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GİRİŞ 

2013-2016-cı illərdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin arxeoloji 

ekspedisiyası Fransa Milli Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin arxeoloqları ilə 

birlikdə I Kültəpə yaşayış yerində tədqiqat işlərinə başlamışdır. Tədqiqat 

işləri 400 kv. m. ərazidə davam etdirilmişdir. Arxeoloji tədqiqatlarla yanaşı 

Kültəpə yaşayış yeri ətrafında arxeoloji araşdırmalar da aparılmışdır. 

Ekspedisiyanın əsas məqsədi, Neolit dövrünün sonuna aid olan I Kültəpə 

yaşayış yerində məskunlaşmanın tarixi və qədim Naxçıvan sakinlərinin ətraf 

aləmlə əlaqələrini öyrənmək, köçmə maldarlıqla bağlı abidələri tədqiq 

etməkdən ibarət olmuşdur. Tədqiqatlar göstərir ki, Kültəpə və onun ətrafında 

yaşayan insanlar əkinçiliklə və köçmə maldarlıqla məşğul olmuşlar. Köçmə 

maldarlıq insanların müxtəlif faydalı qazıntılar, o cümlədən mislə tanışlığına 

səbəb olmuşdur. Araşdırmalara əsasən demək olar ki, Eneolit dövrünə aid 

mövsümi yaşayış yerləri məhz qədim Naxçıvan sakinlərinin Zəngəzur 

dağlarının zəngin metal yataqlarına gedən yollar üzərində salınmışdır. 

Araşdırmalar zamanı bu mövsümi yaşayış yerlərinin bir qismi qeydə alınaraq 

tədqiq edilmişdir. Digər yaşayış yerlərini müəyyənləşdirmək və qədim 

kommunikasiya xətlərinin keçdiyi yerləri təsbit etmək ekspedisiyanın əsas 

vəzifələrindən biri olmuşdur. Bu illər ərzində aparılan araşdırmalar ölkəmizin 

qədim sakinlərinin miqrasiyasının arealını, onların qədim Şərq ölkələri ilə 

iqtisadi-mədəni əlaqələrini öyrənməyə imkan vermişdir. 

Kültəpə yaşayış yerində və onun ətrafında aparılan araşdırmalar iqlim 

dəyişiklikləri ilə bağlı olaraq qədim insanların yaşayış yerlərini dəyişməyə 

məcbur olduğunu təsdiq edir. I Kültəpə yaşayış yerində həyat e.ə.VI minillik 

boyu davam etsə də e.ə.V minillikdə burada həyat kəsilmişdir. Kültəpədən 

tapılan bəzi keramika məmulatı e.ə. V minillikdə burada həyatın epizodik 

xarakter daşıdığını, daimi məskunlaşma olmadığını göstərir. Bununla belə e.ə. 

V minilliyin birinci yarısında Kültəpə ətrafında yaşayış davam etmişdir. 

Uzunoba və Uçan Ağıl yaşayış yerlərində aparılan araşdırmalar zamanı e.ə. V 

minilliyin birinci yarısına aid maddi mədəniyyət nümunələri əldə edilmişdir. 

2016-cı ildə Naxçıvançay vadisində Eneolit dövrünə aid yeni bir yaşayış yeri 

Naxçıvan yaşayış yeri aşkar olunmuşdur.  Sirabçay vadisində yerləşən Uçan 

Ağıl, Naxçıvançay vadisində yerləşən Uzunoba və Naxçıvan yaşayış 

yerlərinin araşdırılması e.ə. V minilliyin əvvəllərində qədim insanların çay 
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vadilərinə daha yaxın ərazidə məskunlaşdığını göstərir ki, bu da iqlim 

dəyişilmələri, daha doğrusu quraq iqlimlə bağlı ola bilərdi. 

Araşdırmalar göstərir ki, uzun müddət davam edən quraqlıq mülayim 

və yağmurlu iqlimlə əvəz olunmuş, daşqınlar baş vermişdir. Yəqin elə bunun 

nəticəsidir ki, bəzi yaşayış yerlərinin üzəri qalın lil qatı ilə örtülmüş, vadidəki, 

yaşayış yerləri izsizləşmişdir.   

I Kültəpə və onun ətrafında yerləşən yaşayış yerlərinin tədqiqi Cənubi 

Qafqazın Son Neolit və Son Eneolit mədəniyyətləri arasındakı boşluğu 

doldurmağa imkan verir. Naxçıvançay və Sirabçay vadisində yerləşən bu 

unikal abidələrdə aparılan tədqiqat işlərinin ilkin nəticələrini Sizə təqdim 

edirik. 
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I FƏSİL. KÜLTƏPƏDƏ 2013-CÜ İLDƏ APARILMIŞ ARXEOLOJİ 

TƏDQİQATLAR1 

 

 Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda  erkən əkinçilik 

mədəniyyətlərinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyəti olan abidələrdən biri 

də Naxçıvanda yerləşən Kültəpə yaşayış yeridir. Yaşayış yeri arxeoloji 

ədəbiyyata həmçinin I Kültəpə adı ilə daxil olmuşdur. Məlum olduğu kimi, bu 

abidənin tədqiqi XX əsrin 50-ciillərində başlanmışdır. O.H.Həbibullayev 

yaşayış yerinin ən aşağıda yerləşən “1a” təbəqəsini Neolit dövrünə, “1b” 

təbəqəsini isə Eneolit dövrünə aid etmişdir (Həbibullayev, 1959: 14). Lakin 

tədqiqatçı sonrakı əsərlərində bu fikirdən imtina edərək hər iki təbəqəni 

Eneolit dövrünə aid etmişdir (Абибуллаев, 1982: 24). Kültəpənin “1a” 

təbəqəsi bir müddət arxeoloji ədəbiyyatda Eneolit mədəniyyəti kimi 

xarakterizə edilsə də (Мунчаев, 1982: 93-131) hazırda abidənin bu təbəqəsi 

Neolit dövrünə aid edilməkdədir (Нариманов, 1987: 133; Kushnareva, 1997: 

30-40; Seyidov, 2003: 21, 39-40). Kültəpə son vaxtlaradək Naxçıvanda Neolit 

dövrünə aid edilən yeganə abidə idi 2 . Kültəpənin Neolit dövrünə aid 

təbəqəsinin materialları yaxşı nəşr edilmədiyindən və karbon analizlərinin 

nəticələri köhnəldiyindən Azərbaycanın bu qədim diyarının Neolit dövrü 

haqqında bitkin məlumat əldə etmək olduqca çətindir. Buna görə də Kültəpə 

yaşayış yerində 1951-1964-cü illərdə aşkar olunan arxeoloji materialların 

yenidən araşdırılaraq nəşr edilməsi nəzərdə tutulmuşdur 3 . Digər tərəfdən 

2006-cı ildən Duzdağda aparılan araşdırmalar qədim duz mədənlərinin daha 

çox Naxçıvançay vadisində yerləşən abidələrlə bağlı olduğunu göstərmişdir. 

Belə ki, Duzdağda aşkar olunan əmək alətlərinin bənzərləri I Kültəpə və II 

Kültəpə yaşayış yerlərində daha çox rast gəlinir. Mədən sənayesinin meydana 

gəlməsi və inkişafı tarixinin öyrənilməsi üçün də Kültəpə yaşayış yerinin 

tədqiqinə ehtiyac vardır.  Kültəpə yaşayış yerinin Neolit və Eneolit dövrü 

                                                           
1  Bu iş Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 

maliyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir, qrant № EİF-2012-2(6)-39/28/5/. 

Araşdırmalara həmçinin Fransa Milli Araşdırmalar Mərkəzi maliyə yardımı 

etmişdir. 
2  Hazırda Naxçıvanda Neolit dövrünə aid yeni abidələr aşkar olunmuşdur. Bax: 

Bakhshaliyev V., Seyidov A. New Findings from the Settlement of Sadarak 

(Nakhchivan-Azerbaijan) // Anatolia Antiqua, XXI, 2013, p. 1-21. 
3  Bu iş AMEA NB və Fransa Milli Araşdırmalar Mərkəzinin xüsusi layihəsi 

əsasında yerinə yetiriləcəkdir.  
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haqqında geniş məlumat əldə etmək və təbəqələrin necə saxlandığını 

aydınlaşdırmaq məqsədi ilə 2013-cü ildə burada kəşfiyyat xarakterli 

araşdırmalar aparılmışdır. Araşdırmalar Fransa Milli Elmi Araşdırmalar 

Mərkəzinin əməkdaşları ilə birlikdə aparılmışdır. Yaşayış yerində 2013-cü 

ildə aparılan araşdırmaların məqsədi Neolit və Eneolit dövrünə aid sağlam 

qalmış təbəqələri müəyyənləşdirmək və gələcək araşdırmalar üçün təməl 

yaratmaqdan ibarət idi. 

 Kültəpə yaşayış yerində 2013-cü ildə iki sahədə qazıntı aparılmış, iki 

sahədə isə təmizləmə işləri aparılmışdır 4 . Birinci qazıntı sahəsi 

O.H.Həbibullayevin vaxtilə tədqiqat apardığı sahənin kənarında (A kvadratı, 

sahəsi 5x5m) qoyuldu. Bu sahədəki qazıntılar zamanı abidənin üzərində 

qazılmış çuxurların müasir dövrə aid məişət qalıqları ilə dolduğu müəyyən 

olundu. Məişət qalıqları təmizləndikdən sonra Neolit dövrünə aid maddi-

mədəniyyət qalıqları ilə zəngin olan təbəqə aşkar olundu. Qazıntı sahəsi uçub-

tökülmüş kərpic tikintinin qalıqları ilə örtülmüşdü. Tədqiqat zamanı bir-birini 

əvəz edən bir neçə tikinti qatının olduğu müəyyən edilmişdir. Eyni rəngli 

təbəqədə divar qalıqlarını aşkar etmək çətin olsa da 1, 5 m dərinlikdə dairəvi 

formalı kərpic  divarın qalıqlarını müəyyən etmək mümkün oldu. Divarın 

yalnız bir hissəsi salamat qalmışdı. Kəsikdə gildən hazırlanmış kərpic və 

möhrə bloklar aydın şəkildə seçilirdi. Divar qalığı 0,8 m hündürlükdə 

saxlanmışdı. Otaq qalığının iç tərəfində saxlanan mədəni qatlar onun uzun 

müddət istifadə olunduğunu və döşəmənin tədricən yüksəldiyini göstərir. 

Onun içəri tərəfində Neolit dövrünə aid maddi-mədəniyyət qalıqları, o 

cümlədən dairəvi formalı ocaqlar aşkar olundu. Ocaqların içərisi boz rəngli 

küllə dolmuşdu. Onların müxtəlif dərinlikdə yerləşməsi ocaqların tez-tez yer 

dəyişdiyini göstərirdi. Ocaqların ətrafında sərt gil döşəmənin üzərinə kül 

yayılmış, bəzi yerlərdə döşəmə qızarmışdı. Bununla belə bu sahədə maddi-

mədəniyyət qalıqları, o cümlədən keramika məmulatı olduqca az idi. Erkən 

Tunc dövrünə aid az miqdarda keramika yalnız üst laylarda aşkar olunmuş, alt 

laylarda isə ona rast gəlinməmişdir. Beləliklə müəyyən olundu ki, abidənin bu 

hissəsində Tunc dövrü təbəqəsi O.H.Həbibullayevin tədqiqatları zamanı 

tamamilə tükənmişdir. Bu isə Neolit dövrünə aid təbəqənin bir qisminin 

toxunulmaz qaldığını göstərirdi. 

                                                           
4 Qazıntı sahələri müəyyənləşdirilərkən yerli əhalinin, o cümlədən 1951-1964-cü il 

qazıntılarında iştirak edən sakinlərin fikirlərindən yararlanılmışdır. Bizə kömək 

etdiklərinə görə Kültəpə kəndinin sakinlərinə minnətdarlığımızı bildiririk. 
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 İkinci qazıntı sahəsi (B kvadratı, sahəsi 5x5m ) yaşayış yerinin 

toxunulmamış hissəsində, mədəni təbəqənin varlığı ehtimal olunan yerdə 

qoyuldu5. Abidənin bu hissəsində məscid tikildiyi üçün qazıntı aparmaq çətin 

idi. Buna baxmayaraq seçilən sahədə tədqiqat başlandı. Bu sahədəki 

araşdırmalar yaşayış yerinin orijinal meylini müəyyən etməyə imkan verirdi.  

Təpənin ətəyində Erkən Tunc dövründə və müasir dövrdə məskunlaşma 

olduğu üçün bu dövrə aid maddi-mədəniyyət qalıqları Neolit və Eneolit 

materialları ilə qarışmışdı. Qarışıq təbəqə sahənin cənub-qərb hissəsində 1,2 

m dərinliyədək davam edirdi. Sahənin digər hissəsində isə yalnız Neolit 

dövrünə aid maddi-mədəniyyət qalıqları aşkar olunurdu. Bu hissədə kül 

yığınları və kərpic tikintilərin qalıqlarına rast gəlinirdi.   Tədqiqat zamanı 0, 3 

m dərinlikdə düz kərpic divarın qalığı aşkar olundu. Divarın eni 0, 4 m, 

qalınlığı 0, 2 m, uzunluğu 1, 8 m idi. Lakin sahənin kiçikliyi və  layların 

incəliyi tikintilərin planını müəyyən etməyə imkan vermirdi. Qazıntının 

kəsiyində bir-birini əvəz edən dörd tikinti qatının olduğu aydın seçilirdi. 

Lakin tikintilər güclü dağıntıya uğradığından və başlıca olaraq qazıntı 

sahəsindən kənarda qaldığından onların planını izləmək mümkün deyildi. 

Qazıntı 1,7 m dərinliyə çatdıqda kərpic divar qalığı  aşkar olundu. Bu divar da 

əsasən sahədən kənarda qaldığı üçün onun ölçülərini müəyyən etmək 

mümkün olmadı. Divarın eni 0, 3 m idi. Bu dərinlikdə artıq bütün sahədə 

Neolit dövrünə aid qarışıq olmayan təbəqə aşkar olundu. Bu təbəqədə aşkar 

olunan keramika məmulatı Neolit dövrünün sonu və Eneolit dövrünün 

əvvəlləri üçün xarakterik idi. Araşdırmalar Neolit dövrünə aid təbəqələrin 

yaxşı saxlandığı yerləri müəyyən etməyə imkan verdi. 

Kültəpə yaşayış yerinin köhnə qazıntı sahəsində aparılan təmizləmə 

işləri mədəni təbəqənin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verdi. 

Birinci kəsik təmizləməsi abidənin qərb hissəsində idi. Burada aparılan 

təmizləmə işləri Kür-Araz mədəniyyətinə aid təbəqələrin tükəndiyini, qalan 

təbəqənin yalnız Neolit dövrünə aid olduğunu göstərdi. İkinci sahədə 3 m 

hündürlükdə təmizləmə aparıldı. 

                                                           
5 Kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə abidənin bu hissəsində vaxtilə həyətyanı 

sahə olmuşdu. 
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                         Şəkil 1. I Kültəpənin Neolit keramikası. 

Məlum oldu ki, aşağı qatlarda bir-birini əvəz edən mədəni laylar incə 

olmuşdur. Üst layda isə daha qalın tikinti qalığına rast gəlinirdi. Ola bilsin ki, 

bu, möhrə tikintilərin qalın divarlı olması ilə bağlı olmuşdur. Abidənin 

üzərindən 2, 1 m dərinlikdə aşkar olunan binanın qalıqları 1, 5 m hündürlükdə 

qalmışdı. Onun içərisində ocaq qalığı var idi. Kəsikdən məlum olur ki, bina 

konusvari formada olmuşdur. Aşkar olunan arxeoloji materiallar başlıca 

olaraq Neolit dövrünə aid idi.  
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             Şəkil 2. I Kültəpənin Neolit keramikası. 

Ümumiyyətlə, araşdırmalar yaşayış yerinin müəyyən hissəsində Neolit 

təbəqələrinin kifayət qədər qaldığını göstərdi ki, bu da gələcək tədqiqatların 

istiqamətini müəyyənləşdirməyə imkan verdi. 

Araşdırma zamanı Kültəpə yaşayış yerindən xeyli miqdarda obsidian 

parçaları, obsidian alətlər, sümük alətlər və keramika məmulatı aşkar 

olunmuşdur. 2013-cü il mövsümündə keramika məmulatı daha çox B 

sahəsində aşkar olunmuşdur. Keramika məmulatının bir qismi Erkən Tunc 

dövrünə aiddir. Demək olar ki, Erkən Tunc dövrünün bütün mərhələləri 

burada təmsil olunmuşdur. Erkən Tunc dövrünə aid keramika məmulatının bir 

qismi qara, bir qismi isə çəhrayı rənglidir. Çəhrayı və qara rəngli bəzi 

parçaların saman qarışıq gildən hazırlanması diqqətçəkicidir. Eneolit 

mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini daşıyan Kür-Araz keramikası vaxtilə 
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O.H.Həbibullayevin qazıntıları zamanı da aşkar olunmuşdu (Абибуллаев, 

1982: 130). Yeni tapıntılar bu yaşayış yerində Kür-Araz mədəniyyətinin ilk 

mərhələsinin Kültəpədə mövcud olduğunu bir daha təsdiq edir. Keramika 

məmulatının bəzisinin içərisində daraqvari alətin izləri saxlanmışdır. Məlum 

olduğu kimi, bu tip keramika Naxçıvanda Şortəpə, I Maxta və Ərəbyengicə 

və digər yaşayış yerlərində də aşkar olunmuşdur. Ovçulartəpəsindən 

götürülən kömür analizlərinin nəticələri Kür-Araz mədəniyyətinin 

Naxçıvanda e.ə. V minilliyin sonunda formalaşdığını deməyə imkan 

vermişdir (Marro, Bakhshliyev, Aşurov, 2009). 

 Keramika məmulatının böyük bir qismi Neolit dövrünə aiddir. Bu 

dövrə aid keramika başlıca olaraq qırmızı rəngdə saman qarışığı çox olan 

gildən bişirilmişdir. Qablar əldə hazırlanmış, qeyri-bərabər bişirilmişdir. Bəzi 

parçaların üzərində həsir izləri qalmışdır. Qabların oturacağı başlıca olaraq 

yastıdır. Bu Ovçulartəpəsinin yuvarlaq oturacaqlı qabları ilə kontrast təşkil 

edir. Belə hesab edirik ki, bu fərq xronoloji fərqdir. Kültəpənin keramika 

məmulatının hazırlanmasında Neolit dövrü üçün xarakterik xüsusiyyətlər 

aydın izlənir. Bu xüsusilə qabların formasında özünü aydın göstərir. Onlar 

başlıca olaraq qabarıq və silindrik formalıdır. Qabların qaba hazırlanmış yastı 

oturacaqları xaricə doğru çıxıntılıdır. Bəzi keramika məmulatında yuvarlaq, 

yaxud yastı qabarıq bəzəmələr vardır. Bu tip bəzəmələr başlıca olaraq Neolit 

keramikası üçün xarakterikdir. Bu tip qablar O.H.Həbibullayevin qazıntıları 

zamanı “1a” və “1b” təbəqələrində aşkar olunmuşdur (Həbibullayev, 1959: 

tablo, 19-25). Şübhə yoxdur ki, Kültəpənin keramikası Neolitin dövrünün 

sonu xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir.  

 Araşdırmalar zamanı aşkar olunan arxeoloji materialların bir qismi 

obsidian alətlərdən ibarətdir. Ümumiyyətlə həm obsidian alətlərin çox 

rastlanması, həm də xeyli miqdarda istehsal çıxarının aşkar olunması alətlərin 

yaşayış yerində emal edilərək hazırlandığını təsdiq edir. Məlum olduğu kimi, 

I Kültəpə yaşayış yeri vaxtilə Cənubi Qafqaz abidələrinin Naxçıvan-Mil-

Muğan ərazi qrupunda xarakterizə olunmuşdur (Мунчаев, 1982:  93-131). Bu 

qrupun xarakterik cəhəti saman qarışıq keramikanın üstünlük təşkil etməsidir. 

Bununla belə Şimal-Qərbi İran (Cənubi Azərbaycan), Ağrı vadisi və Şərqi 

Anadolu ilə gözəçarpan bənzərliklər vardır. Fikrimizcə, bu tayfalararası 

əlaqələrin intensivliyi ilə bağlı olmuşdur. Uzaq ərazilərlə iqtisadi əlaqələrin 

olduğu obsidian məmulatının istifadəsi ilə də təsdiq olunur.  Bəlli olduğu 

kimi, Naxçıvanda və İranda obsidian yataqları yoxdur. Ən yaxın obsidian 

yataqları Zəngəzur silsiləsindədir. Lakin təccübləndiricidir ki, Kültəpə 

sakinləri Göyçə hövzəsində yerləşən Göyhasar və Qutansar (Бадалян, 



12 
 

Кикодзе, Коль, 1996: 257) kimi  uzaqda yerləşən obsidian yataqlarından da 

istifadə etmişlər. Kültəpə obsidianının böyük hissəsi Göyhasar (50%) və 

Sünikdən (28%) gəlmişdir. Digər yataqların obsidianı azdır. Kültəpə 

Göyhasar obsidianına görə, indiki Ermənistan abidələri də daxil olmaqla, 

Araz vadisində üstün mövqeyə malik olmuşdur. Tədqiqatlar göstərir ki, 

Mərənd yaxınlığında yerləşən Kültəpə abidəsində  başlıca olaraq Sünik 

obsidianından istifadə olunmuşdur (Farhang Khademi et al., 2013: 1964). 

Əliköməktəpəsi obsidianının böyük bir qismi (85%) Sünikdən gətirilmişdir 

(Бадалян, Кикодзе, Коль, 1996: 259).  Urmiya hövzəsində yerləşən yaşayış 

yerləri də başlıca olaraq Sünik obsidianından istifadə etmişdir. Tədqiqatçılar 

Sünik obsidianının Naxçıvan ərazisindən keçərək İrana, həmçinin Urmiya 

hövzəsinə yayıldığını düşünməkdədirlər (Farhang Khademi et al., 2013: 

1964). Ehtimal ki, Kültəpə yaşayış yerinin strateji cəhətdən əlverişli mövqedə 

olması digər yaşayış yerlərini də obsidianla təmin etməyə imkan vermişdir.  
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II FƏSİL. KÜLTƏPƏDƏ 2014-CÜ İLİN ARXEOLOJİ 

ARAŞDIRMALARI 

  

Qədim arxeoloji mədəniyyətlərin yayılmasında çay vadiləri mühüm 

əhəmiyyətə malik olmuşdur.  Naxçıvançay vadisində son illərdə silsilə 

şəklində aşkar edilmiş abidələr də bu fikri təsdiq edir. Bu abidələrdən biri 

olan I Kültəpənin tapıntıları sadəcə Azərbaycanın qədim mədəniyyətlərinin 

öyrənilməsi ilə məhdudlaşmayıb, Urmiya hövzəsi, Şərqi Anadolu, Cənubi 

Qafqazda yayılmış qədim mədəniyyətlərin yayılma arealının 

müəyyənləşdirilməsində də mühüm rola malikdir. Bu səbəbdəndir ki, abidə 

dünya arxeoloqlarının diqqətini cəlb etmiş, onun yenidən tədqiq edilməsinə 

başlanmışdır. Bu baxımdan I Kültəpənin öyrənilməsini iki mərhələyə bölmək 

olar. 1951-1964-cü illəri əhatə edən [Həbibullayev, 1959] birinci mərhələdə 

abidə dünya miqyasında elmə tanıdılmışdırsa, 2013-cü ildən başlayan 

(Baxşəliyev və b. 2016: 193) ikinci mərhələdə Azərbaycan-Fransa beynəlxalq 

arxeoloji ekspedisiyasının burada apardığı qazıntılar nəticəsində abidənin 

tarixi ilə bağlı yeni tapıntılar aşkar edilmiş, yaşayış yerinin tarixi 

dəqiqləşdirilmişdir.  

2014-cü ildə I Kültəpədə arxeoloji tədqiqatlar davam etdirilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, bəzi tədqiqatçılar bu abidənin Neolit dövrünə aid 

olmasına şübhə ilə baxırdılar. Bu məsələni aydınlaşdırmaq məqsədi ilə I 

Kültəpə yaşayış yerində və onun ətrafında araşdırmalar aparılmışdır. 

Tədqiqatların nəticəsində Naxçıvanda Son Neolit və Eneolit dövrünə aid yeni 

abidələrin olduğu müəyyən edilmişdir. İlk tədqiqat işləri I Kültəpə abidəsində 

aparılmışdır. 2013-cü ildə yaşayış yerində aparılan qazıntılar müəyyən uğurla 

nəticələnsə də Sovet dövründəki qazıntının dərinliyini müəyyən etmək 

mümkün olmamışdır. Odur ki, 2014-cü ildə tədqiqatlar davam etdirilmiş, 

abidənin stratiqrafiyasını müəyyən etmək üçün C şurfu (2x5 m) qoyulmuşdur. 

Tədqiqat zamanı bu sahədə hələ Sovet dövründən qalma xeyli məişət 

tullantılarının olduğu müəyyən edilmişdir. Tədqiqatın gedişində Sovet 

dövründəki qazıntıların dərinliyi müəyyənləşdirilmiş, abidənin tarixini 

müəyyən etmək üçün karbon nümunələri əldə edilmişdir.  Tədqiqat zamanı 

Son Neolit dövrünə aid maddi mədəniyyət nümunələri əldə edilmişdir. 

Aparılan araşdırmalar zamanı O.H.Həbibullayevin müəyyən etdiyi bəzi 
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səviyyələri müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur ki, bu da abidənin yenidən 

tarixləndirilməsi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. 

2014-cü ildə C sahəsi ilə yanaşı A sahəsində qazıntılar 

genişləndirilmişdir (10x10m). Bu sahədə aparılan qazıntılar zamanı Son 

Neolit dövrünə aid əmək alətləri, keramika məmulatı və tikinti qalıqları aşkar 

edilmişdir. Divar qalıqlarının bəzisi düz, bəzisi oval planlıdır. Araşdırma 

zamanı döşəmə qalıqları, onun üzərində toplanmış keramikaya təsadüf 

edilmişdir. Divarlar güclü eroziyaya uğradığından yaşayış binalarının planını 

müəyyənləşdirmək mümkün olmamışdır. Lakin döşəmələrin altında bir neçə 

skelet qalığı aşkar olunmuşdur. Skeletlər bükülü vəziyyətdə dəfn edilmiş və 

çox pis saxlanmışdı. 

 2014-cü ildə qazıntılar B sahəsində (5x5 m) də davam etdirilmişdir. 

Sahədə tədqiqatların 2 m dərinliyə çatmasına baxmayaraq müasir dövrə aid 

məişət qalıqları aşkar olunmaqda idi. Lakin sahənin şimal-şərq hissəsində 

sağlam təbəqənin olduğu müəyyən edilmişdi. Bu hissədə aparılan qazıntılar 

zamanı Son Neolit dövrünə aid tikinti qalıqları, əmək alətləri və keramika 

məmulatı aşkar olunmuşdur. Qazıntı 1,8 m dərinliyə çatdıqda divar qalığına 

rast gəlindi. Divarın eni 50 sm idi. Divarın şimal tərəfində 1,5x1,5 m sahədə 

döşəmə qalıqları, döşəmənin üzərində keramika parçaları aşkar olundu. 

Tədqiqat zamanı kiçik bir hissəsi saxlanılan divar qalığının dairəvi formada 

olduğu müəyyənləşdirildi. Lakin bu divar tamamilə erroziyaya uğrayaraq 

dağılmışdı. Dairəvi formalı evin içərisindən obsidiandan hazırlanmış əmək 

alətləri aşkar olundu. 

İkinci divar qalığı qazıntı sahəsinin cənub hissəsində aşkar olundu. Bu 

divar düz planlı idi. Divarın saxlanmış hissəsinin qalınlığı 10 sm, eni 0, 4 m, 

uzunluğu 1, 8 m idi. Onun içəri tərəfində iki ədəd dördkünc formalı çıxıntı 

var idi. Divarın ətrafında aparılan təmizləmə işləri zamanı əmək alətlərinin 

parçaları və bir bəzək əşyası aşkar olunmuşdur. 

Qazıntı zamanı müəyyən edildi ki, bu hissə təpənin ətəyi olduğundan 

sonrakı dövrlərdəki məskunlaşma zamanı təbəqə bu hissədə qarışmışdır. 

Sahənin kiçik olması isə məişət təsərrüfat komplekslərini müəyyənləşdirməyə 

çətinlik törədirdi. Odur ki, mədəni təbəqənin sağlam olduğu hissədə yeni 

qazıntı sahəsi qoymaq qərarlaşdırıldı. Yeni qazıntı sahəsi D kodu ilə 

işarələndi. 

 D sahəsində tədqiqatlar 6x10 m ərazidə davam etdirildi və  Son Neolit 

dövrünə aid  yaşayış binalarının qalıqları əldə edildi (Şəkil 3).  Araşdırmalar 



15 
 

zamanı dairəvi, oval və dördkünc formalı binaların qalıqları aşkar olundu. 

Evlərin yaxınlığında dairəvi formalı iş yerlərinin qalıqları, əmək alətlərinin 

olduğu müəyyən olundu. 

Birinci divar qalığı yer səthindən 5 sm dərinlikdə, qazıntı sahəsinin 

cənubunda aşkar olundu. Divar yarımdairəvi formalı idi. Böyük bir hissəsi 

sahədən kənara çıxırdı. Onun planını izləmək üçün qazıntı sahəsi cənuba 

doğru genişləndirildi (1x5 m). Nəticədə divarın böyük bir hissəsi aşkar 

olundu. Binanın diametri 3, 29 m idi. Dairəvi formalı binanın içəri tərəfində 

diametri 0,7 m olan ocaq var idi. Ocaq təmizlənərkən keramika və heyvan 

sümüyünün qalıqları aşkar olundu. Dairəvi formalı binanın yaxınlığında, onun 

şərq tərəfində dördkünc formalı otağın qalıqları da aşkar olundu. Bu otağın 

uzunluğu 2, 7 m, salamat qalan hissəsinin eni 65-70 sm idi. Onun da mərkəzi 

hissəsində dairəvi formalı ocaq var idi. Ocağın diametri 1, 9 m idi. Ocaq 

təmizlənərkən keramika, heyvan sümükləri və obsidian alətlərin qalıqları 

aşkar olunmuşdur. 

Araşdırmalar bu böyük divarın bir neçə tikinti dövrü ərzində istifadə 

olunduğunu və yaşayış binalarını əhatə etdiyini göstərir. Onun cənub-qərb 

tərəfində  arakəsmə divarlarla seqmentşəkilli bölüm yaradılmışdı. Ehtimal ki, 

bu bölüm ərzaq ehtiyyatı saxlamaq üçün istifadə olunmuşdur. Bu hissədən gil 

qab parçaları aşkar olunmuşdur.Bu hissədə həmçinin dairəvi formalı iş 

yerinin qalıqları da aşkar olunmuşdur. Ocağın içərisində bir neçə yerdə kiçik 

həcmli, dairəvi formalı ocaqların da aşkar olunması yaşayış sahəsinin tez-tez 

dəyişdiyini göstərir. Bu evin ətrafında aparılan tədqiqatlar zamanı dairəvi 

formalı ocaqlar aşkar olunmuşdur. Qazıntı sahəsinin şimal tərəfində bir yerə 

yığılmış iri həcmli dən daşları onun yaxınlığında isə dairəvi formalı iş 

yerininin olduğu müəyyən edilmişdir. 

