasında sikkə kəsən 
zərbxanalar da mövcud idi. Burada istehsal edilən m a lla r d igər 
ö lkələrə ixrac edilirdi.

Qafqaz Albaniyasını əsaslı o la raq"şəhərlə rö lkəsi"ad land ırm aq olar.
II əsrln əvvəllərində yaşamış yunan coğrafiyaçısı və astronomu Klavdi 
Ptolemey lə rtib  etd iyi xəritə lərin  birində Albaniya ərazisində 29 şəhər 
və iri məskən qeyd etmişdir. Təəssüf kl, onların hamısı dem ək olar ki,
tam am ilə dağıdılmışdır və artıq yalnız _____________________________
arxeoloqların çox zəhmət və səbr tə ləb 
edən işi nəticəsində onların həyatı 
barədə malumat toplamaq mümkün ola 
bilər. Qafqaz A lbaniyasının paytaxtı 
Qəbələ şəhəri olmuşdur. Burada alban 
çarları yaşayır, həmçinln ölkanin dini 
mərkəzi yerləşirdi. VI əsrdə Albaniya fars 
Sasanilər sülalasinin hakim iyyati altına 
düşdükdən sonra paytaxt Bardə şəhərlnə 
köçürü ldü. Arxeolo ji tə d q iqa tla r A l
baniya əhalisinin Cənubi Qafqaz, Ön
Asiya xalqları, Kiçik Asiya, Suriya, Misir, ----------------------------------------------
Egey dənizinin vilayətləri, həmçinin Şinnali Qafqaz, Ön Qafqaz, Volqaboyu, 
Qara dənizin şimal bölgələri və Şərqi Avropa ilə yaxın ə laqalarə m alik 
olduğunu demaya əsas verir.

Arxeoloqların d iqqə tin i belə bir fakt cəlb e tm işd ir ki, e.ə. I m in illiy in  
sonunda Qafqaz Albaniyasının ərazisində Azarbaycanm digər böl- 
gələrinda mövcud olan mədəniyyətə bənzəyan, bəzi elementləri isə onun- 
la eyn ilik  təşkil edən m ədəniyyət formalaşmışdır. Onun iz və işarələri- 
ni vaxtilə  Alban şəhərlərinin mövcud olduğu m əkanlarda aşkarlanmış 
əm ak alətlari və silafı form alarında, keramika üzərində və qab-qacaq- 
da görm ək mümkündür. Eyni təsvlr və rəsm lər Qobustan qayalarında, 
Abşeronun digar yerlərində təkrarlanır.

Qədim  Azarbaycanda yaşayan qəb ilə lərin  birləşm əsi prosesina 
təkan veran daha bir am il, şübhəsiz, dln olmuşdur. Əgar ilk  dövrlərdə 
hər xalqın öz ilahları, bütləri və günəş, ay, şir, maral, iian k im i to tem - 
ləri var idisa, e.ə. I m in illlkdə  oda sitayiş daha geniş yayılmağa 
başlayır. Daha sonrakı dövrda bu inanc Zardüşt tə lim i şaklini alır. Azar- 
baycanın m üxta lif yerlərində atəşpərəstlərin mərkəzləri meydana galir. 
Lakin bəzi tarixçilərin ehtim a l e td iy i kim i, həm in dövrdə və daha son
ra, artıq yeni erada din i paytaxt, özünəmaxsus dini m etropoliya rolun- 
da Abşeron yanmadasındakı maskənlər çıxış edirdi. Burada göy qübbasi 
a ltında ucaian m öhtəşəm  m əbədin təb ii alov şölələri torpağın altından 
çıxaraq ətrafa yayılırdı.

A lthough Rorлans led by Pompey subsequently defeated the  A lban
ian army, they did not succeed in conquering it and were soon forced 
to leave.

The land of Caucasian Albania was fertile, a fact confirmed by many 
ancient w rite rs . And so agricu lture  developed very successfully 
Som etim es farmers collected w heat, barley and m ille t crops tw ice a 
year. Cattle-breeding was also a trad itiona l occupation, as there was 
p len ty of feed in the a lp ine meadows. But the people o f Albania 
achieved m ost in the ir c ra ftw ork. They produced gold je w e lle ry  and 
glass dishes. The fam ous A lbanian weavers produced beautifu l 
w oollen and linen fabrics. The state m inted its own coins and its goods 
w ere exported to other countries.

Caucasian Albania can be safely described as "a country of cities". 
The Greek geographer and astronom er Claudius Ptolemy, w ho  lived 
in the early 2nd century, indicated 29 cities and large se ttlem ents on

his map of Albania. Unfortunately, a lm ost all o f them  were completely 
destroyed, m aking it very d ifficu lt fo r archaeologists to learn anything 
about them. The capital was Kabaia (now Gabala). Home to the Albanian 
kings, it was also the country's religious centre. In the 6th century, when 
Albania fe ll under the au tho rity  o f the Persian Sassanid dynasty, the 
capital was moved to Barda. Archaeological evidence points to  close 
ties be tw een the Albanian population  and other tribes and peoples 
o f the Caucasus, Near East, Asia M inor, Syria, Egypt and Aegean re
gions, as w e ll as the N orth Caucasus, the Caucasus, the Volga region, 
the  northern  Black Sea regions and Eastern Europe.

Archaeologists note tha t a culture largely related to, and in some 
respects even identical to, that of the rest of Azerbaijan em erged in 
Caucasian Albania by the late 1st century BC. Its signs and traces can 
be found in the tools, weapons, ceramics and images on vessels found 
in places w here Albanian cities once stood. These figures and images 
are also found on the rocks of Gobustan and elsewhere on Absheron.

Another contributor to  the process of un ifica tion of the tribes that 
inhab ited  ancient Azerbaijan was, o f course, re lig ion. Whereas ear
lier each of the peoples had its ow n gods, idols and totem s -  the sun, 
the  m oon, lions, deer and snakes, th e  cult o f fire  w orsh ip  began to 
spread in the 1st m ille n n ium  BC. It subsequently  evo lved in to  the 
teachings o f Zoroaster. Centres o f fire -w o rsh ip  em erged in d iffe ren t
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Dəmir dövrünün başlaması ilə Abşeron yarımadası və demək olar ki, 
bütün mərkazi Azərbaycan sanki kölgədə qalır. Lakin bu, о dem ək de- 
yil ki, d igər regionlarda cərəyan edən siyasi, iqtisadi və m ədəni pro- 
seslər həm in torpaqlardan yan keçmişdir. Har yerdə olduğu kim i, bura
da sahil zolağı boyu, yəni ə lverişli iq lim i olan yerlərdə kiçik məskənlər 
salınır. Hazırda onlar bizə Mərdəkan, Buzovna, Ramana, Novxanı, 
Suraxanı, Əmircan, Zığ və s. adlar altında tanışdır. Azərbaycanlı alim  idris 
Əliyev Bəndüstü adlı yaşayış m əskəninə xüsusi d iqqət yetirm işdir. Bu 
məkan hələ ötən əsrin 60-cı illərində özünəməxsus m ədəniyyəti ile ar- 
xeoloqların marağına səbəb olmuşdu. Burada aşkar edilmiş qədirл dövr- 
lərə aid abidələr -  daş tikililər, əm ək alətləri, bəzək əşyaları, erkən tunc 
dövründən orta əsrləredək olan dövrü əhatə edən qayaüstü rəsm lər əsl 
elmi sensasiyadır. Onlar bu yerlərdə mürəkkəb ayinlərin, о cürnlədən in- 
sanların qurban edilm əsi ilə m üşayiət olunan nnərasimlərin keçirild iyi 
m əbədlər kom pleksinin mövcudluğundan xəbər verir.

Qəditn dünyanın qüdrətli dövlə tlə rin in  Azərbaycan torpaqlarına xü- 
susi marağının dəlillərindən biri Qobustanda Böyükdaş dağının ətəyində 
aşkar o lunmuş latın yazısıdır. Bu yazı eramızm I əsrinə, 84 və 96-cı illər 
arasındakı dövrə aiddir. Həmin yazıda deyilir: "İm perato r Qermanikus 
Domisian Sezar Avqust, Lütsi Yuli Maksimus, ild ırım lı XII Leqionun Sen- 
turionu". Göründüyü kirni, bu, sarmatlara qarşı yürüşdə iştirak edən və 
Abşeron sakinləri tə rə findən m əhv edilən legiondur.

Bu dövrdə Azərbaycan dövlətlərlnin sərhədlərina təzyiqlər xüsusilə artır. 
Lakin bu, öz növbəsində, bu yerlərdə məskunlaşmış tayfaların birləşmə 
prosesini sürətləndirlr. Təsir əks təsir doğurur, hər b ir çağırışa cavab gəlir 
və cəm iyyətin  yenidən təşkill və hərb iləşdlrilm əsi şəklində özünü 
göstərir. Lakin bununla bela, "odlar yurdu" Abşeronun rolunu kiçiltnnək 
olmaz. Ola bilsin, Azərbaycan xalqının formalaşması və birləşməsinə təsir 
edən yeni dinin rnərkəzi rnəhz bu diyar olmuşdur. Çünki dünya dinlərlnin 
(ham in dövrdə zərdüştilik formasını almış atəşpərəstlik ardıcıllarının sayı- 
na görə ümumdünya dini statusuna iddia edirdi) funksiyalarından biri in- 
sanlara özlərini ümumi dəyər və məqsədlər ətrafında birləşmiş bütöv dini 
b irlik kim i hiss e tm əkdə yardım göstərməkdən ibarətdir.

parts of Azerbaijan. However, some h istorians be lieve  that the  re 
lig ious capita l and re lig ious m etropo lis  of tha t tim e  and later, in the 
new  era, was a role played by the settlem ents on the Absheron Penin
sula, w here nature itse lf erected a m ajestic tem p le  under the dom e 
o f the sky. It was em bellished w ith  flam es em erg ing from  under the 
ground.

With the onset of the Iron Age, the Absheron Peninsula and alm ost 
all central Azerbaijan retreated somewhat into the shadows. That, how 
ever, does not mean th a t the land was unaffected by politica l, eco
nom ic and cu ltu ra l events unfolding in o ther regions. As e lsewhere, 
here on the coastline, in places w ith the most favourable climate, small 
se ttlem en ts  em erged w h ich  are now  know n to us as Mardakan, Bu
zovna, Ramana, Novkhani, Surakhani, Am irjan , Zikh etc. Azerbaijani 
scientist Idris A liyev  devo ted  special a tte n tio n  to  the  Bandustu se t
tlem en t, w hich attracted archaeologists for its d istinctive culture back 

_____________________________________  in the 1960s. The ancient m on
uments discovered here -  stone 
build ings, too ls, jew e lle ry  and 
rock draw ings from  the early 
Bronze Age to the Middle Ages -  
were a real scientific sensation. 
They provided irre futable ev i
dence of the existence o f a 
tem p le  w here  complex rites 
w ere  adm inistered, including 
those invo lv ing human sacri
fices.

