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          Azərbaycanın ibtidai icma dövründə baş verən sosial, iqtisadi, ictimai və dini 

dəyişikliklər (e. ə. III- I minilliklər) özünü dövrün yaşayış yerlərində, qaya 

təsvirlərində, tədqiq olunan qəbir və nekropollarda göstərir. Məlumdur ki, 

Azərbaycan ərazisində uzun illər aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində  təqdim 

olunan dövrün tayfalarına məxsus mifoloji dəyərlərlə zəngin, saysız-hesabsız 

qədim mədəniyyət nümunələri aşkar edilib, öyrənilmişdi. Qədim qayaüstü təsvirlər 

tarixi-arxeoloji abidələrin ən maraqlı və sirlilərindəndir. O, bəşər tarixini öyrənmək 

üçün obrazlı «dilə» malik qiymətli maddi-mədəniyyət qalıqları, ibtidai cəmiyyətdə 

insan əməyi və fəaliyyətini, onun həyatını və dünyagörüşünü  rəngarəng və əyani 

şəkildə əks etdirən tarixi sənəd - «canlı» arxivdir. Qayaüstü təsvirlər ibtidai 

cəmiyyətdə yaşayan insanların həyat tərzi haqda biliklərimizin qiymətli 

mənbələrindən ibtidai yaradıcılıq yollarının inkişafını təsəvvür etməyə imkan verən 

qədim incəsənət əsərləridir. Qədim qayaüstü təsvirlər dünyada çox yerdə aşkar 

edilib öyrənilmişdir. Onların varlığı XIX əsrin ortalarında qeydə alınmağa 

başlanmışdır. 

 

Bəllidir ki, Azərbaycan qaya təsvirləri ilə zəngin olan ölkələrdən biridir. Burada 

müxtəlif dövrlərin həyat tərzini, təsərrüfatını və mənəvi mədəniyyətini özündə əks 

etdirən çox sayda qaya təsvirləri tədqiq olunub öyrənilmişdi. Qayalar üzərində 

müxtəlif süjetli kompozisiyalar, o cümlədən  heyvan, quş və insan, ritual ayin 

təsvirləri yer almışdır. Ərazidə təsadüf olunan təsvirlər həkkak qələmi rolunu 
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oynayan iti uclu daş və metal alətlərlə cızma, döymə, qazma texniki  üsullarını 

tətbiqi  vasitəsi ilə qayalar üzərində yonulmuşdur. Azərbaycanda və o cümlədən 

Qobustanda daş işləmə sənəti təkcə qayaüstü rəsmlərlə bitmir. Belə ki, Qobustan 

kurqanlarının bəzilərində qəbirlərə əşya kimi rəsmli daşlar və daş heykəllər-bütlər 

qoyulmuşdur. [7, 42].  

 

Qobustanda qədim qayaüstü təsvirlər qayalar üzərində harada gəldi çəkilməyib. 

Qədim qobustanlıların yaşayışını, təsərrüfat həyatı və dünyagörüşünü əks etdirən 

bu incəsənət abidələri ən çox qədim insan düşərgələrinin divarlarında və oraya 

yaxın daş və qayalar üzərində döymə, qazma, sürtmə, cızma üsulu və palitra ilə 

rəngli çəkilmişdır. 

 

M. M. Hüseynova görə, ənənəvi daş işləmə sənətinin arxaik növlərindən biri 

sayılan ibtidai heykəltəraşlıq Azərbaycanda çox erkən intişar etmişdir. Azərbaycan 

ərazisində daş abidələrin bu tipinə həm insan, həm də heyvan heykəli şəklində rast 

gəlinir. Azərbaycanda insan heykəllərinin ilk nümunələri e. ə. III minilliyə aid 

olmaqla qədim dövrü əsatiri, etiqad və inamları ilə üzvü surətdə bağlı olmuş və 

əcdadlara sitayişin təcəssümü kimi meydana çıxmışdır [21, 82 ; 20, 356].  

 

Qobustanda arxeoloji qazıntı aparılmış daşaltı sığınacaqlarda düşərgənin divarlarını 

təşkil edən qayaların mədəni təbəqə örtmüş  aşağı səthlərində də yüzlərlə qədim 

təsvirlər aşkar edilmişdir. Qayaüstü təsvirlərin öyrənilməsi və xüsusən, dövrlərinin 

müəyyənləşdirilməsi işində mədəni təbəqə altından aşkar edilmiş bu kimi daşlar 

üzərindəki qədim rəsmlərin elmi əhəmiyyəti qədərsizdir.  

 

Ərazidə ayin mərasimlərin keçirildiyini təsdiq edən təsvirlər  içərisində şaman və 

ritual ayin xarakterli kompozisiyalar qədim türk tayfalarının mənəvi 

mədəniyyətinin açılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük elmi dəyər kəsb 

edən bu mənbələr kökləri ilə qədim dövrlərə söykənənməklə yanaşı, şamanizmlə 

bağlı təsəvvür  və dünyagörüşləri öz  daş yaddaşında  qoruyub saxlayır. 

Əhəmiyyətli cəhət ondan ibarətdir ki, təqdim olunan məqalə ilə elmi dövriyyəyə 

böyük elmi əhəmiyyət kəsb edən qiymətli mənbələr gətirilmişdi. Elə həmin 

səbəbdən də mövzunu aktual hesab etmək olar. 

 

    Qobustan timsalında fərqli nümunələr 

 

    Qobustan bütünün analoqlarına Avroasiya çöllərində çox sayda rast gəlinir.  

Həmin heykəllər-balballar Altay və Tuvada e. ə. II əsrdən-VIII əsrə qədər, Mərkəzi 

Asiyada  b. eranın VI – IX əsrə qədər kurqan qəbir abidələrində baş daşları kimi 

yer almışdır (Qazaxıstan və Monqolustanda). Bəzi tədqiqatçıların fikrinə görə, 

balballar qədim qəbir üstü abidələr kimi türk-Oğuz tayfaları tərəfindən 

qoyulmuşdur. [10].  