İkinci tikinti qatı qazıntı sahəsinin şimal yarım hissəsində, bəzən düz, 

bəzən də oval planlı olan kərpic divarların qalıqlarından ibarətdir. Divar 

qalıqlarının eni 25-45 sm arasında dəyişir. Bu sahədə dairəvi formalı iş 

yerlərinin və ocaqların qalıqları, həmçinin dən daşları aşkar olunmuşdur. Bu 

hissənin qədim insanlar tərəfindən istifadə olunan iş sahəsi olduğunu demək 

olar. Ehtimal ki, bu divar iş yerlərini və yaşayış sahəsini əhatə etmişdir.  

Üçüncü tikinti qatı qazıntı zamanı iri dairəvi binanı iki hissəyə bölən 

kərpic divarın qalıqları aiddir. Yarım dairəvi divarla bu divar arasında 

ocaqlara və dairəvi formalı iş yerlərinə rast gəlindi. Digər qismdə isə 

keramika parçaları və əmək alətlərinin qalıqları aşkar olunurdu. 
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 Üçüncü tikinti qatına  həmçinin iki binanın qalığı aiddir. Onların biri 

dairəvi formalıdır. Binanın bir qismi qazıntı sahəsindən kənara çıxmışdır. 

Diametri 1, 85 sm-dir. Divarların eni 23-25 sm-dir. Bu binanın içərisi 

təmizlənərkən bəzi yerlərdə daş döşəmə qalıqları aşkar olunmuşdur. Evin 

içərisindən keramika məmulatı, əmək alətlərinin qalıqları, heyvan sümükləri, 

obsidian və çaxmaqdaşı parçaları aşkar olunmuşdur.  

 İkinci bina oval formalıdır. Bu binanın da bir qismi qazıntı sahəsindən 

kənara çıxmışdır. Evin içərisində daş döşəmə qalıqları, keramika nümunələri, 

daş həvəng, obsidian parçaları və heyvan sümükləri aşkar olunmuşdur. Evin 

diametri 1, 9-1, 7 m arasındadır. Divarın eni 20 sm-dir. Divar 13-15 sm 

hündürlüyündə saxlanmışdır. Onun içərisində dairəvi formalı ocaq olmuşdur. 

           Arxitektura qalıqlarının araşdırılması onların bir sıra kərpicdən inşa 

edildiyini təsdiq edir. Lakin onlar güclü eroziyaya məruz qaldığından 

kərpiclərin ölçüsünü müəyyən etmək mümkün olmamışdır. 

 Dördüncüi tikinti qatına qazıntı sahəsinin cənubunda aşkar olunan 

dairəvi formalı ocaq yeri aiddir. Onun diametri 1, 2 m, divarının qalınlığı 26 

sm-dir. İçərisi qara rəngli küllə dolmuşdu. İçərisindən keramika və heyvan 

sümükləri aşkar olunurdu. Bu tikinti qatına həmçinin dairəvi formalı iş yeri də 

aiddir. Onun diametri 1, 10-1, 55 m arasında idi. İş yerinin qərb tərəfində 

diametri 30-33 sm olan dairəvi formalı ocaq aşkar olunmuşdur. 

 2013-cü ildə aparılan araşdırmalar zamanı ikinci kəsikdə təmizləmə 

işləri başa çatdırılmamışdı. 2014-cü ildə həmin kəsikdə araşdırmalar davam 

etdirilmiş və abidənin böyük bir qisminin kəsiyi alınmışdır. Burada aparılan 

araşdırmaların digər sahədəki tədqiqatlarla, xüsusilə C sahəsindəki 

tədqiqatlarla müqayisəsi abidənin ümumi stratiqrafiyasını müəyyən etməyə 

imkan vermişdir. 

Tədqiqatlar zamanı aşkar olunan arxeoloji materialların əksər hissəsi 

keramika məmulatından ibarətdir (Şəkil 4).  Keramika məmulatı başlıca 

olaraq saman qarışığı olan gildən   hazırlanaraq bəzən yaxşı, bəzən isə qeyri-

bərabər bişirilmişdir. Qabların divarları arasında bişməmiş boz, yaxud qara 

rəngli lay vardır. Qabların xarici səthi yaxşı cilalanmışdır. Keramika 

məmulatının əksər hissəsi çəhrayı rəngdə bişirilmişdir. Rəng tonları sarı və 

qəhvəyi arasında dəyişməkdədir. Boz rəngli keramika məmulatı olduqca 

azdır. Qabların çeşidi də azdır. Küpə tipli qablar az miqdardadır. Onlar 

başlıca olaraq silindrik-qabarıq gövdəli banka tipli qablardan və kasalardan 

ibarətdir. Kasa tipli qablar konusvari, bəzən isə silindrik konusvari 
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formadadır. Onlardan bəzisinin ağzının kənarında silindrik deşiklər 

açılmışdır. Deşiklər açılma texnikasına görə Eneolit qablarında olan 

deşiklərdən fərqlənir. Araşdırma deşiklərin qab bişirildikdən sonra açıldığını 

göstərir. Banka tipli qabların oturacağı xaricə doğru çıxıntılıdır. Bəzi qabların 

gövdəsinin yuxarı hissəsində yastı-silindrik qulpşəkilli çıxıntılar var. 

Keramika məmulatında sıx-sıx rastlanan yuvarlaq, yaxud yastı formalı 

qabartmalar başlıca olaraq Neolit keramikası üçün xarakterikdir. Bu tip qablar 

O.H.Həbibullayevin qazıntıları zamanı “1a” və “1b” təbəqələrində aşkar 

olunmuşdur [Həbibullayev, 1959: tablo, 19-25]. 

 Keramika məmulatı Cənubi Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın 

Neolit keramikası ilə bənzərdir. Bu tip keramika məmulatı Şomutəpə 

[Ахундов, 2012: табл. V, 5-8], Molla Nağı təpəsi [Мусеибли, 2012: табл. 

VI, 3-6], Göytəpə, Urmiya hövzəsində Hacı Firuz [Voigt, 1983: fig, 74] 

yaşayış yerindən məlumdur. 

 Əmək alətləri daşdan və sümükdən hazırlanmışdır. Araşdırmalar 

zamanı aşkar olunan arxeoloji materialların bir qismi obsidian alətlərdən 

ibarətdir. Ümumiyyətlə, həm obsidian alətlərin çox rastlanması, həm də xeyli 

miqdarda istehsal çıxarının aşkar olunması alətlərin yaşayış yerində emal 

edilərək hazırlandığını təsdiq edir.  

 2013-2014-cü illərdə aparılan araşdırmalar zamanı I Kültəpə ətrafında 

Eneolit dövrünə aid xeyli abidənin olduğu müəyyən edilmiş, bu abidələrin 

Cənubi Qafqazın xammal mənbələrinə, xüsusilə obsidian yataqlarına gedən 

yol üzərində olduğu ehtimal edilmişdi6. Bu məsələni ətraflı araşdırmaq və I 

Kültəpə ətrafındakı məskunlaşmanın tarixini dəqiqləşdirmək məqsədilə bu 

abidələrin bir neçəsində araşdırma aparıldı. Araşdırma obyekti olaraq Şorsu 

və Zirincli yaşayış yerləri seçildi. 

 Şorsu yaşayış yeri Babək rayonunun Sirab kəndi yaxınlığında 

Sirabçayın sol sahilində yerləşir (Şəkil 5). Bu yaşayış yerində 2013-cü ildə 

10x10 m sahədə tədqiqat aparılmışdı. 2014-cü ildə yaşayış yerində 10x10 m 

sahədə qazıntı aparıldı. Beləliklə, yaşayış yerindəki ümumi tədqiqat sahəsi 

200 kv metrə çatdı. Tədqiqat nəticəsində mədəni təbəqənin 15-25 sm-dən 

artıq olmadığı müəyyənləşdirildi. Qazıntı sahəsinin şərq hissəsində dördkünc 

                                                           
6Bu iş Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyə 

yardımı ilə yerinə yetirilmişdir, qrant № EİF-2012-2(6)-39/28/5/.Araşdırmalara 

həmçinin Fransa Milli Araşdırmalar Mərkəzi maliyə yardımı etmişdir. 
 



18 
 

formalı daş düzümü, onun içəri tərəfində küpə, kasa və dolça tipli qabların 

parçaları aşkar olunmuşdur. Dördkünc formalı evin ətrafında da gil qabların 

parçaları, daş alətlər var idi. Dördkünc formalı binaların qalıqları 2013-cü ildə 

aparılan araşdırmalar zamanı da aşkar olunmuşdu. Aşkar olunan materialların 

əksəriyyəti keramika məmulatından ibarətdir. Keramika məmulatının analizi 

onların müxtəlif dövrlü olduğunu göstərir. Onların müəyyən qrupu Son 

Eneolit dövrünə aiddir. Bununla belə Neolit dövrünün sonunu (Şəkil 6) və 

Eneolitin əvvəllərini əks etdirən keramika da vardır. Obsidian və 

çaxmaqdaşından hazırlanan əmək alətləri olduqca az miqdardadır. Araşdırma 

zamanı yaşayış yerinin yalnız təpənin ətəyini əhatə etdiyi 

müəyyənləşdirilmişdir (Şəkil 9; Şəkil 10). 

 2014-cü ildə Şorsuda aşkar olunmuş arxeoloji tapıntıların böyük bir 

qismi keramika məmulatı ilə təmsil olunmuşdur. Hazırlanma texnologiyasına 

görə onları iki qrupa bölmək olar. Birinci qrupdakılar dörd nümunə ilə təmsil 

olunmuşdur. Onlar saman qarışığı olan qumsuz gildən hazırlanmış, qırmızı 

rəngdə yaxşı bişirilmiş, sarı rənglə anqoblanmış və yüngülcə cilalanmışdır. 

Onların üçü küpə tipli qabın parçasıdır, biri isə forma verməyən parçadır. 

Onun üzəri qırmızı boya ilə örtülmüşdür. 

Keramika məmulatının böyük bir qismi ikinci qrupa aiddir. Keramika 

nümunələri hələlik petroqrafik analiz edilməmişdir. Bu qrupdakıların 

əksəriyyəti qum və saman qarışığı olan gildən hazırlanmışdır (90,1%). 

Bununla belə saman qarışığı bəzi nümunələrdə az, bəzilərində isə yüksək 

konsentratdadır. Qabların gilinə bəzən iri qum və çınqıl da qatılmışdır. Yalnız 

qum qarışığı olan keramika olduqca azdır (9,9%). Qablar qaba hazırlanmışdır. 

Onların xarici səthi nahamar və kələ-kötürdür. Lakin yaxşı sığallanmış qablar 

da vardır. Cilalama yoxdur. Onların hamısı əldə hazırlanmışdır. Bəzilərinin 

ağız kənarları əyri, bəzilərinin üzərində isə əl izləri var. Qablar yaxşı 

bişirilmişdir. Lakin pis bişirilən və divarlarında qalın bişməmiş lay olan 

nümunələr də çoxdur. Rəng tonları qırmızı rəngin müxtəlif çalarları ilə təmsil 

olunub. Sarı rəngli keramika azdır (4 ədəd). Onlar sarı rənglə də 

anqoblanmışdır. Boz-qara rəngdə bişirilən qablar azdır (3 ədəd). Bəzən boz-

qəhvəyi rəngli və hislənmiş nümunələrə də rastlanır. Bu rəng çalarları Hacı-

Firuz yaşayış yerinin keramikasında da vardır [Voigt, 1983: 99]. Keramika 

məmulatı küpə, kasa, çölmək, banka, kasa və podnoslarla təmsil olunmuşdur. 

Küpələr xaricə qatlanmış ağız kənarlı, silindrik, bəzən isə konusvari 

formalıdır. Onlar ağız kənarlarının formasına görə fərqlənirlər. Onların birinin 
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ağzının altında qulaqcıqşəkilli relyef ornament vardır. Bu tip ornamentlə 

naxışlanmış keramika Aknaşen-Xatunarx [Badalyan S. et al., 2010: fig. 9, 22, 

24], I Kültəpə [Абибуллаев, 1982: таблица IX, 1-4], Şomutəpə [Ахундов, 

2012: 56, таблица 208, 4-108, 8-675], Arataşen [Palumbi, 2007: tabl. 1, 6] və 

digər abidələrdən məlumdur. Məlum olduğu kimi, bu tip ornament Cənubi 

Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın Neolit abidələrində geniş yayılmışdır. 

Bu tip bəzəmə Göytəpə və Aruxlodan da məlumdur [Гулиев, Гусейнов, 

Алмамедов, 2009: 26-30; 9, figure 9, 1-2]. 

Çölməklər xaricə qatlanmış ağız kənarlı, geniş ağızlı, qabarıq 

gövdəlidir. Çölmək tipli qablar Şomutəpədən məlumdur [Ахундов, 2012: 56, 

таблица 208, 8-258]. Bu tip qablar həmçinin I Kültəpənin «1б» təbəqəsindən 

aşkar olunmuşdur [Абибуллаев, 1982: 60]. 

Kasalar daha geniş yayılmış formalardandır. Onlar qabarıq, silindrik-

konusvari və konusvari gövdəlidir. Bəzi kasaların ağzının altı yuvarlaq 

deşiklərlə naxışlanmışdır. Bəzən içəridən açılan bu deşiklər natamam 

qalmışdır. Bəzi kasalarda isə deşiklər iki cərgədə yerləşir (Şəkil 7, 1, 3, 7). 

Ağız kənarında yuvarlaq deşik açılmış kasalar Qafqazın, o cümlədən 

Azərbaycanın Neolit abidələrindən məlumdur. Onlar I Kültəpədən 

[Həbibullayev, 1959: тablo 19, 3] Şomutəpədən [Ахундов, 2012: 56, 

таблица 203, 7-14; 9-3; 10-458], Xatunarxdan [Badalyan S. et al., 2010: fig. 

9-2, 1-4] və Ararat vadisinin abidələrindən aşkar olunmuşdur [Kushnareva, 

1997: figure 10, 2-5]. Bu tip ornament həmçinin Macarıstanda Neolit dövrünə 

aid Böyük mədəniyyətinə aid keramika məmulatında rast gəlinir 

[Археология Венгрии, 1980: рис. 125, 2; рис. 130]. Ağız kənarında deşik 

açılmış kasalar həmçinin Eneolit dövrünün müxtəlif mərhələlərində istifadə 

olunmuşdur. Onlar Araz vadisində Köhnə Pasqah [Maziar Sepideh, 2010: fig. 

6], Ovçulartəpəsi, Хələc [Seyidov, Baxşəliyev, 2010: şəkil 14, 4] və digər 

abidələrdən məlumdur. Bu onu göstərir ki, bu tip ornamentasiyadan uzun 

müddət istifadə olunmuşdur. Şorsu yaşayış yerində bu qabların müxtəlif 

tiplərinə rast gəlinir. Bəzi kasaların ağız kənarında qövsşəkilli çıxıntılar 

vardır. Bu qabların bənzərlərinə Macarıstanda Böyük mədəniyyətinin 

keramikasında rast gəlinir [Археология Венгрии, 1980: рис. 125, 1]. Qeyd 

etmək lazımdır ki, naxışsız Şorsu çölməklərinin yaxın bənzərləri Hacı-

Firuzdan məlumdur [Voigt, 1983: fig. 74]. Konus formalı kasalar xüsusi ilə 

bənzərdir. 
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 Silindrik gövdəli, yaxud banka tipli qablar dörd nümunə ilə təmsil 

olunmuşdur. Onlardan birinin ağzının kənarında deşik açılmışdır. Bu tip 

qablar I Kültəpənin «1а» və «1б» təbəqəsindən [Həbibullayev, 1959: c. 59] 

məlumdur. Onlar formaca Hacı-Firuz yaşayış yerinin analoji qabları ilə 

bənzərdir [Voigt, 1983: fig. 74, f, g]. Belə qablar həmçinin Xatunarxdan 

məlumdur [Badalyan S. et al., 2010: fig. 9-3, 1, 4, 6]. Qədəh tipli qab bir 

nümunə ilə təmsil olunub. Bu tip qablar I Kültəpə yaşayış yerinin «1б» 

təbəqəsində [Həbibullayev, 1959:  tablo 24, 4-8] və Оvçulartəpəsində [Mаrrо, 

Bаkhchaliyev, Ashurov, 2009:  pl.XVIII, 4] aşkar olunmuşdur ki, bu da 

onların uzun müddət istifadə olunduğunu göstərir. 

Bəzi qabların gövdəsində qabarıq çıxıntılar vardır. Bu tip ornament 

Neolit abidələrinin keramika məmulatı üçün xarakterikdir. Cənubi Qafqaz, o 

cümlədən Azərbaycan abidələrində bu ornamentlərin müxtəlif formalarına 

rast gəlinir [Həbibullayev,1959: tablo 22, 3-4; Badalyan S. et al., 2010: fig. 9-

2, 2, 3, 5; Mellart, 1965: таблица VI, 7]. 

Podnos tipli qablar beş nümunə ilə təmsil olunmuşdur. Bu tip qablar 

konusvari gövdəli olmuşdur. Ağız kənarında horizontal qulpları var. Ağız 

kənarının altı yuvarlaq deşiklərlə naxışlanmışdır. Qabların bəzisi səliqəli, 

bəzisi isə olduqca qaba hazırlanmış, hər iki üzdən sığallanmışdır. Bu tip 

qablar Ararat vadisinin Neolit abidələrindən məlumdur [Kushnareva,1997:  

figure 10, 2]. Eneolit dövrünün orta mərhələsinə aid edilən bu tip qablar 

həmçinin Köhnə Pasqah yaşayış yerindən aşkar olunmuşdur [Maziar Sepideh, 

2010: fig. 7, 3-4]. Araşdırmalar bu tip qabların Araz vadisi üçün xarakterik 

olduğunu və uzun müddət istifadə olunduğunu göstərir.  

Aşkar olunan keramikanın araşdırılması göstərir ki, qabların oturacağı 

yastı və bir qədər xaricə doğru çıxıntılı olmuşdur. Onların bəzisi olduqca 

kobud hazırlanmışdır. Üzərində qabarıq zolaqlar vardır. Ehtimal ki, bunlar 

barmaq izləridir. Qabların oturacaqlarının forması Neolit qablarının 

oturacaqları ilə bənzərdir. Bu tip oturacaqlı qablar I Kültəpənin «1а» 

təbəqəsindən [Həbibullayev, 1959: tablo 20, 1-4], Şomutəpədən [Ахундов, 

2012: рис. 10; 3, таблица 211-216], Molla Nağı təpəsində [Мусеибли, 2012: 

таблица VI, 3-6] və digər yaşayış yerlərindən məlumdur. Qablardan birinin 

oturacağında hörmə izləri saxlanmışdır. Bu qabların hörmə modellər əsasında 

hazırlandığını təsdiq edən faktlardan biridir. Maraqlıdır ki, digər yaşayış 

yerlərində bu tip izlər qabların xarici səthində olduğu halda [Мусеибли, 

2012: таблица VI, 3, 4], Şorsu keramikasında içəri tərəfdədir. 
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Məlum olduğu kimi Azərbaycanın şimal rayonlarında, Şomutəpə tipli 

abidələrdə başlıca olaraq qum qarışıq keramika üstünlük təşkil etmişdir. 

İ.H.Nərimanovun fikrinə görə, bu tip keramika başlıca olaraq Kür çayının 

orta axarlarında yayılmışdır. Şimalda bu tip keramika Dağıstana, cənubda isə 

Araz çayına və Ararat vadisinədək yayılmışdır [Нариманов, 1987: 117]. 

Şomutəpə yaşayış yerində qum qarışıq keramika 85%, saman qarışıq 

keramika isə 15% -dir [Ахундов, 2012:  53]. Başqa yaşayış yerlərində bu 

nisbət bir qədər dəyişir. Göytəpədə qum qarışıq keramika 38,9 %-dir 

[Гулиев, Гусейнов, Алмамедов, 2009: 28]. Buna bənzər faiz nisbəti 

həmçinin Ararat vadisinin abidələrində izlənməkdədir [Badalyan et al., 2010: 

192]. Lakin bu abidələrdən fərqli olaraq Naxçıvan abidələrində samanlı 

keramika üstünlük təşkil edir. Bu I Kültəpənin [Абибуллаев, 1982: 223] və 

Şorsunun keramikasında da izlənir. Qeyd etmək lazımdır ki, I Kültəpənin 

keramikası sıx saman qarışığının olması ilə fərqlənir. İ.H.Nərimanovun 

fikrinə görə, Ararat vadisindən şərqdə qum qarışıq keramika məlum deyil 

[Нариманов, 1987: 117]. Bu həmçinin Naxçıvanda son illərin araşdırmaları 

ilə də təsdiqlənir və Cənubi Azərbaycan, Mil-Muğan düzünün abidələri ilə 

bağlanan Naxçıvanın qədim mədəniyyətinin özünəməxsus inkişaf yolu 

olduğunu təsdiq edir.  

Keramika məmulatının tipoloji analizi göstərir ki, Şorsu keramikası 

başlıca olaraq Urmiya hövzəsi, Şimal-Qərbi İran, Şərqi Anadolu, həmçinin 

Şərqi Avropanın materialları ilə bənzərdir. Bu abidələr e.ə VI-V minilliklərə 

aid edilir. Xatunarxın Neolit dövrü təbəqəsi e.ə. 5986-5054 –ci illərə aiddir 

[Badalyan et al., 2010: 210]. I Həsənsudan götürülmüş kömür analizinin 

nəticələri e.ə. 5994-cü ili göstərmişdir [Мусеибли, 2012: 43]. Hacı-Firuz 

[Mellart, 1965: 74] və Şomutəpə [Нариманов, 1987: 78] yaşayış yerləri də 

təxminən bu dövrə aiddir. Bu baxımdan ağzının kənarı deşikli podnosşəkilli 

qabların dövrü xüsusilə diqqətçəkicidir. Məlum olduğu kimi, bu tip qablar e.ə. 

IV minilliyin birinci yarısı ilə tarixlənən Son Eneolit dövrü abidələrində də 

vardır. R.S.Badalyan belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, Xatunarx keramikasında 

deşiklərlə naxışlanan qablar kasa və qədəhlərlə təmsil olunmuşdu, daha 

doğrusu tava tipli qablar bu abidədə yoxdur [Badalyan et al., 2010: 192]. 

Lakin Ararat vadisində bu tip qablar Neolit abidələrindən məlumdur. Köhnə 

Pasqah yaşayış yerində isə onlar e.ə. IV minilliyin əvvəli ilə, daha doğrusu, 

3955-ci illə dövrləşdirilmişdir [Maziar Sepideh, 2010:171]. Ovçulartəpəsində 

isə bu tip ornament e.ə. 4600-4000-ci illərə aid keramika məmulatında 
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izlənmişdir [Mаrrо, Bаkhchaliyev and Ashurov, 2009: 54]. Araşdırmalar 

Neolit dövründə bu tip ornamentin geniş yayıldığını göstərir. Bu tip 

bəzəmələr I Kültəpənin «1а» təbəqəsindən, Şomutəpə və Xatunarxdan 

məlumdur. Bəzi tədqiqatçıların, o cümlədən O.H.Həbibullayevin 

[Həbibullayev, 1959: 74] fikrinə görə, erkən mərhələdə qabların tipləri 

məhdud sayda olmuş, daha sonra isə onlar çoxalmışdır. Araşdırmalara əsasən 

demək olar ki, Neolit dövrünə aid keramika məmulatının bütün formaları 

hələlik məlum deyil. Neolit dövrünün keramika ilə xarakterizə edilən 

mərhələsi tədqiqatçılar tərəfindən e.ə. VI minilliyin hüdudlarında 

dövrləşdirilmişdir [Connor, Sagona, 2007: 29; Badalyan et al., 2010:191]. 

Eneolit dövrünün əvvəlləri isə e.ə. V minilliyin birinci yarısı (Palumbi, 2007: 

74), bəzən isə e.ə. V minilliklə [Connor, Sagona, 2007: 30] 

tarixləndirilmişdir. Nəzərə alsaq ki, Şorsu keramikasının bir qisminin 

bənzərləri Neolit abidələrindən məlumdur, o zaman Şorsu yaşayış yerində 

həyatın başlanmasını V minilliklə tarixləndirmək olar. Ehtimal ki, yaşayış 

yerində məskunlaşma müxtəlif dövrlərdə olmuşdur.  

Beləliklə, Şorsuda aparılan araşdırmalar göstərir ki, buranın qədim 

sakinləri ətraf mühitlə yaxşı tanış imişlər və ehtimal ki, köçəri həyatı 

mənimsəmişdilər. Xatunarx yaşayış yerinin tədqiqi zamanı köçmə maldarlığa 

keçidlə bağlı faktlar aşkar olunsa da [Badalyan et al., 2010: 186, 205], 

Şorsuda hələlik maldarlıqla bağlı maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar 

olunmamışdır. Ehtimal ki, istehsal təsərrüfatının mövcudluğu şəraitində 

yığıcılıq da təsərrüfatda əsas rol oynamışdır. Naxçıvan ərazisinin yabanı taxıl 

növləri [Абибуллаев, 1982: 206; Мустафаев, 1961: 56] ilə zəngin olması da 

bunu təsdiq edir. 

 Zirincli yaşayış yeri Sirab kəndindən şimalda, Sirabçayın sol sahilində 

dağ ətəyində yerləşmişdir.  Yaşayış yeri sel sularının yuyub açdığı yarğanlarla 

bir neçə hissəyə bölünmüşdür. Keramika məmulatı və əmək alətlərinin xeyli 

hissəsi eroziya nəticəsində yer səthinə çıxmışdır. Yaşayış yerində 200 kv m 

sahədə tədqiqat aparılmışdır. Sahələrin birində (10x10 m) aparılan tədqiqat 

zamanı mədəni təbəqənin eroziya nəticəsində dağıldığı, olduqca az saxlandığı 

müəyyən olunmuşdur. Araşdırma zamanı xeyli miqdarda keramika 

nümunələri aşkar olunmuşdur. İkinci sahədə aparılan araşdırmalar zamanı da 

mədəni təbəqənin sel suları tərəfindən yuyulduğu müəyyən olunmuşdur. Bu 

sahədə yarımqazma tipli evin qalıqları, torpağa basdırılmış iri küplər aşkar 

olunmuşdur.  
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Tablo 1. Naxçıvanın Neolit və Eneolit yaşayış yerlərindən götürülən karbon 

nümunələrin analizinin nəticələri. 

 

Tədqiqatlar zamanı abidənin üzərindən həmçinin bütöv qablar, əmək 

alətlərinin parçaları, obsidian və çaxmaqdaşından hazırlanmış oraq dişləri də 

aşkar olunmuşdur. 

I Kültəpə yaşayış yerinin yaxınlığında Uzunoba 7  adlandırılan yeni 

yaşayış yeri aşkar olunmuşdur. Yaşayış yerinin bir hissəsi təsərrüfat işləri 

görülərkən traktor tərəfindən dağıdılmışdır. Yaranan kəsikdə döşəməyə 

basdırılmış iri küplər, obsidian alətlər, keramika və osteoloji qalıqlar 

görünməkdədir. Keramika məmulatı arasında boya ilə və daraqvari alətlə 

naxışlanan nümunələr də vardır. Geomorfoloji araşdırmalar nəticəsində bu 

                                                           
7 Bu yaşayış yeri bəzən III Kültəpə də adlandırılmışdır 

  Sampl İD 
Sample 

Radiocarbon Age 

(BP) 
δ13C (‰) 

Date BC 

(95,4%) 

1 Kultepe-2013- B-035 LTL14889A 6374 ± 50 -24.4 ± 0.4 5473-5293 BC 

2 Kultepe-2013- B-006 LTL14890A 6926 ± 45 -18.6 ± 0.2 5903-5720 BC 

3 Kultepe14-P1,002 LTL14935A 6477 ± 45 -21.3 ± 0.6 5520-5341 BC 

4 Kultepe14-D004 LTL14936A 7042 ± 45 -22.8 ± 0.6 6014-5836 BC 

5 Kultepe14-C021 LTL14937A 6548 ± 45 -19.6 ± 0.5 5616-5466 BC 

6 Kultepe14-A057 LTL14939A 6420 ± 45 -25.5 ± 0.3 5475-5320 BC 

7 Kultepe14-A072 LTL14940A 6355 ± 45 -23.9 ± 0.6 5468-5399 BC 

8 Kultepe13 AO12 LTL14035A 6462 ± 45 -26.6 ± 0.5 5490-5320 BC 

9 Kultepe14-C034 LTL15113A 7099 ± 50 -21.1 ± 0.6 6070-5880BC 

10 Kultepe14-C032 LTL15114A 7065 ± 50 -19.9 ± 0.5 6040-5840BC 

11 Deyirman Yeri LTL14886A 5011 ± 45 -26.4 ± 0.3 3946-3701 BC 

13 Yeni Yol 2013 LTL14894A 5063 ± 45 -22.1 ± 0.5 3965-3761 BC 

14 Yeni Yol 2014-1007 LTL14895A 4853 ± 45 -17.1 ± 0.4 3712-3622 BC 

15 Serin Bulaq 2013-1 LTL14892A 4953 ± 40 -20.7 ± 0.4 3902-3880 BC 

16 Ucan Agil 2013 LTL14893A 5585 ± 45 -21.9 ± 0.7 4497-4344 BC 

17 Sorsu 2013: 1008 LTL14063A 4945 ± 45 -27.7 ± 0.5 3910-3870 BC 

18 Uzunoba 15- 010 LTL16019A 5674 ± 45 -20.3 ± 0.5 4620-4370 BC 

19 Uçan Agıl 15-2019 LTL16009A 5713 ± 45 -23.4 ± 0.4 4690-4450 BC 
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yaşayış yerinin 1,5-2 m qalınlığında torpaq qatı ilə örtüldüyü müəyyən 

olunmuşdur. Aşkar olunan keramika məmulatı əsasən Eneolit dövrü üçün 

xarakterikdir. Şübhəsiz ki, bu abidənin gələcəkdə tədqiqi tariximizin 

öyrənilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malik olacaqdır. 

2013-2014-cü illərdə aparılan araşdırmalar zamanı Naxçıvanda 

yerləşən Uzunoba, Uçan Ağıl, Xalac, Yeniyol (Şəkil 8), Şorsu və digər 

yaşayış yerlərində Eneolit dövrünün orta mərhələsinə aid maddi-mədəniyyət 

nümunələri aşkar olunmuşdur. Belə hesab edirik ki, Naxçıvançay vadisindəki, 

o cümlədən I Kültəpə və ətrafında yerləşən  abidələrdə araşdırmaların davam 

etdirilməsi Azərbaycan arxeologiyasının yeni səhifələrinin yazılmasına imkan 

verəcəkdir. 
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Şəkil 3. I Kültəpədə D qazıntı sahəsi. 

 

Şəkil 4. I Kültəpənin Son Neolit keramikası 
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Şəkil 5. Şorsu yaşayış yeri. 

 

 

Şəkil 6. Şorsu yaşayış yerindən tapılmış Neolit keramikası. 
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Şəkil 7. Şorsu yaşayış yerinin Eneolit (1-4) və  

Son Neolit keramikası (5-11). 
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Şəkil 8. Yeni yol yaşayış yerinin Erkən Eneolit keramikası. 