One ind ica tion  of the great 
in terest of the pow erfu l states 
o f the  ancient w orld  in the 
lands of Azerbaijan is the Lat
in inscription discovered at the 

fo o t of M ount Boyuk Dash in Gobustan. Dating from  the 1st cen tu 
ry AD, a period be tw een 84 and 96, it says: "The tim e  of Emperor 
D om itian Caesar Augustus German, Lucius Julius M axim , Centurion 
o f the  XII Legion." Apparently, th is is the  leg ion tha t partic ipa ted in 
the  campaign against Sarmatians and was destroyed by the inhab

itan ts  of Absheron.
During this period, the pressure on the borders o f Azerbaijani states 

increased. But this, in turn, accelerated the unification o f the tribes liv 
ing there. Action caused reaction. A challenge was fo llow ed by a re
sponse in the form  of a new  organization of society and its militarization. 
However, one should not d im inish the role of the "Land of Fire" -  Ab
sheron. Perhaps it was the centre of a new religion whose dissemination 
also contributed to the form ation and cohesion of the Azerbaijani na
tion . Indeed, one of the functions of the w orld 's relig ions -  and fire- 
worship, including Zoroastrianism, could certainly be regarded as a world 
relig ion according to the num ber of fo llow ers -  is to help people rec
ognize them selves as a un ified religious com m unity held together by 

common values and goals.
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Yeni eranın başlanğıcında Azərbaycan torpağını çiçəklənən diyar ad- 
landırmaq olardı. Tosqun heyvan sürülərinin otladığı çəm ənliklər əkin 
yerldri ilə, sonuncular isə kölgəli bağlarla əvəz olunurdu. Mdskənlərin 
yaxınlığında yerləşən şəhərlərdəki çoxsaylı emalatxanalarda mahir dəmirçi 
və dulusçular, toxucu və zərgərlər çalışırdı. Sərhədlərdə ucalan möhkəm 
qalalarda sayıq mühafizəçilər keşik çəkirdi. Birgə m ədəniyyət meydana 
gəlir, universal din formalaşır, vahid dilin yaranması Istiqamatində gedən 
proseslər Böyük ipək yolunun Azərbaycanın bütün ərazisindən keçməsi 
nəticəsində xeyli dərəcədə sürətlənirdi. Ən əsası isə bu torpaqda yaşayan 
və xalqın gələcəkdə özlərini azərbaycanlılar adlandıracaq xalqların bir- 
liyi və üm um i ta leyə m alik olmaiarı dərk ed ilm əyə başlayırdı.

Bəşər tarix indəki m üxtə lif sivilizasiya və m ədəniyyətlə ri araşdıran 
tədqiqatçıları daima narahat edən suallardan b iri bu və ya digər qəbilə 
va xalqın inkişafın yeni mərhələsinə çıxmasına səbəb olan sıçrayışa ilkln 
takanın nədən ibarət olması ilə bağlı olub. Əksər alim lərin fikrincə, müx- 
tə lif  a m illə r  bunu s tim u lla şd ıra  b ilə rd i. O n la rın  arasında g lo 
bal Iqlim  dəyiş ik lik ləri nəticasində təb ii m ühitin  korlanması, miqrasiya 
va yeni torpaqlann m ənim sənilm əsi, düşmən hücumuna və yadelli tə- 
sirinə cavab verllm əsin in zəruriliyini qeyd e tm ək mümkündür, Yəni in- 
sanlar hər dəfa düşmən qüvvələrin m üəyyən çağırışları ilə qarşılaşır, on- 
ları dəf edərək iq tisadiyyat, m ədəniyyət, ictim ai və siyasi quruculuqda 
heyranedici nəticələr a ldə edirdilər. Eyni zamanda tarixçilər vurğulayır 
ki, "Çağırış nə qədər güclüdürsə, stim ul bir о qədər qüvvətlld ir". Azar- 
baycan arazisində yaşayan qədim xalqlar, bütün sonrakı nəsillər üçün 
bela bir çağırış kim i, ə lbətta, bu diyarın gözəl və  zəngin tab iə ti deyil, 
işğalçılann hücumları çıxış edirdi. Hannin yürüşlər ilk in  vaxtlarda nnüx- 
ta lif d illardə danışan qəbilə lari nəinki m üdafia o lunm aq, həmçinin ac- 
dadlardan qalan mirası qoruyub artırmaq üçün özlərini bütöv bir xalq kimi 
hiss e tm ayə vadar edirdi.

By the beginning of the  new  era, Azerbaijan could be described as 
a blossoming region. The meadows w ith  grazing herds of cattle a l
ternated w ith  arable land and shady orchards. Settlements neighboured 
cities, w here skilled blacksm iths and potters, weavers and jew e lle rs  
worked in many shops. The borders were protected by powerful fortress
es and watchful guards. A jo in t culture and a universal religion were 
emerging. The process of creation of a comm on language was in no 
small part accelerated due to the Silk Road that passed through the te r
rito ry  of Azerbaijan. And, m ost im portantly, there was the realization 
of a unity and common destiny of the peoples inhabiting this land w ho 
w ould  soon call them selves Azerbaijanis.

A question tha t has constantly w orried  researchers into d iffe ren t 
civilizations and cultures in human h is tory is -  w h a t was the firs t im 
pulse, what made certain tribes and nations make a breakthrough, e l
evating them  to the next stage in the ir deve lopm ent?  As many sci
entists believe, d iffe ren t factors can stim ulate  progress. These include 
a de terio ra tion o f the natura l environm ent caused by global c lim ate  
change and m igration fo llow ed by the developm ent of new lands, the 
need to respond to  enem y invasions and external pressure. So each 
tim e  people have faced a certain challenge from  hostile  forces, they 
have overcome it and achieved rem arkable success in economic, cu l
tural, social and political construction. Historians emphasize: "The hard
er the challenge, the greater the incentive." For the  ancient peoples 
th a t inhabited the te rr ito ry  o f Azerbaijan and for all fo llow ing  gener
ations, such a challenge was not posed by nature, as it had always 
favoured th is land, but by fore ign invasions tha t forced these o rig i
na lly  diverse tribes to respond as a single en tity  and not only to  figh t 
back, but also to preserve and increase w hat had been created by their 
ancestors.
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a O B U S T A N  G O B U S T A N
H 1 S S ə V T  P A R T

KEÇMİŞƏAPARAN 
YOLLAR
R O A D S  T O  T H E  P A S T

Tarix i n o v e lla  he c  də  h ə m iş ə  d ə q iq , 

y o x la n ılm ış  fa k t la ra  ə sa s la n a  b ilm ir. T əəssü f 

k i, b ə ş ə r iy y ə t in  k e ç m iş i ilə  bağ lı q a ra n lıq  

m ə q a m la r  h ə lə  h ə d d ə n  z iy a d ə d ir  v ə  a lim lə r  

o n la n  iş ıq la n d ırm a lıd ır . B e lə  h a lla rd a  

tə d q iq a tç ı la r  a n a lo g iy a  ü s u lu n d a n  is t ifa d ə  

ed ir, oxşa r h a d is ə lə r  a x ta n r, bəzi h a lla rd a  isə 

ə m ə llə r in  m ə n t iq i və  ta r ix i in k iş a f q a n u n -  

la r ın d a n  çıxış e d ə rə k  sa d ə cə  o la ra q  ə fs a n ə lə r  

q u rm a lı o lu rla r. Ona g ö rə  d ə  k ita b ın  bu 

h issə s in d ə  h ə lə l ik  y o x la n ılm a m ış  b ir  n eçə  

fə rz iy y ə y ə  y e r  v e rm ə k  q ə ra rm a  g ə ld ik .

A  h is to ric a l n o v e l is n o t a lw a y s  based  o n  re l i

a b le  and  p ro v e n  fac ts . U n fo rtu n a te ly , th e re  

a re  s t i l l  to o  m a n y  d a rk  p laces in th e  p a s t o f 

m a n k in d  th a t s c ie n tis ts  h a ve  y e t to  shed  

lig h t  on. In such  cases, resea rche rs  h a v e  to  

use a n a lo gy , lo o k  fo r  s im ila r  s itu a tio n s  and 

s o m e tim e s  s im p ly  a p p ly  co n je c tu re , p ro c e e d 

in g  fro m  th e  lo g ic  and la w s  o f h is to r ic a l 

d e v e lo p m e n t.  A n d  so, in  th is  p a rt o f th e  

b o o k  w e  d e c id e d  to  d e s c rib e  a n u m b e r o f 

th e o r ie s  th a t  h a v e  y e t to  b e  c o n firm e d .
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Abşeron yarimadasinda qərar tu tm uş Bakını qədim  dövr- 
lardə "İlah i şəhar" adlandırırdılar, "Azərbaycan" sözü isə 
fərziyyələrin birinə görə"alovla mühafizə edilən"mənasını 
verirdi. Yerin altından çıxan, eyni vaxtda həm cəlb edən, 

həm də vahim əyə salan alov qəb ilə lərin  to tem lə rinə  çevrilm iş hey- 
vanlardan daha qüdrə tli görünürdü. Bu cür nadir təb ii fenom en qədim  
zamanlarda burada yaşayan insanlarda ehtiram  və pərəstiş doğurur- 
du. Axı alov Zardüştün ardıcılları və Yahveyə inan lar üçün ilahi rəmzə 
çevrilmiş, slavyan və baltların m ifologiyasına, qəd im  yunanların va Şi- 
mali Amerika hindularının əfsanələrinə daxil o lm uşdu. Oda sitayiş in- 
sanın heyvanlar a ləm indən aynlmasının ən ayani və  universal əlamə- 
lid ir  Tabii ki, Azərbaycanın qalbi olan Abşeronda da dinin fornnalaşması 
bu yol ila baş verdi.

Abşeron qayaları arasında tüğyan edən alovu görən hər kəsi istər- 
istaməz bürüyən m istik əhval-ruhiyyə daha b irtəb iə t hadisəsi olan palçıq 
vulkanlan ilə, şübhəsiz, daha da güclənirdi. Coğrafiyaçı va geoloqlara 
məlum olan 1700 palçıq vulkanından 400-ü Cənub-Xazər neft-qaz 
hövzəsinin hüdudları daxilində, onlardan 350-i isə Azərbaycan ərazisində 
və onun Xəzər dənizi akvatoriyasına aid hissəsində, dənizdə və 
çoxsaylı adalarda, Abşeron yarimadasinda, Bakı yaxınlığında yerləşir. 
Adatən sakit va yavaş-yavaş quruldayan palçıq vulkanlarında bəzən 
dahşətli püskürm ələr baş verlr. Hündürlüyü onlarla , bəzən də yüzlar- 
iə metra çatan nəhəng alov samaya yüksəlir.

Azərbaycan tarixçiləri arasında belə bir fikir mövcuddur ki, e.ə. I m inil- 
iikda başlamış Bakı şəhərinin formalaşması prosesi Azərbaycanın digər 
regionlarında baş verənlərdən fərqli olmuşdur. Əgər sonuncularda şəhər 
ilk növbədə sənətkarlıq, əm təə mübadiləsi m ərkəzi, nahayət, başçı va 
döyüşçülərin yaşadıqları məkan idisə, Abşeronda şəhər, çox güman ki, 
atəşparəstlərin m əbədləri, kahinlərin evləri və zəvvarlar üçün kar- 
vansaraylar yaxud Zərdüşt tə lim in i dastəkləyən döyüşçü düşərgələrinin 
atrafında formalaşırdı. Yəni ilk  vaxtlarda Bakı d in i markəz ola bilərdi. 
Eyni hadisələr dünyanın о biri tayında, Maya imperiyasının tarixində da 
qeyd olunub. Bir çox arxeoloqlar hesab edir ki, Maya şəhəri b izim  an- 
ladığımız mənada şəhər deyildi, çünki əsasən m ərasim  markəzi kim i 
çıxış edirdi.

Mayalıiar bütün səylərin i şəhərln markazi hesab olunan m öhtəşəm  
mabədin tik in tis inə  yönəld ird ilar. Yaşayış evlərinə gəldikdə isə, onlar 
davamsız m ateria llardan tik ilird i. Onlar zaman keçdikcə yer üzündan si- 
linm iş, toxunulm az qalan siklopik ehram lar isə xristianlığı təb liğ  edən 
konkistadorların hənnlələrinə tab gətirm işdir. Əgər Maya şəhərləri ilə 
apanlan analogiya doğrudursa, Abşeron yarimadasinda atəşpərəstlər 
şaharinin m övcudluğuna dair m addi sübutların dövrüm üzədək gəlib

Standing on the Absheron Peninsula, Baku was de
scribed as the 'City of God' in ancient times, while the word 
'Azerbaijan' according to  one theory, m eant 'protected by 
fire'. The flam es surging out of the ground were at once 

appealing and te rrify ing . They seemed to be far more powerfu l than 
the strongest animals tha t had become totem s for the tribes. Such a 
rare phenom enon was bound to inspire respect and reverence in the 
ancients. A fter all, fire was a symbol of God for the followers of Zoroast
er and Yahweh, it entered the m ythology of the Slavs and Balts, as well 
as the legends of the ancient Greeks and the 'Ind ians' of North Am er
ica. The w orship of fire  is a striking and universal sign of the distinc
tion  between human beings and the anim al w orld . Naturally, the es
tablishm ent of religion w en t down this path on Absheron, in the heart 
o f Azerbaijan.