 Q. Klyaştornı və başqalarının tədqiqatlarına görə, balbalların zəncirvari 

düzümündə xaqan qəbir abidələrində daha çox (300-350 heykəl) rast gəlinir. Elə 



 24                                                                                                                    İradə Avşarova                                                                       

həmin səbəbdən də bəzi tədqiqatçılar, güman edirlər ki, balballar yüksək rütbəli 

insanlar üçün hazırlanmış qəbir üstü abidələrdir. Heykəllərin müharibələr zamanı 

sərkərdələr tərəfindən öldürülən düşmənlərə aid olduğu düşünülür  [10, 697-698].  

Göründüyü kimi, balbalların ilk nümunəsinə e. ə. III minilliyə aid olunan Qobustan 

3 saylı kurqanda rast gəlinmişdi. Əsasən köçəri türklərin mənəvi mədəniyyətinin 

nümunəsi olan bu meqalitik daş stellalar, həm qəbir abidələri, həm də ayin obyekti 

kimi ( şamanizmlə bağlı) dövrün insanlarının dini dünyagörüşlərində yer almışdır. 

Bu gün də balballardan əcdad ruhlarının çağrılması məqsədi ilə, şamanizmlə bağlı 

ayinlərin yerinə yetirilməsində istifadə olunur. Balbalların üzərində qədim türk 

təsəvvürlərini özündə yaşadan dünyanın üç qatı öz əksini tapır. Bu tip heykəllərə 

Azərbaycan ərazisində qadın və kişi obrazlarında təsadüf olunur. Bəzi 

tədqiqatçılara görə, balballar  kult obyekti olub, magik qüvvəyə malikdirlər. 

   

 Rasim Əfəndiyev qeyd edir ki, ilk orta əsrlərə aid Çin (Beyşu), ərəb ( ƏL-

Bələyzari), Orta Asiya (Əl-Xərəzm) mənbələrində türk dilli xalqlar islamı qəbul 

etməmişdən öncə hər bir igidin məzarı üstə insan fiqurlu heykəllər qoyardılar. VII 

əsrdə yaşamış alban tarixçisi Moisey Kaqankatvasi öz “ Avqan tarixi ”  əsərində 

Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfaların daşdan heykəllər yonub ona sitayiş 

etdiyini, onların şərəfinə hətta at, qoç, sığır qurban verdiklərini xüsusi qeyd edir. O, 

həmin tayfaların uzun saç saxlayıb mahir ox atan olduqları haqda verdiyi 

məlumatlar xüsusilə qiymətlidir. Nizami Gəncəvi öz “ İsgəndər namə” poemasında 

yazır: “ Bütün tayfalar, bu yeganə heykəllər qarşısında ikiqat olaraq təzim 

edirdilər...” [6, 11-12]. Arxeoloqlar tərəfindən ilk orta əsrlərə aid edilən həmin daş 

heykəllər türk tayfaları tərəfindən “ balballar ” adlanır. Balballar e. ə. III-II 

minilliyin II yarısına aid olunur. Balballar ərazidə sonrakı tarixi dövrlərdə də geniş 

yayılır.  

                 

Qazaxıstanın cənubunda yaşayan yerli tayfalar balballara qurban kəsirlər ki, bəd 

ruhları yumşaltsınlar [8]. Qədim türklərin inanclarına görə, “ şaman ritual vaxtı 

ölən insanın ruhunu müəyyən müddət ərzində daş heykələ keçirə bilərdi ”. 

Təsəvvürlərə görə, axirət dünyasına yola salınan insan öz dəfn mərasimini görmək 

iqtidarında ola bilirdi [9].               

        

 Azərbaycanda  orta əsrlər dövründə  daş heykəllər 

 

 Əksər hallarda bəsit yonma texnikası ilə, insan görkəmində düzəldilmiş daş 

heykəllər rəmzi məna kəsb etməklə həmin dövrün ideologiyası və hakim din 

baxışları, xüsusi ilə təbiət mərasimləri ilə bağlı olmuşdur. Məhz bu səbəbdən də 

daş bütlər ilk orta əsrlərə, monumental dinlərin yaranmasına və yayılmasına qədər 

davam etmişdir. Bəzi kurqanlar üzərində təsadüf olunan tunc bütlər Qobustan 

sakinlərinin də dini ideoloji baxışlarına da yol tapmışdır. 

 

 Ərazidə təsadüf olunan kurqanlar içərisində e. ə. III minilliyə aid olunan 3 saylı 

kurqan maraq doğurmaya bilməz. Kurqanın qərb tərəfində, örtük daşlarının 
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arasında, arxası kromlex daşlarına söykənmiş yzunsov-yastı, yuxarı hissəsi hər iki 

tərəfdən yonularaq insan şəklinə salınmış bütə təsadüf edilmişdi. Büt şaquli 

vəziyyətdə qoyulmuşdu.  Onun ümumi hündürlüyü 1,4, eni  0,9 , qalınlığı 0,35-

0,45 m-dir. Bundan əlavə kurqandan üzərində 19 təsvir həkk edilmiş 12 daş aşkar 

edilmişdi. Onlardan biri kurqanın şimal, digəri şərq hissəsində, səkkizi cənub-şərq 

tərəfdən səliqə ilə daş qutu qəbirə söykənmiş halda aşkar edilmiş, biri kurqanın 

cənub-qərb tərəfində, digəri isə şərq tərəfində olan kromlex daşdır. Kurqandan 

həmçinin maral buynuzundan yonularaq düzəldilmiş asma, çaxmaq daşından nizə 

ucu, boz və qırmızı rəngli qablara təsadüf edilmişdir. [7,  37-39].Abşeron 

rayonunda  kurqanın daş örtüyünün üzərində də kişi bütünə rast gəlinmişdi 

[25,s.67].       

 

 Astara rayonunda Əzihəmudandan 1 km qərbdə, antropomorf  heykəl tapılmışdı. 