             

Şəkil 9. Şorsu yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar (2014). 
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Şəkil 10. Şorsu yaşayış yerində döşəməyə basdırılmış küpə. 
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III FƏSİL. KÜLTƏPƏ YAŞAYIŞ YERİNDƏ 2015-Cİ İLDƏ 

APARILAN ARXEOLOJİ ARAŞDIRMALAR 

 2015-ci ilin yay mövsümündə əsas məqsəd Son Neolit dövrü 

insanlarının həyat tərzini, yaşayış yerinin strukturu ilə bağlı məsələləri 

aydınlaşdırmaqdan ibarət idi. Abidənin bəzi qismlərində Kür-Araz 

mədəniyyətinə aid təbəqə saxlandığından onun da araşdırılması və Eneolit 

dövrü ilə əlaqələri qarşımızda duran əsas məsələrdən idi. Bu məqsədlə 

yaşayış yerində A və D sahələrində tədqiqatlar davam etdirilməklə yeni F 

(ölçüsü 5x11 m), E (ölçüsü 5x11 m) və G (ölçüsü 10x10 m) sahələri açıldı 

(Şəkil 12). Tədqiqat zamanı təqribən yerin səviyyəsindən 10 sm dərinlikdə 

dairəvi formalı evin qalıqları aşkar olundu. Onun divarları yalnız qərb hissədə 

salamat qalmışdı (F-010). Evin salamat qalan hissəsinin diametri 2, 20 m, 

divarlarının qalınlığı 35 sm idi. Divar çox pis qalmışdı. Onun salamat qalan 

hissəsinin hündürlüyü 5 sm idi. Bu evin qalıqlarından şimalda nalşəkilli 

ocağın qalıqları aşkar olundu (F-009). Ocaq şimalda qövsşəkilli formada 

tamamlanmışdı. Eni 50, uzunluğu 80 sm idi. Bu evin xarici tərəfində qırmızı 

rəngli iri çaxmaqdaşı parçalarına rast gəlindi.  Evin içərisindən və ətrafından 

Son Neolit üçün xarakterik olan çəhrayı rəngli samanlı keramika, heyvan 

sümükləri və obsidian parçaları aşkar olundu. Saman qarışıq keramika Cənubi 

Qafqazın Naxçıvan-Mil-Muğan abidələrinin spesifik xüsusiyyətlərindəndir 

[Мунчаев, 1982: 93-131]. 

 Qazıntı sahəsinin cənub tərəfində ikinci bir divarın qalıqları aşkar 

olundu (F-017). Bu şimalda əvvəlcə aşkar olunan evin qalıqları ilə birləşirdi. 

Divarların birləşdiyi yerdə insan skeletinin qalıqları aşkar olundu. Divarın eni 

45 sm idi. O cənub tərəfdə D sahəsində aşkar olunmuş böyük divarla ümumi 

plan əmələ gətirirdi (Şəkil 13). Araşdırma zamanı bu divarın 10-15 sm 

qalınlığında olduğu və özündən əvvəlki divarın üzərində tikildiyi 

müəyyənləşdirildi. Bu divardan qərbdə iri həcmli podnos tipli qabın qalıqları 

aşkar olundu (F-021). Silindrik divarlı bu qabın parçaları ekspedisiyanın 

bərpaçıları tərəfindən ehtiyatla götürüldü və bərpaya verildi (Şəkil 14). 

Araşdırma bu qabdan çörək bişirmək üçün istifadə olunduğunu deməyə 

imkan verir. İri qum qarışıq gildən bişirilmiş məcməyi tipli qabların 

bənzərləri 2013-cü il arxeoloji qazıntıları zamanı Yeni yol yaşayış yerindən, 

həmçinin vaxtı ilə  Göytəpə və Aruxlo [Гулиев, Гусейнов, Алмамедов, 

2009: 26-30; 12, figure 9, 1-2] və digər abidələrdən üzə çıxarılmışdır. Bu 
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mərhələdə aşkar edilən ocaqların evlərin içərisində, yaxud evlərin xaricində 

olması ehtimal ki, mövsümlə bağlı olmuşdur. 

 Qazıntı  sahəsinin şərq tərəfində F-010 divarından altda, yer səthindən 

35 sm dərinlikdə yeni bir divarın olduğu müəyyənləşdirildi (İkinci tikinti 

qatı). Divarın eni 40 sm idi. Bu divarın qalığı cənub tərəfdə yaxşı izlənmirdi, 

divarın böyük bir qismi isə qazıntı sahəsindən kənara çıxırdı (Şəkil 15). 

Tədqiqat zamanı nalşəkilli ocağın bu evin içərisində qaldığı müəyyən edildi. 

Divarın bəzi hissələrində çay daşlarına və dən daşlarının parçalarına rast 

gəlinirdi. Divarın içəri tərəfində və ətrafında Son Neolit dövrü üçün 

xarakterik olan çəhrayı rəngli keramika, obsidian parçaları və heyvan 

sümükləri aşkar olundu. Bu tikinti qatına həmçinin sahənin cənub tərəfində 

aşkar olunan dairəvi formalı ocağın qalığı da aiddir. Onun içərisi qara rəngli 

kül və kömür qalıqları ilə dolmuşdu. Sahənin qərb tərəfində diametri 70 sm 

olan ikinci ocaq yeri aşkar olundu. 

 Üçüncü tikinti qatına bir neçə divar qalığı aid idi. Bu divarların biri F-

017 divarının altındakı divar idi. Bu divar üstdəkinə nisbətən daha enli idi. 

Divarın eni 50-55 sm arasında dəyişirdi. Ondan şərqdə və qərbdə də divar 

qalıqları aşkar olundu. Qərbdəki divar bir qədər düz planlı idi (F-055). Onun 

olduqca az bir hissəsi salamat qalmışdı. Divarın eni 55 sm idi. Ondan şimalda 

oval formalı, diametri 70 sm olan ocaq yeri aşkar olundu. Ocağın bir qismi 

qazıntı sahəsindən kənarda qalmışdı. F-017-dən şərqdəki divarın (F-

083)yalnız qalıqları aşkar olundu. Divarın eni 40 sm idi. Divarın əsas hissəsi 

qazıntı sahəsindən kənarda qalmışdı. Bu divarın xarici tərəfində oval formalı 

ocağın qalıqları aşkar edildi. Ocağın ətrafı çaydaşları ilə əhatə olunmuş və gil 

məhlulu ilə bərkidilmişdi. Bəzi hissələrdə daş hörgü ensiz möhrə tikinti ilə 

(qalınlığı 10 sm) əvəz edilmişdi. Ocağın diametri 110 sm idi. Ocağın mərkəzi 

hissəsində kərpic töküntülərinə rast gəlinirdi. Kərpic töküntüsü götürüldükdən 

sonra bəzi yerlərdə ocağın içərisinə yastı çay daşları döşəndiyi məlum oldu. 

Ocağın içərisinə çay daşları döşənməsinə digər sahələrdə, xüsusilə A və E 

sahələrində də rast gəlinmişdir. Ehtimal ki, daş döşəmə temperaturu 

tənzimləmək üçün edilmişdir. Ocağın ətrafında eni 50 sm olan gil döşəmə, 

döşəmədə isə diametri 40 sm olan, içərisi küllə dolu dairəvi çuxur aşkar 

edildi. Çuxur təmizlənərkən xeyli miqdarda obsidian plastinka aşkar olundu. 

Çuxurun döşəməsi gillə suvanmışdı.   

 Qazıntı sahəsinin şimalında aşkar olunan divar qalıqları olduqca pis 

saxlanmışdı. Bu divar qalıqlarını da üçüncü tikinti qatına aid etmək olar. 
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F sahəsindəki F-056 nömrəli ocaq təmizlənərkən D sahəsində 2014-cü 

ildə aşkar olunan olunan dairəvi formalı otağa aid divarların davamı da aşkar 

olundu. Dairəvi formalı bu otaq təmizlənərkən mərkəzi hissəsində oval 

formalı ocaq qalıqları aşkar olundu. Ocağın divarları və döşəməsi odun 

təsirindən qızarmışdı (Şəkil 17). Araşdırmaya əsasən deyə bilərik ki, bu otaq 

dördüncü tikinti qatına aid edilə bilər. Dördüncü tikinti qatına həmçinin D 

sahəsində aşkar olunan dairəvi formalı iri binanın qalıqlarını da aid etmək 

olar (D-153). Bu binanın divarları 30-40 sm hündürlükdə qalmışdı. Divarların 

bəzi qismləri güclü aşınmaya məruz qalmışdı. Bu binanın içərisi 

təmizlənərkən bəzi hissələrdə gil döşəmənin qalıqları və döşəməyə 

basdırılmış iri gil qab aşkar edildi. Bu binanın içərisindən çəhrayı rəngli, 

saman qarışıq gil məmulatı, heyvan sümükləri və obsidian parçaları aşkar 

olundu.  Bu tikinti qatına həmçinin F sahəsində aşkar olunan dairəvi formalı 

ocağın qalıqlarını da aid etmək olar (F-077). Ocağın diametri 110 sm idi. 

Ocaq təmizləndikdən sonra altdakı təbəqələrdən eni 37 sm olan kərpic divarın 

qalıqları aşkar olundu (F-106). Bu divarın əksər hissəsi digər tikintilərin 

altında qaldığından onun planını tamamilə müəyyən etmək mümkün olmadı. 

Onu beşinci tikinti qatına aid etmək olar. Araşdırma zamanı divarın ətrafında 

keramika məmulatı, obsidian parçaları və sümük alət aşkar olunmuşdur. 

D sahəsində 2014-cü ildə aşkar olunan tikinti qalıqları götürüldükdən 

sonra yalnız sahənin cənub-qərb hissəsində dairəvi formalı bina qalığı (Şəkil 

16), onun içərisində döşəməyə basdırılmış çanaq (Şəkil 23) aşkar olundu. 

Digər sahələrdə, xüsusilə şimal tərəfdə tikintilər erroziyaya uğradığından 

onları təsbit etmək mümkün olmadı. Bu hissədə yalnızca qalın kül qatlarının 

olduğu müəyyənləşdirilmiş, heyvan sümükləri, obsidian parçaları aşkar 

olunmuşdur. Qazıntı mövsümünün sonunda sahənin şərq hissəsində iki divar 

qalığı aşkar olundu. Lakin divarlar üst təbəqələrin altında qaldığından onların 

planını tam müəyyən etmək mümkün olmadı.  

E sahəsinin ölçüsü 5x10 m idi. Tədqiqat zamanı buradan beş tikinti 

qatı aşkar olundu. I tikinti mərhələsinin arxitektura qalıqları Eneolit dövrünə 

aid 2 ev və ocaqlarla təmsil olunurdu (Şəkil 18). Künclərdə yuvarlaqlaşdırılan 

dördkünc formalı birinci evin ümumi uzunluğunun 3, 80 m olduğu 

müəyyənləşdirildi. Onun cənub-qərb divarı müasir təndirin divarı ilə 

kəsilmişdi. Qərb divarına bitişik sahədə skelet qalıqları qeydə alındı. Qazıntı 

sahəsinin cənubundan qərbinə doğru uzanan əsas divarın uzunluğu 2, 80 sm, 

eni 60 sm idi.  Ona interyer hissədən bitişik olan ikinci divar qalığı şimal-şərq 
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istiqamətində kiçik çıxıntı şəklində uzanır və uzunluğu 71, eni 30 sm-ə 

çatırdı. Üçüncü divar sahənin şimalında olub şərqə doğru küncdə 

yuvarlaqlaşdırılmışdı. Eni 50-55 sm olan bu divarı cənubdakı ümumi divara 

birləşdirən qərb divarının bir hissəsi yaxşı qalmadığından, sağlam hissəsinin 

eninin 26 sm olduğu müəyyən edildi.  

 İkinci ev kvadratın şərqində qeydə alındı. Diametri şimal-şərq 

istiqamətində 3, 10 m, cənub-qərb istiqamətində isə 2, 80 m olan ovalşəkilli 

evin yalnız şimal-qərb divarı yaxşı saxlanmış, şərq divarının isə yarısı qazıntı 

sahəsinin altında qalmışdı. Divarın eni 55 sm idi. Bu mərhələyə aid 5 ocaq 

qeydə alındı. Onlardan biri qərbdəki evin şimal qərb küncündə aşkar edildi. 

Dağıntıya məruz qalması ocağın ölçüsünü dəqiqləşdirməyə çətinlik törədirdi. 

Onun içərisindən xeyli miqdarda kül qalığı götürüldü, az miqdarda isə sümük 

və keramika hissələri əldə edildi. İkinci və üçüncü ocaqlar kvadratın 

şərqindəki evin içərisində idi. Onlardan birinin diametri 40-55 sm, digərininki 

isə 45 sm idi. Qazıntı zamanı ocaqların içərisindən oddan qızarmış torpaq, kül 

qalığı, həmçinin bir neçə kiçik parça heyvan sümüyü götürüldü. Dördüncü və 

beşinci ocaq kvadratın şimal divarı ilə I evin şimal divarı arasındakı ensiz 

sahədə qeydə alındı. Diametrləri 55-65 sm arasında dəyişən bu ocaqların 

digərlərindən fərqi keramikanın daha çox üzə çıxarılması idi. Görünür ki, 

onlardan əsasən saxsı qabların bişirilməsində istifadə edilmişdir. 

Bu mərhələnin əsas tapıntıları kvadratın qərbində qeydə alınan insan 

skeleti, şərq hissədə tapılan daş alətlər toplusu, qırmızı-qəhvəyi rəngli 

keramika, çaxmaqdaşı və müxtəlif heyvan sümüklərindən ibarət idi. Aşkar 

edilən materiallar Neolit keramikasının əsas əlamətlərindən olan saman 

qarışıqlı, həmçinin sarı-çəhrayı, qırmızı rəngli və qalın divarlı olması ilə 

fərqlənirdi. Birinci mərhələdə aşkar edilən saxsı fraqmentlərindən biri qalın 

divarlı (1, 5 sm), qırmızı rəngli olub  oturacaqla divar maili şəkildə birləşirdi. 

Diametri 30 sm olan oturacaq hissə hisdən qaralsa da bu, interyerindəki sarı 

anqobu və səthindəki cilanı izləməyə maneçilik törətmirdi (KT-15, №E42). 

Tünd qırmızı keramika parçaları üstünlük təşkil edirdi. Onlar əsasən qum və 

saman qarışıqlı idi, həmçinin yaxşı bişirilmişdilər. Sarı-çəhrayı rəngli saxsı 

nümunələrindən birinin üzərindəki qulp şəkilli çıxıntı diqqəti cəlb edirdi (KT-

15, №A087). Bu tip ornamentlərə vaxtı ilə Yeni yol yaşayış yerindən, 

Qafqazdakı Aruxlo [Kushnareva, 1997: figure 9, 1-2] həmçinin, Arataşen 

abidəsindən aşkar edilən keramika nümunələrində rast gəlinmişdir [Palumbi, 

2007: table 1, 6]. 
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 İkinci tikinti mərhələsində bu dövrün xarakterik xüsusiyyətlərindən 

biri olan arxitektura qalıqlarının bir-birini izləməsi müşahidə olunurdu. Bu 

proses qazıntının şimal-qərb divarının altında yeni divar qalığının aşkar 

edilməsində özünü biruzə verirdi. Yalnız bu divar üstdəkindən qalınlığı ilə 

fərqlənirdi. Onun eni 45-50 sm idi. İkinci divar qalığı cənubdakı ümumi 

divara bitişik olub şimal-şərq istiqamətində uzanırdı. Eni 55-40 sm olan bu 

kiçik divar qalığını şimal-qərbdəki divarla birləşdirən ensiz sərt təbəqələr 

arasında trapes formalı çuxur qeydə alındı. Üçüncü divar qazıntı sahəsinin 

şərqində üzə çıxarıldı. Buradakı ovalvari divar qalığı birinci mərhlənin tikinti 

qalıqlarının altından çıxdı. Divarın eni 60 sm idi. Bu mərhələnin spesifik 

xüsusiyyətlərindən biri üzərinə müxtəlif ölçülü daşlar qoyulmuş ovalşəkilli iş 

yerlərinin üzə çıxarılması idi. Onlar qazıntı sahəsinin cənubundan şimala 

doğru sıralanmış halda qeydə alındı. Daş alətlərin yığıldığı iş yerlərindən 

ikisinin  diametri 60-65 sm, üçüncünün diametri  35x40 sm idi. İkinci tikinti 

mərhələsinin əsas tapıntıları qırmızı-qəhvəyi rəngli keramika nümunələri, 

qara rəngli obsidian, ağ rəngli şəffaf gips parçaları, müxtəlif heyvan 

sümüklərinin qalıqları, ağ rəngli kiçik ölçülü mərmər alət, həmçinin müxtəlif 

ölçülü daş alətlərlə təmsil olunurdu. Bu mərhələyə aid kasa tipli qablardan 

birinin fraqment sarı rəngli, qum qarışıq gildən hazırlanmış, az miqdarda 

samanlı idi (KT-15, №F045).  

 Üçüncü tikinti mərhələsinə təqribən 75 sm dərinlikdə olan cənub-qərb 

istiqamətində uzanan yarımdairəvi divar qalığı aiddir. Eni 40 sm, hündürlüyü 

20 sm olan bu divar cənub hissədə kiçik ocaq divarı ilə birləşirdi. Ocağın  

divarının eni 15 sm, diametri isə 50x65 sm idi. İkinci ocaq narıncı rəngli oxra 

qalıqlarının olması ilə digərlərindən fərqlənirdi. Sahənin cənub-şərqində üzə 

çıxarılan bu ocağın diametri 50 sm olub, cənub qurtaracağında obsid formalı 

idi. İçərisi qazılarkən sümük alət, çaxmaqdaşı, açıq qəhvəyi rəngli obsidianın 

kiçik hissələri üzə çıxdı. Üçüncü ocaq divarın qərbində olub buta formasında 

idi. Diametri 30x40 sm idi. Onun içərisindən qızarmış torpaq və kül qalıqları 

toplandı. Bu mərhələdə diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərdən biri də daş 

döşəməli ocaq və iş yerlərinin üzə çıxarılması oldu. Onlardan biri kvadratın 

şərqindəki evin cənubunda aşkar edildi. Daşlar götürülərkən altından narıncı, 

qəhvəyi rəngli, qalın divarlı saxsı fraqmentləri üzə çıxarıldı. Qəhvəyi rəngli 

saxsı fraqmentlərindən birinin ağız kənarında 1 sm enində relyefik qurşaq var 

idi. Bu evin şərq hissəsində üçbucaq şəkilində gil platforma və həsir izləri 

olan döşəmə qalıqları da qeydə alındı. Döşəmənin cənub-şərq hissəsində iri 
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ölçülü, qabarıq-silindirik formalı saxsı qabın gövdəsi aşkar edildi. Onun 

diametri 30, oturacağın hündürlüyü 5 sm, divarın salamat qalan hissəsinin 

hündürlüyü 8 sm idi. 

Divarın qərb tərəfində qeydə alınan təsərrüfat çuxuru əvvəlki tikinti 

mərhələsinə aid olan trapes formalı təsərrüfat çuxurunun altından üzə 

çıxarıldı. Diametri 62-63 sm, dərinliyi 20 sm olan təsərrüfat quyusunun 

döşəməsində və silindirik formalı divarında yanmış saman qalıqları 

izlənilirdi. Şimal divarında iri təsərrüfat küpəsinin boğaz və ağız fraqmenti 

qalmışdı. İçərisində təxminən 3 sm qalınlığında ağ rəngli küllü döşəmənin 

altından yeni döşəmə izlənilirdi (Şəkil 19). Maraqlı tapıntılardan biri qazıntı 

sahəsinin cənubunda qeydə alınan dağ keçisi buynuzu idi. Uzunluğu 30 sm,  

eni 1- 4 sm arasında dəyişən buynuz ağ rəngli olub yarı hissədən uclara doğru 

üzəri nahamar-tilifli idi.  Narıncı rəngli, bəzən relyef ornamentli saxsı 

nümunələri, qəhvəyi, qara, boz-şəffaf rəngli obsidian, çaxmaqdaşı və az 

miqdarda sümük alətlər bu mərhələnin tapıntılarına daxildir. Üfüqi formalı 

çıxıntı ilə təmsil olunan  ornamentlərə Şomutəpənin Neolit keramikasında [5, 

tablo 155] da rast gəlinmişdir. Lakin  I Kültəpənin Son Neolit keramikası 

üzərindəki relyef çıxıntılar qabı tam çevrələməsi, bəzi hallarda qulpa bənzər 

olması və digər xüsusiyyətləri ilə lokal xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir 

(Şəkil 14). 

Üçüncü mərhələnin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri narıncı rəngli 

qabların çoxluq təşkil etməsidir. Əsasən kasalarla təmsil olunan bu qabları 

oturacaq formasına görə 2 tipə bölmək olar: küncdə maili şəkildə 

dəyirmiləşdirilmiş olanlar və silindirik dabanlı olanlar. Birinci tipə aid olan 

kasalardan biri kiçik həcmli, nazik divarlı və qalın oturacaqlı idi (KT-15, 

№E47). Narıncı rəngli keramika məmulatları üzərində rast gəlinən yuvarlaq, 

bəzən də konusşəkilli qabarıq ornamentlər də diqqətçəkicidir. Neolit 

keramikası üçün xarakterik olan bu tip bəzəmələrə vaxtı ilə eyni abidədə 

O.H.Həbibullayevin qazıntıları zamanı “1a” və “1b” təbəqələrində 

[Həbibullayev, 1959: 47], həmçinin Şomutəpənin Neolit keramikası arasında 

rast gəlinmişdir [Ахундов, 2012: tablo 151]. 

 Dördüncü tikinti mərhələsinə aid olan ev yuvarlaq şəkilli divarının 

interyerinə şimaldan nizamlı şəkildə, qərbə doğru dağınıq halda olan daş 

düzümləri ilə diqqəti cəlb edirdi. Diametri 2 metrə çatan evin şimal divarı 

həm də ocağa aid olduğundan nizamlı halda daşlarla çevrələnmişdi. Lakin 

evin möhrədən tikilmiş divarının qərbə doğru davam edən hissəsində də 
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daşların nisbətən iri nümunələrinə seyrək halda rast gəlinirdi. Evin divarının 

sağlam qalmış hissəsinin  eni 30 sm, hündürlüyü 29 sm idi. Evi interyerdən 

əhatə edən daş çevrə dağıntıya məruz qaldığından yaxşı saxlanmamışdı. 

Lakin bu nüans Neolit arxitekturasında daşlardan istifadə edilməsi faktorunu 

istisna etmir. Bu cür tikinti qalıqları Dağıstanın Çox adlı yaşayış yerinin 

Neolit təbəqəsindən  aşkar edilmişdir. Buradakı evlər tikintisində daşlardan 

istifadə edilməsi ilə yanaşı, içərisindən aşkar edilən ocaq, keramika, təsərrüfat 

alətləri ilə də I Kültəpənin artefaktları ilə oxşarlıq təşkil edir [Кушнарева, 

1997: 12; Амирханов, 1985: 98].  

Bu evin şimal hissəsində nizamlı halda düzülmüş daş çevrə eyni 

zamanda buradakı ocağın divarını təşkil edirdi. Çevrəsi daşla əhatələnmiş 

oval şəkilli ocağın şimal tərəfdən interyerinin üçdə iki hissəsinə ölçüsü 10x15 

sm olan daşlar döşənmişdi. Onun diametri 40x75 sm-ə çatırdı. Daşla çevrəli 

ikinci ocaq evin şimal-qərb küncündə qeydə alındı. Diametri 50 sm olan bu 

ocağın digərlərindən fərqi daha kiçik ölçülü və çoxsaylı dəyirmi daşlardan 

ibarət olması və yumşaq küllə qarışıq halda olması idi. Üçüncü ocaq sahənin 

şərqindəki evin cənubunda qeydə alındı. Yarım dairəni xatırladan ocağın şərq 

yarısına yastı daşlar döşənmişdi (Şəkil 20). Onun cənub-qərbində interyerinə 

yastı daşlar döşənmiş daha bir ocaq qeydə alındı. Ocağın diametri 65 sm idi. 

Daşla çevrəli digər ocaq sahənin şərqindəki evin cənub hissəsində qeydə 

alındı. Yarımdairəni xatırladan ocaqdan qəhvəyi rəngli, qalın divarlı iri qabın 

fraqmentləri aşkar edildi. Ocaqların çox saydə və dəyişik yerlərdə olması 

onların funksiyası ilə bağlı olmuşdur. Onların bəziləri saxsı qabların 

bişirilməsi, bəziləri evin isidilməsi (içərisinə daş düzülən ocaqlar), bir qismi 

də ritual xarakterli məzmun daşımışdır. 

Dördüncü mərhələnin tapıntıları çilli, relyef ornamentli, qalın divarlı 

qəhvəyi və narıncı rəngli keramika, həmçinin müxtəlif rəngli obsidian 

qalıqları ilə təmsil olunurdu. Keramika nümunələri qurşaq şəkilli relyefli 

(Şəkil 24). daha kobud, təbəqələrin birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanması, 

banka tipli və nehrə tipli qabların üstünlüyü  ilə, həmçinin düz oturacaqları, 

bəzən də daban şəkilli çıxıntılı olmaları ilə Neolit dövrünün spesifik 

xüsusiyyətlərini özündə əks edir. Nehrə tipli iri həcmli qablardan biri 

kvadratın cənub-şərqində dağ keçisi buynuzu ilə birlikdə qeydə alınmışdı. 

Divarları arasında boz təbəqə olan bu tip qablar iri ölçüsü və möhkəm qalın 

divarlı olmaları ilə təsərrüfat məqsədi daşımışdır. Divarları arasında boz lay 

olan və xarici səthi xəfif şəkildə cilalanmış qablar  vaxtı ilə O.Həbibullayev 
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tərəfindən I Kültəpənin «1б» təbəqəsindən [Həbibullayev, 1959: 60] aşkar 

olunmuş, həmçinin Şomutəpə keramikası içərisində də özünə geniş paralellər 

tapır [Ахундов, 2012: таблица 208, 8-258]. Üçüncü fraqment sarı-çəhrayı, 

qalın divarlı qaba aid olub ağız kənarının 3 sm aşağısında olan relyef qurşaqla 

diqqəti cəlb edirdi. Bu cür qurşaqlar özü də bir neçə formada ortaya çıxırdı: 

qabın boğaz hissəsini konusvari formada çevrələmiş halda; eyni yerdə lakin 

kobud dalğavari şəkildə, qabın tam ağız kənarında yuxarıya doğru qabarıq 

formada və qabın boğaz hissəsində aşağıya doğru qalınlaşdırılaraq qulp şəkilli 

forma alan relyef qurşaqlar şəklində tətbiq edilmişdi. Bu tip rudimentar 

qulpları xatırladan ornamentasiyanın Cənubi Qafqazın, o cümlədən 

Azərbaycanın Neolit keramikası üçün xarakterik olması  onlara I Kültəpənın 

əvvəlki materialları arasında [Абибуллаев, 1982: таблица IX, 1-4), 

Şomutəpə [Ахундов, 2012: 56], Arataşen [Palumbi, 2007: table 1, 6] 

Aknaşen-Xatunarx [Badalyan et al., 2010: fig. 9-2, 22, 24] və digər 

abidələrdən aşkar edilən keramika üzərində rastlanmasında öz təsdiqini 

tapmışdır. Bu tipli ornamentlərin Şomutəpə keramikası üzərindəki oxşarları 

qabın ağız kənarından 3-4 sm aşağıda salınmasına görə eyni olsa da I Kültəpə 

keramikasından fərqli olaraq onlar qırıq-qırıq üfüqi xətlər formasındadır. I 

Kültəpə keramikasında bu cür bəzəklərin müxtəlif çeşidli və enli olması, 

həmçinin daha primitiv formalarla təmsil olunması Naxçıvan Neolitinin lokal 

xüsusiyyətlərindən sayıla bilər. 

Beşinci tikinti mərhələsinə aid kiçik divar qalığı daşla çevrələnmiş evlə 

cənubdakı ocağın arakəsməsində təqribən 22 sm alt səviyyədə qeydə alındı. 

Onun eni 20 sm, uzunu 1 m olub bir hissəsi cənub divarına bitişik ocağın 

altında qalırdı. İkinci divar qalığı qazıntı sahəsinin cənub-şərqində qeydə 

alındı. Eni 35 sm olan bu divar əvvəlki mərhələlərdə aşkar edilmiş evin 

cənub-şərq divarının altında olub şərq istiqamətində davam edirdi. Bu evin 

içərisində oval şəkilli ocaq da qeydə alındı. Diametri 45-65 sm olan ocağın 

içərisi qazılarkən yanmış torpaq və kül qalıqları, həmçinin az miqdarda 

sümük qalığı götürüldü. İkinci ocaq qərb yarısının mərkəzində qeydə alındı. 

Formaca butanı xatırladan ocağın interyeri qazılarkən daşla çevrəli yeni 

ocağın divarları izlənirdi. Lakin qazıntı mövsümü başa çatdığından onun 

davamını araşdırmaq mümkün olmadı. Bu mərhələnin ən maraqlı tapıntısı 

sahənin cənubundakı ümumi divarla şərqindəki evin divarı arasında qeydə 

alınan boyaq  (oxra) saxlanan qab oldu (Şəkil 21). Qabın oturacağının 

diametri 16 sm olub içərisində qırmızı rəngli boyağın qalıqları qalmışdı (Şəkil 
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22). Qalın divarlı, qırmızı-qəhvəyi rəngli qabın çevrəsi 3 sm qalınlığında sərt 

təbəqə ilə əhatə edilir və ətrafında həsir izləri olan küllü döşəmənin izləri 

görünürdü. Görünür ki, qab döşəmədə basdırılmış və sonradan çevrəsi 

bərkidilmişdi. Bu təbəqədən aşkar edilən keramikanın əsasən qırmızı rəngdə 

olması da eyni boyaqdan istifadə edildiyini göstərirdi. Onlarla yanaşı narıncı, 

qəhvəyi rəngli saxsı fraqmentləri, qəhvəyi, sarı, boz rəngli obsidian, ağ, 

bənövşəyi rəngli çaxmaqdaşı və sümük qalıqları da bu mərhələnin 

tapıntılarına daxil idi.   Beşinci mərhələyə aid saxsı nümunələri az 

miqdarda götürülsə də onların qəhvəyi, qırmızı və boz rəngli qum qarışıqlı, 

bəzən də samanlı və çox kövrək gildən hazırlanan məcməyi, kasa və qazan 

tipli qablardan ibarət olduğunu qeyd etmək olar. Boz-qəhvəyi rəngli 

fraqmentlərin üzəri hisləndiyindən bəzən boz-qara rəngə çalırdı. Bu əlamət 

Hacı-Firuz yaşayış yerinin keramikası ilə analogiya yaradır [Voigt,  1983: 

99]. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Kültəpədən götürülən kömür analizləri 

e.ə. VII-VI minillikləri göstərmişdi. Kültəpədə e.ə. V minilliyin ikinci yarısı 

və IV minilliyin əvvəllərinə aid təbəqələrin varlığını yoxlamaq üçün A və G 

sahələrində də tədqiqatlar aparıldı. A sahəsində tədqiqatlar 2014-cü ildə 

başlasa da burada bir neçə qəbir aşkar olunduğu üçün qazıntılar yarımçıq 

qalmışdı. Qəbir abidələri tədqiq edildikdən sonra sahənin ərazisi təmizlənərək 

səviyyəsi düzəldilmiş və araşdırmalar davam etdirilmişdi. Sahənin cənub 

hissəsində eni 1m, uzunluğu 2, 8 m olan çuxurun içərisi müasir dövrə aid 

məişət qalıqları ilə dolmuşdu. Çuxur təmizləndikdən sonra bu sahənin tədqiqi 

davam etdirilmiş, bəzi yerlərdə divar qalıqları aşkar olunmuşdu. Sahənin 

mərkəzi hissəsində ətrafı çay daşları ilə çevrələnmiş, içərisinə isə çay daşları 

döşənmiş ocağın qalıqları aşkar olundu. Ocağın içərisi qara rəngli küllə 

dolmuşdu. Bu sahənin qərb tərəfində aparılan araşdırmalar zamanı həm 

profilin təmizlənməsi, həm də maddi-mədəniyyət qalıqlarının öyrənilməsi 

nəzərdə tutulmuşdu. Araşdırma zamanı sahənin bu hissəsində insan skeletinin 

qalıqları aşkar olundu. Skelet qalıqları antropoloqlar tərəfindən 

təmizləndikdən sonra qazıntılar davam etdirildi. Burada kiçik bir sahədə evin 

döşəməsi və onun üzərində küpə tipli qabın parçaları aşkar olundu (Şəkil 26).  