The mystical sentiments that embrace all who have seen the flames 
flaring among the rocks of Absheron were reinforced by another nat
ural phenomenon - mud volcanoes. Of the 1,700 mud volcanoes known 
to geographers and geologists, 400 are located w ith in  the South Caspi
an oil basin, including 350 in Azerbaijan and its Caspian basin, at sea, 
on numerous islands, on Absheron and near Baku. Usually qu ie t and 
peaceful, the bubbling mud volcanoes are capable of te rrify ing  erup
tions. Huge columns of flame, dozens and sometimes hundreds of me
tres high shoot up in to the sky Subterranean noises resonate and the 
ground is shaken by aftershocks. But then the volcano calms down for 
a few  years.

Azerbaijani h istorians share the v ie w  that the  fo rm ation  of Baku, 
beginning in the 1st m illenn ium  BC, was expressly d iffe ren t from  the 
rest of Azerbaijan, w here cities were largely centres of handicraft pro
duction, goods exchange and, finally, homes to leaders and the ir w ar
riors. On Absheron, c ities may have deve loped around the re lig ious 
buildings of fire-worshippers, priests, inns for p ilgrims or warrior camps 
supporting  the  teachings of Zoroaster. So it m ay be that Baku was 
o rig ina lly  a re lig ious centre. The same phenom ena were observed 
at the o ther side of the  w orld  in the  h is to ry  o f the  Mayan em pire. 
According to  m ost archaeologists, the Mayan was "not a c ity  in our 
understand ing of the  w ord. It was a cerem onia l rather than m un ic 
ipa l centre."

The Mayans focused the ir e fforts on the construction of a m agn if
icent tem ple, the centre o f the c ity  As for people's homes, they were 
bu ilt o f flim sy materials. Time w iped them  off the face of the earth, 
leaving only the cyclopean pyramids tha t Christian conquistadors sim 
ply could not destroy if the analogy w ith  Maya cities is correct, then
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ça tm a m a s ın ın  yaxud həle də tapılmam asının səbəbləri aydın olur. Bu- 
rada  zam anla yanaşı, VII əsrdə Azərbaycana gəlm iş islam dininin ardıcıl- 
la rın ın  da əməyi olmuşdur. Onlar atəşpərəstlərin bütün məbədlərini dağı- 
d a ra q  on ların  yerində m əscidlər ucaltmışlar. A lim lə r Qız qalasını 
zə rd ü ş tillk  dövrünün günümüzədək gəlib çatmış abidələrindən blri hesab 
e d ir lə r .  Əksər tarixçilərin fikrincə, aşağı hissəsi e.ə. VIII-VII əsrlərdə ti- 
k ilə n  b u  qala zərdüştilikdən əvvə lk i məbəddir.

Qız qalasının zərdüştilikdən öncəki dövrdə tikilməsi fərziyyəsinin tərəf- 
d a r la n  hesab edirlər ki, qala a təşpərəstlərin  Abşeron yarımadasında 
m ü q ə d d ə s  hesab etdikləri yerdə mövcud olm uş böyük məbəd kom- 
p le k s in in  mərkəzi tik llis i ola bilərdi. Bəzi tadqiqatçılar qalanın qeyri-adi 
fo rm a s ın ı onunla izah edirlar ki, о Zardüşt tə lim indən öncəki atəşpərəst- 
l ik  q anun lanna  uyğun tik ilə rək bəlkə də e.ə I m in illiy in  əvvəllərində Ön 
A s iy a d a  yayılm ış qadim Axura Mazda m əbədlərin in  xarici görünüşünü 
tə k ra r la y ırd ı.

Ş ərq in  yeni eranın başlanğıcındakı tarixini öyrənən a lim lər təsdiq edir 
k i, fa rs  m ənbələrinə əsasən, Azarbaycan zərdüştillk  coğrafiyasında ən 
h ö rm ə t l i  yerlərdən birini tu turdu. Döyüşçülər üçün alov m əbadi hesab 
o lu n a n  Adur-Quşnasp burada yer- __________________________________
lə ş ir d i .  "D öyüşçü lə r a lo vu " çar 
h a k lm iy y ə t i ila о qədər six bağlı idi 
k i, A rş a k i və Sasanilərsülələrindən 
o la n  Is tə n ilə n  çar taxta çıxdıqdan 
so n ra  on u  mütləq ziyarət etməli idi.
M ə b ə d ə  q lym atli həd iyyə lərgətiri- 
lird i. B e la  ki, zardüşlilik m ətnlərinin 
b ir in d ə  gözlərlnln açılması üçün dua 
e d ə n  h ə r kasə "qızıldan bir göz" 
h a z ı r la y ıb  onu A dur-Q uşnasp 
m ə b ə d in ə  göndarm ayi vəd e tm ak 
ə m r  o lu n u r; oğlunun ağıllı olmasını 
is tə y ə n  har kəs məbəda hədiyya 
g ö n d ə rm a iid ir .  Zərdüştllik bir çox
ə s r lə r  b oyu  Azərbaycanda başlıca din olmuşdur. Onun son istinadgahı 
c o ş ğ u n  Babakin başçılığı altında m üdafia  olunan va 837-ci iida alınan 
B ə zz  qa las ı oldu.

A b ş e ro n  çollari va yarım sahralarının sirləri arasında "daş yo llar"ın  
m ü ə m m a s ı da mövcuddur. Burada bir neçə yerda rast gə linan daşların 
iç in d ə  açılm ış qadim  cığırlar yarımadanı şimaldan canuba doğru fak- 
t ik i  o la ra q  kasib keçir. Onlar qaya sathi üzarinda əm ələ galm iş para- 
le l q a n o v la rd a n  ibaratdir. Har bir bela daş yola dərin liy i 5-50 sm, uzun- 
lu ğ u  isə  b ir neçə yüz metra çatan 2-3 (bazi hallarda isa 5 va daha artıq) 
q a n o v  dax ild ir. Hala XIX əsrin əvvə llə rinda  akadem ik Emili Lents bu 
q a n o v la r  barada yazmışdır. Azarbaycan tarixçisi Abbasqulu ağa Bakı- 
x a n o v u n  da oniar barədə qeydiari nnövcuddun "Bakı qazasmda Bilgah, 
Z irə , B ib ih e y b a t va digər kəndlardə, hamçinin bazi adalarda qayalənn 
ü z ə r in d ə  dəniza doğru uzanan təkarla rin  izlari görünür". "Abşeron yol- 
la r ı "  B a k ın ın  keçmişinin parlaq tədqiqatçısı Sara Aşurbəylini da maraq- 
la n d ırs a  da, lakin həm in dövrdə е1гл1 sensasiyaya çevrilə bilmədi. 
O n la r  tə b ia tin  sirlərindən b irinə  aid edildi.

it is clear w hy physical evidence of the fire-worshippers' cities has not 
survived or been found in Absheron. This may be due not only to time, 
but also to Islam, which reached Azerbaijan in the 7th century. All tem 
ples of fire-worship were destroyed and mosques erected in their place. 
One o f the few  surviving samples o f evidence of the Zoroastrian era 
is the M aiden Tower in Baku, the lower part o f which was bu ilt in the 
8-7th centuries BC. Many historians believe that the tow er was a pre- 
Zoroastrian place of worship.

Proponents of the theory that the  Maiden Tower was bu ilt in pre- 
Zoroastrlan times believe that it could have been the central structure 
of a large tem ple w hich existed on a sacred site for fire-worshippers 
on the Absheron Peninsula. The tower's unusual shape is explained by 
the theory that it was bu ilt in accordance w ith  canons of fire-worship 
that preceded the teachings of Zoroaster and possibly reproduced the 
appearance of the ancient tem ples of Ahura Mazda comm on in Asia 
M inor in the early 1st m illenn ium  BC.

Scientists studying the history of the East in the early new  era con
firm  tha t according to Persian sources Azerbaijan held a place of ho-

___________________________________  nour in Zoroastrian geography
Adour-Gushnasp, a fire temple for 
soldiers, was located here. 'The 
fire of warriors' was so strongly as
sociated w ith  royal power that all 
kings of the Arsacid and Sassanid 
dynasties were required to p il
grimage there after ascending to 
the throne. Generous offerings 
were made in the temple. For ex
ample, a Zoroastrian text pre
scribes everyone w ho prays for 
the return of vision to  pledge to 
make an "eye of go ld" and send

------------------------------------------------- it to Adour-Gushnasp. Anyone
w ho w ants the ir son to be clever should send a g ift to the sanctuary 
Zoroastrianism was the dom inant religion in Azerbaijan for centuries. 
Its last stronghold, Bazz castle, defended by the frenzied Babek, fell 
in 837

The secrets of the steppes and sem i-deserts of Absheron contain 
the m ystery of the 'stone roads'. Ancient stone-la id  paths are found in 
several places across the w ho le  peninsula from  north to  south. They 
represent parallel ditches on the surface of the  rock. Each one com
prises tw o  to three (som etim es five  or more) ditches 5 to 50 cm deep 
and several hundred metres long. Academician Emil Lenz w ro te  about 
them in the early 19th century They were also mentioned by Azerbaijani 
h istorian Abbasgulu Bakikhanov: "The villages Bilgah, Zira, Bibiheybat 
and others near Baku, and on some of the islands, have traces of wheel 
tracks going far out to  sea." They have also attracted the a ttention  of 
Sara Ashurbeyli, b rillian t researcher into old Baku. But the 'Absheron 
roads' did not become a scientific sensation and were attributed to nat

ural causes.
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Bu Abşeron fenom eninin əhəm iyyəti yalnız XX əsrin sonunda, analo- 
ji yolların Aralıq dənizinin bir çox rayonlərında -  Malta, Yunanıstan, İtaliya 
və Fransada mövcudluğu m əlum  olduqdan sonra - yani ilkin siviliza- 
siyaların əksəriyyətinin meydana gəldiyi regionda qiym ətləndirild i. Eyni 
zamandə artıq xeyli m üddətd ir ki, daş yolların tədq iq i ilə məşğul olan 
maltalı m ütəxessislərAbşeronyollarının Maltada mövcud olanlarla tam 
eynilik  təşkil e td iy in i təsdiqləm işlər. M alta lı m ütəxəssislər öz yollarını 
e.ə. taqribən V-IV m in illik lə rə  aid ed irlər! Və bu zaman xeyli sual m ey
dana çıxır. Bu yollar na üçün nəzərdə tutu lm uşdur? Nayə görə onlar 
dənizə doğru uzanır? Bir-birindən m inlərlə kilometr aralıda yerləşən arxe- 
o lo ji ab idə lər arasında belə oxşarlıq nədən qaynaqlana bilər?

Bu gün onlarla tədqiqatçı bu daş yolların sirrini öyrənməyə cəhd edir. 
Lakin hələ ki, nəticələrin əksəriyyəti m ənfid ir. Bəşqa sözlə desək, bu 
yolların nəyə x idm ət e tm ad iy in i m üeyyən laşd irm ək m üm kün olm uş- 
dur. Məsələn, bu yollardan araba təkəriəri keçə bilməzdi, yani onlar qədim 
kand yolları deyil. Onların qədim zamanlarda Peloponnesda olduğu kimi, 
rels rolunu oynaması da ağlabatan deyil. Onlann daş blokiarın yaxud
hansısa ağır yüklərin naqii zamanı ________________________________
yönəldici yo lla r olması ehtim alı da 
zəifdir. Bu yolların qadim  məbədlar- 
lə a la q a d a r hansısa m aras im  
funksiyalarını yerinə yetirm əsi də 
sübut o lunm ayıb . Onlarm  suyun 
axıdılması üçün nəzərdə tu tu lm uş 
meliorasiya qanovlarının olmadığı Isə 
dəqiqdir. Ümumiyyatlə, yolların prak- 
tik  tə tb iq in in  m üayyan edilm əsi 
uzun m üddət m üm kün oimamışdır.
Va artıq bu fenom enin tarix in  açıl- 
m am ış s ir lə rin ə  aid e d ilm əs in in  
la b ü d lü yü  m asa ləs i gündəm ə 
çıxarıldı.