Əkin sahəsində yerləşdiyi üçün onun yeri dəyişilib, kənara atılmışdı. Məsaməli 

daşlardan yonulmuş həmin heykəlin hündürlüyü 1,17 m, eni 50-55 sm, qalınlığı 22-

28 sm-dir. Ayaq hissəsi düz, baş hissəsi isə dəyirmidir. Üzəri zəif eroziyaya 

uğramışdır. Üz tərəfində antropomorf əlamətlər verilmişdi [18, 56-57].  

                                

 Daşın ayağından 40-45 sm yuxarı üfüqü kəzlə “ kəmər ” qeyd edilib. Çənədən 

aşağı hissədə və cins orqanından  aşağıda oyuq açılmışdı. Bel tərəfdən heykəl 

kobud işlənilib, Sağ tərəfin aşağısında rom təsvirini xatırladan çəpəki xətlər 

izlənilir. Görünüşünə və bəzi analoji xüsusiyyətlərinə  əsasən  heykəl e. ə. III-II 

minilliklərə aid edilir [18, 57].   

   

 Astara rayonunda  Hamuşan  kəndini şərq kənarında, Diqoband dağının cənub 

ətəyində, Tibə Bin adlanan yerdə ev tikilərkən dik yamacı qazan zaman iki büt 

təsadüf olunmuşdu.  Onlardan biri 728 inventar № altında Astara şəhərinin 

Diyarşünaslıq muzeyində saxlanılır. Şahidlərin məlumatına görə heykəllə birlikdə 

Daş qayıqvari dən daşları, böyük həvəng dəstələr və çox sayda metal silahlar-qılınc 

və xəncərlər tapılmışdı [18, 92,93-96].     

               

Astara rayonunda Hamuşan  kəndini şərq kənarında, Diqoband dağının cənub 

ətəyində, Tibə Bin adlanan yerdən tapılmış ikinci heykəl bir çox göstəricilərinə 

görə birincidən seçilir. O, sıx strukturlu bozumtul daşdan yonulmuş və tam başqa 

antropoloji tipə aid olan qadını təsvir edir. Onun hündürlüyü 94sm, maksimal eni 

40 sm-dir. [18, 96-100]. Balbala Astara rayonunun Toradı kəndində də rast 

gəlinmişdi. [18, 96-99]. Astara rayonunda tədqiq olunan heykəllərin hamısı 

dünyanın üç qatı  təsəvvürü ilə bağlanır. 

 

Azərbaycanda daş heykəllərə orta əsrlər dövrü heykəltəraşlığında da rast gəlinir.   

F. M. Muradova Qobustanda insan şərəfinə heykəl düzəltmək adətinin başqa 

yerlərə nisbətən daha qədimdən meydana çıxdığını qeyd edir. Buna misal  olaraq, 

Kənizə düşərgəsindən mezolit dövrünə aid daşdan düzəldilmiş qadın heykəllərini 

və qazma, çökəltmə üsulu ilə çəkilmiş insan təsvirlərini misal gətirir [7,  41 ].    
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 Qobustanda tunc dövrünə aid 23 saylı kurqanın daş örtüyü kromlex daşlarla əhatə 

olunmuşdu. Daş qutu qəbrin üst daşının üzərində dörd keçi təsviri yer almışdır [7,  

39]. E. ə. II minilliyə aid 7 saylı kurqanda isə, qəbrin üzərinə səma cisimləri həkk 

edilmiş iri daş örtülmüşdü. Bundan əlavə, hasar daşlarının birində və örtük daşının 

3-ünün üzərində rəsmlərə təsadüf edilmişdi. Qəbir avadanlığı içərisində keramika 

qablara rast gəlinmişdir. Onlardan birinin üzərində yapma üsulu ilə aypara təsviri 

yer almışdır [7, 26].  

      

 F. M. Muradova  İ. M. Çeçenova istinadən yazır: “İ. M. Çeçenov bu tip abidələrdə 

sitayiş kimi ideoloji təsəvvürlərin Zaqafqaziyada  (Cənubi Qafqaz) cənub və ya 

cənub-qərbin təsiri ilə yarandığını ehtimal edir ”[ 7, 41] . 

     

 Göründüyü kimi, həmin dövrdə Qobustanda ritualların da geniş yayılması 

danılmazdı. Ərazidə tədqiq olunan qəbir abidələri və həmin abidələrdə izlənilən 

dəfn adətləri bunu bir daha sübut edir. Belə ki, dövrün inancları ilə bağlı olaraq 

dəfn zamanı icra olunan rituallarda heç şübhəsiz ki, əsas rolu şamanlar oynayırdı. 

İbtidai dini təsəvvürlərə görə, onlar tanrılar və dünyasını dəyişmiş insanın ruhu 

arasında vasitəçi rolu oynayır, axirət dünyasına yola salınan insanın axirət 

dünyasını, rahatlığını təmin edir, onu bəd ruhlardan qoruyur, yenidən doğulmasına 

köməklik edirdilər.    

                                    

 Qobustanın qayaüstü təsvirlərində Şamanizm  

 

Şamanizmin əlamətlərinə ilk orta əsrlərə aid Qobustanın Böyükdaş qaya 

təsvirlərində böyük qaya üzərində rast gəlinir[1,168-169]. Qobustan Yazılı təpə 14, 

Böyükdaş 52 saylı qaya təsvirləri arasında başında maral buynuz geyinmiş şaman 

təsvirləri yer almışdır. Həmin təsvirləri şamanizm ilə əlaqələndirməyi daha düzgün 

sayırıq [1,  35, 169], (şəkil II. 2). Çünki, Altay və Sibir, Orta Asiya şamanları  

ritualların yerinə yetirilməsi zamanı - ruhlarla əlaqəyə girərkən, simalarını 

ruhlardan qorumaq üçün, maral buynuzlarından və qurd başından və müxtəlif 

aksesuarlardan  istifadə edirdilər.        