G sahəsində aparılan tədqiqatların əsas məqsədi yaşayış yerində daha 

gec dövrlərin maddi-mədəniyyət qalıqlarını öyrənməkdən ibarət idi. Əvvəlcə 

avtopark olan bu sahə təpənin ən hündür yerlərindən biri idi (Şəkil 25). Onun 

yaxınlığında A sahəsində aparılan araşdırmalar bu sahədə mədəni təbəqənin 
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saxlandığını göstərirdi. Araşdırma zamanı müəyyən oldu ki, sahənin şərq 

hissəsi müasir dövrə aid böyük bir çuxurla kəsilmişdir. Çuxurun yaxınlığında 

Orta əsrlərə aid daşdan inşa olunmuş divar qalıqları aşkar olundu. Lakin bu 

divarın cənub və şərq tərəfində bəzi yerlərdə Kür-Araz mədəniyyətinə aid 

təbəqənin az da olsa saxlandığı müəyyənləşdirildi. Bu sahədən Kür-Araz 

mədəniyyətinə aid keramika parşaları və nalşəkilli ocaq qurğusunun qalıqları 

aşkar olundu. Bu onu göstərir ki, Kür-Araz yaşayış yeri yalnız təpənin 

mərkəzi hissəsində olmuşdur. Olduqca incə olan Kür-Araz təbəqəsinin altında 

Eneolit dövrünə aid xeyli keramika, heyvan sümükləri və obsidian parçaları 

aşkar olundu. Keramika nümunələrinin ilkin analizi onların Son Eneolit 

keramikası ilə bənzər olduğunu deməyə imkan verir. Şübhəsiz ki, kömür 

analizlərinin nəticələri daha dəqiq fikir deməyə imkan verəcək. Qeyd etmək 

lazımdır ki, Son Eneolit təbəqəsi O.Həbibullayevin qazıntıları zamanı aşkar 

olunmamışdır. Yaşayış yerində Neolit dövründəki məskunlaşmanın başa 

çatmasında sonra (təqribən e.ə. V minillik),  ehtimal ki, Son Eneolit dövründə 

burda yenidən məskunlaşma olmuşdur. Bu Sirabçay hövzəsinin Son Eneolit 

dövründə məskunlaşması ilə eyni dövrə təsadüf edir və şübhəsiz ki, regionun 

xammal mənbələrinin istismarı ilə bağlı olmuşdur. Yeni tapıntılar həmçinin 

Kültəpənin Sirabçay vadisinin abidələri arasındakı yerini müəyyən etməyə 

imkan verəcəkdir.  

Beləliklə, 2015-ci ildə I Kültəpə yaşayış yerində aparılan tədqiqatlar 

abidənin stratiqrafiyasına yenidən baxılması fikrini zəruri etməklə bərabər, 

dünya arxeologiyasında onun xüsusi yeri olduğunu göstərməkdədir. Buradan 

aşkar edilən bəzi arxitektura qalıqları Azərbaycanın Neolit [Абибуллаев, 

1982: 12] və Eneolit [Археология Венгрии, 1980:26] abidələri, həmçinin 

Şərqi Avropanın [Абибуллаев, 1982: 335] sinxron abidələrinin tikinti 

qalıqları ilə analogiya yaratmaqla, abidənin Son Neolit dövrü üçün xarakterik 

olduğunu nümayiş etdirir. Bu xüsusiyyət yaşayış yerinin digər maddi-

mədəniyyət nümunələrində də nümayiş olunmaqdadır. Belə ki, qazıntılar 

zamanı buradan aşkar edilən obsidian və çaxmaqdaşından hazırlanmış oraq 

dişləri, sıyırğac və digər kəsici alətlər Qafqazın Neolit abidələrindən üzə 

çıxarılan alətlər arasında öz paralellərini tapır [Connor, Sagona, 2007: plate 2, 

10, fig. 7, I-3].  Qabların üzərindəki konusvari qabarıq çıxıntılar da öz 

paralellərini Cənubi Qafqazın digər həmdövr abidələrinin, o cümlədən o 

cümlədən Azərbaycan abidələrinin materialları arasında tapmaqla 

[Həbibullayev, 1959: tablo 22, 3-4; Badalyan et al., 2010: fig. 9-2, 2, 3, 5; 8, 
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таблица VI, 7] Neolit dövrünün xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Abidə 

çoxtəbəqəli olması, arxitektura və digər artefaktların timsalında arxeoloji 

mədəniyyətlərin varislik qanunauyğunluğu baxımından diqqəti cəlb edir. 

Aparılan tədqiqatlar Neolit mədəniyyətinin mənşəyi, istehsal təsərrüfatının 

formalaşması və təkamülü prosesini sistematik olaraq izləmək baxımından 

abidənin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. 
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Şəkil 11. Kültəpədə qazıntı sahələrinin planı (2015). 

 

 

Şəkil 12. Qazıntı sahələrinin ümumi görünüşü. 
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Şəkil 13. F və D sahələrinin ümumi görünüşü. 

 

 

Şəkil 14. F sahəsində aşkar olunan manqal tipli qab. 
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Şəkil 15. F sahəsində aşkar olunan dairəvi binanın qalıqları. 

 

 

Şəkil 16. D sahəsində aşkar olunan dairəvi binanın qalıqları. 
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Şəkil 17. F sahəsində aşkar olunan divarın və ocağın qalıqları 

 

 

Şəkil 18. E sahəsində aşkar olunan tikinti qalıqları və ocaqlar. 
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Şəkil 19. E sahəsində aşkar olunmuş təsərrüfat çuxuru. 

 

Şəkil 20. E sahəsində aşkar olunmuş daşla çevrili ocaq. 



46 
 

 

Şəkil 21. İçərisində qırmızı boyaq olan gil qab. 

 

 

Şəkil 22. E sahəsindən aşkar olunmuş gil qablar. 
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Şəkil 23. D sahəsindən aşkar olunmuş gil qab. 

 

 

 

Şəkil 24. E kvadratının relyef  bəzəməli keramikası. 
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Şəkil 25. G sahəsinin planı.  

 

Şəkil 26. A sahəsində döşəmə qalıqları. 
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Şəkil 27. I Kültəpənin Neolit dövrünə aid dəfn adəti. 

 

Şəkil 28. Kültəpədə yoxlama qazıntısı. 
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IV FƏSİL. KÜLTƏPƏ YAŞAYIŞ YERİNDƏ 2016-CI İLDƏ APARILAN 

AXEOLOJİ ARAŞDIRMALAR 

 

 2016-cı ildə A, D, F, J, G və E sahələrində araşdırmalar aparılmışdır. 

D və F sahələrində başlıca olaraq təmizləmə işləri aparılmış A, G, J və E 

sahələri isə geniş tədqiqatlarla öyrənilmişdir.  

 A sahəsi 

A sahəsində aparılan qazıntıların məqsədi əvvəlki illərdə aşkar 

olunmuş iki binanın strukturunu müəyyən etməkdən ibarət idi. Birinci bina 

qazıntının cənub tərəfində yerləşirdi və onun yalnız bir hissəsi aşkar olunmuş, 

digər hissəsi isə qazıntı sahəsindən kənarda qalmışdı. Bu binaya aid divarların 

bir qismi 2013-cü ildə aparılan qazıntılar zamanı aşkar olunmuşdu. İkinci 

bina 2013-cü ildə sahənin şimal hissəsində kəsik təmizlənərkən müəyyən 

edilmişdi. 2015-ci ildə bu binaya aid divarların yalnız üst qismi aşkar 

olunmuşdu.  

            

         Şəkil 29. A sahəsində döşəmə qalıqları. 

2015-ci ildə bu sahədəki qazıntılar içərisinə daş döşənmiş böyük 

ocağın qazıntısı ilə başa çatmışdı (A165). Bu ocaq binaların xaricində 
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yerləşirdi və xronoloji baxımdan bu iki binadan sonrakı dövrə aid idi. 2016-cı 

ildə bu ocaq götürülərək ondan aşağıdakı təbəqə qazılmağa başladı. Qazıntı 

zamanı müəyyən olundu ki, ocaq təqribən 15 sm qalınlığı olan gil təbəqənin 

üzərində inşa olunub. Bu qalın gil təbəqədən altda biz yeni məskunlaşma 

təbəqəsi ilə rastlaşdıq. Bu məskunlaşma sahəsi üzərinə kül dağılmış, ağac 

kömürünün qalıqları səpələnmiş tünd rəngli döşəmə, əmək fəaliyyətinin əks 

etdirən xüsusiyyətlərlə, məsələn kiçik ocaqlar, döşəməyə basdırılmış 

küpələrlə xarakterizə olunurdu. Belə hesab edirik ki, bu sahə evdən kənarda 

qurulan iş yeri olmuşdur (Şəkil 29).  

                    

                      Şəkil 30. 

Qazıntı zamanı müəyyən olundu ki, bu sahə uzun müddət istifadə 

olunmuş  və bir neçə dəfə təzələnmişdir. Bu həmçinin bir birini kəsən 

ocaqlardan və yan yana basdırılmış üç küpənin vəziyyəti ilə də müəyyən 

olunurdu. İkinci küpə basdırılarkən ilk məskunlaşma zamanı basdırılmış 

küpənin bir tərəfi dağıdılmışdı. İkinci banka isə bu sahədəki döşəmənin 

təmizlənərək yenidən qurulması və üçüncü küpənin basdırılması zamanı 
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dağıdılmışdı. Ona görə də biz deyə bilərik ki, bu iş sahəsi uzun müddət 

istifadə olunmuş və ən azından üç mərhələdən keçmişdir. Stratiqrafiq 

baxımdan dəyərləndirsək bu evdən kənar iş sahəsinin iki bina ilə eyni dövrdə  

fəaliyyət göstərdiyini demək olar.  

             

                 Şəkil 31. 

Bu iş sahəsindən aşağıda əvvəlki təbəqəni örtən gil təbəqədə qazılmış 

qəbir aşkar olundu (A229). Bu qəbir iki binaya aid yaşayışın kəsilməsindən 

sonrakı dövrə aiddir (Şəkil 30). Bu qəbirdəki skelet yeniyetmə insana aid idi 

və yaxşı saxlanmamışdı.  

Qazıntı sahəsinin şimal tərəfində əsas məqsəd binanın içəri tərəfini 

araşdırmaq idi. İlk tədqiqatlar zamanı arxitektura qalığı olmayan bir neçə 

məskunlaşma mərhələsi binanın tərk edildiyi dövrdən sonrakı mərhələyə aid 
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idi. Tədqiqat zamanı burada bir qəbir (A192) də aşkar olundu (Şəkil 31). 

Qəbir bina tərk edildikdən və dağıldıqdan sonra qazılmışdı. Skelet yaşlı 

adama aid idi. Qəbirdə heç bir avadanlığa rast gəlinməmişdir. Skeletin 

dişlərindən birində ip izi qalmışdı. Ehtimal ki, bu iz onun həyat tərzi ilə bağlı 

olmuşdu. 

                 

                Şəkil 32.  

Daha sonra tərk edildikdən sonra binanın içərisinə dolan torpaq tədqiq 

edilməyə başladı. Bu dolğu təbəqəsi başlıca olaraq kül yığınlarından ibarət 

idi.  

Araşdırma zamanı biz binanın iç divarını müəyyənləşdirdik. Binanın 

böyük bir hissəsi yanmış və divarlar odun təsirindən qızarmışdı. Müəyyən 

edildi ki, bu divar əvvəlcə düşündüyümüz kimi dairəvi planlı deyil düz planlı 

olmuşdur. Divar qərbdə düz bucaq altında şimala dönürdü. Lakin bu hissədə 

divar çox az qalmışdı. Həmçinin müəyyənləşdirildi ki, bu binanın girişi cənub 

tərəfdən olmuş və yanğından sonra bu giriş qapanmışdır (Şəkil 32; Şəkil 33). 
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        Şəkil 33. 

            

           Şəkil 34. 
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                 Şəkil 35. 

            Sahənin cənub tərəfində dairəvi planlı binanın içəri tərəfində qazıntılar 

aparıldı. Müəyyən edildi ki, bu binanın da qərb tərəfdən girişi olmuş və 

sonradan qapanmışdır. Binanın iç tərəfində aşkar olunan qapı daşı divarda 

yerləşən girişin qapanmasından əvvəlki dövrə aiddir (Şəkil 34). 

Tədqiqat zamanı həmçinin bu binanın iki tikinti dövrü ərzində mövcud 

olduğu müəyyən olundu. Birinci mərhələdə divarın tikintisində kiçik həcmli 

gil bloklardan, ikincidə isə daha böyük bloklardan istifadə olunmuşdu. İkinci 

divar birincinin üzərində inşa olunmuşdu (Şəkil 35).  

G sahəsi 

Bu sahədəki tədqiqatların məqsədi 2015-ci ilin qazıntıları zamanı aşkar 

olunan binanın qalıqlarını müəyyənləşdirməkdən ibarət idi. Əslində bu sahə 

əvvəlki dövrlərdə, xüsusilə də Orta əsrlərdə aparılan torpaq işləri zamanı 

böyük dağıntıya uğramışdır.  

Biz tədqiq etmək istədiyimiz Neolit dövrünə aid binaın bir qismi kərpic 

divarın uçub-tökülmüş qalıqları ilə örtülmüşdü (Şəkil 36).  
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Şəkil 36. 

Uçub-tökülmüş kərpiclərin üzərində iki qəbir abidəsi aşkar olundu. 

Onlar binanın dağıldığı dövrdən sonrakı mərhələyə, ola bilsin ya Eneolit, ya 

da Erkən Tunc dövrünə aiddir.  

   

Şəkil 37. 
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Birinci qəbirdə (G069) üç skelet var idi (Şəkil 37). Onlar yaşlı, orta 

yaşlı və yeniyetməyə aid idi. Yaşlı adam ilk dəfə dəfn olunmuş, digər iki 

nəfər dəfn edilərkən yaşlı adama məxsus skelet qismən dağıdılmışdır.  

Qəbirlərdə heç bir avadanlığa rast gəlinmədi. Lakin skeletlərdən 

birinin baş, digərinin isə ayaq tərəbində üç obsidian qəlpəsi aşkar olundu.  

İkinci qəbir (G107) daha dərin olub uçub-tökülmüş kərpic təbəqəsində 

qazılmışdı. Qəbir çuxuru daşlarla qapadılmışdı. Qəbirdə yeniyetməyə aid 

skelet aşkar olundu. Onun yanında çaxmaqdaşı lövhəsi və keramika var idi. 

Skeletin bir hissəsi oxra ilə örtülmüşdü. Skeletin əl sümükləri yaxınlığında 

kiçik ağ rəngli pastadan hazırlanmış qolbaq aşkar olundu (Şəkil 38).  

Neolit dövrünə aid binanın araşdırılması zamanı heç bir maddi-

mədəniyyət qalığı aşkar olunmadı. Qazıntılar zamanı binanın şimal divar 

müəyyənləşdirildi və onun dairəvi planlı olduğu müəyyən olundu. Bu binanın 

son dövrlərə aid arxeoloji materiallarla örtülməsinə baxmayaraq deyə bilərik 

ki, bu yaşayış yerində Neolit dövrünə aid sonuncu binanın qalığı olmuşdur. 

Buna görə də demək olar ki, binaların dairəvi, yaxud dördkünc olması 

xronologiya ilə bağlı deyil.  

Həmçinin müəyyən olundu ki, Neolit dövrünə aid binanın divarında iki 

tikinti mərhələsi var. İlk divar kiçik həcmli, açıq rəngli kərpiclərdən inşa 

edilərək tünd rəngli məhlulla bərkidilmişdir. İkinci divar isə onun 

yaxınlığında bir qədər yuxarıda iri həcmli kərpiclərlə inşa edilmişdi. Kərpiclər 

bərkidici məhluldan daha tünd rənglidir (Şəkil 39).  

E sahəsi 

E sahəsində aparılan tədqiqatların əsas məqsədi yaşayış yerinin alt 

qatlarındakı təbəqələri öyrənməkdən ibarət idi. Bunun üçün tədqiqat işlərinin 

dərininə davam etdirilməsi əsas məsələlərdən biri idi. 2016-cı ilin 

mövsümündə tədqiqatları başa çatdırmaq üçün 2015-ci ildə seçilmiş qazıntı 

sahəsi bir qədər kiçildilərək tədqiqatlar 5x5 m sahədə aparıldı.  İlk olaraq 

seçilmiş sahənin kəsikləri təmizlənərək hamarlandı və təbəqələrin arxeoloji 

komplekslərə uyğun olaraq yuxarıdan aşağıya doğru nömrələnməsinə 

başlandı. Qazıntı sahəsinin cənub-qərbində dairəvi formalı divarın qalığı 

aşkar olundu (Şəkil 40). Divarın eni 80 sm, hündürlüyü 10 sm idi. Bu divarın 

ön tərəfində kiçik həcmlı daşların toplandığı oval formalı sahə aşkar olundu. 
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Bu tip daş yığınları digər sahələrin tədqiqi zamanı da aşkar olunmuşdu. 

Onların yaşayış yerində nə məqsədlə istifadə olunduğu tam müəyyən 

olunmamışdır. Sahədə aparılan araşdırmalar zamanı keramika, obsidian 

parçaları, sümükdən hazırlanmış alətlər aşkar olunmuşdur. Divardan bir qədər 

aralıda diametri 35 sm olan dirək yeri və onun ətrafında dairəvi daş düzümü 

aşkar olunmuşdur. 

                      

                    Şəkil 38. 
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Şəkil 39. 

Qazıntı bir qədər dərinləşdikdən sonra insan skeletinə aid qalıqlar (E-

182) aşkar olundu. Onların biri qazıntı sahəsinin şərq divarının içərisinə 

keçərək qazıntı sahəsindən kənara çıxırdı. Odur ki, onun yalnız sahədə qalan 

hissəsini tədqiq etmək mümkün oldu. Tədqiqat zamanı kəllənin yuxarı 

hissəsində oxra, üzərində kərpic qalıqları olduğu müəyyən olundu. 

Tədqiqat zamanı qazıntı sahəsinin cənub-qərbində içərisi boz rəngli 

küllə dolmuş dairəvi formalı ocaq yeri aşkar olundu. Ocağı çevrələyən ensiz 

bad (qalınlığı 10 sm) odun təsirindən qızarmışdı. Ocaq təmizlənərkən 

keramika, heyvan sümüyünün qalıqları, ağac kömürü aşkar olundu. Bu ocağın 

yaxınlığında mis filizinin mineralı olan azurit parçaları da aşkar olundu. 

Qazıntı sahəsinin şərq tərəfində isə dağ keçisinin kəlləsinə aid qalıqların 

olduğu müəyyən olundu (947.42). Onun yaxınlığında mərkəzi hissəsində 

oyuq olan qapı daşı (Şəkil 42) aşkar olundu (947.44). Oval formalı bu daşın 

uzunluğu 25 sm, eni 17 sm, ortasındakı oyuğun dərinliyi 2 sm idi.   
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                Şəkil 40. 

 

                  

                 Şəkil 41. 

 Bu laydan aşağıda aparılan tədqiqat zamanı ağ rəngli çürüntü qarışmış 

döşəmə qalıqları, qazıntı sahəsinin şimal tərəfində oval formalı ocağın bir 
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qismi (E194) aşkar olundu. Ocaq 10 sm qalınlığı olan torpaqdan hazırlanmış 

badla əhatələnmiş, içərisi boz-qara rəngli küllə dolmuşdu. Diametri 60-84 sm 

idi (947.31). Qazıntı sahəsinin şərq hissəsində içərisinə iri çay daşları 

döşənmiş ocaq (E196) aşkar olundu (947.34; 947.26). Ocağın ətrafında xeyli 

kül yığınları aşkar olunmuşdu.  

Bu sahənin ən maraqlı tapıntısı obsidian emalı emalatxanasının aşkar 

olunması idi (Şəkil 41; Şəkil 43). Sahənin bir neçə yerində obsidian emalı ilə 

bağlı qalıntılar, obsidian özəklər, qəlpələr, alətlər, istehsal çıxarları aşkar 

olundu (E195, E197, E198). Bu tapıntılar obsidian emalının Kültəpədə 

olduğunu təsdiq edən tutarlı faktlardan biridir. Məlum olduğu kimi, obsidian 

özəklər, əmək alətləri və yarımfabrikat obsidian lövhələr Osman 

Həbibullayevin qazıntıları zamanı da aşkar olunmuşdu (dərinlik 947.25). 

Tədqiqat zamanı qazıntı sahəsinin qərb tərəfində də obsidian emalı ilə bağlı iş 

yeri aşkar olundu (alt səviyyə 947.27). Sahənin mərkəzi hissəsində oval 

formalı qapı daşı aşkar olundu (947.29). Araşdırmaya əsasən demək olar ki, 

bu sahə müxtəlif dövrlərdə obsidian emalı üçün istifadə olunmuşdur. 

        

       Şəkil 42.  
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                Şəkil 43. 

 Bu səviyyədən aşağıda qazıntı sahəsinin şərq tərəfində böyük oval 

ocağın qalıqları, cənub tərəfdə isə kiçik həcmli dairəvi ocağın bir hissəsi aşkar 

olundu. Ocağın diametri 40 sm-idi. Hər iki ocağın müəyyən hissəsi qazıntı 

sahəsindən kənara çıxdığı üçün onların tam planını müəyyən etmək mümkün 

olmamışdır. İkinci ocağın (E206) kənarları ensiz badla əhatə olunmuş və 

odun təsirindən qızarmışdı. Sahənin qərb tərəfində oval formalı iri ocağın 

qalıqları da aşkar olundu. Onun diametri 1, 2 m idi. İçərisi boz rəngli küllə 

dolmuşdu. 

Sahədə aşkar olunan döşəmə qalıqları və qapı daşı götürüldükdən 

sonra, sahənin mərkəzi hissəsində diametri 45 sm olan ocaq aşkar olundu 

(E210).  İçərisi boz rəngli kül və kömür qalıqları ilə dolmuşdu. Ocağın 

ətrafında döşəmə üzərində müxtəlif keramika nümunələri var idi. Keramika 

çəhrayı rəngdə bişirilmiş qabın parçalarından ibarət idi. Qazıntı sahəsinin şərq 

və qərb divarı yaxınlığında kiçik həcmli ocaqların qalıqları qeydə alındı.  

Tədqiqat zamanı 947.06 m dərinlikdə insan skeletinin skelet qalıqları 

(E214), onun ətrafında həsir qalıqları aşkar olundu (Şəkil 44). Skeletin kəlləsi 

qərb, ayaqları şərq istiqamətində idi. Bükülü halda əlləri üzünə qaldırılmış 

halda dəfn edilmişdi. Skeletin boğaz hissəsində muncuqlardan ibarət 

boyunbağı, kəlləsinin altında oxra olduğu müəyyən olundu. Skeletin 

sümükləri qırmızı rəngdə idi. Ehtimal ki, dəfn zamanı mərhumun üzərinə də 

oxra səpilmişdir. Onun yaxınlığında sahənin şimal tərəfində buynuzdan 
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hazırlanmış iki əmək aləti aşkar olunmuşdur (E211). Onun yaxınlığında qara 

rəngli böyük obsidian parçası var idi. Sahənin cənub tərəfində isə in situ 

vəziyyətdə bir yerə toplanmış keramika parçaları üzə çıxarıldı (dərinlik 

947.04). Həsirə bükülmüş skeletlər və skeletlərin oxra ilə boyanmasına 

O.H.Həbibullayevin qazıntıları zamanı da rast gəlinmişdir. 

Bu laylardan aşağıda (dərinlik 946.91) sahənin şimal yarımhissəsində 

döşəməsinə daş döşənmiş dairəvi formalı ocaq aşkar olundu. Ocağın diametri 

50-60 sm idi. Onun üzəri və ətrafı boz rəngli kül qatı ilə örtülmüşdü. Ocağın 

ətrafından keramika parçaları, heyvan sümükləri, sümük alətlər və obsidian 

parçaları aşkar olundu. 

                             

                           Şəkil 44. 

 Qazıntı zamanı sahənin cənub-qərbində, dairəvi formalı ocağın 

ətrafında dairəvi formalı evə aid divar qalıqları aşkar olundu (dərinlik 
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946.82). divarın eni 32 sm idi. Bu divarın kərpiclərinin hazırlanmasında 

təpənin torpağından da istifadə olunduğu üçün kərpiclər boz rəngdə idi. 

Ümumiyyətlə, araşdırmalar göstərmişdir ki, alt qatlarda kərpiclərin 

hazırlanmasında və bərkidici olaraq küldən istifadə olunmuşdur. Qazıntı 

zamanı evin iç tərəfindən keramika, heyvan sümükləri və obsidian parçaları 

aşkar olunmuşdur. Qazıntı davam etdirilərkən dairəvi formalı evin xaricində 

ağ rəngli çürüntü qarışmış döşəmə qalıqlarının olduğu müəyyənləşdirildi 

(dərinlik 946.85). Döşəmədən bir qədər aralı oval formalı ocağın qalıqları 

müəyyənləşdirildi. Onun içərisi boz və qara rəngli küllə dolmuşdu. Ocağın 

ətrafından keramika, obsidian parçaları və sümük alətlər aşkar olundu. 

    

             Şəkil 45. 

Avqust ayının 28-də qazıntı mövsümünün sonuna az qaldığı üçün 

mədəni təbəqənin alt qatlarını öyrənmək məqsədi ilə E sahəsində 2.5x3m sahə 

ayrılaraq qazıntıların dərininə davam etdirilməsini qərara aldıq. Araşdırmalar 

zamanı bu sahədən (E234, E235) qara rəngli kül qalıqları, keramika, obsidian 

parçaları aşkar olunurdu. Bəzi yerlərdə təbəqəyə qızarmış bad qırıqları 

qarışmışdı. Müəyyənləşdirildi ki, bu tip bad qırıqları dağılmış ocaqların 

qalıqlarıdır (946.50). Bu dərinlikdən başlayaraq mədəni təbəqənin rəngində 

dəyişiklik başlandı. Təbəqə daha çox qara-boz rəngli idi və tikinti qalıqlarına 

az rastlanırdı. 
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 E236, E237, E238-ci komplekslərdə aparılan qazıntılar zamanı 

keramika, heyvan sümükləri, obsidian və sümük alətlər aşkar olundu. E238-ci 

kompleksdə araşdırma aparılarkən sahənin mərkəzində kərpic qalığı aşkar 

edildi (dərinlik 946.038). Araşdırma davam etdirilərkən məlum oldu ki, bu 

kərpic qalığı sahənin qərb yarımhissəsində yerləşən yaşayış binasına aiddir 

(Şəkil 45). E240-cı kompleksdə aparılan qazıntılar zamanı həmin binanın 

qalıqları aşkar olundu. Məlum oldu ki, tikintinin yalnız iki divarının bir 

hissəsi qalmışdır (dərinlik 945.61). Divarlar bir-biri ilə qövsşəkilli formada 

birləşirdi. Araşdırma zamanı bu divardan 20 sm dərində möhrədən inşa 

olunmuş ikinci divarın qalığı aşkar olundu (945.39). Bu divar şimal-cənub 

istiqamətində uzanırdı. Sahə kiçik olsa da ehtimal etmək olar ki, bu divar 

dairəvi formalı binanın qalığına aid olmuşdur. E240-cı kompleksdə qazıntılar 

zamanı sahənin şərq hissəsində möhrədən inşa olunmuş divarın qalıqları 

izlənilməsinə başlanmışdı (Şəkil 45). Tədqiqat zamanı məlum oldu ki, bu 

divarın bünövrəsi kiçik həcmli çay daşlarından inşa olunmuşdur (dərinlik 

945.70). Bu divar düz planlı idi. Araşdırma zamanı bu tikinti qalıqlarının 

ətrafından obsidian və sümük alətlər, heyvan sümükləri, keramika aşkar 

olunurdu.  

 Araşdırma zamanı sahənin şərq hissəsində aşkar olunan oval formalı 

evin içərisindən gillə suvanmış, üzərində ağ bitki qalığı (həsir izləri) olan 

döşəmə aşkar olundu. Döşəmənin yalnız az bir hissəsi salamat qalmışdı 

(dərinlik 945.54). Döşəmə qalıqlarına əsasən demək olar ki, bu binanın 

döşəməsi tez-tez yenilənərək istifadə olunmuşdur. E247-ci kompleks 

qazılarkən yeni bir divar qalığı aşkar olundu (E249). Lakin o kifayət qədər 

yaxşı saxlanmamışdı. Ona görə bu divar qazıntının gedişində qaldırıldı. 

 Qazıntı zamanı 944.97 m dərinlikdə keramika və daşla örtülü döşəmə 

aşkar olunmuşdu (E251). Bu döşəmə qaldırılarkən oval formalı ocağın 

qalıqları aşkar olundu (E252). Ocağın ətrafı bəzi yerlərdə palçıqla 

möhkəmləndirilmiş daşla, bəzi yerlərdə ensiz badla əhatə olunmuşdu. Onun 

yaxınlığında daşla çevrili ikinci bir ocaq da var idi (E253). Ondan bir qədər 

aşağıda ətrafı daşla çevrili üçüncü bir ocağın qalığı aşkar olundu (E255). 

Şübhəsiz ki, ocaqların tez-tez dəyişməsi yaşayış yerində intensiv yaşayışla 

bağlı olmuşdur. Ocağın əks tərəfində qazıntının şimal hissəsində xeyli sümük 

yığını aşkar olundu (E256). Tədqiqatın getişində bu sümük yığınının 
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ovlanmış maral buynuzları və kəllələrindən ibarət olduğu müəyyən olundu 

(Şəkil 46).  

Qazıntı sahəsinin qərb hissəsində sarı rəngli döşəmənin (E254, dərinlik 

944.804), döşəmənin cənub qurtaracağında dairəvi formalı ocağın qalıqları 

aşkar olundu. Ocağın bir hissəsi çay daşları, bir hissəsi isə qalın badla əhatə 

olunmuşdu. Ocağın ətrafından keramika, heyvan sümükləri və obsidian 

parçaları aşkar olunurdu. 

                      

  Şəkil 46. 