Lakin bir neçə il əvvəl rusiyalı ge- 
oloq D m itri Bex-ivanov cəsarətli 
farziyya ira li sürdü. Ondan əvvəlki 
əksər tədqiqatçılar kim i, о da aşağı-
dakı suallara cavab axtarm ağa başladi: nə üçün cığırların eni, dərin liy i 
və profili bu qadər qeyri-ardıcıldır? Nəyə görə onlar bir-birinə çox yaxın- 
laşaraq paralel uzanır yaxud iti bucaqlar altında kasişir? Na üçün bəzi 
cığırlar hamar, enli va dərindir, d igərlə ri isa belə deyil? Cavab, Bex- 
ivanovun hesab e td iy i k im i, səthdədir. "Heç kim  əhəngdaşını də lm ə- 
yib, onu təkərlə rin  altında toza çevirm ayib. Takəri palçıqda bir dəfə 
sürdükdən sonra iz hazır olurdu. İzlər həndəsəsinin qeyri-m ükam m al- 
liyi buradan qaynaqlanır-on lan heç kes qəsdən buraxmırdı". Lakin dərhal 
yeni suallar meydana gə lir; Bu nə palçıqdır? 0  nə üçün barkiyib? Cığır- 
lar nə zaman və леса yaranıb?''Va burada geologiya öz sözünü dem əll 
idi. Maltalı geoloqların hesabatlarını öyrənan Bex-ivanovun gəldiyi nəticə 
be lə o lu r: cığ ırla r"m ərcan"əhəngdaşlarının  inkişaf sahəsinda, əhang- 
daşının halə bərkim ədiyi va plastik karbonatiı lil halında olduğu zaman 
form alaşm ağa başiamışdır.

The im portance of this Absheron phenom enon was evaluated only 
in the late 20th century, w hen it became clear that sim ilar roads ex
ist in many parts of the Mediterranean: in Malta, Greece, Italy and France, 
i.e. precisely w here many early civilizations appeared. Specialists from  
Malta, who have long studied stone roads, confirm that Absheron's roads 
are identical to those in Malta. But the Maltese researchers date their 
roads to about the 4-5th m illennia BC! This gave rise to many questions. 
W hat was the ir purpose? Why did they go to  the sea? What is the rea
son for the s im ila rity  betw een archaeological sites thousands of k ilo 
metres apart?

Today, dozens of researchers are try ing to unravel the m ystery of 
these stone roads. But the  results have so far been m ostly negative. 
In other words, it has been established w ha t these roads were not. For 
example, the tracks could not have been made by wheels, i.e. these 
are not prehistoric rural roads. They are unlike ly to  have been a kind 
of rail, as in the ancient Peloponnese. It Is also unlike ly that they gu id 
ed the transportation of stone blocks or other heavy loads. It hasn't been 
________________________________  proved that they had a ritual func

tion, leading to ancient temples. And 
ce rta in ly  these tracks w ere not 
d itches  fo r a m e lio ra tiv e  w a te r 
drainage. So the practical application 
of the roads remained a mystery for 
a long tim e and it seemed that this 
phenomenon w ould remain one of 
the past's unsolved mysteries.

But a few  years ago Russian ge
ologist Dm itry Bekh-lvanov put fo r
ward a bold hypothesis. Like many 
scholars before him , he asked the 
question: why do the tracks have 
such uneven w idth, depth and struc
ture? Why do they come close to 
each other, running parallel or in 
tersecting at acute angles? Why 

" are some tracks w ide and deep, 
w h ile  others are not? The answer, according to Bekh-lvanov, is obv i
ous; "Nobody hollowed out the limestone or wore it to dust w ith wheels. 
The track was m ade as people drove through mud. Hence the im per
fections in the ir geom etry - they weren 't made deliberately." But then 
further questions arise: w hat kind of mud was it? Why has it hardened? 
When and how  did the tracks emerge?" This is w here geology had to 
have its say After examining the reports of the Maltese geologists, Bekh- 
lvanov concluded: the tracks were form ed in fields of so-called 'coral 
limestone', w here lim estone had not cured and was in a state of m a l
leable carbonate mud.

According to the Russian geologist, the islands of the Maltese archi
pelago were heavily waterlogged and fu ll of ponds in the 5-4th m illen 
nia BC, as evidenced by the remains of hippos and other animals that 
prefer such a habitat. Clay-like, raw but not yet solidified carbonate
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Rusiyali geoloqun fikrincə, e.ə. V-IV m in illik lə rdə  Malta arxipelağı 
adəlarının səthi olduqca bataqlaşmış və nohurlarla dolu idi. Bu fakt bu- 
rada yaşayan və belə mühita üstünlük verən begemotların və digər hey- 
vanların çoxsaylı qalıqları ilə  təsdiq olunur. Giləbənzər, boz, hələ 
bərkiməmiş karbonat qalıqları torpaq qatı ilə örtülmüşdü. Həmin dövrdə 
səthdə göl və bataqlıqlarla nəzərə çarpdırılan əy ilm ə la r sonradan yan 
sıxm anın ak tiv lə şm ə s i n ə ticəs inda  d a ğ əm ə lə g ə lm ə  sahə lə rinə  
çevrilmişdir. Bir neçə gün ərzində onların yerində yüksəklik lər meydana 
gəlmiş, palçığabənzər dib çöküntüləri isə onlarla və yüzlərlə m etr qalxaraq 
yenicə amələ gələn təpələrin  yamaclarını örtmüşdür. Daniz tərəfdən 
bu proses aks istiqamətdə gedirdi: dib çökərək özünə bitiş ik olan böyük 
və kiçik quru sahələrini də aşağı çəkirdi.

Bex-İvanovun fikrincə, relyefdəki bu dəyişiklik bütün Aralıq dənizi re- 
gionunu ahatə etmişdir. Həmin dövrdə burada yaşayan insanlar bunu 
güclü zəlzalalərlə müşayiət olunan dünya faciəsi kim i dəyərləndirirdi. 
Aralıq dənizinin sahil yaxınlığında yaxud ondan aralıda yerləşən bir çox 
rayonları eyni vaxtda qalxa və ya suyun altında qala bilardi. Adalar suya
qərq ola və yaxud yeniləri yarana bilərdi. Və _________________________
bu zaman dənizin dibindən qalxmış bela 
sahələrdə Maltada yaranmış vəziyyətə yaxın 
olan şərait meydana gələ bilərdi."Ola bilsin,
Maltanın hüdudlarından kənarda aşkarlan- 
mış"araba izləri"nin əksariyyəti məhz həmin 
dövrdə yaranmış və eyni təbiatə malikdir", -  
geoloq bu nəticəya gəlir.

Nohurların sahillərində qalxma zonasın- 
da yaşayan sağ qalmış insanlar birdən-birə
sudan kənarda qalaraq adət e td ik lə ri qi- ---------------------------------------
dadan məhrum oldular. Onların yeni məkana, sahilə yaxın yera get- 
m əkdən başqa çarəsl qalmadı. Ev əşyaları, əm ək alətləri, p rim itlv  üzmə 
vasitə lərin in daşınması üçün yük kirşəsl yaxud xizək daha münasibdir. 
Şimal xalqlarının tacrübəsi göstərlr ki, bataqlaşmış ərazilərdən hərəkət 
e tm ək üçün onlar optim al nəqliyyat vasitəsidir. Əksər hallarda cığırların 
istiqam əti köçnfiə ehtim alını təsdiq edir; onlar dağlardan düzənliklərə 
doğru enir. Daha sonra səthdəki karbonatlı lil quruduqca artıq bərk əhəng- 
daşı -  qarşısıalınmaz dəyiş ik lik lə rə  nnaruz qalan, ilk in  plastik vəziyyətə 
qayıtması qeyri-m üm kün olan dağ süxuru şəklin i alm ış qabıq əmələ 
gə lm əyə başlayır. Daş yollar hənnişəlik torpağa batır.

Abşeron abidələri ilə bağlı daha bir fərz iyyənin m üə llifi tanınrnış 
səyahətçi, norveçli a lim  Tur Heyerdal olmuşdur. Qobustanın qayaüstü 
rəsm ləri arasında e.ə VI asrə aid olan çoxyerli qayığın m əşhur təsviri- 
ni görən tadqiqatçı qamışdan düzəldilmiş bu gəm inin şumerlərlə əlaqəsi 
barədə ehtimal irəli sürmüşdür. Deməli, Qobustan sakinlərinin dünyanın 
ən qədim sivilizasiyası ilə münasibətlari ola bilərdi. Müxtəllf tip li qayıqların 
təsvir olunduğu yüzdən artıq petroqlifi tədqiq edən Heyerdal vikinqlərin 
böyük qayıqlannı xatırladan qayığa xüsusi maraq göstərtлişdir. Naticəda 
0, dem işdir: "Günəşin ye lkən lərda deyil, gəm in in  burnunda olduğunu 
ilk dəfə Qobustanda görüram. Burada olduqca qədim və, şübhəsiz, inkişaf 
etm iş  sivillzasiyanın m övcudluğu həla lik sirr olaraq qalır. Lakin azər- 
baycanlı a lim lər bu sirri aça biləcəklər".

sediment covered the soil. Subsequently, the hollows left on the surface 
by lakes and marshes became mountains as a result of lateral compression. 
Hills appeared in a matter of days, w h ile  mud-like sediments were raised 
tens or hundreds of metres and covered the slopes and peaks of the new
ly formed hills. By the sea, the process was the reverse: the bottom  sank, 
dragging down large and small patches of previously dry land.

This restructuring, according to Bekh-lvanov, encompassed the en
tire Mediterranean region. For those w ho lived here then, it must have 
seemed a universal catastrophe accompanied by powerful earthquakes. 
Many areas of the M editerranean located both near and d istant from 
the sea would rise or be submerged. New islands could appear, old ones 
disappear. Then, on areas that had risen from  the sea bed, a situation 
sim ilar to  that in Malta could occur. "Many of the 'cart tracks' discov
ered outside Malta probably appeared at the same tim e and have ex
actly the same nature," concludes the geologist.

The survivors inhab iting  the shores of bodies of water and a ffect
ed by the process suddenly found themselves separated from  water

and their usual supply of food. They had no choice but to look for a place 
nearer the coast. Sledges w ere the best means of transporting 
goods, chattels, tools and p rim itive  sailing equipm ent. The experience 
of northern  peoples confirm s that they are the best means o f trans
port in w etland  areas. In most cases, the direction of the tracks un
ambiguously confirms the theory about migration: they lead from moun
tains to  lowlands. Then, as carbonate silts dried on the surface, a crust 
formed. This was solid lim estone undergoing irreversible change; there 
was no return to its orig ina l m alleable state. 'Stone roads' w ere em 
bedded in the ground forever.