   

Bildiyimiz kimi qədim cəmiyyətlərdə ovçuluq bir məşğuliyyət sahəsi yox, 

insanların mühüm və başlığa ərzaq mənbəyi hesab edilirdi. Heç şübhəsiz ki, ov 

uğurlu olsun deyə, ovdan qabaq müəyyən rituallar yerinə yetirilirdi.Qayalar 

üzərində dövrün məşğuliyyət sahələrindən olan ovçuluqla bağlı  təsvirlər də geniş 

yer alır. Belə rəsmlərdə adətən dövrün insanları ox-kaman, üç dişli yaba ilə 

silahlanmış təsvir olunurlar. Ovla bağlı süjetlər  Azərbaycanın Qobustan, 

Gəmiqaya və Kəlbəcər  [1, 27, 48, 82; 2; 3; 4, 230]  qaya təsvirlərində də müşahidə 

olunur. Aparılan tədqiqatlardan göründüyü kimi, Qobustan, Gəmiqaya, Kəlbəcər, 

Sünük (Qərbi Azərbaycan) qaya təsvirləri ibtidai rəssamların fəlsəfi duyumlarının 

məhsulu olmaqla yanaşı, onların dini-ideoloji düşüncələri ilə də bilavasitə bağlı 

olmuşdur. 
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İsaq Cəfərzadənin bu haqda fikirləri maraq doğurur: “O, daş və tunc dövrü qaya 

təsvirlərində yer almış “ ov səhnələri ” barədə belə fikrə gəlmişdir ki, qayaüstü 

rəsmlərin  cəmləşdiyi Qobustan ərazisi sitayiş yeri əhəmiyyəti daşımışdır. Belə ki, 

dövrün kahinləri tərəfindən çəkilmiş qaya təsvirləri, ibtidai ovsun əlaməti xarakteri 

daşımaqla yanaşı, dövrün ovçularının həyatı ilə bağlı olub, ovun uğurlu olmasını 

təmin etmək məqsədi güdmüşdür  [7,  27]. İsaq Cəfərzadə haqlı olaraq təsvirlərin 

kahinlər tərəfindən çəkildiyi qənaətinə gəlmişdir.     

    

 İbrahimli Bəhlulun bu problem haqqında maraqlı fikirləri vardır : “ Onun 

tədqiqatlarına əsasən, Gilan çay vadisində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar 

nəticəsində bu problemin həllinə kömək edən kifayət qədər artefaktlar əldə 

olunmuşdu. Gilan çayın mənbəyinə yaxın yerləşən Gəmiqaya təsvirlərini və onların 

olduğu ərazini təkcə Naxçıvan bölgəsində yaşayan tayfaların deyil, eyni zamanda 

Arazın orta axırlarında yaşayan bütün qohum tayfaların müqəddəs yeri hesab 

etmək olar. Qayaüstü təsvirlərin bir çoxu Naxçıvan ərazisində yaşayan qədim 

tayfaların bizə gəlib çatmayan mifləri ilə bağlıdır. Qayaüstü  təsvirlərin yerləşdiyi 

ərazidə aşkar olunmuş dairəvi tiklilərin bəziləri ibadətgah olmuşdur. Yarımköçəri 

maldarların yaylaq yeri olan Gəmiqayada müqəddəs ayinlər həyata keçirilmişdi 

[11, 82]”. Qobustan ərazisində də qaya təsvirlərinin yerləşdiyi yerlərdə 

Gəmiqayadakı kimi, dairəvi tiklilərə və kromlex əhatəli kurqan qəbirlərə rast 

gəlinmişdi. Qobustanda möhkəmləndirilmiş yaşayış yeri tipinə daxil olan 

abidələrdən biri Böyükdaş dağı aşağı səki sahəsinin şimal hissəsində, düzdə 

yerləşmişdi. O, dairəvi planda, iri, yonulmamış daşlardan hörülmüş hasarla əhatə  

edilmiş, siklopik tiklini xatırladan, ilk tunc dövrünə aid “ Dairə ” yaşayış yeridir. 

Yaşayış yerinin diametri 2000 m2 –di. Abidənin içərisində iki ocaq qurğusuna, 

manqal qırıqlarına, iki daş üzərində keçi təsvirinə, əmək alətlərinə və s. maddi 

mədəniyyət qalıqlarına rast gəlinmişdi. Abidədə orta hissədə mədəni təbəqəyə rast 

gəlinməmişdi. Yalnız hasar dibinə yaxın hissədə 30-40 sm qalınlığında mədəni 

təbəqə qeydə alınmışdır [7, 12-16]. Hal-hazırda da Altay və Sibir şamanları  bu 

tip abidələrdə ritul ayinlər yerinə yetirirlər.  

  

Şamanlar ata-əcdadların ruhu ilə əlaqəyə girə bilən din xadimləri sayılır. Onlar 

insanlarla ruhlar arasında bir növ elçilik edir, ölən insanların axirət dünyasına rahat 

keçmələrinə köməklik edir, mənfi ruhları uzaqlaşdırır, qoruyucu ruhları razı salmaq 

üçün , müxtəlif rituallar yerinə yetirirlər. Şamanın transa girməsi üçün davullar 

çalınır. Şamanizmlə bağlı təsəvvürlərə görə, şamanlar ritual rəqs vasitəsi ilə transa 

girir, ekstas halındaikən, axirət dünyası ilə əlaqə yaradırlar [8]. Apardığımız 

tədqiqatlar qaya təsvirlərində qədim türk tayfaların etiqadlarının geniş  yer aldığını 

göstərir. Belə ki, qaya təsvirlərində şamanların zoomorf və onqon anlayışı ilə 

(totemizm) əlaqədar müxtəlif süjetli kompozisiyalara antropomorf təsvirlərə rast 

gəlirik. Heç şübhəsiz ki, həmin kompozisiyalar ritul ayinlərin yerinə yetirilməsi 

üçün qayalar üzərində öz ifadəsini tapmışdı. Qobustan ərazisindəki rast gəlinən 

qaval daşlar  belə təsadüfü olmayıb, ritual rəqslərin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə 
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tutulmuşdur.  Şamanın qavalla təsviri Yazılı təpə 53, Böyükdaş 1( a ), 201 (a) saylı 

daş üzərində yer almışdır. Təsvirlər  İ. Cəfərzadə tərəfindən I minilliyin əvvəllərinə 

və bizim eraya aid edilir [1,  51-52], (şəkil I. ; şəkil II. 1).   