 Bu səviyyədən sonra maral sümüyünə aid qalıqlara zərər verməmək 

üçün8 qazıntı sahəsi iki hissəyə bölünərək onun yalnız cənub yarım hissəsində 

tədqiqatlar davam etdirildi. Araşdırma zamanı kül layları, heyvan sümükləri, 

keramika və obsidian  parçaları aşkar olunurdu. Tədqiqat zamanı həmçinin 

bir-birini izləyən döşəmə qalıqları da aşkar olunurdu. Döşəmələr başlıca 

olaraq ağ rəngli bitki qarışığı olan döyəclənmiş gildən ibarət idi. Lakin bəzən 

zaman keçdikcə döşəmələr eroziyaya məruz qalaraq dağılmışdı. 

 Tədqiqat zamanı buynuz toplantısının ətrafında müxtəlif səviyyələrdə 

saxlanmış dirək yerləri aşkar olundu.  Dirək yerlərinin diametri 8-14 sm 

                                                           
8 Qazıntı mövsümü başa çatdığında sümüklərin hamısını toplamaq mümkün olmadı. 
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arasında idi. Dirək yerlərinin aşkar olunması qədim Kültəpə sakinlərinin ilk 

vaxtlar yüngül konstruksiyalı evlərdən istifadə etdiyini təsdiq edir. Ehtimal ki, 

alt qatlarda tikinti qalıqlarının az qalması bununla bağlı olmuşdur. Bu tip 

yüngül konstruksiyalı evlər XX əsrin 60-70-ci illərinədək Naxçıvanda istifadə 

edilməkdə idi. Əkinçi-maldar tayfalar elə indi də bu tip evlərdən müvəqqəti 

yaşayış evi kimi istifadə edirlər. 

                 

      Şəkil 47. 

Dirək yerlərinin yaxınlığında oval formalı iki ocaq aşkar olundu 

(E264, E270). Ocaqların üzəri gil qatı, yəni sonrakı döşəmə ilə örtülmüdü. Gil 

qatı götürülərkən ocağa aid daşlar üzə çıxdı. Hər iki ocaq ensiz badla əhatə 

olunmuşdu. Ocaqların içərisi boz-qara rəngli kül və ağac kömürünün qalıqları 

ilə dolmuşdu.  
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 Ocaqların ətrafındakı təbəqədən heyvan sümükləri, keramika, obsidian 

qəlpələri və alətlər aşkar olunurdu. E275-ci kompleksdən başlayaraq sahənin 

bəzi hissələrində ana torpağın izləri görünməyə başladı. 

 Tədqiqat zamanı 264 nömrəli ocağın altında, E276 nömrəli ocaq 

(diametri 40 sm), qazıntının cənub tərəfində 279-cu kompleksdə döşəməsinə 

çay daşları döşənmiş oval formalı ocaq aşkar olundu (Şəkil 47). Bu ocağın 

diametri 60-80 sm arasında idi (dərinlik 943.751).  Bu ocağın ətrafında boz-

qara rəngli kül layları, keramika parçaları, obsidian qəlpələri və heyvan 

sümükləri var idi. 

 Bu laylardan aşağıda olan təbəqədə tikinti qalıqlarına rast gəlinmədi. 

Kül yığınları, keramika, obsidian parçaları və heyvan sümükləri aşkar 

olunurdu. Artıq ana torpaq bütün qazıntı sahəsi boyu çıxmağa başladı (Şəkil 

48). Araşdırma yaşayış yerinin salındığı ərazinin nahamar olduğunu 

göstərirdi. 

 Bu sahədə aparılan tədqiqatlar yaşayış yerində mədəni təbəqənin 

formalaşması və insanların həyat tərzi ilə bağlı yeni məlumatlar əldə etməyə 

imkan verdi. 

                

              Şəkil 48. 
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J sahəsi (5x10) 

2016-cı ilin avqust-sentyabr aylarında I Kültəpə yaşayış yerində J 

sahəsi açılmış və bu sahədə aparılan tədqiqatlar zamanı 3 tikinti qatı qeydə 

alınmışdır. Birinci tikinti qatına F sahəsində hələ ötən ildən (2015) üzə 

çıxarılmış dairəvi divarın J sahəsində davam edən hissələri aiddir (Şəkil 49). 

Sahənin şimal hissəsində aşkar edilən divar qalığı şərq kəsiyindən qərb 

kəsiyinə qədər ovalvari şəkildə davam edirdi (010). Divarın şimal hissəsi 

üzərində sonrakı dövrlərdə ocaq salındığı üçün divar kəsilmiş və dağıdılmışdı. 

Ensizləşmiş divarın salamat qalan hissəsinin eni 20 sm idi. Sonrakı 

tədqiqatlar zamanı bu divarın planı tamamilə müəyyənləşdirildi. Cənubdakı 

divar daha sağlam qaldığından kərpiclərin forması və düzülüşü aydın 

görünürdü. Divarın eni 36-45 sm, kərpiclərinin eni 7, uzunluğu isə16 sm-ə 

çatırdı (021). Divarın 35 sm-lik hündürlüyündə üst-üstə qoyulmuş 6 kərpicin 

hər birinin hündürlüyünün 5 sm olması aydın müşahidə olunurdu. Bu divar 

sahənin şərq kəsiyinə 1 m qalmış bitirdi. Onun paralelində sahənin şərq 

kəsiyinə bitişik halda qeydə alınmiş dirək çuxuru (J-031) aradakı 1 metrlik 

boşluğun qapı yeri olmasını düşünməyə əsas verir. Dirək çuxurunu əhatə edən 

aypara şəkilli, sarı rəngli torpaq təbəqənin eni 8 sm olub içərisində bir neçə 

daş dairəvi formada yerləşdirilmişdi. Divarların əmələ gətirdiyi ovalşəkilli 

tikilinin diametri 7 metrə yaxın idi. Onun içərisində insan skeleti bükülü halda 

aşkar edildi (018) Kərpic çöküntülərinin altında qalıb əzilmiş skeletin 

yerləşdiyi çuxurun ölçüsü 70x110 sm-ə çatırdı. Skelet kərpic platforma 

üzərində yerləşirdi. Platformanın eni 0, 9 m, uzunu 1, 2 m idi.  

Oval tikilinin içərisində qeydə alınan 3 ocaqdan biri mərkəz hissədə 

yerləşirdi (J-005). Onun diametri 50x70 sm olub, ətrafındakı maili formada 

düzülmüş kərpiclərdən ibarət divarının eni 12 sm, hündürlüyü 20 sm-ə çatırdı. 

İçərisi qazılarkən qum qarışıqlı kül, döşəməsində sarı-qırmızı rəngli ocaq 

badının qalıqları üzə çıxarıldı. İkinci ocaq (J-016) sahənin şərq kəsiyinin 

yaxınlığında yerləşirdi. Diametri 75x88 sm arasında olan ocağın içərisində 

maral buynuzları, xeyli sümük qalığı, kömür qalıqları, qırmızı-narıncı rəngli 

saxsı parçaları, yanmış torpaq və kül qalıqları qeydə alındı. Onun cənub-

şərqində üzə çıxarılmış üçüncü ocağın içərisində də xeyli miqdarda kül və 

heyvan sümüklərinin qalıqları aşkar edildi. 

Oval tikilinin içərisindən qara rəngli obsidian, az miqdarda qırmızı 

rəngli, qalın divarının (1,8 sm) kəsiyində boz təbəqə izlənilən keramika 
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qalıqları və xeyli miqdarda uçularaq dağılmış kərpic qalıqları qeydə 

alınmışdır. Şərq hissədə döşəmədə  kərpic izləri daha aydın izlənilirdi. Sümük 

qalıqları hər tərəfə dağılmış olsa da, insan skeletinin şimal tərəfində yerləşən 

ocağın (J-016) içərisində toplu halda aşkar edilmişdir. Lakin onların 

içərisində diqqəti daha çox cəlb edən sümük alətlərin qalıqları və bir-birinin 

üstündə yerləşmiş maral buynuzları idi.  Sarı-çəhrayı rəngdə olan birinci 

buynuzun uzunluğu 29, eni 3x1 sm arasında dəyişirdi (J-015). Onun yanında 

bir neçə sümük alətin sınmış hissələri ilə birlikdə üzə çıxarılmış sümük alət 

heyvanın lülə sümüyündən hazırlanmış, sarı-çəhrayı rəngli, uzunluğu 16, eni 

1,2 sm olub,  aypara şəkilli ağız qurtaracağında işlənmə əlaməti izlənilirdi (J-

030). İkinci buynuz (J-029) əvvəlkindən fərqli olaraq qoşa və yastı formalı 

idi. Birləşmiş hissənin uzunluğu 13, eni 5 sm, tərəflərindən biri 13, digəri 10 

sm uzunluqda, 4, 5 sm enində idi. Buynuzun alt səviyyəsi: 949,12 olaraq 

müəyyənləşdirilmişdir. Onun yerləşdiyi döşəməni insan skeletinin yerləşdiyi 

döşəmə ilə birləşdirən qırmızı-qəhvəyi rəngli təbəqə lent şəklində oval 

tikilinin içərisini əhatə edirdi. Bu izin davam etməsi sahənin şərq kəsiyində 

çox aydın görünürdü. Onun altında isə kül təbəqəsi izlənilirdi. Görünür, 

insanlar yaşayış evlərinin döşəməsini istiliyin saxlanması üçün əvvəl kül 

qarışıq torpaqla doldurmuş, üstündən isə qırmızı-qəhvəyi rəngli məhlulla 

suvamışdılar.  

Oval tikilinin şimal tərəfdən xaricindəki sahədən xeyli miqdarda kül 

qalığı əhatəsində 3 ocaq, narıncı rəngli saxsı fraqmentləri (qalınlıq 1,5 sm), 

daş alətlər, həmçinin qara rəngli obsidian və çaxmaqdaşı qalıqları aşkar 

edilmişdir. Sahənin şimal-şərq küncündə yerləşən ocağın (J-008) diametri 

70x50 sm olub, içərisində narıncı-qırmızı rəngli saxsı, sümük, kül qalıqları, 

sarı rəngli ovulmuş gil qalığı və müxtəlif ölçülü daşlar qeydə alındı. İkinci 

ocaq (J-011) 128x110 sm-lik ölçüyə malik olmaqla, içərisində 5 ədəd iri daş, 

narıncı rəngli, qalın divarlı saxsı qalqları, narıncı və tünd qırmızı rəngli 2 

ədəd boyalı keramika nümunəsi, həmçinin qəhvəyi rəngli bişmiş torpaq 

qalıqları aşkar edilmişdir. Üçüncü ocaq isə (J-012) qazıntı sahəsinin şimal 

divarına bitişik halda aşkar edildi. Diametri  75x67 sm olan ocağın içərisində 

qırmızı boyalı, qalın divarlı (1-1,5 sm), kəsiyində boz təbəqənin izlənildiyi 

saxsı parçası, bir neçə orta ölçülü daş və kül qalıqları üzə çıxarıldı. 

Daha bir ocaq isə sahənin cənub kəsiyinə bitişik halda, yer səthindən 

20 sm dərinlikdə qeydə alınmışdır (J-023). Diametri 70x75 sm arasında olan 

ocaq 9-10 sm enində olan kərpic divarla çevrələnmişdi. Divarın salamat 
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qalmış hissəsi 20-23 sm hündürlükdə idi. Ocağın içərisi qazılarkən xeyli 

miqdarda kül götürülərək döşəməsinin yer səthindən 50 sm dərinlikdə olduğu 

müəyyənləşdirildi. Onun ətrafında narıncı rəngli saxsı, daş alət, boz-qəhvəyi 

rəngli obsidian və sümük qalıqları qeydə alındı. Buradan tapılan daş alət 

boşqab formalı olub, mərkəz hissədə nazik, kənarlara doğru qalınlaşır. 

Diametri 17,5, qalınlığı 4,5, mərkəzdə isə tədricən nazilərək 2,5 sm-ə çatırdı 

(J-027). Ocağın çevrəsində kül qarışıq qumlu torpaq, az miqdarda saxsı, 

sümük qalıqları və ceyran buynuzu qeydə alındı. Buynuzun (J-033) uzunluğu 

17, eni 3,5 sm-ə çatırdı. 

 

                  
                 Şəkil 49. J sahəsində I tikinti qatı. 

 

Bu mərhələnin tapıntıları qırmızı, narıncı rəngli, qalın divarlı 

keramika, skelet qalığı, qara-qəhvəyi rəngli obsidian, çaxmaqdaşı, həmçinin 

daş alətlər və buynuzlarla təmsil olunur. Diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərdən 

biri də həsir izləri ilə müşayiət olunan küllü döşəmənin üzərində izlənən 

çəhrayı-qəhvəyi rəngli bişmiş torpaq qatı idi. Qazıntılar davam etdirilərkən 

həmin o qəhvəyi rəngli bişmiş torpaq qatı (1 sm) və qalın kül təbəqəsinin 

altından çıxan yeni ocaq yerləri  ikinci  tikinti mərhələnin başlanmasını 

göstərirdi. 

Araşdırma zamanı müəyyən edildi ki, oval bina ondan altda yerləşən 

eyni formalı divarın üzərində inşa olunub. Eyni planlı oval tikilini ikinci 

tikinti qatı kimi götürürük (Şəkil 50). Bu tikilinin  şimal divarı interyerə 

doğru maili forma almış (15 sm) və içəri tərəfdən ağ rəngli gips yaxud əhəng 
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məhlulu ilə suvanmışdı. Divarın bəzi qismləri eroziya nəticəsində əyilmişdi. 

Tikilinin içərisi qazılarkən yanmış saman izləri olan küllü döşəmə qalığı, 

onun üzərində narıncı, sarı, qəhvəyi rəngli keramika qalıqları və 4 ocaq qeydə 

alındı. Onlardan biri şimal-şərqdə (J-042) yerləşib, diametri 65x70 sm-ə 

çatırdı. İçərisində müxtəlif ölçülü daş parçaları, az miqdarda qəhvəyi-qara 

rəngli obsidian qırıqları, çaxmaqdaşı və sümük qalıqları aşkar edildi. İkinci 

ocaq sahənin qərbində qeydə alındı (J-043). Onun bir hissəsi F sahəsi qazılan 

zaman dağıntıya məruz qaldığından salamat qalan hissəsi aypara şəklində idi. 

İçərisi qazılarkən 7 ədəd müxtəlif ölçülü daş parçası, sümük və kül qalıqları 

üzə çıxarıldı. Üçüncü ocaq tikilinin mərkəzində aşkar edildi (J-049). Böyük 

ölçülü olan bu ocağın içərisi qazılarkən xeyli miqdarda sümük qalıqları, bir 

neçə kiçik obsidian qalığı və kiçik saxsı hissələri aşkar edildi. Dördüncü ocaq 

ikincinin cənubunda olub çox hissəsi F sahəsinə düşdüyü üçün ötən ilin 

qazıntıları zamanı tədqiq edilmişdi. Diametri 80 sm olan ocağın dərinliyi 20-

24 sm-ə çatırdı. Onu çevrələyən divar qalığında kərpiclərin maili düzülüş 

forması izlənilirdi. Kərpiclərin eni 10x14 sm, hündürlüyü 10 sm idi (J-050). 

Ocağın içərisində 12x3/5 sm ölçüsündə sınmış buynuz qalığı, kiçik biz, 

qırmızı gil kütləsi və kül qalıqları üzə çıxarıldı. Kərpic platforma bu təbəqədə 

də davam edirdi (J-048). Onun üst qatı təmizləndikdən sonra (yer səthindən 

22 sm dərinlikdə) kül qatı, onun altında isə 12 sm-lik sərt təbəqə içərisində 

kərpic qatı izlənilirdi. Bu təbəqədə narıncı rəngli keramika, qara rəngli 

obsidian və sümük qalıqları üstünlük təşkil edir. 

Bu tikinti qatına aid ikinci divar qalığı sahənin cənubundan şimal-şərq 

istiqamətində uzanaraq böyük dairəvi tikilinin cənub divarının qurtaracağı ilə 

birləşirdi (J-038). Aypara formasında olan bu divarın uzunluğu 90, eni 30 sm 

idi və ortasında yumşaq torpaqla dolmuş dairəvi çuxur yerləşirdi. Divarın 

şərqində ovalvari formada qırmızı sərt təbəqə ilə çevrələnmiş ocaq aşkar 

edildi (J-039). Onun diametri 42x90 sm, divarın eni isə 6 sm idi. Onun 

çevrəsində narıncı rəngli saxsı məmulatı, çaxmaqdaşı, az miqdarda obsidian 

və sümük qalıqları aşkar edildi.                         

Sahənin cənub-qərb küncündə aşkar edilən ocaq dağıntıya məruz 

qaldığından diametrini dəqiqləşdirmək mümkün olmasa da, içərisində xeyli 

miqdarda kül, bir neçə iri ölçülü daş və qırmızı sərt gil parçaları qeydə alındı 

(J-046).                         

Bu mərhələnin tapıntıları içərisində sarı-çəhrayı rəngli qabın ağız 

fraqmenti (d/q-1,5-1,9 sm, möhkəm),  həmçinin sarı, boz, qəhvəyi rəngli saxsı 



73 
 

qalıqları, qara-qəhvəyi obsidian və çaxmaqdaşları üstünlük təşkil edir. Diqqəti 

cəlb edən xüsusiyyətlərdən biri də çəhrayı rəngli təbəqə ilə suvanmış küllü 

döşəmənin bu mərhələdə də izlənilməsi idi. İkinci tikinti qatı bu təbəqədən 

sonra başa çatır və yerini yeni ocaqlar və fərqli rənglə təmsil olunan digər 

təbəqəyə verirdi. 

 Bu təbəqə əsasən qum qarışıq torpaq və kül layları ilə müşaiyət 

olunurdu. Bu xüsusiyyət sahənin cənubundakı ensiz sahədə daha dəqiq 

izlənilirdi. Belə ki, 2x5 metrlik ensiz zolaqdan ibarət olan bu sahənin 

qərbindəki təbəqə küldən (1x2 m), şərqindəki təbəqə isə sərtləşmiş boz-sarı 

rəngli torpaq laylarından ibarət idi. Qərb tərəfdəki təbəqədə kiçik ocaq (J-

059-diametri=31x40 sm), sümük qalıqları və xeyli miqdarda kül qeydə alındı. 

Şərqdəki təbəqədə isə yastı daşların düzülüşü ilə yaradılmış kiçik oval-trapes 

şəkilli döşəmə (J-062), ocaq (J-061) üzə çıxarıldı. Diametri 70x88 sm olan 

ocağın içərisində  qumla qarışmış kül təbəqəsi və sümük alət aşkar edildi. 

Alətin uzunluğu 9,5, eni 0,5/1,2 sm arasında idi. Bu sahədən ağız kənarında 

dairəvi deşikli keramika parçası (d/q-1 sm), qara rəngli obsidian, çaxmaqdaşı, 

sümük qalıqları, həmçinin ağ rəngli daş alət üzə çıxarıldı. Bu sahənin şimal 

hissəsi (2,20x5) qazılarkən xeyli miqdarda qum qarışıq kül təbəqəsi içərisində 

dən daşının alt (67) və üst (68) hissələri, iri həcmli qab (69), obsidian, sümük 

qalıqları və qırmızı rəngli bişmiş torpaq qeydə alındı. 20 sm qalınlığında kül 

qatı altında döşəmə izləri, onun üzərində isə qırmızı rəngli yanmış torpaq 

izləri ilə birlikdə xeyli saxsı hissəsi, qəhvəyi rəngli obsidian və sümük 

qalıqları aşkar edildi. Bu sahə oval evin içərisindən fərqli olaraq, qumlu 

yumşaq torpaq və kül qatı ilə örtülüb, həmçinin keramikanın çox olması ilə də 

diqqət çəkirdi. Buradan üzə çıxarılan qab qırmızı rəngli, qalın divarlı olub 

(d/q-1,8-2 sm), oturacaq diametri 35 sm-dir. 

Dairəvi tikilinin içərisində də iki fərqli təbəqə izlənilir. Şimal tərəfdəki 

təbəqə kül və qum qarışıqlı yumşaq olması ilə diqqəti cəlb edir (2x5 m). 

Dairəvi tikilinin divarları bu mərhələdə artıq başa çatır. Onun üzərində 

divarın interyerində izlənilən ağ rəngli eyni məhlulla suvaq çəkilmişdir (yer 

səthindən 60, divarın üstündən 48 sm aşağıda). Döşəmənin üzərində qabın 

ağız fraqmenti, onun yaxınlığında isə qəhvəyi-qara rəngli obsidian qalıqları 

qeydə alındı. Obsidianlardan biri qəhvəyi-qara rəngli nukleusdur. Uzunluğu 

4,2, eni 2,2, qalınlığı 2,5-dən 0,5-dək nazilir. İkincisi isə 5,5x3,2/0,5sm 

ölçüsündə olan və hər iki tərəfi retuşlanmış alətdir. Onun yarısı sınmışdır. 

Cənub hissəyə doğru küllü təbəqə sarı rəngli torpaq təbəqəsi ilə əvəz olunur. 
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Bu sahə kərpic divarların uçulmuş qalıqları ilə müşayiət olunur. Mərkəz 

hissədə yerləşən ocağın içərisində kül qalıqları, daş hissələri və tur buynuzu 

heyvan sümükləri ilə birlikdə qeydə alındı. Buynuzun salamat qalmış 

hissəsinin uzunluğu 22,5, eni isə 10-0,7 sm idi. Bu tikinti qatında diqqəti 

çəkən cəhətlərdən biri də döşəmənin birinci tikinti qatında olduğu kimi 

qırmızı-qəhvəyi rəngli gilli torpaqla deyil, ağ rəngli əhəng tipli məhlulla 

suvanması idi. 

 

 
 

           Şəkil 50. J sahəsində ikinci tikinti qatı. 

 

Üçüncü tikinti qatına aid təbəqə 65 sm dərinlikdə üzə çıxarıldı (Şəkil 

51). Bu mərhələdə artıq dairəvi tikilinin divarları başa çatmış, yerini kül 

qatlarından ibarət təbəqə tutmuşdu. Bu tikinti qatına aid iki divar qalığı qeydə 

alınmışdır. Divarlardan biri (J-094) oval formalı olub, kvadratın şərq 

kəsiyindən cənub-şərq istiqamətində uzanırdı. Divarın eni 45 sm idi. Onun 

içərisi sarı rəngli gillə suvanmış, üzərində ağ cürüntü izləri qalmışdı. Yalnız 

bir hissəsi salamat qalan bu divarın ətrafında dairəvi və oval formalı ocaqlar 

aşkar olundu (J-087, J-097, J-099, J-100, J-102). Ehtimal ki, iri həcmli 

təsərrüfat küpünün (J-087), qalıqları da bu mərhələyə aiddir. Təsərrüfat küpü 

dairəvi evin şimal-şərq hissəsində aşkar edildi. Sərt təbəqə ilə çevrələnmişdi. 

(Şəkil 51).  



75 
 

  İkinci divar qalığı isə cənubda əvvəlki tikinti qatlarında mövcud olmuş 

ovalşəkilli divarın bitdiyi yerdən başlayaraq şimala doğru uzanırdı.  

Ocaqların tez-tez dəyişməsi şübhəsiz ki, bu tikinti qatında aralıq  

 

                   Şəkil 51.   J sahəsində III tikinti qatı. 

 

mərhələlərin olduğunu göstərir. Ocaqlardan biri qərb tərəfdən aypara 

formasında yastı daşlarla çevrələnmişdi (J-088). İkinci ocaq ona bitişik olub, 

qəhvəyi-qırmızı rəngli bişmiş torpaq təbəqə ilə örtülmüşdü. Ocaqların 

çevrəsində relyef qurşaqlı narıncı rəngli keramika, sümük, kül və dağılmış 

kərpic qalıqları qeydə alındı. 

J kvadartından aşkar edilən tikinti qatlarına aid materialların ilkin 

təhlili onların fərqli xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərməkdədir. Birinci 

mərhələdə qeydə alınan insan skeleti, maral buynuzları, qırmızı-qəhvəyi 

rəngli döşəmə qalıqları sonrakı mərhələlərdə izlənilmir. Yalnız dairəvi 

tikilinin istifadə olunması, mərkəz hissədə-kvadratın şərq kəsiyinə bitişik 

kərpic platforma, həmçinin narıncı-qırmızı rəngli keramika, qara-qəhvəyi 

rəngli obsidian qalıqları hər iki mərhələnin oxşar xüsusiyyətlərindəndir. Lakin 

ikinci tikinti qatı iki fərqli mədəni təbəqənin olması ilə də diqqət çəkir. Kül 

qarışıq qumlu təbəqə ocaq yerləri və onların içərisində aşkar edilən keramika, 

obsidian və sümük qalıqlarının çox olması ilə diqqət çəkir. Bu sahə 

dulusçuluq və obsidian emalatxanalarını xatırladır. Saxsı parçaları və 

obsidian, çaxmaqdaşı qalıqlarının əsasən bu sahədəki ocaqların içərisində, 
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yaxud ətrafında qeydə alınması bu fikrə stimul verir. İkinci təbəqənin isə sarı 

rəngli torpaq və uçulub dağılmış kərpic qalıqları ilə təmsil olunması buradan 

yaşayış bölməsi kimi istifadə edildiyini düşünməyə əsas verir. Üçüncü tikinti 

qatı isə  təsərrüfat çuxuru, daş çevrəli ocaq və nisbətən kiçik ölçülü tikili 

qalıqları ilə digərlərindən fərqlənir. Evlərin divar və döşəmələrinin 

suvanmasında da bu fərqlilik nəzərə çarpır: birinci mərhələdə qırmızı, 

ikincidə ağ-əhəng qarışıqlı məhluldan istifadə edilmişdir.  
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V FƏSİL. KÜLTƏPƏ ƏTRAFINDA ARXEOLOJİ ARAŞDIRMALAR 

         Uçan Ağıl    

Uçan Ağıl yaşayış yeri Araz çayı vadisini Sirab dağlarının ətəkləri ilə 

birləşdirən dərənin sonundakı burunda yerləşir (Şəkil 52). Bu yaşayış yeri 

2010-2013-cü illərin tədqiqatları zamanı qeydə alınmış, 2013-cü ildə burada 

kəşfiyyat qazıntısı aparılmışdır. 2014-cü ildə isə Duzdağ tipli mədən 

alətlərinin, Eneolit və Kür-Araz mədəniyyətinə aid keramikanın tapılması bu 

yaşayış yerinin köçmə maldarlıq, həmçinin mədənçiliklə bağlı mövsümi 

məskən olduğunu deməyə imkan vermişdi.  

      

     Şəkil 52. Uçan Ağıl yaşayış yerində qazıntılar. 

2016-cı ildə 10 gün (12-21sentyabr) davam edən arxeoloji qazıntılar 

başlıca olaraq 1-ci və 2-ci sahələrdə cəmləşdirilmişdi (Şəkil 53). 2015-ci ildə 

5x5 m sahəni əhatə edən 2-ci sahə 2016-cı ildə genişləndirildi və sahənin 

həcmi 10x10 m oldu (Şəkil 54). Bu il Uçan Ağıl yaşayış yerinin köçmə 

maldarlıq və mədənçiliklə bağlı köçərilər tərəfindən məskunlaşdırılması 

hipotezini sübut edən bir neçə tapıntı aşkar olundu. 2-ci sahədə böyük mis 

filizi(166 q)  parçası (Şəkil 55) 2045-ci kompleksdə Eneolit dövrünə aid 

ocağın kənarında 2012-ci ildə Duzdağda Kür-Araz mədəniyyətinə aid 
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materiallarla aşkar olunan sferik formalı daş əmək alətlərinə bənzəyən 

alətlərin aşkar olunması bu faktlardandır. Duzdağdan toplanmış mədənçilik 

alətləri Kür-Araz komplekslərinə əsasən etibarlı şəkildə tarixləndirilir (Şəkil 

56).  

   

  Şəkil 53. Uçan Ağıl yaşayış yerində qazıntılar.  

Eneolit təbəqəsinə gəldikdə isə 2015-ci ilin tədqiqatları zamanı 2019-

cu kompleksdən keramika məmulatının təhlili və kömür qalıqlarının analizi 

e.ə.4690-4450-ci illəri göstərmişdir. Bu həmçinin Ovçular Təpəsi yaşayış 

yerindən alınmış tarixlərlə də uyğundur. Belə ki, Uçan Ağıl yaşayış yeri 

xronoloji baxımdan  Ovçular Təpəsindən əvvəlki dövrə aiddir.  

Uçan Ağıl yaşayış yerində Eneolit təbəqəsinin aşkar olunması Ovçular 

Təpəsi mədəniyyətinin mənşəyi ilə bağlı məsələlərin, Mesopotamiya ilə 

əlaqələrin, I Kültəpənin Neolit mədəniyyəti ilə Eneolit mədəniyyətləri 

arasındakı əlaqələrin öyrənilməsi baxımından böyük perspektivlər açır.  
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       Şəkil 54. Uçan Ağıl yaşayış yerində aparılan qazıntıların planı. 

           

          Şəkil 55. Mis filizi qalığı (Uçan Ağıl) 

Birinci sahədəki qazıntılar zamanı müəyyən olundu ki, yaşayış yerinin 

üzərini örtən Kür-Araz mədəniyyəti təbəqəsi ilə e.ə. V minilliyin birinci 
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yarısına aid Erkən Eneolit təbəqəsi arasında boş təbii təbəqə vardır. Şübhəsiz 

ki, bu təbəqə güclü yağmurlar zamanı təpənin eroziyası nəticəsində 

yaranmışdır.  

Bu boş təbəqədən altda Eneolit dövrünə aid keramika məmulatı və 

obsidian qalıqları olan mədəni təbəqə aşkar olundu. Keramika məmulatı 

arasında Kür-Araz mədəniyyətinə aid dörd keramika parçasının aşkar 

olunması Ovçular Təpəsində aşkar olunmuş faktları təsdiq edərək bir daha 

sübut edir ki, Naxçıvanda Kür-Araz mədəniyyəti tayfaları Eneolit tayfaları ilə 

yanaşı yaşamışdır.  

                   

   

                    

Şəkil 56. Duzdağ və Uçan Ağıldan aşkar olunan əmək alətləri 

2016-cı ildə Uçan Ağıl yaşayış yerində aparılan araşdırmalar iki 

baxımdan əhəmiyyətlidir: 1) e. ə. V minilliyin birinci yarısına aid tapıntılar 

həm birinci (sahə 1), həmdə ikinci sahədə (sahə 2) qeydə alınmışdır ki, bu da 

Cənubi Qafqazda indiyədək qeydə alınmamış və öyrənilməmiş bir dövrü 
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tədqiq etməyə imkan verir. 2) 2015-ci ildə sahə 2-də aşkar olunan qalın 

kolluvium (boş təbəqə) təbəqəsi bu il sahə 1-də də aşkar olundu (təqribən 50 

sm qalınlığında). Bu vəziyyət Şorsu yaşayış yerində də qeydə alınmışdır. Belə 

hesab etmək olar ki, biz yaşayış yerlərində eyni vəziyyətlə rast gəldiyimiz bu 

hadisə iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı olmuşdur. Bu hadisələrin mahiyyəti 

hazırda Katerin Kuzuçuoğlu tərəfindən öyrənilməkdədir. Bu nəticələr Zirincli 

yaşayış yerində apardığımız araşdırmalara da düzəliş etməyə imkan verir. Bu 

yaşayış yerində mədəni təbəqədən aşağıda 40 sm-lik kolluvium təbəqəsi 

yerləşirdi. Uçan Ağıl və Şorsudakı araşdırmalar bu boş təbəqənin altında 

arxeoloji təbəqələrin ola biləcəyinə işarə edir. Belə hesab edirik ki, gələcək 

tədqiqatlar Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan və Naxçıvanın 

məskunlaşma tarixi ilə bağlı olduqca maraqlı nəticələr əldə etməyə imkan 

verəcəkdir.  