The author of another theory about Absheron sites was the famous 
Norwegian traveller and scientist Thor Heyerdahl. Seeing among the 
Gobustan rock draw ings the w e ll-know n  im age of a 6th m illenn ium  
BC m ulti-sea t boat, he concluded tha t, it was m ost like ly a reed boat 
akin to  those of the Sumerians. Consequently, the people inhabiting 
Gobustan could have had contact w ith  the w orld 's  oldest civilizations. 
Heyerdahl exam ined m ore than a hundred petroglyphs w ith  images 
of various vessels. Particular in terest was aroused by a vessel resem
bling a V iking boat. As a result, he said, "For the first tim e  in Gobus
tan, I see the sun on the  bow o f the ship, not on the sails. What an
cient and clearly advanced c iv iliza tion was here s till rem ains a mys
tery. But Azerbaijani scientists w ill be able to  solve it."
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2002-ci ildə Tur Heyerdal Qafqazın, konkret olaraq Azərbaycanın 
norveçlilərin vətəni olması barədə cəsarətli ehtimal irəli sürür: "Qalıqları 
həm  donm uş tundrada, həm də dəxili Çinda aşkar edilən, Afrika 
sah illə rində bərbərlər k im i tanman və üzərək Kanar ədalarına çatan 
açıqsaçlı səyahətçilərin sonsuz yolu bə lkə  məhz buradan başlayıb!"Öz 
fərziyyəsini sübuta yetirm ak üçün alim  İsveç və Norveçdə tapılmış gəmi 
pe troq liflə rin in  fo toşəkillə rin i göstərərək onları Qobustan pe troq liflə ri 
ilə m üqayisə etm əyi tək lif etmişdir. Onlar demək olar ki, eyni idi. "Vax- 
tilə  qayaların üzərinda özü barədə təsv irlə r şəklində xatirə  qoyan han- 
sısa xalq nədənsə doğma Xəzər sah illə rin i tərk e tm iş və suyun səthi- 
ni fə th  e td ikdən sonra hazırda İsveç və Norveç adlanan torpaqlarda 
m əskunlaşm ışdır'' -T u r Heyerdal belə bir nəticəyə galm işdir.

Tur Heyerdal öz fərziyyəslni sübut edən faktları XIII əsrdə islandiyalı 
tarixçi Snorri Sturluson tərəfindən yazılmış "Yer dairəsi" adlı eposda tap- 
глışdır Bu orta əsr Skandinaviya eposunda aslann başçısı Odinin öz xalqını 
çıxardığı Qafqaz arazisi atraflı təsvir ed ilib : "Bu dənizdən şimala doğru
Qara dəniz adlanan uzun körfəz ____________________________________
uzanır. 0  dünyanın qitələrini ayırır.
Şarqda yerləşən Asiya, qərbdaki 
isa Avropa adlanır... Asiyada yer- 
ləşan ölkə Aslar ölkəsi adlanırdı..."
Eposda daha sonra qeyd olunur:
"Böyük dağ silsilasi şimal-şərqdən 
cənub-qərbə doğru uzanır. Ondan 
bir qədər aralıda, canubda Türklər 
Ölkəsi yerləşir. Orada Odlnin böyük 
m a iikanə iə ri olub". Heyerdalın 
id e ya la rım n  ink işa f e d ib -e t-  
m əyacəyin i zaman göstərəcək.
Lakin b ir şey indldən m əlum dur:
Abşeronun sakinləri, eləca da 
Azərbaycan ərazisində yaşayan 
xalqlar dünya tarlxində çox ciddi 
rol oynannışlar.

Kulinariya tarlxl üzra dünya 
eksperti professor Tahir Əmir- 
a s la n o v  tə m a m ilə  başqa b ir 
sahədə  m araq lı m üşah idə
aparmışdır. Qobustandakı bezoar keçiləri tasvirlərinin siluetlarində hey- 
vanın bədənini sank! hissələrə bölən qəriba xətlər alinnin d iqqətini cəlb 
e tm işdir. Məlum  oldu ki, həm in xə tlə r cəmdayin müasir bölüşdürmə 
sxem ini tam  dəqiqliklə təkrarlayır, bu isə, yeri gəlm işkan, anatom iya 
və kulinariyaya dalr dərin biliklarin olmasmı tələb edirdi. "Bu, onu göstərir 
ki, əcdadlarımız nəinki çox şeyi bacarır, üstəlik bu bacarıqları nəsildan- 
nəsla ö türm əyə çalışırdılar", -  professor Tahir Əmiraslanov belə hesab 
edir. -  Bundan alavə, qayaüstü rəsm lərin, əm ək a lətləri va məişat 
əşyalarının öyrənilm əsi nəticəsində mənda qobustanlıların qızartma, 
qaynatm a, döyülmüş ət k im i yem ək bişirmə texnologiyalanndan 
xəbərdar olduqlarına əm inlik yaranmışdır. Bu isə müəyyən m ədəniyyat 
səviyyəsindən xəbər verir".

In 2002, Thor Heyerdahl put forward a bold assertion that the Cau
casus, and Azerbaijan in particular, could be the ancestral home o f the 
Norwegians; "The endless voyaging of fair-haired travellers, whose re
mains have been found in the frozen tundra, in inland China, who were 
seen as Berbers on the African coast and w ho reached the Canary Is
lands, may have begun here!" To prove his hypothesis, the scientist 
provided photographs of petroglyphs of vessels found in Sweden and 
Norway, and compared them  w ith  those in Gobustan. They were a l
m ost identical! "Once a nation, leaving behind a m em ory in the form  
of rock drawings, le ft its native Caspian coast for some reason and, 
having conquered the surface of water, settled on the lands now known 
as Sweden and Norway", concluded Thor Heyerdahl.

Heyerdahl found evidence to  support his hypothesis in the Scan
d inavian m edieval epic "The Earth's Circle" (Ynglinga Saga) recorded 
by 13th century Icelandic historian Snorri Sturluson. It provides detailed 
description o f the  Caucasus, w here Odin led his people. "A long bay 

__________________________________  ca lled the Black Sea extends
from  this sea to  the north. It d i
vides parts of the world. The one 
on the east is called Asia, the one 
on the west is called Europe ... 
The country in Asia was called the 
country of Aces..." And further.- 
"A big m ountain range stretches 
from  the north-east to sou th 
w est. Not far, to the south, there 
is a country of the Turks. There 
Odin had great possessions." 
Time w ill te ll w he ther Thor Hey
erdahl's ideas w ill be elaborated 
further, but one th ing  is a lready 
clear: the in h a b itan ts  of Ab- 
sheron and the peoples in h a b it
ing the lands of Azerbaijan played 
a m ost im portant part in the  his
to ry  of the w orld .

An in te res ting  observa tion
------------------------------------------------------- in a com ple te ly  d iffe re n t fie ld

was made by Professor Tahir Am irasianov, an expert on the h is tory 
o f cuisine. He became In te rested  in the  images o f bezoar goats in 
Gobustan w hose silhouettes bore strange lines, as if d iv id ing the an 
im a l's  body in to  parts. It tu rned  out tha t they repeated w ith  perfect 
accuracy the m odern m ethod  of bu tchering  carcasses, w h ich, in c i
denta lly, requires a rem arkab le  know ledge of anatom y and cooking. 
"This suggests that our ancestors were not only very capable, but also 
tr ied  to pass the ir skills dow n to fu tu re  generations," Professor A m i
rasianov says. "Moreover, the  study o f rock art, too ls and household 
item s has convinced me that the people of Gobustan knew such cook
ing techniques as roasting, bo iling  and m incing m eat. This a ttests 
to  a certa in  leve l o f cu lture." But the re  is also ano ther op in ion .
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Doğrudur, başqa bir fik ir də mövcuddur. Qobustanın ən böyük 
tədqiqatçısı Cəfərqulu Rüstəmov hesab edird i ki, heyvamn bədənində- 
ki bu xə tlə r qurban kəsmə m ərasim i ilə  bağlıdır.

Uzun illə r boyu Abşeronun sirlərin i öyrənən İdris Ə liyev hesab edir 
ki, burada aşkarlanmış qayəüstü rəsmlərdə şumer m ifologiyasının mo- 
tiv lə ri aydın görünür. Həmin m otiv lə r yarımadada yaşayan qəbilə lərin  
Ön Asiya m ədaniyyəti ilə six əlaqəsindən yaxud dünyanın m üxtə lif re- 
gionlarında gedən proseslərin yüksək bənzərlik dərəcəsindən xəbər verir. 
Özünün "Namalum  Abşeron" kitabında a lim  qeyd edir ki, ilahiləşdirilm iş 
kişi və qadının iştirakı ilə mərasim  səhnəlarin in təsvir olunduğu 
rəsm lər daha maraqlıdır. Üzüklü qadın fiquru  xüsusi d iqqə t cəlb edir. 
Bu fiqur ilaha İnannanın çoban Dumuziyə sevgisindan bahs edən qədim 
şum er əfsanəsinin sirrinin açılmasına səbab olmuşdur.

Qobustan, Abşeron, elacə də Azərbaycanın bir çox məkanları hələ 
sirlərlə doludur. Bu sirlərin əksəriyyəti onların keçmişi jlə bağlıdır. Vəqin 
ki, yaxın gələcəkdə arxeoloqlar həm in sirlərin  heç olmasa bir q ism in i 
aça biləcəklər. Lakin onların birçoxu, görünür, sirro laraq qalacaq, çün- 
ki m addi m ədəniyyət də lillə ri insanların m ənavi həyatı barədə sual- 
lara heç da həmişə cavab verm ir. M anəvi hayat isə sivilizasiyanın 
inkişafını dark etm ak üçün çox əham iyyatlid ir. Axı son naticada 
Homerin "iliada"sı başariyyat üçün cəng arabasının kaşfindan yaxud 
Aşşurbanipalın sarayının tikintisindan daha ahəm iyyatli olmuşdur. Lakin, 
təəssüf ki, "iliada"ların heç da hamısı dövrümüza qadar galib çatmamışdır. 
Bununla bağlı ingilis tarixçisi C.L. Mayres demişdir; "A tle tin  ali ila atılan 
a lə t yaxud gəm i geri qayıtdığı kim i, deyilan  söz başariyyatin  keçmiş 
na iliyyə tla rin in  xatirasi olmaq üçün yer üzünda qalmır. Söz havada yox 
olur va filoloq orijinallarla deyil, an yaxşı halda sasin aks-sadası ila işləmali 
olur. Ona göra da insanların e td ik la rin in , qazandıqları na iliyyə tla rin in , 
xüsusan da na barada düşündüklari, naya can atdıqlarımn bərpası yal- 
nız arxeologiya vasitasila m üm kündür''

Coğrafiyadan farqli olaraq, tarixin  yo lları heç da həm işa m ütlaq 
A mantəqəsindən В mantaqasina aparmır. Və bununla yolun ahəm iyyati 
azalmır. Fransız tarixçisi Edmon Demolen bunu balka da daha daqiq ifada 
edib :"M ahz yol irqin yaranmasına va sosial tip in formalaşmasına sabab 
olur". Başariyyatin keçmişini öyrənan a lim la r dafalarla belə bir hadisə 
ila qarşılaşmışlar ki, tadqiqat sahasinda gözlənilmadan peyda olan han- 
sısa xalq öz na iliyyatla ri ila dünyanı heyran etdikdan sonra darhal za- 
manın zülm atina qarq olurdu. Taəssüf ki, bir çox qabiləlarin yolu о qadar 
qısadır ki, onu başlanğıcı ba lli, sonu isə əksar hallarda gözlənilm az və 
anlaşılmaz olan meşa cığırı ila müqayisa e tm ak mümkündür. Lakin sal- 
nam alarda bazan yalnız qısa ştrix-xatırlatnna ila qeyd olunan bütün bu 
bəşari yollar va cığırlar birlaşarak m ütləq enli va asanlıqda gedilan yola 
çevrilir. Va insanlar m in illik la r boyu bu yo l lla gedarak bəzan ilk  cığınn 
k im  ta rə findan  açıldığını unudurlar.

The leading researcher of Gobustan, Jafargulu Rustamov, believed that 
these lines on the  an im al's  body w ere associated w ith  the  ritua l o f 
o ffe rin g  sacrifices.