    

İ. Cəfərzadə də həmin kişi təsvirinin əlində  qaval olduğu qənaətinə gəlmişdir.         

Dini dünyagörüşlərində şamanın qavalı-onun qanadlı atı, sadiq dostudur, hansı ki, 

onunla dünyanın üç qatında səyahət edir [13]. Buryatlarda dəfin üzərinə maral, at, 

keçi, ceyran kimi heyvanların dərisi çəkilir. Onun üzərindəki təsvirlər özündə 

kainatın modelini simvollaşdırır. Elə ona görə də onun hazırlanmasında “ 

bəzədilməsinə ” çox incəliklə yanaşılır. Onun zərb hissəsinin üzərinə çəkilən  

təsvirlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təsvirlər əsasən fərdi xarakter daşımaqla 

yanaşı, həm də kosmoqonik və magik xarakter daşıyır. Ən çox yayılmış təsvirlər 

kosmosun yaranışı və tanrılarla əlaqə yaratmaq  ilə bağlı olub, simvolik xarakter 

daşıyır. Bu tip ritual təsvirə Qobustanın Yazılıtəpə 14 saylı saylı daşı üzərində rast 

gəlinir. Kompozisiyada başına maral buynuzu taxmış şamanın ritual ayin yerinə 

yetirdiyi vaxt, insan və heyvanların tanrılara qurban verilməsi səhnəsi obrazlı 

şəkildə öz həllini tapmışdır. Təsvir e. ə. I minilliyin ortalarına aid olunur [1, 34-35], 

(şəkil IV).  

                 

 Dəflərin üzərində bəzən sərhəd xətti yer alır, həmin xətt insan dünyasını, “ Dünya 

ağacı ” nın üç hissəsini simvollaşdırır (göy qurşağı və ya körpü), yan tərəflərdə isə 

köməkçi ruhlar və ya heyvanlar yer alır. Hansı ki, şaman onların vasitəsi ilə  

dünyanın üç qatında dolaşır. Məsələn: Baykal ətrafı tunqusların şaman dəflərinin 

üzərində ikiqat 8 xətt çəkilmişdi. Həmin xətlər yeri dəniz üzərində saxlayır və yerlə 

dəniz arasında olan dayağı simvollaşdırır. Hər iki tərəfdə isə antropomorf və 

heyvan təsvirləri yer alır. Təsvirdə həmçinin möhkəm torpağın simvolu da öz 

əksini tapır. Bəzi dəflərin üzərində müxtəlif heyvan, “ dünya ağacı ” təsvirləri, o 

cümlədən ritual rəqslər yer alır [14]. Qobustan qaya təsvirlərinin, o cümlədən ritual 

rəqs, aya-günəşə sitayiş səhnəsi, maral buynuzu taxmış şaman, insan, həyat ağacı, 

gəmi, ovçuluq, heyvan, quş təsvirləri və s.  türk məşəli (Altay və Sibir) şaman 

qavalları və geyimləri üzərində bu gün də aktuallığını itirməmişdi. Heç şübhəsiz ki, 

həmin ritualların keçirilməsi təbiət qüvvələri, heyvanlar aləmi ilə ölmüş əcdadlar 

və tanrılar arasında əlaqə yaratmaq xarakteri daşımışdır.   

           

 Qobustan qaya təsvirlərində qədim türk tayfalarının mifoloji dünya görüşlərində 

geniş yer almış, genaloji semantik məna kəsb edən, Azərbaycan tunc dövrü 

incəsənət nümunələri üçün xas olan təsvirlərdən biri də, ‘’ dünya məhvərinin ’’ 

mövcudluğu təsəvvürlərini özündə əks etdirən “ Dünya ağacı ” simvoludur. Bu 

təsvir Azərbaycan maddi-mədəniyyət nümunələri üzərində əsasən 

kompozisiyaların daxilində təsadüf olunur. “Dünya ağacı ” etnoloji simvolu  

mifoloji xüsusiyyətlərə görə  məcazi olaraq qəbul edilsə də, maddi-mədəniyyət 

nümunələri üzərində obrazlı, semantik  şəkildə bir-biri ilə bağlanır və bir-birini 

tamamlayır. Tədqiqatlar bu təsvirlərin ən qədimlərinin tunc dövrü maddi-

mədəniyyət nümunələri üzərində təsadüf olunduğunu göstərir. Aparılan elmi 
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araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın arxeoloji maddi-mədəniyyət nümunələri 

üzərində təsadüf olunan hər bir təsvir və naxış dərin fəlsəfi məzmun və mənaya 

malikdir. Belə ki, tunc dövrü tayfalarının həyat tərzini, dini dünyagörüşlərini, 

müxtəlif çeşidli maddi-mədəniyyət nümunələri üzərində təsvir edən ibtidai 

rəssamlar, bu simvolu müxtəlif motiv və səpkilərdə işləyərək, Azərbaycan 

tayfalarının dekorativ tətbiqi sənətini zənginləşdirmiş və  maddi- mədəniyyətlərinə 

yeni bir ahəng qatmışlar. “ Dünya ağacı ” anlayışı və mənşəyi məsələsinə 

gəldikdəsə, bunu qeyd etmək lazımdır ki, bu təsvir tunc dövrü tayfalarının dini 

təsəvvürləri ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. 

     

 “Dünya  ağacı ” bir qayda olaraq, kainatın mərkəzində yerləşdirilən məhvər sanki 

onun əsas dayaq sütunudur. “Dünya məhvəri” haqqındakı təsəvvürlərə dünya 

xalqlarının əksəriyyətinin mifologiyasında rast gəlinə bilər. Müxtəlif 

mifologiyalarda onun fərqli formaları vardır. Göründüyü kimi, xalq fəlsəfi 

duyumlarının bütün obrazları içərisində ən məhşuru “Dünya ağacı” obrazıdır. 

 

Uluqayın-türk mifologiyasında yerlə göyü bir-birinə bağlayan həyat ağacıdır. 