Sorsu 

Bu yaşayış yeri bizim əvvəlki araşdırmalarımız zamanı qeydə alınmış, 

2013 və 2014-cü illərdə yaşayış yerində araşdırmalar aparılmışdı. 

Araşdırmalar nəticəsində Son Eneolit dövrünə aid dördkünc formalı tikililər, 

ocaq yerləri, təsərrüfat küpləri və digər maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar 

olunmuşdu. Məlum olduğu kimi, bu yaşayış yeri 2013-cü ildə buradan aşkar 

olunan Neolit dövrünə aid keramika parçası ilə gündəmə gəlmişdi. Yaşayış 

yerinin tədqiqində məqsəd daha qədim dövrə aid təbəqələri tapmaq idi. 

Tədqiqat iki həftə davam etdi. Araşdırma 400 kv. m sahədə aparılmışdır.  

Qazıntı zamanı əvvəlki illərə aid tikintilər təmizləndi. Bəzi sahələrdə 

mədəni təbəqənin qurtardığı zənn edilsə də araşdırmalar təbəqənin dərininə 

davam etdiyini göstərdi. Araşdırmanın gedişində dördkünc planlı evin ətrafı 

təmizləndi. Sahənin mərkəzi hissəsində karbonlaşmış dirək yerlərinin olduğu 

müəyyən olundu. Bəlli oldu ki, Şorsu sakinlərinin dördkünc formalı evləri 

dirəklər ətrafında qurulmuş yüngül konstruksiyalı binalardan ibarət olmuşdur.  
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Şəkil 57. Sorsu yaşayış yerində qazıntılar.  

 

Şəkil 58. Şorsu yaşayış yerində aşkar olunmuş saxsı döşəmə. 

2016-cı ilin qazıntıları zamanı dördkünc formalı binaların qalıqları, 

çuxurlar, ocaqlar, keramika məmulatı aşkar olunmuşdur. Şorsu yaşaış yeri 

haqqında geniş məlumat kitaba əlavə olunur. 
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VI FƏSİL. KƏŞFİYYAT XARAKTERLİ ARAŞDIRMALAR 

 I Kültəpə yaşayış yeri və onun ətrafında aparılan araşdırmalarla yanaşı 

Naxçıvan MR-in müxtəlif rayonlarında, xüsusilə Ordubad, Culfa və Şahbuz 

rayonları ərazisində kəşfiyyat xarakterli araşdırmalar da aparılmışdır. 

Araşdırmaların əsas məqsədi yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, metal, xüsusilə 

mis filizi yataqlarını və köç yollarını müəyyənləşdirməkdən ibarət idi.  

2015-ci ildə I Kültəpə ətrafında Uçan Ağıl yaşayış yerində apardığımız 

araşdırmalar zamanı Ordubad rayonunun Göygöl bölgəsindən gələn 

çobanlarla rastlaşmış və müəyyən məlumat almışdıq. Göygöl ətrafında mis 

yataqlarının olması da bizə məlum idi. Buna görə ilk səfərimiz Göygölə oldu. 

Bu ərazidə olduğumuz müddət ərzində yol boyu xeyli mövsümi yaşayış 

yerlərinə rast gəldik. Bu yaşayış yerlərində yalnız Orta əsrlər keramikasına 

rast gəlinirdi. Bununla yanaşı yaşayış yerlərində dairəvi və dördkünc formalı 

binaların qalıqları da saxlanmışdı. Araşdırma zamanı müəyyən olundu ki, bu 

binaların bir qismi yaşayış sahəsi kimi, bir qismi isə heyvan ağılı kimi istifadə 

olunmuşdur. Yaşayış yerlərinin yaxınlığında kurqanlara da rast gəldik. Lakin 

tədqiqat aparmadan onların dövrünü dəqiq demək mümkün deyildir.  

Çobanlarla apardığımız  sorğu nəticəsində müəyyən etdik ki, bu 

ərazidən başlıca olaraq Kəngərli rayonununun maldarları yaylaq kimi istifadə 

edir. Maldarlar Göygöl yaylaqlarına gəlmək üçün 5-6 gün vaxt sərf 

edirmişlər. Onlar başlıca olaraq iyun ayının ortalarında gəlir və sentyabr 

ayınadək yaylaqda qalırmışlar. Sonra havalar soyuduğu üçün Arazboyu 

qışlaqlara dönürmüşlər. Ehtimal ki, qədim mədənçilər maldarlar arasından 

çıxmışdır. Göygöl ərazisi qışda qarla örtülü olduğu üçün həm maldarların, 

həm də mədənçilərin yaşaması üçün əlverişli deyildi. Şübhəsiz ki, bu 

yaylaqlardan və mədənlərdən yay vaxtı istifadə olunmuşdur. Göygöl 

yaxınlığında yol boyu bir neçə yerdə mis filizinin təzahürləri ilə rastlaşırdıq. 

Yarğanlar sel sularının yuyub gətirdiyi mis filizinin mineralları olan malaxit 

və azuritlə zəngin idi. Bəzi yerlərdə daşların və qayaların üzəri yaşıl mis 

oksidi ilə örtülmüşdü. 
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          Şəkil 59. Göygöl və onun ətrafındakı mövsümi yaşayış yeri. 

  

Şəkil 60. Göygöl mis yatağı. 

Məlum olduğu kimi, Ordubad rayonu ərazisində vaxtilə mis külçələri 

də tapılmışdır. Şübhəsiz ki, Göygöl yaylaqlarında olan mis yataqları qədim 

dövrdən insanların diqqətini çəkmiş və istifadə olunmuşdur. Bu yataqdan 

istifadə olunub olunmadığını daha da dəqiqləşdirmək üçün yatağın bir neçə 

yerindən filiz nümunələri götürüldü.  
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 Şərur rayonunda Ovçulartəpəsi yaşayış yerindən aşkar olunan mis 

alətlərin və filiz qalıqlarının analizi, onların Vayxır Misdağı və Əlincəqala 

yaxınlığındakı Göydərə yatağının filizi ilə müqayisəli təhlili bu alətlərin yerli 

metal yataqları əsasında istehsal edildiyini göstərmişdir. Qeyd edək ki, bizim 

əvvəlki illərdə apardığımız araşdırmalar da bunu sübut edir. Lakin faktları 

dəqiqləşdirmək məqsədi ilə Ordubad rayonunun Pəzməri, Kələki və Urumıs 

kəndləri yaxınlığındakı metal yataqlarından da nümunələr götürülərək 

tədqiqata təqdim edilmişdir.  

 

Şəkil 61. Göygöl ətrafındakı yaşayış yeri.  

Araşdırma zamanı həmçinin Göygöl yaylağında olan heyvanlardan 

ikisi təcrübə məqsədi ilə alınaraq kəsildi. Tədqiqat başlıca olaraq heyvanların 

sümükləri üzərində aparılır. Heyvanların arandan yayalağa və əksinə hərəkəti 

zamanı onların yedikləri yem və içdikləri su nəticəsində heyvan sümüklərində 

müəyyən dəyişiklik baş verir. Bu dəyişikliklərin analizi, xüsusilə dişlərdə 

toplanan izotopların tədqiqi heyvanların hərəkət istiqamətini müəyyən etməyə 

imkan verir. Eyni araşdırmalar Kültəpə və onun ətrafından aşkar olunan 

heyvan sümükləri üzərində aparılır. Bu araşdırmaların müqayisəli təhlili 

qədim maldarların və onlarla birlikdə hərəkət edən mədənçilərin köç yollarını 

müəyyən etməyə imkan verir. 
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Şəkil 62. Qədim Naxçıvan sakinlərinin istifadə etdiyi  

obsidian yataqları. 

 

Maldarlarla apardığımız sorğular çobanların bir qisminin Sirab, 

Nəhəcir, Qazançı və Bayəhməd istiqamətində hərəkət edərək Göygölə 

getdiyini müəyyən etməyə imkan verdi. Odur ki, yolumuzu bu istiqamətdən 

salaraq Bayəhməd aşırımından Göygölə keçdik. Yol boyu yaylaqlarda olan 

heyvan sürüləri və maldar insanlarla rastlaşırdıq. Bu yaylaqlarda həmçinin 

Babək rayonundan gəlmiş maldarlar var idi. Maldarların hərəkət etdiyi yollar 

üzərində xeyli yurd yerləri var idi. Maraqlıdır ki, bu yurd yerlərinin birində 

biz mis filizinin təzahürləri ilə də rastlaşdıq və həmin nümunələr analiz üçün 

götürüldü.  

Naxçıvan maldarlarının köç yollarını müəyyən etmək üçün Şahbuz 

rayonunun Keçili və Gömür kəndi ərazisində də araşdırmalar aparıldı. 

Araşdırmalar zamanı Keçili kəndi yaxınlığındakı Bulaq başı yerləşməsi 

xüsusilə maraqlı oldu. Burada yurd yerində mədəni təbəqənin olması 

yaylaqdan uzun müddət istifadə olunduğunu təsdiq edirdi. Arxeoloji 

materiallar başlıca olaraq Orta əsrlərə aid idi. Şübhəsiz ki, qədim dövrlərdən 

burada yaşayış olmuşdur. 
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Şəkil 63. Xəritə (Salvartı, Keçili, Ərəfsə və Göygöl ətrafındakı 

                     araşdırmalar). 

 

   Gömür kəndində Salvartı yaylaqlarında aparılan araşdırmalar bu 

yaylaqlarda Şərurun müxtəlif yerlərindən gələn maldarların məskunlaşdığını 

göstərdi. Araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, burada maldarlar hava 

şəraitindən asılı olaraq sentyabrın sonu və oktyabrın əvvəllərinədək 

qalırmışlar. İstər Salvartı yaylaqlarında, istərsə də Keçilidə apardığımız 

araşdırmalar zamanı müəyyən edildi ki, Naxçıvanın maldarları yaxın 

keçmişdə, yəni sovetlər dövründə Qərbi Azərbaycan, indiki Ermənistan 

ərazisindəki yaylaqlara getmək üçün başlıca olaraq Ərəfsə keçidindən istifadə 

etmişlər. Sünik obsidian yataqlarının Ərəfsə yaxınlığında olması da bu 

baxımdan diqqətəlayiqdir. 

 Araşdırmalar zamanı diqqətəlayiq cəhətlərdən biri o idi ki, Şərur 

maldarları Salvartı yaylaqlarından istifadə etmək üçün Kəngərli rayonunun 

Qarabağlar, Çalxanqala, Babək rayonunun Payız kəndindən keçən dağ 
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yolundan istifadə etmişdilər. Şübhəsiz ki, bu yol əks istiqamətdə də istifadə 

edilmişdir. Bu yoldan həmçinin qədim Kültəpə sakinləri də istifadə edə 

bilərdi. Qarabağlar ətrafında Eneolit məskənlərinin aşkar olunması bu 

baxımdan diqqətəlayiqdir. Məlum olduğu kimi, Kültəpə sakinlərinin istifadə 

elədiyi obsidianın 65% Göyçə gölü hövzəsindəki yataqlardan gətirilmişdir. 

Bu yataqlara getmək üçün ən əlverişli yol isə Arpaçay vadisidir. Arpaçay 

vadisində  indiki Ermənistan ərazisində də Eneolit yaşayış yerləri aşkar 

edilmişdir. Şübhəsiz ki, bu vadi qədim dövrdə Naxçıvanda məskunlaşan 

maldar tayfalar tərəfindən istifadə edilmişdir. 

 Məlum olduğu kimi, Şərur rayonunun Gümüşlü kəndi yaxınlığında 

zəngin gümüş qarışığı olan Sink-Qurğuşun yatağı var. Ovçulartəpəsində 

aparılan araşdırmalar zamanı Eneolit dövrünə aid təbəqədən  qurğuşun 

filizinin qalıqları aşkar olunması bizi bu metal yatağında araşdırmalar 

aparmağa vadar etdi. Araşdırmalar zamanı həm analiz üçün filiz nümunələri 

götürüldü, həm də ərazi araşdırılaraq keramika nümunələri götürüldü. 

Keramika nümunələri başlıca olaraq Orta Tunc, Dəmir dövrü və Orta əsrlərə 

aid idi. 

 2016-cı ilin araşdırmaları zamanı Naxçıvan şəhəri yaxınlığında Eneolit 

dövrünə aid yeni bir yaşayış yeri qeydə alınmışdır. Bu yaşayış yerinin 

Naxçıvançay vadisində olması olduqca önəmlidir. Bu abidə Azərbaycanın 

Cənubunda məskunlaşan tayfalarla Naxçıvan tayfaları arasındakı əlaqələri 

müəyyən etmək baxımından önəmlidir. Bu yeni abidə qədim əkinçi-maldar 

tayfaların Naxçıvançay və Sirabçay vadisi boyunca şimala-Zəngəzur 

dağlarına hərəkət istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir. Bu 

ilki araşdırmalar sayəsində ölkəmizin qədim sakinlərinin ətraf aləmlə 

əlaqələrini müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur.  
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VI FƏSİL. ŞORSUDA 2016-CI İLİN QAZINTILARI 

 

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Şubesi tarafından 

yürütülen Babek Reyonu arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen 

Şorsu Tepesi kazıları 2013 yılında Dr. Veli Baxseliyev tarafından 

başlatılmıştır.  

Yüzey araştırmaları sırasında yerleşmede bulunan "Husking Tray" 

benzeri bir çanak çömlek parçası ile Neolitik dönem kap formaların 

saptanması neticesinde, bölgenin Neolitik dönem kültür haritasını 

aydınlatmak amacıyla kazılarına başlanan  Şorsu Tepesi kazılarının ilk 

sezonunda Neolitik dönem ait tabakalarına ulaşılamamasından dolayı  

çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir.  Çalışmaların devam 

ettirilmesindeki bir diğer amaç ise yerleşim düzeni ve alan kullanım 

stratejisinin belirlenmek istenmesidir. Bu bağlamda yerleşmenin bulunduğu 

konum ve bölge kültürü içindeki yerini/işlevini belirlemek; doğudaki dağlık 

alan ile batıdaki ova arasındaki göç yollarını ve ilişkisini aydınlatmaktır.   

Tüm bunlar göz önüne alınarak Şorsu Tepesi kazıları, Dr. Veli 

Baxseliyev  ile Dr. Catherine Marro'nun ortaklaşa yürüttüğü Mission 

Archéologique du Bassin de l'Araxe, Nakhichevan, Azerbaïdjan Projesi 

kapsamında, 2014 ve 2016 yıllarında iki sezon olarak Savaş Sarıaltun'un alan 

sorumluluğunda devam ettirilmiştir.  

  Yerleşmenin Konumu ve Çevresi (Res.64-66) 

Doğudaki dağlık alan ile batıdaki ovalık alan arasında coğrafik açıdan 

geçiş bölgesi diyebileceğimiz bir alana konumlanan yerleşme, Sirap köyünün 

yaklaşık 1 km kuzey-kuzeydoğusunda, Şorsu Deresinin hemen güney 

yamacında yer almaktadır. Doğu ve güneydoğusunu çevreleyen alçak 

tepelerin batı yamacında konumlanan Şorsu Tepesi yayvan bir yükseltinin 

üzerindedir. 

Alan Yönetimi / Amaç 

 

2016 yılı kazıları için hedeflenen çalışmalar: 

- Yüzey araştırmalarında saptanan Neolitik Dönem tabalarını saptamak, 
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- Yerleşim iskan stratejisi ve alan kullanımını belirlemek, 

- Yerleşim kronolojisini oluşturmak, 

-2013 ve 2014 yıllarında çalışmalarına başlanan 10.00 x 10.00 m boyutlarında 

Ch.A ve Ch.B plan karelerindeki kazılara devam ederek ana toprağa ulaşmak, 

- Eski kazı alanlarının kuzeyine, yeni kazı alanları açarak yerleşmenin 

yayılım alanının sınırlarını belirlemek ve dolayısıyla Şorsu Deresi ile 

ilişkisini saptamaktır. 

 

Arazi Çalışmaları 

Yukarıda  belirtilen amaçlar doğrultusunda arazi çalışmaları asıl olarak 

, 10.00 x 10.00 m boyutlarında 2 plan karede (Ch.A ve Ch.B) sürdürülmüştür. 

2014 yılı kazı verileri ile höyüğün topografik özellikleri göz önüne alınarak 

Ch.A ve Ch.B plan karelerin kuzeyinde biri 7 x 10 m (Ch.C) diğeri  5 x 10 m 

(Ch.D) boyutlarında alanlarda yeni kazı alanları açılmıştır. 2016 yılı kazı 

çalışmalarında toplam 4 alanda kazı çalışmaları yapılmıştır. 

Ch. A Plan Karesi  

2014 kazı çalışmalarında kazıları bitirilemeyen alanlarda çalışmalar 

sürdürülmüştür. Bu bağlamda, çalışmaları iki başlıkta toparlayabiliriz. 

Bunlardan birincisi 2014 kazı çalışmalarında kültür tabakalarının 

saptanamadığı oldukça sert ve kesekli, kızılımsı kahverengi bir toprak 

yapısına sahip, doğu alandaki kazı çalışmaları; ikincisi ise batı alanda 

saptanmış duvar vb. mimari öğelerin çevresidir.   

Doğu alanda çalışmaların tekrar başlamasındaki asıl nedeni; 2016 yılı 

kazı çalışmaları kapsamında, ilk günkü sıyırma ve temizlik çalışmalarında, 

söz konusu alanda çanak parçalarının saptanmasıdır. Doğu alan kazılarında, 

oldukça sert kahverengi toprak içine açılmış toplam üç çukur (Ch.A046, 

Ch.A059 ve Ch.A060) ile yan yatmış yarım bir küp (Ch.A042) saptanmıştır. 

Bununla birlikte 2014 yılı kazılarında saptanan Ch.A026 çanak döşeme 

alanında da çalışmalar devam etirilmiştir. 

Ch.A026 Çanak Döşeme (Res.67-70) 

 2014 kazı verilerine göre; açmanın orta kesiminde, Ch.A032 taş 

duvarının yaklaşık 40 cm doğusunda yer alan döşemede yapılan 2016 kazı 

çalışmaları sonucunda, döşemenin batıya doğru eğimli bir şekilde devam 
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ettiği ve hemen hemen A032 duvar hattının doğu yüzüne dayandığı 

görülmüştür.  Bununla birlikte döşemenin iki evreli olduğu saptanmış ve 

çanak döşemenin altına yeşilimsi-sarımsı renkli, kumlu bir toprakla karışık 

çakıllı bir  dolgunun da serildiği tespit edilmiştir.  Döşeme altındaki 

çakıllı oldu 165 x 152 cm boyutlarında ve 4-5 kalınlığındadır. Genel olarak 

fındık tanesi boyunda çakılların içinde ceviz tanesi boyunda olan taşçıklar da 

vardır.  İlk evre çanak döşemesi üst yenileme evresine oranla daha geniş bir 

alanda tespit edilmiştir. İlk evre döşemesin boyutları 140 x 152 boyutlarında 

ve 0,7- 2 cm cidar kalınlığına sahip iri çömlek parçalarının gövde (ND) 

parçalarıyla döşenmiştir. Arazi gözlemleri ile çanak çömlek ön çalışmalarına 

göre; Söz konusu bu döşeme,  birden çok çömleğe ait gövden parçaları 

kullanılmıştır.  

 Üst evre döşemesi kısmen tahrip olmuştur. Olasılıkla alt evre döşemesi 

ile aynı boyutlara sahip üst yenileme evresi 117 x 152 cm boyutlarındadır. 

Üst evre döşemesinde de alt evre döşemesi gibi  0,7-2 cm cidar kalınlığına 

sahip iri çömleklere ait gövde (ND) parçalarıyla döşenmiştir. İki çanak 

döşeme arasında 1-1,5 cm kalınlığında açık kahverengi bir toprak dolgu 

görülmektedir.  Ayrıca A026 çanak döşemenin doğu sınırında bir adet 16x35 

cm boyutlarında taş ile güney-güneybatı köşesinde de birbirine dayanan 15 x 

20 cm boyutlarında 5-6 taş dizisi ile sınırlanmaktadır. Çanak döşemeli alan 

üzerinde herhangi bir sıva izi yoktur. Olasılıkla bu döşeme bir silo tabanıdır. 

Ch.A042 Gömük Yarım Çömlek  (Res.71, 72) 

 Açmanın güneydoğu kesimde yer alan çömleğin üst kısmı yüzeye çok 

yakın olmasından dolayı büyük oranda  tahrip olmuş gibidir. Yan yatmış bir 

şekilde bulunan çömleğin dip ve ağız kısmı saptanamamıştır. Bununla birlikte 

iç toprak dolgusunda da herhangi bir veriye ulaşılamaması ve iç dolgu ile dış 

dolgunun aynı toprak renginde olması göz önüne alınarak,  çömleğin 

kullanım sırasında da bu şekilde konduğunu da düşündürmektedir. Ancak 

çevresinde  ve iç dolgusunda herhangi bir belirleyici öğenin bulunmaması 

nedeniyle ne amaçla veya neden bu şekilde yan yatırıldığı belirlenememiştir. 

Kazı çalışmalarında tespit edilen, yan yatmış gömük çömlek 36 x 30 cm'lik 

bir alanı kaplamaktadır.   
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Ch.A046 Çukur (Res.73-75) 

 Açmanın doğu-kuzeydoğu kesiminin yer almaktadır. Kızılımsı açık 

kahverengi sert ve kesekli bir toprak içine açılan çukur dolgusu az küllü ve 

gri renklidir. Yaklaşık 120 cm çapındaki çukur içinde; birbirinden farklı 

kaplara ait özellikle gövde (ND) parçaları ile 20 x 18 cm boyutlarında bir taş 

bulunmuştur. 2016 yılı kazı çalışmalarında çukurun dibine maalesef 

ulaşılamamıştır. Yüzdürme işlemi ile organik parçalarının yoğunluğunu tespit 

etmek ve arkeobotank incelemeler için iki torba örneklem alınmıştır. 

Ch.A059 Çukur / Ateş Çukuru (Res.76-78) 

 Açmanın kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır. Kızılımsı açık 

kahverengi sert ve kesekli bir toprak içine açılan çukur dolgusu grimsi-

kahverengidir. Çukur tabanı ve kısmen çevresi 1-2 cm kalınlığında 

sıvanmıştır. 72 cm çapındaki çukurun derinliği 16 cm'dir. Özellikle çukur 

tabanına yakın kısımlarda artmakla birlikte tüm dolguda yanık odun (karbon) 

parçaları tespit edilmiş ve C14 yaşlandırması için numune alınmıştır. Bununla 

birlikte yüzdürme işlemi ile organik parçalarının yoğunluğunu tespit etmek ve 

arkeobotanik incelemeler için iki torba örneklem de alınmıştır.   

 Çukurun üst dolgusunda 3 adet iri taş görülmektedir. Ancak bu taşların 

çukurla ilişkisi yoktur. Çukur içinde özellikle üst seviyelerde çok az çanak 

parçası tespit dilmekle beraber söz konusu çanakların yüzeyinde yanık izine 

rastlanmamıştır. Söz konusu çukur silo veya ateş çukurudur. Arkeobotanik 

incelemeler neticesinde çukurun işlevi netlik kazanacaktır. 

Ch.A060 Çukur  (Res.79) 

 Açmanın doğu profil kenarında yer almaktadır. Çukurun yarısı açma 

dışında kalmaktadır. A046 ve A059 çukurları gibi kızılımsı açık kahverengi 

sert ve kesekli bir toprak içine açılan çukur dolgusu çok az küllü, kumlu, yer 

yer kireç parçacıklı ve koyu gri renklidir. 86 cm çapındaki çukur dolgusu 

oldukça yumuşak ve kumludur. Yaklaşık 20-25 cm derinlikte kireç parçacıklı 

kumlu dolgu tespit edilmiştir. Çukur içinde arkeolojik malzeme hemen hemen 

yok gibidir. Bulunan yegane veri birkaç çanak çömlek parçasından ibarettir. 

Gerek az küllü ve kumlu üst  dolgudan, gerekse kireç parçalarının arttığı 

katmanlardan toprak örneklem alınmıştır.  
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  Güneybatı Küllü Alan Çalışmaları (Res.80-83) 

 2014 kazılarında saptanan A018 taş dizisinin hemen doğusunda yer 

alır. Söz konusu alanda bir önceki sezonda saptanan küllü dolgu ve 

çevresindeki çalışmaların asıl amacı dolgu niteliğini belirlemek ve varsa 

mimari yapıyı açığa çıkartmaktır.  

 Güneybatı küllü alanda yapılan çalışmalar sonucunda, alanın orta 

kesiminde 106 cm çapında oldukça yoğun ve homejen ince taneli küllü bir 

dolguya sahip çukur tespit edilmiştir. A064 çukur içinde farklı kaplara ait 

çanak çömlek gövde parçaları (ND) ile birkaç adet profil (D) veren parça ele 

geçmiştir. Bunun dışında söz konusu çukurda Şorsu Tepesi kazı verileri 

açısından oldukça yoğun sayılabilecek hayvan kemiği parçalarına da  

rastlanılmıştır. 

 A064 çukurun hemen güneyinde yarım bir çömlek gömük bir şekilde 

durmaktadır. 2014 kazıları ile 2016 kazıları birlikte düşünüldüğünde A064 

küllü çukurun çevresinde en az 5 adet çömlek yarı gömük bir şekilde 

konmuştur. A018 duvar dışında herhangi bir mimari öğe ya da izine 

rastlanılmamıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında söz konusu alandaki 

veriler, yerleşim alan kullanımında mekan içi kadar mekan dışının da önemli 

olduğunu gösterir gibidir. 

 Küllü alanın hemen kuzeydoğu tarafında, A019 taş dizisisin doğu 

ucunda A043 çanaklı alanda 2 adet küçük çömlek tüm olarak ele geçmiştir. 

Ayrıca küllü alanın tümünde dağınık nitelikte oldukça yoğun çanak çömlek 

kırıkları da saptanmıştır. Bunlardan bazıları tümlenebilir kap niteliğindedir. 

Ayrıntılı çanak çömlek incelemeleri ile restorasyon çalışmaları sonucunda 

Güneybatı Küllü Alanda kaç kabın birleşeceği netlik kazanacak ve alanın 

iskan dönemi ve kullanım yoğunluğu belirlenebilecektir.   

Kuzeybatı Alanı (Mekan ?) (Res.84, 85) 

 2014 kazı verilerinde mekan olabileceği yorumlanan alanın batı ve 

kuzey tarafında 2016 yılında yapılan kazılarda herhangi bir mimari öğe ile 

karşılaşılmamıştır. A032 duvarı batı tarafında yapılan çalışmalarda A050 

çanaklı alan tespit edilmiştir. Yaklaşık 130 x 40 cm boyutlarında bir alanı 

kapsayan A050 çanaklı alanda birden çok tümlenebilir çanak çömlek parçası 
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birbiri üstene yığılmış ve A032 Taş Duvarın güney uzantısı taşların batı iç 

yüzüne yaslanmıştır. 

 Mekan içi olarak tanımlayacağımız alanda yürütülen çalışmalarda 

belirgin bir taban izine rastlanılmamış; ancak 1034.80-1034.82 kodlarında 

oldukça sert bir toprak düzlem ile karşılaşılmıştır. Ayrıca söz konusu sert 

toprak düzlemde 3 ayrı alanda sarımsı kahverengi yuvarlak ve oval 

görünümde izler ile karşılaşılmıştır. Söz konusu izlerin ayrıntılı incelenmesi 

ve kazısı 2016 kazı çalışmalarında yapılmamış bir sonraki kazı sezonunda 

incelenmek üzere belirli bir seviyede bırakılmıştır. 

 2014 kazı sezonunda tespit edilen A031 çanak döşemenin doğu sınırı 

netleştirilmiştir. A026 çanak döşeme ile aynı özelliklere sahip bu döşeme tek 

evrelidir. Yaklaşık 80 cm çapında yuvarlak plana sahip A031 çanak 

döşemenin doğu tarafı kısmen tahrip olmuştur. Çanak parçalarından yapılan 

döşeme, kahverengi soldukça sert ve kesekli bir toprak üzerine döşenmiştir. 

Ch.A026 çanak döşemedeki gibi çakıllı-kumlu ara bir dolgu malzemesi 

kullanılmamıştır.  

Ch. B Plan Karesi  

 Şorsu Tepesi kazılarının başlatıldığı plan karedir. Ch. B plan karesi 

2013 kazılarında dikdörtgen planlı bir yapı saptanmış ve çalışmalar bu 

yapının çevresinde sınırlandırılmıştır. 

 2016 kazı çalışmalarında tekrardan kazılarına başlanan Ch.B Plan 

karesinde, çalışmaların yoğunlaştığı alan bu dikdörtgen planlı yapının 

güneyindeki boş alan ile söz konusu yapının batı tarafıdır.  

 Açmanın güneydoğu tarafında ahşap mimari ait dikme delikleri/izleri 

ve olasılıkla taban niteliğinde kireçli bir düzlem saptanmıştır. Ayrıca 

Dikdörtgen yapının batı tarafında 2 adet tümlenebilir çömlek (B131 ve B132)  

ve kuzeydoğu köşesinde taşlı alan tespit edilmiştir. Bunlarla birlikte 

Dikdörtgen yapının güneydoğu tarafında yapının doğu duvarının alt 

dolgusunda bir adet çukur tespit dilmiştir. 

Kireçli taban ve Dikme Delikleri/İzleri (Res.86 - 89) 

 Ch.B plan karesinin güneydoğu tarafında yaklaşık 4 x 2,5 metre 

boyutlarında kuzey-güney yönlü oval bir plana sahip kireçli bir alan 
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saptanmıştır. Söz konusu bu kireçli alan içinde ve çevresinde ikisi çok 

belirgin olmak üzere toplam 4 dikme deliği/izi saptanmıştır. 30-32 cm 

çapındaki belirgin dikme izlerinden biri alanın doğu sınırında diğeri güney 

taraftadır. İzleri çok belirgin olmayan dikmelerden biri kireçli alanın 

kuzeybatı sınırında ve diğeri kireçli alanın hemen hemen merkezindedir. 

Taban kalıntısı olabilecek kireçli alanın dolgu kalınlığı yaklaşık 3-4 cm'dir. 

Dikme deliklerin çevresi yoğun kireçli, içi kurşunu veya gri renklidir 

Dikdörtgen Planlı Yapı 

 CH. B plan karesinin kuzeydoğu tarafında yer alır. Dikdörtgen plana 

sahip yapı 3,80 x 1,60 metre boyutlarındadır. Doğu duvarı diğer duvarlara 

oranla çok daha fazla tahrip olmuştur. Yapı duvarları irice toplama niteliğinde  

taşlardan yapılmıştır. Yapıyı çevreleyen duvarlar tek dizi ve tek sıradır. Yapın 

belirgin bir tabanı yoktur. Yapı içinde mekanın işlevini tanımlayabilecek 

herhangi veri saptanamamıştır. Olasılıkla kullanım döneminden sonra, terk 

edilme sürecinde yapı içi tamamen temizlenmiştir. Yapı taş duvarları yüzeye 

çok yakın olması ve hatta bazı taşların yüzeyden de görünebilir durumda 

olmasından dolayı yapı üst örgüsü ve örtüsünün özelliği belirlenememiştir. 