Idris Aliyev, w ho has been dealing w ith Absheron rnysteries for many 
years, believes tha t the petroglyphs found here carry clear evidence 
of m otifs  from  Sumerian m ythology, ind icating e ither close links be
tw een tribes liv ing on the peninsula w ith  the  culture of the Near East 
or great similarities in processes unfolding in different parts of the world. 
"The m ost in teresting  are the pictures depicting scenes of rituals in 
vo lv ing d iv ine m ales and fem ales. Of particu lar interest is the  figure 
of a wom an w ith  rings, which helped to unravel the m ystery of an an
cient Sumerian legend about the love of the  goddess Inanna for the 
divine shepherd Dumuzi," says the scientist in his book "The Unknown 
Absheron".

Gobustan, Absheron and m any other places in Azerbaijan are still 
fu ll o f mysteries, m ost of which relate to the ir past. Archaeologists w ill 
probably resolve some of them  in the next tew  years. But m any w ill 
apparently remain a mystery, because m ateria l evidence does not a l
ways provide answers to questions about people's spiritual lives. Mean
w hile , it  is no less, perhaps even more, im portan t for an understand
ing of the progress of civilization. A fter all, Homer's Iliad was much more 
im portan t for m ankind than the invention of chariots or the  construc
tion of the Palace of Ashurbanipal. But unfortunately, not all the  Iliads 
have survived to the present. On this subject, British historian John Lin
ton Myres said: "A spoken word w ill not stay on as does a projectile 
launched by an a th le te  or a vessel, to  become a m em ory of past hu
man achievements. The word disappears in the air, and the philo logist 
has to deal not w ith  the originals, but w ith  an echo of an echo at best. 
Therefore, to reconstruct w hat people did and especially w hat they 
thought about and strived for is partly  possible only w ith  the help of 
archaeology."

In contrast to geography, roads in history do not necessarily lead from 
point A to point B, which does not dim inish the importance of the jo u r
ney French historian Edmond Demolins was m ost accurate on saying: 
"It Is the  journey that creates a race and form s a social type," Scien
tists studying the history of mankind always encounter situations when 
a people arose as if from nowhere and, having surprised the whole world 
by the ir actions, vanished in to the dark ages. Unfortunately, the jo u r
neys of m any tribes were so in te rm itte n t that they can be compared 
to trails in a thick forest whose beginnings can barely be made out and 
whose endings are often unexpected and incomprehensible. But all of 
these human roads and tracks, recorded only by brief mentions in chron
icles, add up to the broad and bum py road that m ankind has fo llow ed 
for m illenn ia, som etim es fo rge tting  w ho laid the trail.
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Qobustan
"Qobustan" adi "yarğanlar diyari" (qobu - çala, 
yarğan, quyu, stan - diyar, torpaq, tarəf) mənasını 
verir. Qoruq Bakidan 60 kilometr canubda Böyük 
Qafqaz sira dağlarının cənub-şərq yamaclari ilə 
Xəzər dənizi arasında yerləşir. Bu ərazini yarğanlar 
va quru vadilər kəsib keçir. Qobustandakı Böyükdaş, 
Kiçikdaş, Cingirdağ, Şonqardağ və Şıxqaya dağlann- 
da 6 mindən artıq petroqlif aşkar edilib.
Elə buradaca qədim insanın dayanacaqları, vaxtilə 
insanlann məskunlaşdığı mağaralar, yaşayış 
məskənlərinin izləri, qəbirlər aşkarlanıb. Ərazinin 
şimaldan cənuba uzunluğu 100 kilometr, qərbdən 
şərqə isə təqriban 80 kilometr təşkil edir.

Gobustan

The name Gobustan means 'land of ravines' (from 
gobu - depression, ravine, well, and stan - land, 
side). The reserve is located 60 km south of Baku, 
between the south-eastern slopes of the Caucasus 
Mountains and the Caspian Sea. The area is 
crossed by ravines and dry valleys. More than
6,000 petroglyphs have been discovered in the 
mountains of Gobustan - Boyukdash, Kichlkdash, 
Jingirdag, Shongardag and Shikhgaya. Once-inhab
ited caves, traces of ancient settlements and buri
als have also been found here. The reserve ex
tends 100 km from north to south and 80 km from 
west to east.

Ümumdünya irs siyahisinda
Qoruğun əhəmiyyətini nəzəra alan Azarbaycan 
hökuməti 2002-ci ildə Qobustanin Ümumdünya 
mədəni irs siyahisina daxil edilmasi üçün müvafiq 
sənədlarl YUNESKO-ya təqdim etmişdir. Heydər 
Əliyev Fondunun dastəyi və Azərbaycanın birinci 
xanımı Mehriban Əliyevanın təşabbüsü ilə 
YUNESKO-nun baş direktoru Koitiro Matsuura 
qoruğa davət olundu. 0, Azərbaycan hökumatinin 
müraciətini dəstəklədi. 2007-d ilin 23 iyun-2 iyul 
tarixlərində Yeni Zelandiyanın Kraystçerç şəhərində 
keçirilən YUNESKO-nun Ümumdünya mədənl irs 
komitəsinin 31-ci sessiyasında Qobustanin 
qayaüstü incəsənətinin mədəni landşaftı 
Ümumdünya mədani irs obyektlərinin siyahısına 
daxil edlldi. Ela hamin ildə Azərbaycan Respub- 
likasının Prezidenti llham Əliyev "Qobustan Dövlət 
tarix-bədii qoruğunun ərazisinda yerlaşən tarlxi va 
mədani sərvətlərin qorunması haqqında" Sərən- 
cam imzaladı.

On the list of World Heritage Sites 
Given the importance of the reserve, the govern
ment of Azerbaijan submitted documents to 
UNESCO in 2002 to include Gobustan on the list of 
UNESCO World Heritage Sites. With support from 
the Heydar Aliyev Foundation and on the initiative 
of First Lady Mehriban Aliyeva, UNESCO chief 
Koichiro Matsuura was invited to the reserve.
He supported the proposal. At the 31st session of 
UNESCO's World Heritage Committee held in 
Christchurch, New Zealand from 23 June to 2 July 
2007, the cultural landscape of Gobustan rock 
drawings was included on the World Heritage List. 
In the same year. President Ilham Aliyev issued a 
decree "On preserving the historical and cultural 
assets located on the territory of the Gobustan 
National Historical-Artistic Reserve".

Qobustan muzeyl
Qobustan Milli Tarixi-Bədii Qoruğu 1966-ci ildə 
yaranib. 2011-ci ildə onun ərazisində irimiqyasli 
abadliq işlari apanlmış, hamçinin yeni inzibati bina 
tikilarak orada muzey açılmışdır. Layihanin rahbari 
AMEA - nin müxbir ÜZVÜ, memarliq doktoru Cafər 
Qiyasidir. 2460 kvadratmetr arazini ahata edan 
binada inzibati otaqlarla yanaşı, Ümumdünya 
mədəni irs siyahisina daxil edilmiş abidalar, petro- 
qliflərin kəşf edilmasi tarixi, Qobustan arazisindaki 
qadim insanlarin hayati, onun ilkin flora va faunasi 
barada malumat veran ekspozisiyalar yerlaşir. 
Binanin fondlarinda qazintilar zamani arxeoloqiar 
tarafindan aşkarlanmış 100 mindan artiq eksponat 
toplanib. Bunlar əmək alatlari, silahlar, bazak 
əşyaları, hamayil, heyvan sümüklari, bitki toxum- 
lari va digar artefaktlardan ibaratdir. 2013-cü ildə 
Qobustan muzeyi "Ilin an yaxşı Avropa muzeyi" 
miisabiqasinin qaliblərindən biri oldu.

Gobustan museum
The Gobustan National Historical-Artistic Reserve 
was created in 1966. In 2011, extensive landscap
ing work was carried out there and a new office 
was built to house a museum. The project initiator 
was correspondent member of ANAS, Doctor of 
Architecture Jafar Giyasi, As well as administrative 
offices, an area of 2,460 square metres holds an 
exhibition on World Heritage monuments, the 
history of the discovery of petroglyphs, the ancient 
people who lived in the area and its original flora 
and fauna. The building's vaults contain more than
100,000 items found by archaeologists during 
excavations. There are tools, weapons, jewellery, 
charms, animal bones, plant seeds etc. In 2013, the 
Gobustan museum was among the winners of the 
Best European Museum of the Year competition.

Tarix muzeyi
Kompleksin an aşağı hayatinda yerlaşir. Qobustan- 
daki qazintilar zamani ajkar olunmuş maişat 
əşyalanndan ibarat olduqca zangin kolleksiya 
Azarbaycan Milli Tarix Muzeyinda da tamsil olunub. 
Muzeyin fondlannda Azarbaycan xalqinin maddi va 
manavi irsi ila bağlı olan 300 mindan artiq ek
sponat toplanib. Burada Kür-Araz arxeoloji 
madaniyyatina, hamçinin aşağı va orta paleolitin 
miixtalif marhalalarina aid olan amak alatlarini 
görmak mümkündür. Ekspozisiyaya hamçinin ölka 
tariximizin daha sonraki dovrlari barada malumat- 
lar da daxildir. Muzey kolleksiyasinin demak olar ki, 
yarisini Azarbaycan dövlatçiliyinin 2 min ildan artiq 
davam edan dövrünü ahata edan 150 min sikka 
taşkil edir.

Museum of History
Azerbaijan's National History Museum also has a 
rich collection of everyday objects found during ex
cavations in Gobustan. There are more than
300,000 exhibits depicting the spiritual and mate
rial heritage of the Azerbaijani people. Here are 
tools belonging to the Kura-Araz archaeological 
culture, as well as to different stages of the Lower 
and Middle Palaeolithic Ages. The exhibition also 
includes the story of later periods of the country's 
history Almost half of the museum's collection is 
made up of 150,000 coins representing more than 
two thousand years of Azerbaijan's statehood.

Qala
Qala Abşeronun an qadim yaşayış maskanlarindən 
biridir. 1988-ci ilda qoruq elan olunmuş 156 hektar 
arazida 216 tarixi-memarliq abidasi, о cümladan 
5 mascid, 3 hamam, 4 ovdan, yaşayış evlari, sarda- 
balar, kurqanlar mühafiza olunur. E.a. üçüncü minil- 
likdan başlayaraq orta asriaradak olan dövrü ahata 
edan qala qaliqlari va digar memarliq va arxeoloji 
abidalar orta asriarda Azarbaycan ahalisinin 
məişatinin tam manzarasini taşkil edir. 2008-ci ilda 
Heydar Əliyev Fondunun təşabbüsü ila Tarixi-Etno- 
qrafiya qoruğunun arazisinda yaranan Arxeoloji- 
etnoqrafiya muzey kompleksinda qadim dövrləra 
aid tarixi va etnoqrafik predmetlarin olduqca zan
gin kolleksiyasi, о cümladan Abşeron sakinlarinin 
qayaüstü rasmlarinin nümunalari tamsil olunub.

The Gala historical and ethnographic reserve 
Gala is one of the ancient settlements of Absheron 
and a total of 216 historical and architectural mon
uments have been under state protection there 
since 1988. On an area of 156 hectares, there are 
five mosques, three bathhouses, four underground 
ponds, homes, sarcophaguses, burial mounds, the 
remains of forts and other architectural and ar
chaeological monuments dating back to the 3rd 
millennium BC and the Middle Ages. They provide 
a complete picture of the lives of the inhabitants 
of medieval Azerbaijan. On the initiative of the 
Heydar Aliyev Foundation, an Archaeological and 
Ethnographic Museum Complex was established at 
the Historical and Ethnographic Reserve in 2008. It 
presents a rich collection of historical and ethno
graphic antiquities, including examples of cave 
drawings by the inhabitants of Absheron.