Kayra xan tərəfindən əkilmişdi. Dünya ilə birlikdə yaranmışdı. Budaqları səmanı 

üstün və mərkəzini tutar. Dünyanın, yer altının, səmanın tam mərkəzindədir. 

Kökləri torpağın bütün qatlarını deşib yeraltı okeana qədər uzanar. Öksökö quşu 

ətrafında dönərək uçar və bəzən də təpəsinə qonar. (türklərin doqquz qovumu və ya 

yer üzünün doqquz böyük insan irqi)  bu ağacın doqquz budağından törəmişdir. 

Umay ana “ Həyat ağacı ” nın sahibidir və yer üzünə enərkən bu ağacdan istifadə 

edər. Kübey xanım bu ağacın içində yaşar. Köklərindən həyat suyu “ Bengüsü ” 

axar. Hər sahəsi altından yetmiş yarpaqlı olaraq təyin olunar. Göyləri deşib 

naməlum yüksəkliklərə çıxar. Uluqayının növlərindən biri Günəşə biri də Aya 

uzanar. Təpəsində Ulgən oturar. Bəzən bir şam ağacı olaraq da qəbul edilir. Ağacın 

bir tərəfində Günəş, bir tərəfində də Ay tapılar. Bəzən  Dəmir Dağın üzərində 

dayandığı qəbul edilir. Səkkiz gövdəli, doqquz köklü olaraq xatırlanır. İnsanların 

ruhları bu ağacın budaqları arasında uçuşur-durur. Həmin ruhlar kiçik quşlara 

bənzəyirlər [32]. 

      

Azərbaycanda yaşayan yerli əhalinin inanclarında “ Dirilik ağacı ” na etiqad, 

sitayiş geniş yer almışdır. Həmin ağac təbiətin ölməsinin və dirilməsinin rəmzi 

sayılır. Bu ağaca sitayiş Yaxın Şərqdə geniş yayılmışdır [31,410].Qobustan qaya 

təsvirlərində təsadüf olunan “Həyat ağacı ” simvolu öz kökləri ilə daha qədim 

dövrlərə bağlanır.  

 

 Qobustan qaya təsvirlərində ritual rəqs 

 

 Rəqs- ritmlə müşayət olunan bir hərəkət forması olmaqla yanaşı, onu yaradan 

insanların  obrazlarının daxili xarakterini təcəssüm etdirir. Hər bir rəqsin öz adı var. 

Onlar müxtəlif mərasimlərin keçirilməsində ifa olunur. Heç şübhəsiz ki, 

Qobustanda qayalar üzərində təsvir olunan ritual rəqslərin ifası zamanı ərazidə olan 
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qaval daşlardan çıxan ritmlər rəqsin daha da hərəkətli olmasını təmin etmişdir. 

Həmin rəqsin ritmik hərəkətləri özündə dövrün insanlarının mənəvi 

mədəniyyətlərini, həyatının müxtəlif dini düşüncələrini, “ Dünya ağacı ” simvolu 

qarşısında keçirilən dini ritualda və ova çıxmazdan qabaq,  hazırlıqla bir başa bağlı 

olub, tanrı ilə əlaqə və təmasın təcəssümü sayıla bilər. Qayalar üzərində təsvir 

olunan ifada  rəqsin ideya obrazı öz əksini tapır, bəzən isə həmin rəqsin ifası 

zamanı dini ayinlərin icra olunması da ibtidai rəssamlar tərəfindən bir kompozisiya 

olaraq verilir. Rəqsə müxtəlif elementlər daxil olsa da, müxtəlif tarixi dövrlərdə 

bütövlük, birlik, güc, qüvvət rəqsi kimi hər zaman yaddaşlarda qalmışdır. Belə ki, 

Azərbaycanın qədim dövr qaya təsvirlərində izlənilən rəqslər özündə bir hərəkət 

simvollaşdırır.  Ritual rəqslər Azərbaycan o cümlədən, türk xalqlarının tarixini, 

mənəvi mədəniyyətini, mifoloji dünyagörüşlərini özündə əks etdirən tarixi bir 

məqamdır. Sonrakı dövrlərdə isə həmin rəqs  xalqımızın məişətinə müxtəlif 

ritmlərdə ifa olunaraq daxil olur. Aparılan arxeoloji, etnoqrafik və folklor 

araşdırmaları kütləvi rəqs olan “ Yallı ” nın özündə şamanizmlə bağlı təsəvvürləri, 

qəhrəmanlıq motivlərini, qədim tayfaların əhval-ruhiyyəsini əks etdirdiyini, güc, 

qüvvət, birlik, mübarizlik təmsil etdiyini göstərir və rəqsin qədim tarixi köklərə 

malik türk xalqları üçün xarakterik olduğunu deməyə əsas verir. Şübhəsiz ki, 

Azərbaycanın arxeoloji abidələrindən əldə olunan bədii məmulatlar üzərindəki 

təsvirlərin mənşəyindəki özünəməxsus xüsusiyyətlərin kompleks tədqiqi gələcəkdə 

bu ərazilərin köklü sahibi olan qədim etnosların mənşəyinin müəyyənləşdirilməsinə 

daha yaxından köməklik edəcək və bu da qədim dövr dünya mədəniyyətinə, 

incəsənətinə dəyərli töhfə olacaqdır.   

 

Məlumdur ki, rəqs ritmlə müşayət olunan bir hərəkət forması olmaqla yanaşı, onu 

yaradan insanların  obrazlarının daxili xarakterini təcəssüm etdirir. Hər bir rəqsin 

öz adı var. Onlar müxtəlif mərasimlərin keçirilməsində ifa olunur. Heç şübhəsiz ki, 

Qobustan qayaları üzərində təsvir olunan ritual rəqslərin ifası zamanı ərazidə olan 

qaval daşlardan çıxan ritmlər rəqsin daha da hərəkətli olmasını təmin etmişdir. 