Taşlı alan 

 Dikdörtgen yapının hemen kuzeydoğu dış kısmında 140 x 90 cm 

boyutlarında sahip bir alanda dağınık taşlar saptanmıştır. Mimari bir plan 

özelliğinde olamayan bu taş yığının içinde ikisi tüm toplam üç adet öğütme 

taşı tespit edilmiştir. 

Ch.B123 Çukur (Res. 90, 91) 

 Açmanın doğu kesiminde, dikdörtgen yapının güneydoğu tarafında ve 

söz konusu yapının doğu duvarının kısmen altındadır.  Oldukça sert açık 

kahverengi bir toprak içine açılan çukur dolgusu az küllü, kurşunu renklidir. 

Oldukça yumuşak bir dolguya sahip yaklaşık 80 cm çapındaki çukur içinde 

birkaç çanak çömlek parçası saptanmıştır.  

Ch. C Plan Karesi (Res.92 - 96)  

Şorsu Tepesi yerleşim sınırlarını ve alan kullanımını belirlemek 

amacıyla kuzey yamaçta açılan iki açmadan biridir. Höyüğün topografik 

özellikleri göz önüne alınarak 7 x 10 m boyutlarında karelajlandırılmıştır. 
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Ancak, yüzey kazılarının ardından 3 x 10 metre boyutlarında daraltılarak 

Ch.C Plan karesi kazısı devam ettirilmiştir.  

Ch. C Plan karesi 2016 kazı çalışmalarında üç adet çukur (C008, C010 

ve C011) tespit edilmiştir. Ayrıca açmanın batı tarafında güneybatı-

kuzeydoğu yönlü birbirine paralel doğal taş setler yerleşmenin sınırlarını ve 

yayılımı belirlemek amacıyla oldukça öneme sahiptir. 

Yüzey toprağının altında  yaklaşık 40 cm kalınlığında, homojen 

kızılımsı açık kahverengi yer yer sertleşmekle birlikte oldukça yumuşak bir 

dolgu ile karşılaşılmıştır. Özellikle doğu kısımda kalınlığı artan bu dolguda, 

çok çok az miktarda çanak çömlek parçası saptanmıştır.  Arazi çalışmalarının 

yoğunluğu ve Ch.C plan karesinde tespit edilen kızılımsı açık kahverengi, 

yumuşak ve kumlu dolgu niteliği ve arazi verileri göz önüne alınarak kazı 

alanı daraltılmıştır. Açmanın güneydoğu köşesinde yaklaşık 3 x 3 metre 

boyutlarında sondaj nitelikli bir alanda çalışılarak Ch.C plan karesinin kültür 

tabakaları ve dolgu nitelikleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Ch.C008 Çukur (Res.97 - 98) 

 

 Açmanın güneydoğu köşesinde yer almaktadır. Çukurun hemen hemen 

güney yarısı Ch.C plan karesinin güneyinde kalmaktadır. Kızılımsı açık 

kahverengi yumuşak dolgunun kısmen örttüğü bu çukurun dolgusu oldukça 

yoğun küllü ve homojendir.  Yaklaşık 130 cm çapındaki çukur içinde 

birbirinden farklı kaplara ait özellikle çanak çömlek gövde (ND) parçaları, bir 

kaç adet yumruk büyüklüğünde taş ile az miktarda obsidyen yonga parçası 

saptanmıştır.  Arkeobotanik incelemeler ile birlikte, çukur dolgu niteliğini 

belirlemek amacıyla farklı seviyelerden iki torba yüzdürme örneği alınmıştır 

Ch.C010 Çukur (Res. 99 - 101) 

 Kazılan alanın orta kesiminde C plan karesinin güney profil kenarında 

yer alır. Kızılımsı açık kahverengi yumuşak dolgunun içine açılmıştır. Kazılar 

sırasında çukur alanında oldukça yoğun tuzlanma belirtileri tespit edilmiştir.  

Oldukça yumuşak ve az küllü dolguya sahip çukur içinde olasılıkla bir 

çömleğe ait iri gövde (ND) parçaları bulunmuştur. Bu iri parçaların hemen 
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yanında ve çevresinde toplam 4 adet taş da çukur içinde bulunmuştur.  Ch. 

C010 çukuru yaklaşık 1 m çapındadır.  Arkeobotanik incelemeler ile birlikte, 

çukur dolgu niteliğini belirlemek amacıyla bir torba yüzdürme örneği 

alınmıştır.  Bununla birlikte iri çanak parçalarının hemen yakınında saptanan 

karbon parçaları C14 yöntemi ile yaşlandırmasının yapılması için alınmıştır. 

Kazı öncesi toprak yüzeyinde görülen tuzlanmasının aynısı çukur içindeki 

çanak parçalarının yüzeyinde de görülmektedir. 

Ch.C011 Çukur (Res. 102 - 104) 

 Kazılan alanın kuzey profili kenarında tespit edilen çukur, kızılımsı 

açık kahverengi yumuşak dolgunun içine açılmıştır. Oldukça yumuşak ve 

küllü dolguya sahip çukur içinde farklı kaplara ait çanak çömlek  gövde (ND) 

parçaları bulunmuştur. C011 çukuru yaklaşık 90 cm çapındadır.  

Arkeobotanik incelemeler ile birlikte, çukur dolgu niteliğini belirlemek 

amacıyla bir torba yüzdürme örneği alınmıştır.  

Ch. D Plan Karesi  (Res.105) 

 Şorsu Tepesi yerleşim sınırlarını ve alan kullanımını belirlemek 

amacıyla Ch.C plan karesi gibi kuzey yamaçta açılan iki açmadan biridir. 

Höyüğün topografik özellikleri göz önüne alınarak 5 x 10 m boyutlarında 

karelajlandırılmıştır. Ch.C kazı verileri göz önüne alınarak Ch. D palan karesi 

3 x 10 metre boyutlarında kazılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte 

yüzey kazıları sonucunda, dolgu niteliği de göz önüne alınarak kazı 

çalışmaları diğer plan karelerde yoğunlaştırılmıştır.  

Yüzey toprağının altından kızılımsı kahverengi, arkeolojik 

malzemenin yoğunluğu açısından oldukça fakir bir dolgu ile karşılaşılmıştır. 

Kazı alanın doğusu Ch.A plan karesi dolgu niteliğine çok benzer özelliklerde 

oldukça sert ve keseklidir. Batı taraf ise Ch.C plan karesinde tespit edilen 

homojen kızılımsı açık kahverengi yumuşak toprak ile benzer özelliklerdedir.   

Ch. D Plan karesi 2016 kazı çalışmalarında bir adet çukur (D003) 

tespit edilmiş ancak kazılamamıştır. 
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NƏTİCƏ 

Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, I Kültəpə 

yaşayış yeri Cənubi Qafqazın ən qədim Neolit abidəsidir. Bu yaşayış yerində 

aparılan arxeoloji qazıntı işləri Son Neolit dövrünün ardıcıl mərhələlərini 

dövrləşdirməyə imkan vermişdir. Araşdırmalar qədim Kültəpə sakinlərinin 

əkinçilik və maldarlıqla məşğul olduğunu, köçmə maldarlığın 

mənimsəndiyini təsdiq edir. I Kültəpədən aşkar olunan arxeoloji materiallar 

Son Neolit mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini, insanların həyat tərzini izləməyə 

imkan vermişdir. 

Yaşayış yerinin müxtəlif təbəqələrindən mis filizinin minerallarının 

tapılması qədim Kültəpə sakinlərinin ətraf aləmlə, o cümlədən misin 

mineralları ilə tanış olduğunu göstərir. I Kültəpə, Uçan Ağıl, Zirincli, 

Ovçulartəpəsi kimi yaşayış yerlərindən mis filizinin və minerallarının 

tapılması Naxçıvanın Cənubi Qafqazda ən qədim metallurgiya 

mərkəzlərindən biri olduğunu deməyə imkan verir. Ovçulartəpəsindən körük 

ucluğunun, Zirinclidən isə saxsı qəlibin tapılması, e.ə.V minillikdə 

Naxçıvanda metal emalının mənimsəndiyini təsdiq edir. İlk tədqiqatlar 

Naxçıvandakı mis yataqlarının qədim insanlar tərəfindən istifadə olunduğunu 

təsdiq edir. Qədim mis, qurğuşun alətlərin mis yataqları ilə qarşılıqlı analizi 

Naxçıvanın qədim metallurgiyasının yerli xammala əsaslandığını deməyə 

əsas verir. 

I Kültəpə və onun ətrafında yerləşən yaşayış yerlərinin öyrənilməsi 

Son Neolit və Eneolit mədəniyyəti arasındakı əlaqələri, həmçinin Eneolit 

mədəniyyətinin müxtəlif mərhələlərini müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir. 

İndiyədək Cənubi Qafqazda məlum olmayan Erkən Eneolit mədəniyyəti məhz 

Kültəpə ətrafında yerləşən Naxçıvan, Uzunoba və Uçan Ağıl yaşayış 

yerlərinin tədqiqi nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Belə hesab edirik ki, Kültəpə ətrafında yerləşən Neolit və Eneolit 

abidələrinin tədqiqi yalnız Azərbaycan arxeologiyası üçün deyil, həmçinin 

bütövlükdə Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərq arxeologiyası üçün mühüm 

əhəmiyyəti olan nəticələr verəcəkdir. 
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             Şəkil 106. Kültəpənin keramika məmulatı. 
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            Şəkil 110. Kültəpənin keramika məmulatı. 
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            Şəkil 111. Kültəpənin keramika məmulatı. 
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        Şəkil 112. Kültəpənin keramika məmulatı.                                                                                                                  
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     Şəkil 113. Kültəpənin keramika məmulatı. 
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              Şəkil 114.  Kültəpənin keramika məmulatı.                                                                  
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      Şəkil 115. Kültəpənin keramika məmulatı. 
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  Şəkil 116. Kültəpənin keramika məmulatı. 
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     Şəkil 117. Kültəpənin keramika məmulatı. 
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                  Şəkil 118. Arxitektura qalıqlarının ümumi planı (Kültəpə). 
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                  Şəkil 119. Birinci tikinti qatı (Kültəpə). 
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           Şəkil 120. İkinci tikinti qatı (Kültəpə). 
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           Şəkil 121. Üçüncü tikinti qatı (Kültəpə). 
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                Şəkil 122. Dördüncü tikinti qatı (Kültəpə).
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Şəkillərin təsviri 

Keramika məmulatının demək olar ki, hamısının tərkibində qum 

qarışığı var. Ola bilsin ki, qum gilin təbii tərkibində olan qarışıqdır. 

 

Şəkil 106.  

1. KT-15. F-122. Qum və saman qarışığı var. Narıncı 

rəngdə bişirilmişdir. Kəsiyində boz təbəqə var. Hər iki 

üzdən yaxşı hamarlanmışdır. 

2. KT-15. F-85. Qum və saman qarışığı var. Çəhrayı 

rəngdədir. Xarici səthi cilalıdır. Divarları arasında boz 

təbəqə var. 

3. KT-15. E-47. Qum və saman qarışığı var. Çəhrayı 

rəngdədir. Yaxşı bişirilib. Kəsiyində təbəqə yoxdu.  

4. KT-15. F-15. Qum və saman qarışığı var. Sarı rəngdədir. 

Divarları arasında boz təbəqə var. Səthi hamarlanmışdır. 

Şəkil 107.    

1. KT-15. E-105. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir.       Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici 

səthi cilalıdır. 

2. KT-15. E-117. Saman və qum qarışığı var. Qırmızı 

rəngdədir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici 

səthi hamarlanıb. 

3. KT-15. D-170. Saman qarışığı var. Sarı rənglidir. 

Üzərində saman izləri var. Bişməsi yaxşıdır. Xarici səthi 

hamarlanıb. 

4. KT-15. F-67. Saman və qum qarışığı var. Sarı rənglidir. 

Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi cilalıdır. 

Şəkil 108.    

1. KT-15. E-151. Saman və qum qarışığı var. Narıncı 

rəngdədir. Yaxşı bişirilmişdir. Xarici səthi hamardır. 
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2. KT-15. A-111. Saman və qum qarışığı var. Qəhvəyi 

rənglidir. Xarici səthi cilalıdır. 

3. KT-15. E-149. Saman və qum qarışığı var. Sarı-çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında təbəqə yoxdu. Xarici səthi 

cilalanıb. 

4. KT-15. A-107. Saman və qum qarışığı var. Qırmızı 

rənglidir. Yaxşı bişirilmişdir. Hər iki üzdən 

cilalanmışdır. 

5. KT-15. A-107. Saman və qum qarışığı var. Qəhvəyi 

rənglidir. Bişməsi yaxşıdır. Divarları arasında təbəqə 

yoxdur. Hər iki üzdən yaxşı cilalanıb. 

Şəkil 109.  

1. KT-15. F-043. Saman və qum qarışığı var. Sarı 

rənglidir. Yaxşı bişirilib. Divarları arasında təbəqə 

yoxdur. Hər iki üzdən hamarlanıb. 

2. KT-15. A-159. Saman və qum qarışıq. Qırmızı 

rənglidir. Yaxşı bişirilib. Xarici cilalanıb. Divarları 

arasında təbəqə yoxdur. 

3. KT-15. G-33. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Bişməsi yaxşıdır. Xarici səthi yaxşı 

hamarlanıb. 

4. KT-15. E-151. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Bişməsi yaxşıdır. Hər iki üzdən hamarlanıb. 

5. KT-15. E-115. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Bişməsi yaxşıdır. Xarici səthi hamarlanıb. 

Şəkil 110.  

1. KT-15. E-106. Saman və qum qarışığı var. Sarı-çəhrayı 

rənglidir. Bişməsi yaxşıdır. Xarici səthi yüngülcə 

cilalanmışdır. 

2. KT-15. E-114. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

hamarlanıb. 

3. KT-15. F-87. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Bişməsi yaxşıdır. Xarici səthi cilalıdır. 
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Şəkil 111.  

1. KT-16. E-225. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rınglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

hamarlanıb. 

2. KT-16. E-218. Saman və qum qarışığı var. Sarı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

hamarlanıb. 

3. KT-16. J-037. Saman və qum qarışığı var. Qəhvəyi 

rənglidir. İçəridən qəhvəyi, xaricdən boz rəngdədir.  

4. KT-16. A-180. Saman və qum qarışığı var. Sarı 

rənglidir. Xarici səthi cilalıdır. 

5. KT-16. E-193. Saman və qum qarışığı var. Sarı 

rənglidir. Xarici səthi hamarlanıb. 

6. KT-16. J-038. Saman və qum qarışığı var. Sarı rənglidir. 

Üzərində saman izləri var. Bişməsi yaxşıdır. Xarici səthi 

cilalıdır. 

7. KT-16. J-028. Saman və qum qarışığı var. Sarı rənglidir. 

Divarları arasında boz təbəqə var. 

8. KT-16. D-162. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

cilalanıb. 

9. KT-16. D-162. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

cilalanıb. 

Şəkil 112.  

1. KT-15. F-072. Saman və qum qarışığı var. Qəhvəyi 

rənglidir. Yaxşı bişirilmişdir. Hər iki üzü cilalıdır. 

2. KT-15. F-037. Saman və qum qarışığı var. Qəhvəyi 

rənglidir. Xarici səthi hamarlanıb. Divarları arasında 

boz təbəqə var. 

3. KT-15. A-142. Saman və qum qarışığı. Qəhvəyi 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

hislənmiş və cilalanmışdır. 
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4. KT-15. E-152. Saman və qum qarışığı var. Sarı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Hər iki 

üzdən hamarlanmışdır. 

Şəkil 113.   

1. KT-16. G-104. Saman və qum qarışığı var. Qırmızı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

yüngülcə cilalanıb.  

2. KT-15. D-165. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

yüngül cilalanıb. 

Şəkil 114.  

1. KT-15. A-123. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

hamarlanmışdır. 

2. KT-15. A-148. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Hər iki üzdən cilalanıb və hislənib. Divarları 

arasında qara rəngli təbəqə var. 

3. KT-15. E-144. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında qara təbəqə var. Xarici səthi 

hislənmişdir. 

Şəkil 115.  

1. KT-15. F-101. Saman və qum qarışığı var. Sarı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Hər iki 

üzdən cilalıdır. 

2. KT-15. G-18. Saman və qum qarışığı var. Qəhvəyi 

rənglidir. Bişməsi yaxşıdır. Xarici səthi cilalıdır. 

3. KT-15. A-158. Saman və qum qarışığı var. Qəhvəyi 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

hamarlanıb. 

4. KT-15. A-131. Saman və qum qarışığı var. Qırmızı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

hamarlanıb. 
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5. KT-15. E-36. Saman və qum qarışığı var. Sarı rənglidir. 

Xarici səthi cilalıdır. Divarları arasında boz təbəqə var. 

6. KT-15. E-134. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı-sarı 

rənglidir. 

Xarici sarı anqobla örtülmüşdür. 

7. KT-15. G-26. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Hər iki 

üzdən hamarlanmışdır. 

8. KT-15. E-114. Saman və qum qarışığı var. Sarı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

yaxşı haarlanıb. 

9. KT-15. A-159. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Hər iki 

üzdən yaxşı hamarlanıb. 

10. KT-15. E-122. Saman və qum qarışığı var. Qırmızı 

rəngdədir. Divarları arasında bişməmiş təbəqə var. 

Xarici səthi yaxşı hamarlanıb. 

11. KT-15. D-150. Gilinə saman və qum qatılıb. Sarı-

çəhrayı rənglidir. Bişməsi yaxşıdır. Üzəri 

hamarlanmışdır. 

Şəkil 116.  

1. KT-15. A-102. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Üzəri 

cilalanıb. 

2. KT-15. F-96. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

yaxşı hamarlanıb. 

3. KT-15. F-83. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Xarici səthi cilalanıb. 

4. KT-15. F-85. Saman və qum qarışığı var. Gilinin rəngi 

yaşıla çalır. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici 

səthi hamarlanıb. 

5. KT-15. E-122. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Xarici səthi cilalanıb və qaralıb. 
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6. KT-15. F-072. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı-sarı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var.  Xarici səthi 

cilalanmış və hislənmişdir. 

7. KT-15. F-006. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

yaxşı hamarlanıb. 

8. KT-15. G-26. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rəngdədir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici 

səthi sarı rəngdə anqoblanmışdır. 

9. KT-15. F-045. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı-sarı 

rənglidir. Divarları arasında qalın boz təbəqə var. Xarici 

səthi yaxşı hamarlanıb. 

10.  KT-15. E-42. Saman və qum qarışığı var. Sarı-qırmızı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

yaxşı hamarlanıb. 

11.  KT-15. A-139. Saman və qum qarışığı var. Sarı-qırmızı 

rənglidir. Bişməsi yaxşıdır. Xarici səthi cilalanıb. 

Şəkil 117.  

1. KT-15. A-097. Saman və qum qarışığı var. Sarı-qırmızı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

yaxşı hamarlanıb. 

2. KT-15. E-122. Saman və qum qarışığı var. Qırmızı-sarı 

rənglidir. Yaxşı bişirilmişdir. Xarici səthi hamarlanıb. 

3. KT-15. A-098. Saman və qum qarışığı var. Qırmızı-sarı 

rənglidir. Yaxşı bişirilmişdir. Xarici səthi hamarlanıb. 

4. KT-15. E-134. Saman və qum qarışığı var. Qəhvəyi 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Hər iki 

üzdən cilalanıb. 

5. KT-15. E-100. Saman və qum qarışığı var. Çəhrayı 

rənglidir. Divarları arasında boz təbəqə var. Xarici səthi 

hamarlanıb. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2013-2016 гг. археологическая экспедиция Нахчыванского 

отделения НАНА совместно с сотрудниками Центра Национальных 

научных исследований Франции возобновила археологические раскопки 

на поселении Кюльтепе I. Археологические исследования проводились 

примерно на площади  400 кв. м. Наряду с поселением Кюльтепе 

исследования проводились также в окрестности этого памятника. 

Основная цель экспедиции была выяснить историю заселения поселения 

Кюльтепе и изучить отношение древних поселенцев этого памятника с 

окружающей средой, а также исследовать памятники связанные с 

отгонным скотоводством. Исследование показало, что древние 

поселенцы, заселенные в Кюльтепе и его окрестности в основном 

занимались земледелием и скотоводством. При этом в хозяйстве 

определенное место занимало отгонное скотоводство. Древние 

поселенцы этого края, занимаясь с отгонным скотоводством, 

ознакомились различными полезными ископаемыми, в том числе и с 

медью. На основе исследований можно сказать, что сезонные поселения 

эпохи энеолита расположены на пути древних скотоводов, которые шли 

по полезным ископаемым Зангезурского хребта. Во время исследований 

некоторые из этих поселений выявлены и изучены. Открыть другие 

поселения и уточнить древние коммуникационные линии были 

основными задачами исследований.  Исследования последних лет 

способствовали определению ареала миграций древних поселенцев 

этого края и изучить их отношения со странами Ближнего Востока. 

Исследования на поселении Кюльтепе и его окрестности 

показало, что в связи изменением климата древние люди вынуждены 

заменять свои местожительства. Заселенность поселения Кюльтепе 

продолжалось в течении VI тысячелетия до н.э., однако в начале V 

тысячелетия здесь жизнь угасла и прекратилась.  Некоторые 

керамические изделия, найденные в поселении Кюльтепе показывают, 

что в V тысячелетии здесь жизнь носила эпизодический характер и это 

поселение не было постоянным местожительством. Однако в 

окрестности поселения Кюльтепе жизнь продолжалась. Раскопками 

поселения Узун оба и Учан Агыл выявлены археологические материалы, 

относящиеся к началу и первой половине  V тысячелетия до н.э.   
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В 2016 году в долине Нахчыванчай выявлено еще одно поселение, 

поселение Нахчыван. Исследование поселения Учан Агыл, 

расположенное на долине Сирабчай, а также поселений Нахчыван и 

Узун оба, расположенные на долине Нахчыванчай показало, что в 

начале V тысячелетия до н.э. древние люди продвигались вдоль долин 

рек. По видимому, этому способствовал засушливый  климат.  

Исследование показывает, что засушливый климат продолжался 

долго и в конце заменялся умеренным дождливым климатом. Были 

большие разливы. В результате этих разливов некоторые поселения 

остались под илом пропали бесследно. Это показывает двухметровый 

слой ила над поселением Узун оба и Дейирман йери., которые не имеют 

наземные приметы. Эти поселения открылись в результате эрозии среза 

долины Нахчыванчай.   

Исследование поселения Кюльтепе и поселения, расположенные в 

его окрестности также позволяют наполнить пробел, появленный между 

поздним неолитом и поздним энеолитом. Думаем, что нововыявленные 

памятники раннего энеолита будут имет значение  в изучении древних 

культур Азербайджана, а также всего Южного Кавказа и Ближнего 

Востока. Мы предлагаем Вам первичные результаты исследований этих 

уникальных памятников. 

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ  2013-2016  ГОДА В 

КЮЛЬТЕПЕ 

Как известно, раскопки поселения Кюльтепе начались в 50-х 

годах XX столетия (Həbibullayev, 1959: 14) О.А.Абибуллаевым. 

Поселение Кюльтепе I до последних лет являлось единственным 

памятником этого периода на территории Нахчывана. В виду того, что 

материалы нижних горизонтов поселения Кюльтепе I редко 

публиковались, вопросы, связанные с происхождением и генезисом 

неолита этого края, являются малоизученными.  

В 2013 годе в поселении Кюльтепе раскопки возобновились. 

Основная цель исследования памятника состоялась в том, чтобы 

выявить незатронутые напластования эпохи неолита и энеолита. Так как 

конечная стадия неолита на территории Нахчывана пока выявлена 
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только в этом памятнике. В поселении Овчулартепеси выявлена только 

поздняя стадия энеолита. Поэтому очень необходимы, установить связи 

между отдельными звеньями энеолита. С другой стороны, исследование 

соляных копий Дуздаг  показало,  что орудия труда, использованные в 

рудниках  основном, связаны с памятниками Кюльтепе I и Кюльтепе II. 

Так как аналоги каменных орудий Дуздага находились только в этих 

памятниках.  

В 2013 году положены две раскопочных участка (А и B) размером 

в 5х5м каждого. Кроме того, в двух из участков проведены чистка 

разрезов раскопочных участков О.А.Абибуллаева. Во время 

исследования прослежено наличие культурных отложений и 

строительных остатков эпохи неолита. Исследование показало, что в 

поселении периода эпохи бронзы, в том числе и эпохи ранней бронзы 

почти исчерпались. Напластования, остающиеся от раскопок 1951-1964 

годов, относятся неолиту и энеолиту. Большая часть керамических 

изделий выявлена в участке B. Определенная часть керамических 

изделий относятся к эпохе ранней бронзы, среди которых встречаются 

изделия, изготовленные из глины с примесью мякины. Большая часть 

керамических изделий изготовлены из глины с примесью мякины, 

неравномерно обожжены в красном цвете. Для них свойственны 

элементы керамики переходного периода от неолита к энеолиту. 

Из раскопок выявлены многочисленные обсидиановые изделия. 

Исследования показывают, что поселенцы Кюльтепе использовали 

обсидиан таких отдаленных залежей, как Гейхасар в бассейне озера 

Гейче (Севан). При этом 50% обсидиана Кюльтепе доставлено из 

Гейхасар, 28% из Сюник (Бадалян, Кикодзе, Коль, 1996: 257). 

Поселения, расположенные южнее Аракса, в том числе и поселения 

бассейна Урмии использовали в основном Сюникский обсидиан. По 

мнению исследователей, обсидиан поступал через Нахчыван, т.е. 

проходя Кюльтепе (Farhang Khademi et al., 2013: 1956-1965). 

Несомненно, что доминирующее положение Кюльтепе позволяло 

снабжать обсидианом также другие поселения старого света. 

В 2014 году продолжались раскопки в неолитическом поселении 

Кюльтепе I. Как известно, некоторые исследователи сомнительно 

подходили на присутствие неолитического слоя в этом памятнике. Для 

разяснения этого вопроса исследование проводилось и в поселении 

Кюльтепе I и в его окрестности. В результате, были открыты 
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многочисленные памятники эпохи позднего неолита и энеолита. Первые 

исследования проводились в поселении Кюльтепе I. В 2014 году 

раскопки проводились в участке А, В, С и D. Кроме того в одном 

участке очищался разрез старого раскопа.  В участке С (2x5 м) наша 

цель была добраться до глубины раскопа О.А.Абибуллаева, который 

проводился в советское время. После очищения бытовых остатков, 

которые накопились в советское время, нам удалось установить самый 

нижний уровень раскопок О.А.Абибуллаева. Думаем, что образцы угля, 

взятые из нижних горизонтов, позволят уточнить дату этого памятника.  

В 2014 году раскопки в участке А расширены (10x10 м). В 

результате раскопок установлены уровни полов эпохи позднего неолита 

с орудиями труда и керамическими изделиями. Выявлены также остатки 

стен овальной и прямоугольной формы. Однако целые помещения этого 

периода не выявлены. Под полом помещений выявлены остатки 

человеческих скелетов, погребенных в скорченном положении.  

В участке D раскопки проводились на площади 6x10м и выявлены 

пять строительных горизонтов эпохи позднего неолита. Помещения в 

основном имеют овальную форму. Однако встречалось также 

помещение прямоугольного плана.  Установлено, что некоторые 

помещения обведены общей стеной. В некоторых помещениях 

выявлены остатки полов, которые выложены маленькими камнями. 

Внутри помещений находились остатки очагов, керамических изделий и 

орудий труда. На дворе выявлены остатки очагов, рабочие места, 

которые обведены узкой полосой глинобита. Исследование 

архитектурных остатков показывают, что они сооружены из одного ряда 

кирпича. Однако установить размеры кирпичей было невозможным.  

Большая часть археологических находков представлены 

керамическими изделиями. Большая часть керамики изготовлена из 

глины с примесью мякины и обожжены в разных оттенках красного 

цвета. На срезе стенка керамических изделий прослеживаются 

необожженная серая, а иногда черная прослойка.  Керамические изделия 

сходны материалами из поселений Южного Кавказа, в том числе и 

Азербайджана. Близкие параллели известны из Шомутепе, Молла 

Нагитепеси, Гейтепе, Гаджи Фируз и других памятников. 

 В 2014 году вблизи  поселения Кюльтепе I найдено новое 

поселение, условно названное как Узун оба (Кюльтепе III). 
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Керамические изделия из этого поселения в основном относятся к 

энеолиту. Геоморфологические исследования показали, что это 

поселение покрыто двухметровым слоем ила. В этом году исследованы 

также поселения Зиринджли и Шорсу. Ранее мы предполагали, что 

памятники вокруг поселения Кюльтепе I, которые тянутся на север, 

возможно, указывают путь к минеральным и обсидиановым ресурсам 

Кавказа. Думаем, что дальнейшими исследованиями будут выяснены 

некоторые вопросы, связанные с древнеземледельческими культурами  

Кавказа, в том числе и Азербайджана. 

Археологическими исследованиями последних лет на территории 

Нахчыванской Автономной Республики, на долинах Сирабчай и Шорсу 

выявлены многочисленные энеолитические памятники. Как известно, 

энеолитическая культура в Южном Кавказе в научный обиход вошла с 

находками Кюльтепе I. Это поселение, отражающее различные периоды 

древней истории и в настоящее время не потеряло свое значение. 

Несмотря на то, что о принадлежности нижних слоев этого памятника к 

неолиту или же энеолиту высказаны различные мнения, однако эти 

вопросы до конца не выяснены. Для выяснения этих и других вопросов в 

2013 году раскопки в поселении Кюльтепе I снова возобновились. В 

2013 годе определены не затронутые места культурного слоя. В 2014 

годы проводились раскопки на участках, обозначенные как А и D. 

Кроме того поставлен стратиграфический шурф С. Анализы угля из 

различных горизонтов поселения показали, что 8-9 метровая толща 

памятника в основном относиться к концу VII и первой половине VI 

тысячелетия до н.э. (6070-5200 гг. до н.э.). Это же хронология в 

археологии Южного Кавказа принята как Неолит. 

В сезоне 2015 года наша основная цель было определение 

структуры поселения, а также роль древних поселенцев Кюльтепе в 

экспулатации природных ресурсов (соль и мед) и связь этого поселения 

с поселениями долины Сирабчай, которые продвигаются к северу. В 

результате исследования на участках F и E выявлены помещения 

круглого плана, очаги, выложенными булыжниками, многочисленные 

обсидиановые и костяные изделия. На участке G ниже тонкого куро-

аракского слоя выявлены керамические изделия энеолитического 

периода. Первичный анализ керамики показывает, что они относятся к 

позднему энеолиту. Материалы этого периода раскопками 

О.А.Абибуллаева не выявлены. Думаем, что дальнейшие исследования 
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поселения Кюльтепе и близлежащих памятников будут способствовать 

установлению связи различных этапов энеолитической культуры, а 

также роль этих памятников в эксплуатации природных ресурсов. 

В 2016 году археологические работы проведены на участках A, D, 

F, J, G и E. При этом на участках D и F проведены очистительные 

работы, а участки A, G, J и E изучены систематическими раскопками.  