Qobustandaki tadqiqatlarin tarixi 
Qobustan arazisindaki ilk arxeoloji qazintilar XX 
asrin 30-cu illərində başlamış va Böyük Vatan 
müharibasi başa çatdıqdan sonra barpa olunmuş- 
dur. Burada azarbaycanlı arxeoloq Ishaq Cəfarzada 
tarafindan 3500-dak qayaüstü tasvir, rəsm va 
işara, həmçinin al ila qazılmış çala, qayalarda 
daliklər, məişət aşyaları va amak alatləri aşkar 
olunub. 1965-ci ildan etibarən Cafarqulu Rüstamov 
va Firuzə Muradovanın rahbarlik etdiyi xüsusi elmi 
ekspedisiya Qobustan abidalarinin öyranilməsi ilə 
maşğul olmuşdur. Onlar 20-dan artıq yaşayış 
maskani va sığınacaq, 40 kurqan tədqiq etmiş, 
3000-a yaxın yeni qayaüstü tasvir aşkarlamış va 
qeydiyyata almışlar.

The history of research in Gobustan
The first archaeological excavations in Gobustan 
began in the 1930s and continued after the end of 
World War II. Azerbaijani archaeologist Ishaq Ja- 
farzadeh revealed about 3,500 rock paintings, 
drawings and symbols, as well as man-made pits, 
holes in the rocks, household items and tools. In 
1965 Jafargulu Rustamov and Firuza Muradova led 
a special scientific expedition in the study of the 
monuments of Gobustan. They examined more 
than 20 homes and shelters, 40 burial mounds, 
and found and registered about 3,000 new petro

glyphs.
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Roma yazisi

Qoruğun ərazisində, Böyükdaş dağının ətəyində 
eramızın I əsrinə aid edilən latın yazılı daş lövhə 
var. Bu yazı imperator Domisianm XII lldırımsürətli 
leglonunun senturionu tərəfindən yazılıb, 0, həmin 
legionu müttəfiq çarlıqlar olan iberiya və 
Albaniyanın köməyinə göndərmlşdi. Yazıda deyllin 
"Imp Domitlano Caesare avg Germanic L Julius 
Maximus Leg XII Ful"-"imperator Almaniyalı 
Domisian Sezar Avqustun dövrü, Lutsi Yuli Mai<sim, 
ildinmsiiratli XII Legionun Senturionu". imperatorun 
"germanik" faxri tituluna eramizin 84-cü ilində 
layiq görüldüyünü nəzərə alaraq, yazinin 84 va 
96-ci illar arasinda yazıldığını ehtimal etmak 
mümkündür.

Roman inscription

At the foot of Mount Boyukdasfi in the reserve, 
there is a stone slab with a Latin inscription from 
the 1st century AD. It was left by a centurion of 
the Legio XII Fulminata of Emperor Domitian. In 
the year 85, Domitian sent the legion to help the 
allied kingdoms of Iberia and Albania. The in
scription reads: "Imp Domitiano Caesare avg Ger
manic L Julius Maximus Leg XII Ful"-"In the time 
of the Emperor Domitian Caesar Augustus Ger- 
manicus, Lucius Julius Maxim, Centurion of the Le
gio XII Fulminata." As the honorary title of Ger- 
manicus was taken by the Emperor in 84 AD, it 
can be assumed that the inscription was made 
between 84 and 96 AD.

Baxış meydançası

Qobustan qoruğunun ərazisinda nəhəng 
konusşakilli qübbənin altında böyük baxış mey- 
dançası qurulub. Onun ümumi sahasi 283 kvadrat- 
metrə bərabərdir. Vaxtilə burada İshaq 
Cafarzadənin təşkil etdiyi arxeoloji ekspedisiyanın 
bazası yerləşirdi. Buradan Xəzər dənizinə, dağətəyi 
düzənliya, eləcə də Qobustan dağlanna vaiehedici 
mənzərə açılır. Meydançadan bir neçə istiqamətdə 
uzanan cığırlar ən çox tanınan qayaüstü rəsmləra 
və məşhur Qavaldaşa aparır.

Observation deck

There is a large observation deck of 283 m̂  in the 
reserve, under a huge cone-shaped dome on the 
territory of the Gobustan reserve. The base of the 
archaeological expedition organized by Ishaq 
Jafarzadeh once stood here. It offers amazingly 
beautiful views of the Caspian Sea, the foothills 
plain and the mountains of Gobustan. There are 
several walkways leading from the site to the 
most famous rock drawings and the famous Gaval- 
dash - a huge tambourine stone.

Təbii alov

Vaxtilə Abşeron ərazisində təbii qazın torpağın 
altından çıxması nəticəsinda çoxlu alovyanırdı. 
Hazırda bu hadisəni Abşeronun bir neça makanın- 
da, 0 cümlədən Yanardağ (yəni "yanan dağ") 
adlanan yerdə izləmək mümkündür. Bu, olduqca 
gözəl təbii hadisadir. Hava qaralanda va gecə 
saatlannda xüsusilə böyük zövq verir. Dağın 
yamacından çıxan alov şölaləri daima öz yerini 
dəyişərak sanki fantastik alov rəqsini ifa edir.
XIII əsrda yaşamış italyan sayyahı Marko Polonun 
qeydlarində Vanardağ haqqında məlumat var. 
Yanardağın ərazisində mövcud olan üç tapadə 
qədim zamanlarda alov yanırdı. Məhz onlar 
Azərbaycanın ramzinə çevrilib.

Natural fires

Many lights used to burn on the Absheron as natu
ral gas escaped from underground. This phenome
non can still be observed in some areas of the 
peninsula, in particular at a place called Yanardag 
('burning mountain'). This is an exceptionally 
beautiful sight. It is especially good at dusk and at 
night. Flames erupting from the mountainside are 
in constant motion as if performing a fantastic 
dance in flame. Yanardag is mentioned in the 
notes of the 13th century Italian traveller Marco 
Polo. There are three hills at Yanardag on which 
fires burned in former times. These fires became a 
symbol of Azerbaijan.

Atəşgah məbədi
Qobustanin ətraf ərazilari, bütün Abşeron yarı- 
madası kimi, qədim dövrlərdə bir çox ölkələrdən 
gələn atəşpərəstlər tərəfindan ziyarət edilirdi. 
Tarixçilərin fikrincə, e.ə. X-IX asrlardə burada 
zərdüştiliyin mərkazlərindən biri formalaşıb. Bu 
talimin ardıcıllan bu ərazidə çoxlu sayda mabəd 
tikmişlər. Azərbaycanlılar islam dinini qəbul et- 
dikdən sonra bu məbədlərin demək olar ki, hamısı 
dağıdıldı. Bakıdan 30 kilometr aralıda, Suraxanı 
kəndinin kanarında atəşpərəstlərin "Atəşgah" 
("Alovun evi" yaxud "Alovun məkanı") məbəd kom- 
pleksi dövrümüzədək gəlib çatıb. Məbədə bu adın 
verilməsi bu ərazidə tabii qazın alov şəklində səthə 
{ixması kimi unikal təbii fenomenlə bağlıdır. 
Tikililarin əksəriyyati eramızın II əsrinin sonu-lll 
əsrin avvəllərində burada mövcud olmuş məbədin 
qalıqları üzarində XVII-XVIII əsrin əvvəllarində 
tikilmişdir. Yeni mabəd da mahz həmin dövrdə 

ucaldılıb.

Fire worshippers' temple 
In ancient times Gobustan, like the rest of the 
Absheron Peninsula, brought together fire wor
shippers from many countries. Historians suggest 
that one of the centres of Zoroastrianism emerged 
here in the 10th-9th centuries BC. Followers of this 
teaching built many shrines in the area. After 
Azerbaijanis converted to Islam, almost all these 
temples were destroyed. On the outskirts of the 
village of Surakhani, 30 km from Baku, there is a 
temple called Ateshgah, which means 'House of 
Fire' or 'Place of Fire', as the grounds of the temple 
are known for the natural phenomenon of burning 
gas. Most of its buildings date to the 17th - early 
18th centuries. They were constructed on the ruins 
of a temple that existed here in the late 2nd and 

early 3rd centuries AD.

Qobustan mağaralan
Onlar qoruğun arxeoloji abidalari arasinda xüsusi 
yer tutur. Tədqiqatlar nəticasində burada 20 
mağara aşkar edilib. Onlann arasinda insanlarin 
daş va tunc, hamçinin daha sonraki tarixi dövrlərdə 
yaşadığı Ana-zağa, Kənizə, Ovçular zağası, Öküzlər, 
Firuz, Daşaltı, Ceyranlar mağaralarını qeyd etmək 
olar. Burada apanlan qazıntı işləri qayaüstü rəsm- 
lar, silah va əmək alatlari, vəhşi və ev heyvan- 
lannın sümüklari, ocaq izlarindən ibarət olduqca 
zangin material əldə etməya imkan vermişdir. 
Tapıntılar hazırda qoruğun muzeyinda, eləcə də 
Azarbaycanın digər muzeylarində nümayiş olunur.

Gobustan caves
The caves have special status among the reserve's 
archaeological monuments. 20 caves have been 
discovered during studies of the territory. They in
clude the Ana-zaga, Kaniza, Ovchular zagasi, 
Okuzlar, Firuz, Dashalti and Jeyrani caves; they 
were inhabited in the Stone and Bronze Ages as 
well as in later historical periods. Excavations have 
yielded a wealth of material: rock drawings, 
weapons and tools, the bones of wild and domes
ticated animals and traces of hearths. The finds are 
now on display in the reserve's museum and in 
other museums in Azerbaijan.

Qavaldaş
Qavaldaş Qobustan kolleksiyasinin an unikal arte- 
faktlarindan biridir. Faktiki olaraq bu daş yastisina 
quraşdırılmış nəhəg plitədən ibarat an qadim 
musiqi alətidir. Yalniz iki yerda daşlara söykanan 
qavaldaş sanki hava yastığının üzarində dayanir. 
Digər daşı ona vurduqda müxtəlif tonallığa malik 
saslər çıxır. Marasim rəqsləri va ayinlər Qavaldaşda 
ifa edilan sadə melodiya ilə müşayiət olunurdu.
Ola bilsin, qavaldaşın sədalan təhlükə anında 
hayacan siqnalı kimi də səslanirdi. Qobustan 
ərazisinda iki qavaldaş aşkar olunub - biri 
Cingirdağda, digari isə Böyükdaş dağının aşağı 
sakisinda.

Gavaldash
It means 'tambourine stone'. It is one of Gobustan's 
unique artefacts. In fact, it is the oldest musical 
-instrument, which is a huge, flat, mounted slab. 
The Gavaldash rests on stones in just two places 
and stands as though hovering. Tapping it with 
another stone can produce sounds of different 
pitches. A straightforward melody played on the 
stone accompanied ritual dances and ceremonies.
It may also have served as an alarm in cases of 
danger. Two tambourine stones were found at 
Gobustan; one on Mount Jingirdag and the other 
on the lower terrace of Mount Boyukdash.
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"Qaraatli" piri
Kiçikdaş dağının cənub yamacinda yerləşir. Bu pirin 
meydana gəlməsi ilə bağlı iki rəvayət mövcuddur. 
Birinci rəvayətə görə VII əsrdə islam dlni Azərbay- 
canda yayıldığı zaman yerli bütpərəstlər tərəflndən 
təqlb edilən ərəb sərkərdələrindən birl dağlarda 
sığınacaq axtarırmış. Lakln təqlbdən yaxa qurtara 
bilməyəcəyini anladıqdan sonra atdan düşərək 
mağarada glzlənir və qeyb olur. Məyus olan 
düşmənlər atın başını kəslrlər. Lakin atın başı 
dərhal daşa dönərək onları vahiməyə salır. Son- 
ralar burada salınan qəblrlstanlığa "Qaraatlı" adı 
verllir. Oigər rəvayətə görə Qaraatlı baba sürgündə 
yaşayan əməlisaleh insan olmuşdur. Onun dağın 
yeralti labirintlərinə əbədi sığınmadan öncə öz 
atını daşa döndərdlyl iddia edillr.