Həmin rəqsin ritmik hərəkətləri özündə dövrün insanlarının mənəvi 

mədəniyyətlərini, həyatının müxtəlif dini düşüncələrini, “Dünya ağası ” simvolu 

qarşısında keçirilən ritualda və ova çıxmazdan qabaq,  hazırlıqla bir başa bağlı 

olub, tanrı ilə əlaqə və təmasın təcəssümü sayıla bilər. Qayalar üzərində təsvir 

olunan ifada  rəqsin ideya obrazı öz əksini tapır, bəzən isə həmin rəqsin ifası 

zamanı dini ayinlərin icra olunması da ibtidai rəssamlar tərəfindən kompozisiya 

şəklində verilir.        

  

Rəqsə müxtəlif elementlər daxil olsa da, müxtəlif tarixi dövrlərdə bütövlük, birlik, 

güc, qüvvət ritual rəqsi kimi hər zaman yaddaşlarda qalmışdır. Azərbaycanın 

qədim dövr qaya təsvirlərində izlənilən ritual rəqslər özündə daim bir hərəkət 

simvollaşdırır [1, 172]. “ Yallı  ” ritual rəqsi heç şübhəsiz ki, günəşə və oda 

sitayişlə bağlı yaranmışdır. Rəqs ən azı yeddi kişi və yeddi qadın tərəfindən çevrə 

çəkilərək və çevrəyə qayıtmaqla yerinə yetirilmişdi. 9 saylı daşın üzərində  40 

insan əllərini bir-birlərinin çiyninə qoyaraq ritual “Dünya ağacı” ətrafında rəqs ifa  
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edərkən verilmişlər. Qızılvəng qabının üzərində də stilizə olunmuş “Dünya ağacı” 

ətrafında ritual rəqs səhnəsi öz əksini tapmışdır [ 30, 57-58], (şəkil V.). Yallı 

həmçinin yerin və günəşin rəmzi və kainat rəqsi kimi də qəbul olunur və ifa 

olunduğu rəqsin mahiyyətinə uyğun müqəddəs yeddiliklə bağlanılır. Qobustan 

Böyükdaş III minilliyə aid 46 saylı qaya üzərində on dörd nəfərin (şəkil IV.), e. ə. 

IV minilliyə aid 86 saylı qaya üzərində 7 nəfərin həmin rəqsi ifa etdiyi qeydə 

alınmışdır [1, 164-165,172, 263].    

 

 Şaman dəfləri üzərindədə də əsasən 7 nəfərin bu ritual rəqsi ifa etdiyi yer almışdır 

[13;14]. Sonrakı tarixi dövrlərdə “ Yallı ” rəqsi adı almış bu ritual rəqs 

Azərbaycan, o cümlədən türk xalqlarının tarixini, mifoloji dünyagörüşlərini və 

mənəvi mədəniyyətlərini özündə əks etdirən tarixi bir məqamdır. Sonrakı dövrlərdə 

isə həmin rəqs xalqımızın məişətinə müxtəlif ritmlərdə ifa olunaraq daxil olur. 

Bütün bunları nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, bəlkə də Qobustan ərazisi 

qədim dövrlərdə ritulların yerinə yetirildiyi əsas məkanlardan olmuşdur. 

 

 Nəticə 

   

 Bəzi tədqiqatçılar şamanizmin köklərini daha qədim dövrlərə neolit və tunc 

dövrlərinə gedib çıxdığını düşünürlər. Cənubi sibirlilərin professional şamanizm 

(qədim türk-tuqyu və qədim xakaslar) haqqında ilk  yazılı məlumatlar  VI-VII 

əsrlərə aid olunur. Çin xronikası - Sin - Tanşuda (XI əsr) VII-VIII əsrlərdə yaşamış 

qədim xakaslar haqqında belə məlumat verilir: “ ruhlara verilən qurbanı açıq yerə 

gətirirlər. Qurban vermək üçün vaxt təyin olunmurdu. Şamanları qan, “ kam ” 

adlandırırdılar. Şübhəsiz demək olar ki, VI-VII əsrlərdə Sayan-Altay dağlarının 

türkdilli tayfaları və xalqlarının dinlərində inkişaf etmiş professional şamanizm də 

mövcud olmuşdu. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Cənubi Sibirdə yaşayan qədim 

türk dilli xalqlar şamanizmdən çox erkən çağlarda da bəhrələnmişlər. Sibir 

xalqlarının ənənəvi dünya görüşlərindən olan – Şamanizm – dünyanı dərk edib və 

anlamağın əsas forması olmaqla yanaşı, insana kainatın - kosmik aləmin bir parçası 

kimi baxır [12].   Qobustan qayaları üzərindəki təsvirlər bir daha onu sübut edir ki, 

mövcud cəmiyyətlərin hamısında incəsənət demək olar ki, dinin təbliğatçısı rolunu 

oynamışdır. 

 

Azərbaycanın tunc dövrü qaya təsvirlərində yer alan bir çox süjetlər bu gün də öz 

aktuallığını  itirməyən  Sibir, Altay şaman ideologiyasını özündə əks etdirən 

aksesuarlarında (ritual geyim və qavalların üzərində) rast gəlinir. Bildiyimiz kimi, 

şamana aid qaval musiqi aləti olsa da, müxtəlif xüsusiyyətlərə malikdir. Şaman 

həmin dəfdən müəyyən ritual ayin yerinə yetirərkən istifadə edir, onun ritmləri 

fonunda ekstaza gəlir, müxtəlif qüvvələrə o cümlədən tanrılara və ruhlara təsir 

etmək gücünə malik olur. Şamanlar bütün təbii fəlakətlərə, o cümlədən torpağın, 

suyun, havanın, odun və ağacın qüvvəsinə təsir göstərmək iqtidarında ola bilən din 

xadimləri, kahinlər sayılır. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, şaman qaval 

vasitəsi ilə ekstaza girərək ruhlarla əlaqə yaradır.   
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 Qədim türk ənənələrini yaşamış altaylar və teleutlar belə hesab edirdilər ki, baş 

tanrı Ulgen öz hökmünü yazılı şəkildə şamanlar vasitəsi ilə ötürür. Dövrün 

yeniliklərindən  biri ondadır ki, şaman  qavalları üzərində yığılmış işarələri “ 

Ülgenin yazılı – kitabı, hesab etmək olar. Hansı ki, həmin işarələr vasitəsi ilə 

şaman insanın taleyini həll etmək üçün öz ruhlarına bu kitaba baxmağı tələb  

edirdi. Şaman olmaq istəyən, elə dağa çıxmalıdı ki, həmin dağın başında və ya şam 

ağacı üzərinə öz işarəsini qoysun. Xakaslara görə kim öz işarəsini dağın başındakı 

şam ağacının üstünə çəkərsə o, həqiqi şamandır. Bu işarələr müqəddəs əlifba 

sayılır. Hər bir hərfdə insan həyatı öz əksini tapır [12]. A. L. Monqayt ibtidai 

incəsənətin insanın əmək fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu və icmanın kollektiv 

təcrübəsini əks etdirdiyini qeyd edir [16, 149].      