Основновной целью раскопок на участке A была выявить 

структуры двух зданий, которые были отмечены предыдущими 

раскопками. Здание расположенное на севере раскопочной участки 

имело прямоугольную форму (Рис. 4). В этом участке мы хотели 

очистить внутреннюю часть прямоугольного здания. Это здание 

покрывалось материально-культурными остатками последующих 

периодов. Во время раскопок этих слоев выявлено одно погребение 

(A192; Рис. 3). Остатки скелета относятся к взрослому человеку. 

Погребальный инвентарь отсутствовал. На одном из зубов скелета 

остались следы веревки, что было связано, с образом жизни этого 

человека. 

 Во время раскопок мы выявили внутреннюю сторону 

прямоугольного здания. Большая часть здания загорела и покраснела от 

воздействия огня. Было выяснено, что вход здания была с южной 

стороны и после пожара этот вход закрылся (Рис. 4; Рис. 5). 

На южной части раскопочной участки очищалась внутренняя 

часть круглого здания. Определено, что вход этого здания был в 

западной части, а потом был замурован. На внутренней части здания 

выявлен камень с выемкой, который предназначен для вращения оси 

двери. Однако этот камень относиться к последующему периоду (Рис. 

6). 

Во время исследования было также определено, что это здание 

существовало в течении двух строительных периодов. В первом 

строительном периоде в строительстве использованы глиняные блоки 

меньшего размера, а во втором периоде стена строилась глиняными 

блоками большого размера. Вторая стена возведена на верху первой 

(Рис. 7).  
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На участке G выявлены строительные остатки эпохи неолита. 

Однако строения были сильно разрушены от вмешательства 

последующих периодов и определить их план был невозможным. Во 

время исследования выявлены также погребения эпохи неолита (Рис. 9) 

и энеолита (Рис. 10). 

На участке E мы положили стратиграфический шурф с размером 

5х5 м. Во время исследования выявлены остатки сторений круглого 

плана, керамические изделия, орудия труда из кости и камня, остатки 

фауны, человеческие скелеты. На этой участке выявлены также остатки 

обсидиановой мастерской. Во время исследования определено, что 

нижние слои поселения по структуре весьма отличаются от верхнего. 

Так как в нижних слоях прослежены обилие слоев золы. В нижних слоях 

отмечены остатки фауны, архитектуры, очагов с каменным полом и 

керамика.  

Во время раскопок участки J выявлены три строительных 

периода. Здания, выявленные на этом участке были построены 

одновременно с строениями, выявленными на участках  D и F. 

Исследованиями выявлены остатки фауны, очагов круглого плана, 

керамика, орудия труда из кости и камня.  

                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во время исследования выяснено, что поселение Кюльтепе I было 

одним и древнейших неолитических памятников Южного Кавказа. 

Археологические раскопки в этом поселении позволяют датировать 

основные этапы поздней неолитической культуры. Исследования 

показывают, что древние поселенцы Кюльтепе занимались земледелием 

и скотоводством. Они осволи также отгонное скотоводство. 

Археологические материалы, выявленные из Кюльтепе I позволяют 

проследить особенности поздненеолитической культуры, а также 

изменения в образе жизни древних людей. 

 Остатки минералов меди, выявленные в различных слоях 

поселения, свидетельствуют о знакомстве древних поселенцев с 

окружающей средой, в том числе минералов меди. Нахождение остатков 

медной руды и ее минералов в таких поселениях как Кюльтепе I, Учан 
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Агыл, Зиринджли, Овчулартепеси показывает, что Нахчыван был одним 

из древних очагов металлургии на Кавказе. Сопла, выявленная в 

Овчулартепеси и глиняная литейная форма для отливки плоских 

топоров утверждают, что в V тысячелетии до н.э. на территории 

Нахчывана была освоена плавка меди. Исследование металлических 

изделий и исходных руд показывают, что древняя металлургия 

Нахчывана развивалась на основе местного сырья. 

Исследование Кюльтепе I, а также поселений, расположенных в 

его окрестности позволяют установить связь между поздней 

неолитической и энеолитической культур. Нововыявленные поселения 

имеют значение также для определения последовательных этапов 

энеолитической культуры. Так как памятники, относящиеся к раннему 

периоду энеолита, в Южном Кавказе впервые выявлены на территории 

Нахчывана. Исследованием поселений Нахчыван, Узун оба, и Учан 

Агыл было возможно изучить ранний этап энеолитической культуры. 

Думаем, что исследование неолитических и энеолитических 

памятников, расположенных на окрестности поселения Кюльтепе, в 

дальнейшем будут имет значение не только для изучения археологии 

Азербайджана, в том числе и всего Южного Кавказа и Ближнего 

Востока. 
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INTRODUCTION 

2013-2016, the archaeological expedition of the Nakhchivan Branch of 

ANAS, together with researchers from the Center of National Scientific 

Research of France, resumed archeological excavations at the settlement of 

Kültepe I. Archaeological research was conducted on an area of 

approximately 400 m2.  In addition to the settlement of Kültepe, research was 

also conducted in the area surrounding the site. The main objectives of this 

expedition were to learn about the settlement history of Kültepe, to study the 

relation of the ancient settlers to their environment, and to investigate 

nomadic cattle breeding at the site. This research has shown that the ancient 

settlers at Kültepe and the surrounding area were engaged in agriculture and 

cattle breeding. Cattle breeding played a specific role in the nomadic 

economy. Ancient settlers in this area used various minerals, including 

copper, while engaged with nomadic cattle breeding. On the basis of our 

research, it is possible to show that Chalcolithic seasonal settlements were 

located on the paths ancient cattle-farmers which followed to find minerals of 

the Zangezur Mountains. During the course of this research, some of these 

settlements were found and studied. The main objective of our research was 

to excavate other settlements and to delineate ancient lines of communication. 

Research in the last few years has enables us to understand the migration 

areas of ancient settlers along this borderland, and to study their relations with 

the countries of the Middle East. 

 Research has shown that the ancient people of Kültepe and those in its 

vicinity were forced to relocate as a result of climate change. The Kültepe 

settlement was populated during the sixth millennium BC, and the population 

dispersed at the beginning of the fifth millennium. Some fifth millennium 

pottery found in the settlement of Kültepe indicates some transitory 

occupation, but no permanent settlement. However, life continued in 

neighboring settlements. Excavations at Uzun Oba and Uçan Ağıl settlements 

revealed archaeological materials from the first half of the fifth millennium 

BC. 

 In 2016, the settlement of Nakhchivan was revealed in the 

Nakhchivançay valley. Research on the settlement Uçan Ağıl, located in the 

Sirabçay valley, and the settlements of Nakhchivan and Uzun Oba, located in 
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the Nakhchivançay valley, show that at the beginning of the fifth millennium 

BC ancient people moved closer to river valleys. Apparently, this shift in 

settlement locations was promoted by an increasingly drought prone climate.  

 Research shows that the dry climate continued for an extended period 

before it was replaced with a more temperate rainy climate, which caused 

flooding. As a result of the flooding, some settlements were buried under silt 

and were not visible from the surface. The settlements of Uzun Oba and 

Deyirman Yeri were covered by two meters of silt with no surface visibility. 

These settlements were found as a result of a bulldozer cut in the 

Nakhchivançay valley.   

 Research at Kültepe and settlements its vicinity show that these sites 

appear between the Late Neolithic and the Late Chalcolithic Age allowing us 

to fill the gap in our knowledge of this period. We think that the recently 

revealed sites from the early Chalcolithic Age will be valuable in studying the 

ancient cultures of Azerbaijan, as well as those throughout the South 

Caucasus and the Middle East. We introduce the initial results of our research 

on these unique sites. 

ARCHEOLOGICAL EXCAVATION AT THE SETTLEMENT 

KÜLTEPE İN 2013-2016 

Excavation at Kültepe was initated in the 1950s by O.A.Abibullayev 

(Həbibullayev, 1959: 14).  Until recently, the settlement Kültepe I was the 

only known site from this period in Nakhchivan territory. Because material 

from the earlier period of Kültepe I were less fully published, questions on the 

origin and genesis of the Neolithic Age of this region are less thoroughly 

researched.  

           Excavation resumed at the Kültepe settlement in 2013. The main 

research objective was to reveal Neolithic and Chalcolithic Age material in 

good context. Evidence for occupation in the Late Neolithic to Early 

Chalcolithic in Nakchivan is only present at this site. The settlement Ovçular 

Tepesi only contains material from the Late Chalcolithic Age. Therefore, it 

was necessary to find evidence connecting the early and Late Chalcolithic 

Age. On the other hand, research on the salt mines of Duzdag showed that 

ancient salt mines were connected with the sites of Kültepe I and Kültepe II.  

Analogs of stone tools from Duzdag were only found at these sites.  



153 
 

             In 2013, two 5x5m excavations units (A and B) were opened. 

Additionally, two sections were cleaned from old excavations conducted by 

O.A.Abibullayev. During research, cultural deposits from the Neolithic and 

Chalcolithic Age were recorded. This research showed that the settlement 

ceased to be occupied in the Bronze Age, with limited Early Bronze Age 

material present, and that the remaining material from the1951-1964 

excavations belonged to the Neolithic and Chalcolithic Age. The majority of 

the pottery was found in unit B, including some pottery from the Early 

Bronze Age. Most of the pottery is made of clay with chaff temper, fired 

unevenly red. These ceramic elements are characteristic of the transition 

period from the Neolithic Age to the Chalcolithic Age. 

 Numerous obsidian products were found in excavation. Research 

shows that people at Kültepe used obsidian from remote deposits such as as 

Geykhasar in the Geyche (Sevan) lake basin. In total, 50% of the obsidian at 

Kültepe is from Geykhasar, and 28% is from Sunik (Бадалян, Кикодзе, 

Коль, 1996: 257). The settlements located to the south of the Araxes, 

including settlements of the Urmia basin, generally used Sunik obsidian. 

According to this research, obsidian passed through Nakhchivan and Kültepe 

(Farhang Khademi et al., 2013: 1956-1965). The strong position of Kültepe 

allowed it to import obsidian from other settlements throughout the Old 

World.  

 In 2014, excavation continued at the Neolithic settlement of Kültepe I. 

Researchers uncovered a possible Neolithic layer. In order to clarify this 

context,   excavation was conducted at the Kültepe I settlement and the 

surrounding area. As a result, several Late Neolithic and Chalcolithic sites 

were excavated. Early studies were conducted on the Kültepe I settlement. In 

2014, excavation was carried out in units A, B, C and D. Additionally, in one 

area the section of an old excavation unit was cleared. In unit C (2x5 m), our 

objective was to reach the depth of O. A. Abibullayev's excavations in the 

Soviet period. After clarifying the household remains collected in Soviet 

period, we managed to establish the lowest level of O. A. Abibullayev's 

excavations. The charcoal samples taken from this context will allow us to 

establish a more precise date for this site.   

In 2014, excavation at unit A was expanded (10x10 m). As a result, 

Late Neolithic Age floors were recorded with ancient tools and pottery. The 
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architectural remains of a curved wall were also revealed. However, whole 

rooms from this period were not found. The remains of human skeletons 

buried in the flexed position were uncovered under the floors of structures.  

 In unit D, excavation was carried out in a 6x10 m area, and five 

building horizons of the Late Neolithic Age were revealed. Rooms generally 

had a circular shape, although rectangular rooms were also present. Some 

rooms were enclosed by a wall. In some rooms, the floor was paved with 

small stones. Hearths, pottery, and tools were also be present. In a yard area, 

there were the remains of a hearth and workspaces that were enclosed by a 

narrow strip of mud brick. 

Research on the architectural remains shows that these structures were 

built from some form of bricks. However, it was not possible to establish the 

brick sizes.  

The majority of archaeological finds are represented by pottery.  Most of the 

ceramics were made with chaff tempered clay and fired in different shades of 

red. The core visible in the sherd profile is sometimes grey or black, 

indicating incomplete firing. This pottery is similar to materials found in 

settlements throughout the South Caucasus, including Azerbaijan. Close 

parallels are known from Shomu Tepe, Molla Nagi Tepesi, Gey Tepe, Haji 

Firuz and other sites. 

Archaeological research conducted over the last year in the Sirabçay 

and Shorsu valleys in the Nakhchivan Autonomous Republic revealed 

numerous Chalcolithic sites. Scientific research on the Chalcolithic culture in 

the South Caucasus draws heavily on finds from Kültepe I. This settlement 

reflects several periods of ancient history and continues to be a valuable 

source of data. There are a range of opinions regarding whether the lower 

levels of this site are Neolithic or Chalcolithic and we are not yet able to 

resolve these issues. To clarify this question, in 2013, excavation resumed at 

the Kültepe I settlement. During this season, a previously unknown 

occupation layer was defined. In 2014, excavation was carried on units A and 

D, as well as a deep cut in unit C. Analyses of charcoal from various horizons 

of the settlement showed that at a depth of 8-9 meters, the site can be dated to 

the seventh and first half of the sixth millennium BC (6070-5200 BC). This 

chronological span is considered part of the Neolithic in the South Caucasus.  
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In the season of 2015, our main objective was to determine the 

structure of the settlement, the extent of ancient Kültepe inhabitants' 

exploitation of natural resources (salt and copper), and communication 

between this settlement and other settlements of the Sirabçay valley to the 

North. As a result of excavation in units F and E, we found round rooms, 

paved by cobble-stones with heaths and numerous obsidian and bone 

products. In unit G, below a thin Kura-Araxes layer, lay Chalcolithic pottery. 

Preliminary analysis of ceramics shows that they date to the late Chalcolithic. 

Materials from this period were not found by O. A. Abibullayev's excavation. 

We think that further research at the settlement of Kültepe and nearby sites 

will enable us to establish connections between various periods of 

Chalcolithic culture, as well as understand the role of these sites in the 

exploitation of natural resources. 

In 2016, archaeological research was carried on units A, D, F, J, G and 

E.  Units D and F were cleaned, while units A, G, J and E were studied with 

systematic excavation. 

Area A. The goal of the excavations in area A was to expose the 

occupation layers related to 2 buildings. The first building is situated in the 

southern part and only part of it is situated inside the excavated area. Its wall 

was already partially exposed in 2013. The second building is situated in the 

north of the trench and it was recognized during the cleaning of a section in 

2013. Only the upper section of its wall was exposed in 2015. 

In 2015 we ended the excavation with a large fireplace (A165) built 

with stones. This fireplace was situated in an outdoor area and was 

chronologically posterior to the abandonment of the two buildings. In 2016 

was excavated below this fireplace and we discovered that is was built on top 

of a thick (ca. 15 cm) clay filling. Below this thick clay fill, we exposed a 

new occupation layer. This occupation layer is characterized by a dark floor 

with ash and charcoals and several working features such as small fireplaces 

and storage jars. We interpret this layer as an outdoor working area.  

We also realized that this area was occupied during a long period and 

refurbished several times. This is clear from the 3 pit-like fireplaces that are 

cutting each other. This is also clear from the semi-buried storage jars. A jar 

was buried during the first occupation. Then it was partly destroyed by the 
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installation of the second jar. The second jar was also partly destroyed when 

they leveled the area for a new floor and they installed a third jar inside the 

second one. Therefore, we can say that this working area was used for a long 

time and experienced at least three sub-phases. Stratigraphically, this outdoor 

working area could have been used in the same time as the two buildings.  

Under this outdoor working area, we found a grave (A229) that was 

dug inside the clay fill anterior to the working area. This grave indicates a 

period of abandonment of the area before the settling of the 2 buildings. The 

grave belongs to a sub-adult and did not contain any grave good. 

 In the northern part of the trench, the goal was to excavate the inside 

of the building. With first excavated a few occupation layers, with no trace of 

architecture, that were later than the abandonment of the building. We also 

found a grave (A192) that was dug after the destruction and abandonment of 

the building. The skeleton belongs to an adult and do not contain grave goods.  

Then, we excavated the filling of the building after its abandonment. It 

was composed mainly of ashy layers. We exposed the inside wall of the 

building. The building was heavily burnt and the inside part of the wall is red. 

We could show that this wall is not rounded, as we first thought, but is 

straight with a right angle on the western side.  

It is a clear evidence for a rectangular building.  

We also realized that the building had an entrance on the south wall. 

This entrance was filled after the burning of the building.  

The floor of the building showed several layers of ash and felt. I was 

very irregular. 

In the southern part of the trench we excavated the inside of the second 

building with is round. We showed that this building also had an entrance that 

was filled later.  

Filled entrance inside the wall. The door socket corresponds to a layer 

of occupation anterior to the filling of the door. 
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We also realized that this building had 2 building stages. The first one 

is made of smaller mud plaque and is finer than the second larger wall built 

on top. 

Section showing the 2 stages of the two superposed circular walls. 

Area G.The goal of the excavations in area G was to expose the 

building partly excavated in 2015. In fact, we showed that the area was 

deeply disturbed by later excavations made during the antique or medieval 

period. 

The Neolithic building we wanted to excavate was partly covered with 

fallen mud-bricks walls.  

Above the fallen mud-bricks, we excavated two graves that are 

posterior to the destruction of the building. They could be either of 

Chalcolithic or Kura-Araxes period.  

The first grave (G069) contained 3 individuals: an adult, a sub-adult 

and a juvenile. The adult was buried first, and its skeleton was disturbed, 

probably when the two other skeletons were placed.    

The grave doesn’t contain other grave goods than 3 obsidian flakes that 

were placed under the head and foot of two of the skeletons. 

The second grave (G107) was a bit deeper and excavated directly into 

the fallen mud bricks. The grave-pit was covered with stones. Inside the pit 

was found the skeleton of a juvenile. It was accompanied with a flint blade 

and a small ceramic. Part of the skeleton was covered with ochre. A small 

bracelet made of small white paste beads was found around the arm of the 

skeleton.  

We excavated inside the Neolithic building but it was empty of any 

archaeological material. We exposed the northern wall and we showed that it 

was a circular building. Because it is covered with later material, we can say 

that it is one of the last buildings of the Neolithic phase at the site. It is 

therefore interesting to note that the shape of the buildings (rectangular or 

circular) is not related to a chronological order.   
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We also discovered that this wall had two phases. It was first made of 

small light-color mud plaques with a darker mortar. Then a second wall was 

built beside and on top of the first wall. The second wall is made of larger 

mud plaques. The plaques have a darker color than the mortar.  

On site E, we have put a stratigrafichesky hole with a size of 5х5 m. 

During the research was revealed, the remains of streniye of the round plan, 

pottery, instruments of labor from a bone and a stone, the fauna remains, 

human skeletons. On this the site it is revealed also the remains of an obsidian 

workshop. During the research, it is defined that the lower layers of the 

settlement on structures very differ from top. As in the lower layers is tracked 

abundance of layers of ashes. In the lower layers the remains of fauna, 

architecture, the centers with a stone floor and ceramics are noted.  

During excavation sites, J was revealed three building periods. The 

buildings revealed on this the site were simultaneously with the structures 

revealed on sites D and F. Researches have revealed the remains of fauna, the 

centers of the round plan, ceramics, instruments of labor from a bone and a 

stone. 

Uçan Ağıl    

Uçan Ağıl is located over a promontory at the end of a canyon linking 

the Araxes plain to the Sirab piedmonts  (Şəkil 26). This site was chosen in 

2014 because of its proximity to sheep-tracks, the find of a mining tool 

similar to those found in great numbers at Duzdağı and the preesence of 

Kura-Araxes et Chalcolithic pottery : all these clues suggest that we are 

dealing with a pastoral camp-site, possibly in relationship with mining 

activities.  

The excavations in 2016 lasted for 10 days (12-21 September) and were 

concentrated in Areas 1 & 2 (Şəkil 27; Şəkil 28). Area 2 was enlarged to a 

10x10m square instead of a 5 x 5m square in 2015. The hypothesis according 

to which Uçan Ağıl was ocupied by pastoral nomads involved in mining 

activities seems supported by several finds made this year in Area 2 : A large 

copper ore fragment (166 gr) was found in Locus 2045 (Şəkil 55), next to a 

hearth dating to the Chalcolithic, whereas two spheric stone tools, similar to 

those collected at Duzdağı in 2012, were found in the Kuro-Araxes filling 



159 
 

layers (Şəkil 56) ; which is coherent with the dating of the mining tool 

assemblage from Duzdağı. 

As for the Chalcolithic layers, the chronological attribution given after 

the study of the ceramic assemblage in 2015 has been confirmed by one 14C 

reading from a piece of charcoal from Locus 2019 : 4690-4450 BC cal. - 2 

sigmas. This datation is coherent  with the evidence from  Ovçular Tepesi, 

since the pottery from Uçan Ağıl is at the same time similar to but also 

different from the Ovçular Tepesi assemblage. 

The find of early Chalcolithic occupation layers at Uçan Ağıl opens 

large prospects for future research, since it provides data both for studying the 

genesis of the Ovçular Tepesi culture and its evident links with Mesopotamia, 

and for unravelling the relationships between the Neolithic culture of Kültepe 

1, and the Chalcolithic cultures that followed. 

As for the work carried out in Area 1, it confirmed the presence of a 

thick layer of colluvium in between the earliest occupation levels belonging 

to the first half of the 5th millennium and the Kura-Araxes layer at the 

surfacce of the mound. 

Under the layer of colluvium was found a filling layer with chalcolithic 

ceramic potsherds and obsidian. Among these potsherds, one may note the 

presence of four Kura-Araxes potsherds, which recalls a situation brought to 

light at Ovçular Tepesi : once again, we have evidence that Kura-Araxes 

groups were living in Nakhchivan next to other Chalcolithic groups. 

The 2016 excavation campaign at Uçan Ağıl has given interesting 

results from two points of view : 1) occupation levels belonging to the first 

half of the 5th milennium were brought to light both in Area 1 and Area 

2.This find is of particular interest, since this period was so far was not 

attested in the South Caucasus ; 2) the thick colluvium layer brought to light 

on top of Chalcolithic layers in 2015 in Area 2 was also found this year in 

Area 1 ; interestingly enough this layer is thinner in Area 1 (about 50 cm). 

Since this situaiton is also attested at Sorsu, it seems that we are dealing with 

a general phenomenon related to a specific climatic episode, which is 

currently studied by Catherine Kuzucuoglu (CNRS-UMR 8591). These 
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results question the conclusions that we had drawn about Zirinçlik, some 

occupation levels of which may be located under the colluvium layer that we 

also had found there in 2014 : about 40 cm of this colluvium layer had been 

removed during the excavations but the situation at Uçan Ağıl and Sorsu 

show that there may be archaeological layers still underneath. 

 

CONCLUSION 

This research determined that the settlement of Kültepe I was one of 

the most ancient Neolithic sites in the South Caucasus. Archeological 

excavations in this settlement make it possible to date the main stages of late 

Neolithic culture. Research shows that ancient settlers at Kültepe were 

engaged in agriculture and cattle breeding. They also mastered nomadic cattle 

breeding. The archaeological materials revealed at Kültepe I allow us to track 

features of late Neolithic culture, and also observe changes in ancient life 

ways. 

 The remains of copper revealed in various layers of the settlement 

demonstrate that ancient settlers had knowledge of their environment, 

including copper sources. Finding the remains of copper ore and its minerals 

in settlements such as Kültepe I, Uçan Ağıl, Zirincli, and Ovçular Tepesi 

shows that Nakhchivan was one of the ancient centers of metallurgy in the 

Caucasus. Nozzles and clay casting molds for casting flat axes found at 

Ovçular Tepesi show that copper smelting had been mastered in Nakhchivan 

in the fifth millennium BC. Research conducted on metal products and ores 

shows that ancient metallurgy in Nakhchivan developed using local raw 

materials. 

 Research on Kültepe I and settlements located in the surrounding area 

allow us to establish connections between late Neolithic and Chalcolithic Age 

cultures. The recently revealed settlements also help us to understand the 

consecutive stages of Chalcolithic culture. Sites relating to the early period of 

Chalcolithic Age in the South Caucasus are revealed in the territory of 

Nakhchivan for the first time. Research on the settlements of Nakhchivan, 

Uzun Oba, and Uçan Ağıl make it possible to study early Chalcolithic Age 

culture. 
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 We think that research on Neolithic and the Chalcolithic Age sites in 

the area around the settlement of Kültepe will be of great value not only for 

our understanding of archeology in Azerbaijan, but throughout the South 

Caucasus and the Middle East. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

                      ƏDƏBİYYAT 

1. Абибуллаев О.А. Энеолит и бронза на территории 

Нахичеванской АССР. Баку: Элм, 1982, 316 с. 

2. Археология Венгрии (Каменный век). Ответственные 

редакторы: Титов В.С. и Эрдели И. Москва: Наука, 1980. 420 с. 

3. Ахундов Т.И. У истоков Кавказской цивилизации. Неолит 

Азербайджана. Шомутепе. Баку: Наука, 2012, 386 с. 

4. Амирханов Х.А. Чохская археологическая культура и 

проблема культурных ареалов раннего голоцена 

кругокаспийской области // Древние культуры Северо-

Восточного Кавказа. Махачкала, 1985. 

5. Badalyan S. et al. The Settlement of Akhnashen-Khatunarkh, A 

Neolitic Site in the Ararat Plain (Armenia): Excavation Results 

2004-2009 // TUBA-AR, 2010, 13, p. 185-218. 

6. Бадалян Р. С., Кикодзе 3. К., Коль Ф. Л. Кавказский обсидиан: 

источники и модели утилизации и снабжения (Результаты 

анализов нейтронной активации). Историко-филологический 

журнал,1996, № 1-2, c. 245-264. 

7. Baxşəliyev V., Novruzov Z. Sirabda arxeoloji araşdırmalar. Bakı: 

Oskar, 2010, 160 s. 

8.   Baxşəliyev V. Sirabda eneolit dövrünə aid yeni abidələr // AMEA 

Naxçıvan  Bölməsinin Xəbərləri, 2012, №  1, s. 107-115. 

9.  Baxşəliyev V. Zirincli Eneolit dövrünə aid yaşayış yerlərindən 

biridir // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2012,  № 1, 

s. 68-72 

10.  Baxşəliyev V. Kültəpə mədəniyyətinin sirləri açılır // Tarix, insan 

və cəmiyyət, 2014, № 1 (11) , s. 64-70.  

11. Baxşəliyev V.,  Quliyeva Z., Marro C., Berthon R. Kültəpə yaşayış 

yerində 2015-ci ildə aparılan arxeoloji araşdırmalar. // Azərbaycan 

MEA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası, 2016, №1, 2016, s. 

193-211. 

12.  Baxşəliyev V., Marro C., Aşurov S. Ovçulartəpəsində 2009-cu ilin 

araşdırmaları. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2009. Bakı: 

Xəzər Universiteti, 2010, s. 324-331. 

13.  Baxşəliyev V.B., Aşurov S.H., Marro C. Ovçulartəpəsində 2010-

cu ildə aparılan arxeoloji qazıntılar // Azərbaycanda arxeoloji 

tədqiqatlar 2010. Bakı 2011, s.324-331 



163 
 

14.  Baxşəliyev V., Marro C., Aşurov S. Ovçulartəpəsi. Bakı: Elm, 

2010, 154 s. 

15.  Baxşəliyev V. , Marro C., Aşurov S. Son Eneolit və Erkən Tunc 

dövrünə aid Ovçulartəpəsi yaşayış yeri / Azərbaycanın erkən 

əkinçilik dövrü abidələri. Bakı, 2012, s.78-87. 

16. Connor S., Sagona A. Environment and society in the late 

prehistory of southern Georgia, Caucasus // Les Cultures du 

Caucase (VI-III millenaires avant notre ere): Leurs Relations avec 

le Proche-Orient / Sus la direction Bertille Lyonnet. P.: CNRS 

Edutions, 2007, p. 21–36 

17. Kushnareva K.Kh. Southern Caucasus in prehistory: Stage of 

Cultural and Socioeconomic Development from the Eighth to the 

Second Millennium B.C. Philadelphia: University of Pennsylvania, 

1997, 229 p. 

18. Farhang Khademi Nadooshan, Akbar Abedi et al. Provenance of 

prehistoric obsidian artifacts from Kul Tepe, northwestern Iran 

using X-ray fluorescence (XRF) analysis. Journal of 

Archaeological Science, 2013, 40, p. 1956-1965. 

19. Kushnareva K.Kh. Southern Caucasus in prehistory: Stage of 

Cultural and Socioeconomic Development from the Eighth to the 

Second Millennium B.C. Philadelphia: University of Pennsylvania, 

1997, 229 p. 

20. Кушнарева К.Х. Ранние комплексные общества Кавказа. / 

Древние общества Кавказа в эпоху Палеометалла (ранние 

комплексные общества и вопросы культурной трансформации) 

Санкт-Петербург, 1997, c.11-44.  

21. Нариманов И.Г. Культура древнейшего земледельческо- 

скотоводческого населения Азербайджана. Баку: Элм, 1987, 

260 c. 

22. Həbibullayev O.H. Kültəpədə arxeoloji qazıntılar. Bakı: 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1959, 134 s. 

23. Гулиев Ф., Гусейнов Ф., Алмамедов Х. Раскопки 

неолитического поселения VI тыс. до н. э. на холме Гойтепе 

(Азербайджан) // Материалы международного симпозиума 

«Азербайджан – страна, связывающая восток и запад. Обмен 



164 
 

знаниями и технологиями в период «первой глобализации» 

VII-IV тыс. до н. э.». Баку: German Embassy, 2009, с. 26-30. 

24. Palumbi G. A Preliminary Analysis on the Prehistoric Pottery from 

Aratashen (Armenia). // Les Cultures du Caucase (VI-IIIème 

millénaires avant notre ère). Leurs Relations avec le Proche-Orient 

/ Sus la direction Bertille Lyonnet. P.: CNRSEditions 2007, р. 63-

76. 

25. Mаrrо C., Bаkhchaliyev V. and Ashurov S. Excavations at Ovçular 

Tepesi (Nakhchivan, Azerbaijan). First preliminary report: the 

2006-2008 seasons // Anatolia Antiqua, XVII. Paris: Institute 

François D/etudes Anatoliennes D/Istanbul, 2009, р. 31-87.  

26. Maziar Sepideh.Excavations at Kohne Pasgah Tepesi, the Araxes 

Valley, the Northwest Iran: First Preliminary Report // ANES, 

2010, 47, p. 165-193. 

27. Mellart J. Earliest Civilizations of the Near East. London, 1965, 

145 p. 

28. Мустафаев И. Д. Материалы по изучению пшеницы, ржи 

ячменя и эгилопсов Азербайджана. Баку: Азернешр, 1961, 230 

с. 

29. Мунчаев Р.М. Энеолит Кавказа // Археология СССР. Энеолит 

СССР.М.: Наука, 1982, с. 93-131. 

30. Мусеибли Н.Вопрос происхождения Шомутепинской 

культуры в контексте новых раскопок. Сборник материалов 

международной конференции «Раннеземледельческие 

культуры Кавказа». Баку: Элм, 2012, c. 40-50. 

31. Черлёнок Е. А. Археология Кавказа (мезолит, неолит, 

энеолит): Учебно-методическое пособие. СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, 2013. 54 с. 

32. Seyidov A.Q. Naxçıvan e.ə. VII-II minillikdə. Bakı: Elm, 2003, 

339 s. 

33.  Seyidov A., Baxşəliyev V. Xələc. Bakı: Elm, 2010, 220 s. 

34. Voigt M.M. Hajji Firuz Tepe, Iran: The Neolithic Settlement. 

Philadelphia: University of Pennsylvania, 1983, 396 p. 