Gara Atli Shrine
This Is on the southern slope of Mount Klchikdash. 
There are two legends about the appearance of 
this shrine. The first is that in the 7th century, 
when Islam began to spread across Azerbaijan, 
one of the Arab commanders, chased by local 
idolaters, sought refuge in the mountains. Realis
ing that he would not elude them, he left his 
horse near the cave and hid inside. His angry ene
mies cut off the horse’s head. But the head im
mediately turned into stone, terrifying the pur
suers. Subsequently a cemetery appeared here 
and was called Gara Atli (Black Rider). According 
to another legend, Gara Atli baba was a saint in 
exile. He himself turned his horse into stone 
before disappearing into the mountains' under
ground labyrinths forever.

"Sufi (Sofi) Hamid" piri
Bu ziyaratgah Bakidan 40 kllometr aralida,
Sənqəçal və Umbaki qəsəbələri arasinda yerləşir. 
Yerli sakinlərln nəsildən-nəslə nəql etdiyinə görə 
Şirvanşahlar dövlatinin çiçəkləndiyi dövrdə burada 
yaşamış Sufi Həmid Azərbaycana Səudiyyə Ərəbis- 
tanından köçmüşdü. 0, nəcibliyl, hallm xaslyyəti, 
Insanlara mehriban münasibəti, Qurandakı əmrləra 
ciddl riayat etməsi ila seçillrdi. Ömrünün so- 
nunadak suflllyi təbllğ etmişdir. Çox sevdiyi ağ 
dəvasinin dincəlmək üçün uzanacağı yerdə dəfn 
olunmasını vəsiyyət etmişdir.

Sofi Hamid Shrine
This is a place of pilgrimage located between the 
villages of Sangachal and Umbaki, 40 kilometres 
from Baku. Locals have passed down the story that 
Sofi Hamid, who lived here in the heyday of the 
Shirvanshahs, moved to Azerbaijan from Saudi 
Arabia. He was distinguished by his nobility, mild 
temper, friendly nature and strict observance of 
the rules contained in the Qur'an. He was a follow
er and preacher of Sufism to the end of his life. He 
wanted to be buried where his favourite white 
camel lay down.

"Qobustan kölgələri"
2013-CÜ ildə Bakida keçirilmiş I! ümumdünya 
mədəniyyətlərarası dialog forumunun an başlıca 
madani hadisələrindən biri "Qobustanin kölgələri" 
baletinin premyerasi oldu. 1969-cu ildə yazılmış bu 
baletin müallifi bastakar Farac Qarayevdir. Qobus
tan qayaliqlari ila ahata olunmuş açıq səhnədə 
Azarbaycan Dövlat Opera və Balet Teatrinin 
artistlari rəqs edirdi. Tamaşa üzərinda beynalmiləl 
komanda - Böyük Britaniyadan olan xoreoqraf 
Maksln Braham, onun Italiyadan olan kömakçisi 
Françesko Mançakazale, işıq üzrə dizayner ABŞ-lı 
Tomas Hase işiəyib.

Shadows of Gobustan
One of the major cultural events at the Second 
World Forum on Intercultural Dialogue held in Baku 
in 2013 was the premiere of 'Shadows of Gobus
tan', composed by Faraj Garayev in 1969. Artists of 
the Azerbaijan State Academic Opera and Ballet 
Theatre danced on an open-air stage framed by 
the rocks of Gobustan. An international team 
worked on the production: choreographer Maxine 
Braham from Britain, her assistant Francesco Man- 
giacasale from Italy and lighting designer Thomas 

Hase from the United States.

Böyükdas, yuxari meydança
Əsasən müayyən növ qayaüstü rəsmlərin yarandığı

tarixi dövrlər müxtəlif rənglərla verilib.

Boyukdash. Upper terrace
Different colors indicate the historical periods during 
which rock drawings of a certain type were created.
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Petroqliflər
Artiq yanmasrdan artiqdir ki, alimlar Qobustanin qayaüstü rəsmlərinin oxun- 
masi ila maşğuldurlar. Aşkar olunmuş petroqliflərin sayının çoxluğu bu işin 
hala uzun müddat davam edəcayinl söylaməya əsas verir. Üstəlik demək 
olar ki, har bir qayaüstü təsvir qadim rassamların bir neçə nəslinin şifralən- 
miş məktubu kimi çıxış edir. Çünki aksar hallarda müalliflar köhna təsvirin 
üstündən yenisini çəkməkla hansısa məqsədlari güdürdülar. Onların öz dili 
var idi, hamin dilda olan işaralərin bir hissasi bizlərə - onların nəsillarinə 
aydın olsa da, digər hissasi indiyadək çoxlu suallar va bazi hallarda fantastik 

saviyyəyə çatan nəzariyyalər doğurur.
Mühüm olan odur ki, iti daş vasitasila qaya üzərinda insan, heyvan, qayıq 

siluetlərini həkk edan qadim insan ilk dəfa olaraq informasiyanı tasbit et- 
makla onu sonrakı nəsillarə ötürmüşdür. Bu, bəşəriyyatin madəniyyat tarix- 
inin başlanğıc nöqtasi olan asl informasiya inqilabı idi. Va bu inqilabda 
Qobustanin qədim sakinlari mühüm rol oynamışlar, çünki Azərbaycan 
tədqiqatçılarının fikrincə, Qobustanin daş kitabındakı yazılar 
Mesopotamiyanın ilk piktoqrafik lövhalərindan minilliklər öncə yaranıb. 
Madəni informasiyanın daşıyıcıları kimi, onlaryalnız yaşı 75 min ildən az 

olmayan Blomboss muncuqlanndan gerl qalır.

Petroglyphs
Scientists have been engaged in deciphering the rock carvings of Gobustan for 
more than half a century Judging by the abundance of petroglyphs found, this 
work will take many years, as almost every rock drawing is a coded message 
from several generations of ancient artists. The artists very often applied a 
new image over an old one to suit their own purpose. They also had their own 
language, some of whose characters are clear to us, their descendants, while 
other characters still give rise to endless speculation and a myriad theories,

some quite fantastic.
But the important point is that by carving silhouettes of animals, people 

and boats on rocks with sharp stones, primitive man thus recorded information 
for the first time and stored it for future generations. It was a teal information 
revolution, a launch pad for the cultural history of mankind. The ancient inhabi
tants of Qobustan played a very important role here since, according to Azer
baijani researchers, the Gobustan records in this stone book are many thou
sands of years older than the first pictographic tablets from Mesopotamia.
As carriers of cultural information, they are later only than the Blombos 

engravings, which are more than 75,000 years old.
Different colours symbolize the historical periods in which certain types of 

rock drawing were mainly created.
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S O N  S ÖZ E P I L O G U E
Bu kitabin məqsədi Xəzar dənizinin sahillərində, Qafqaz dağlarında, İran 
yayləsında bəşər sivilizasiyasının iy irm i m in illik  tarixin in  işıqlandırıl- 
masından ibarətdir. Lakin Qobustan olmasaydı, bu vəzitənin öhdəsindən 
gəlmək imkansız kim i görünər və yerinə ye tirilə  bilməzdi. Bu valehedici 
məkanın qədim sakinləri böyük m ədəniyyatin  yaranmasında iştirak et- 
məklə yanaşı, onun quruculuq m ərhələ lərin i özləri üçün əlverişli olan 
formada təsbit etmişlər.

Hazırda Qobustanda aşkar olunmuş qayaüstü rəsmlər, arxeoloq və 
paleontoloqlartərəfindən Abşeron yarımadasında əldə edilən tapıntılar 
bizə uzaq əcdadlarımızın həyatına nəzər salmağa, onların m əişətin i və 
ətraf mühitini təsəvvür etməyə imkan verir. Bu m ühit sərt və mürəkkab, 
onun mənimsənilməsi istiqamətində atılan hər addım isə inanılmaz çətin- 
liklərla müşayiət olunmuşdur.

Əmək a lə tlə ri və silahların təkm illəşd irilm əs i bu gün e lm  və 
texnologiya sahəsində kaşflərlə müqayisə edilə biləcək dərəcədə 
irəliyə doğru sıçrayış idi. Yen! torpaqləra hər səyəhət doğma yerlərə bir 
daha qayıtmamaq təhlükəsi ilə bağlı idi. Lakin insanları gözləyən təh- 
lükənin nə dərəcədə böyük olm asından asılı o lm ayaraq, onların 
məskunlaşdığı Kainatın sərhadləri ildan-ilə, əsrdən-əsra genişlanirdi. On- 
lar prim itiv silahlar, köhnə gəm ilərlə  keçilməz meşələr, sıldırım lı dağlar, 
çay va danizlari aşaraq müddəti və çətinliyi heyranlıq doğuran səfərlərə 
çıxırdılar. Lakin məhz daf edilən m aneələrin məcmusu bu qəhrəm an- 
lığı göstarmiş insanın hünərinin dayarlandirilməsinln həqiqətan da düzgün 
meyarıdır.

Nahayət, unutm aq olmaz ki, bu dövr incəsənatin meydana gəldiyi 
dövrdür. Musiqi, təsviri sanat, heykəltaraşlıq və hətta ədəbiyyat -  bütün 
bunlar sonralar saray və m əbədlərdə deyil, m in illik lə r öncə qadim  in- 
sanların dayanacaqlarında, mağaralarda, tonqal atrafında, yöndəm siz 
komalann əhatəsinda meydana galm işdir. Bu incəsənat sadə olsa da, 
samim i, forma va üslub baxımından bəsit, lakin gerçək və hayati idi.

Hamin dövr barədə öyrəniləsi şey hələ çoxdur. Qobustanın daş kitabı 
axıradək oxunmayıb. Onun bir çox səhifalari hala aşkar olunmayıb. Digər- 
lərinin oxunmaya və izaha ehtiyacı var. Və bu m in illik lə r salnaməsində 
na qədar sirr və m üam m aların  o lduğunu yalnız tə x m in  e tm ak 
mümkündür.

The purpose of th is book -  to  te ll o f the  tw e n ty  m illenn ia  h is to ry of 
human c iv ilisa tion  on the  shores o f the Caspian Sea, in the Cauca
sus M ounta ins, on the  Iranian Plateau -  w ou ld  be im possible to ac
complish if  it  hadn't been for Gobustan. The ancient Inhabitants of 
this am azing place w ere  not on ly invo lved In the  creation of a great 
culture, but also recorded the stages of Its construction in a form  avail
able to  them .

Today, thanks to  the  rock d raw ings found in Gobustan, the dis
coveries of archaeologists and palaeontologists on the Absheron Penin
sula, w e m ay g lim pse in to  the lives of our ancestors and try  to  im ag
ine th e ir  lives and the  w orld  around them . It was a hard and d if f i
cult tim e, and each step along the path of developm ent was incredibly 
d ifficu lt.

Every im provem ent in tools and weapons was a leap forward com
parable to  today's discoveries in science and technology. Every jo u r
ney to new  lands was fraught w ith  the risk o f never returning to  their 
homes. Yet, great as the dangers were, the boundaries of the Inhabited 
universe expanded year a fte r year, century a fte r century. They 
moved through Impenetrable forests, steep mountains, rivers and seas 
w ith  on ly  p rim itive  weapons and In precarious vessels. And the du
rations and com plex ities  of the ir jou rneys are tru ly  amazing. But It 
Is the sum of the obstacles tha t provide a true  measure of the feat 
perform ed.

Finally, w e  m ust not forget tha t It was a tim e  of the em ergence 
ot art. Music, draw ing, architecture and even literature -  none of them 
first em erged In the later palaces and temples, but thousands of years 
before In the dwellings o f prehistoric people. In the caves, by the fires, 
in squalid huts. This art may have been naive, but It was sincere and 
spontaneous, s im ple  In form  and sty le , but true  and v ita l. We have 
yet much to  learn about tha t tim e. The Stone Book of Gobustan has 
not been read to the end. Many of Its pages have not even been found, 
Others need to be deciphered and Interpreted. And one can only Imag
ine how  m any more secrets and m ysteries this chronicle of thousands 

of years contains.
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