    

 Araşdırmalardan göründüyü kimi, tədqiqatçılar Azərbaycan ərazilərində, o 

cümlədən Qobustan və Gəmiqayada dini ritual ayinlərin keçirildiyi qənaətinə 

gəlsələr də, həmin ayinlərin nədənsə, kimlər tərəfindən yerinə yetirildiyi haqqında 

heç bir məlumat verməmişlər. Bir sıra tədqiqatçlar ritual ayinlərin keçirildiyini 

qəbul etsələr də, təsvirlərinin, sadəcə olaraq,  çobanlar və ya  ərazidə yaşayan əhali 

tərəfindən çəkildiyini iddia edirlər.  

         

Belə ki, ərazidə keçirilən ritual ayinləri özündə yaşadan Qobustan qaya təsvirləri 

bu fikirlərin əsassız olduğunu və heç bir elmi dəlilə əsaslanmadığını göstərir. 

Hamya məlumdur ki, ibtidai icma dövrünü yaşamış bir çox tayfalar, o cümlədən 

türk tayfaları ibtidai dünya görüşlərində şamanizimdən yan keçməmişlər.  

O cümlədən də türk mənşəli tayfalar.  

 

Bildiyimiz kimi, şamanizm bəzi türklər arasında bu gün də yaşamaqda davam edən 

və bu gün də yaşanan  din formalarından biri kimi qəbul olunur. Göründüyü kimi, 

Qobustan, Gəmiqaya, Kəlbəcər, Sünük və s. ərazilərdə  təsadüf olunan qaya 

üstütəsvirlər dini ideyaların məhsulu olmaqla yanaşı, həm də özlərində 

Azərbaycanın xalqının qədim dövr təsviri incəsənətini yaşadırlar.           
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SUMMARY 

 

The Indications of Shamanism  in  Gobustan Rock Art 

 

Irada Avsharova 

Baku State University, Azerbaijan 
      

 

 Gobustan is the one of the rich and spectacular monuments of rock art  in the 
territory of Azerbaijan.This monument, which carries the roots of art history of the 

Azerbaijani people to the oldest, is the  ancient  example of carving art on stone. 

The earliest examples of ancient rock art  monuments investigated in the  e. b. VIII 
millennium. The conducted researches in this area show that Gobustan  rock 

descriptions have gone a long way from the Mesolithic to the Middle 

Ages.According to the paper’s purpose , the rock  descriptions  and stone 

monuments indicate that this area had a ritual character and  rite . The rock  art   of 
Gobustan, Gamiqaya, Kalbajar, Western Azerbaijan (Sunuk) and others. having 

great importance in  the study of Azerbaijan nation’s ancient history. Rock art  

visually  depict the lifestyle, occupation, living style  and spiritual world of ancient 
people with  real and figurative  descriptions. From this point of view, rock play  
plays very considerable role  in the  study of  Azerbaijan nation’s  spiritual culture. 

 

Key words: Rock art, shamanism, kurgan, stone monuments,Gobustan, Azerbaijan 
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РЕЗЮМЕ 

Признаки шаманизму в  Гобусданских изображениях 

  

Ирада Авшарова  

Бакинский Государственный Университет,  

Баку, Азербайджан 
 

   Одним из богатых и впечатляющих памятников наскальных рисунков на 

территории Азербайджана является Гобустан. Этот памятник, который 

привносит корни истории искусства азербайджанского народа в самое 

древнее, является самым древним примером искусства резьбы по 
камню.   Первичные образцы самыхранних древних наскальных рисунков, 

исследованных в на территории, встречаются  на памятниках 

относящихсяк VIII тысячелетею до н.э.  Проведенныена 
территории исследования показывают, что наскальные рисунки Гобустана 

прошли долгий путь развития от мезолита до средневековья.Согласно 

предмету исследования статьи, наскальные рисунки и каменные памятники 

указывают, что этот район имеет ритуальный характер и 
является местом ритуального обряда.  В исследовании древней истории 

азербайджанского народа,  наскальные рисунки Гобустана, Гамигая, 

Калбаджара, Западный Азербайджана (Бирюза) и другие  имеют большое 

значение. Наскальные рисунки изображают образ жизни, род занятий, жизни 
и духовный мир древних людей с визуальными, реалистичными и образными 

изображениями. С этой точки зрения, наскальные рисунки имеют большое 

значение для изучения духовной культуры азербайджанского народа. 

Ключевые слова:  Наскальное исскуство, шаманизм, курган, каменные 

памятники, Гобустан, Азербайджан 
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Şəkil 1. 

Qobustan Yazılıtəpə 53 saylı qaya 
 

 

 

 

Şəkil 2. 

1. Böyükdaş aşağı terras 201(a) saylı qaya, 2. Böyükdaş yuxarı 52 saylı qaya 
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Şəkil 3 

Qobustan Böyükdaş aşağı terras 2 saylı qaya 

 

 
 

Şəkil 4.  

Qobustan Böyükdaş yuxarı terras 46 saylı qaya 
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Şəkil 5.  

Qobustan Böyükdaş yuxarı terras 9 saylı qaya 
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Şəkil 6. 

Qobustan Yazılıtəpə 14 saylı qaya 
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